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Znaczki 

XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2018” 

 

 

3 października 2018 roku do obiegu 
wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
2,60 zł, na którym przedstawiono 
fragment wieży ratusza w Poznaniu z 
zegarem i koziołkami. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jacek Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: w wersji perforowanej - 204.000 sztuk, 

nieperforowanej - 108.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków i 4 przywieszki 
data obiegu: 3 października 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Via Carpatia 

3 października 2018 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o 
wartości 20 gr, na którym przedstawiono symbolicznie drogę 
samochodową Via Carpatia, wiodącą od Morza Czarnego przez Karpaty 
do Morza Bałtyckiego, mającą połączyć Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, 
Rumunię, Bułgarię, Grecję, Ukrainę i Turcję oraz schematycznie 
fragment Zamku w Łańcucie - miejsce podpisania Deklaracji Łańcuckiej. 

  

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: J. Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 20 gr 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 

(pierwszy nakład 10 mln) 
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technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 3 października 2018 roku 

 
źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.10.05. Lidzbark Warmiński: Dzień Pamięci Kard. St. 
Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II Poczta Śmigłowcowa, projekt: 
Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• 2018.10.13. Szczecin 1: Koronacja Obrazu Matki Bożej Zwycięskiej 
Królowej Polski. Bazylika św. Jana Chrzciciela. D.J., projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2018.10.14. Świętochłowice 1: Żaneta Siemianowska - 
Indywidualna Mistrzyni Świata w speedrowerze. Śląsk Ś 2017 AS, 
projekt: Adam Szuler 

• 2018.10.16. Namysłów: 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły 
na papieża. Totus Tuus, projekt: Mirosław Kozyra 

• 2018.11.10. Czechowice-Dziedzice 2: Odsłonięcie Pomnika 
Wolności z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, projekt: 
Łukasz Kuś 

• 2018.11.10. Świdnica Śląska 1: 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę, projekt: Marcin Bronikowski 

 

Erki okolicznościowe 

• od 2018.10.16. Lublin 1 (20-001): 1978 16.10 2018, nakład: 100 
sztuk, projekt: Marcin Jackowski 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Śmigłowcowej" organizowanej z okazji Dnia 
Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II 

1. Organizatorami "Poczty Śmigłowcowej" są: 

• Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, 

• Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku. 

• RS Olsztyn 
2. "Poczta Śmigłowcowa" zostanie zorganizowana dnia 05.10.2018. 

Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie UP Lidzbark 
Warmiński - Stoczek Klasztorny - UP Kętrzyn. 

3. Do przemieszczenia "Pocztą Śmigłowcową" 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 przemieszczenia "Pocztą 
Śmigłowcową", po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 05.10.2018 na adres: Urząd Pocztowy Lidzbark Warmiński, 
ul. Aleksandra Świętochowskiego 5, 11-100 Lidzbark 
Warmiński z dopiskiem na kopercie: "Poczta Śmigłowcowa". 
Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną 
przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt 

5. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą 
Śmigłowcową", w dniu 05.10.2018 Urzędzie Pocztowym Lidzbark 
Warmiński zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i 
przekazane upoważnionej osobie do przewozu ich samochodem do 
Sanktuarium w Stoczku Klasztornym. Następnego dnia tj. 
06.10.2018 o godz. 11.30 wraz z przesyłkami wystartuje śmigłowiec 
AK1-3 na znakach rejestracyjnych SP-YHA. Lot zakończy się o 
12.00 w Kętrzynie obok Urzędu Pocztowego. Przesyłki odbierze 
pracownik Poczty Polskiej S.A. i dostarczy je do UP Kętrzyn, który 
dnia 06.10.2018 r. odatuje każdą przesyłkę datownikiem dziennym 
oraz na przesyłce umieści stempel o treści: "Przemieszczono na 
trasie UP Lidzbark Warmiński - Stoczek klasztorny - UP 
Kętrzyn". 

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

7. Za prawidłową realizację "Poczty Śmigłowcowej" odpowiada 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku. 

8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 02.10.2018 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 

Regulamin Poczty Tramwajowej organizowanej w Krakowie dniu 
22.10.2018 r 

Organizatorami Poczty Tramwajowej są: 

• Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej - Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Krakowie 

• Region Sieci Poczty Polskiej w Krakowie 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 
1. Poczta Tramwajowa odbędzie się w dniu 22 października 2018r. 

Przesyłki zostaną przewiezione Tramwajem Papieskim "Krakowiak" 
linii 78 na trasie od Poczty Głównej UP Kraków 1 (przystanek Św. 
Gertrudy) do UP Kraków 55 (przystanek Rzemieślnicza) . 

2. Do przewiezienia "Pocztą Tramwajową" zostaną dopuszczone listy 
ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone 
oraz kartki pocztowe i kartki okolicznościowe opłacone zgodnie z 
obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym 
i zagranicznym. 

3. Z okazji Poczty Tramwajowej zostanie wydana kartka 
okolicznościowa: "40.rocznica pontyfikatu Jana Pawła II" w cenie 
1,05 zł ,którą będzie można nabyć w UP Kraków1, ul. Westerplatte 
20, 31-045 Kraków, e-mail: up-krakow-230691@poczta-polska.pl 
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4. Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej na rachunek bankowy: Bank Pocztowy 43 1320 
2550 0270 0629 0000 4175 - Kraków, 

5. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą Tramwajową", po 
ich przygotowaniu w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać/przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do 19.10.2018r. na adres UP 
Kraków1, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków, z dopiskiem na 
kopercie: "Poczta Tramwajowa". 

6. Przesyłki, które nadejdą po terminie nie zostaną przyjęte do 
opracowania i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Tramwajową" 
zostaną w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 ostemplowane 
datownikiem okolicznościowym wydanym z tej okazji. 

8. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Pocztą Tramwajową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Kraków 1 przekażą upoważnionej 
osobie celem przewiezienia "Pocztą Tramwajową" na trasie 
wskazanej w pkt. 1. 

9. Po przewiezieniu "Pocztą Tramwajową" przesyłki zostaną 
przekazane pracownikom Urzędu Pocztowego Kraków 55 gdzie 
zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz 
stemplem okolicznościowym o treści: "Przewieziono POCZTĄ 
TRAMWAJOWĄ , a następnie przesłane i doręczone adresatom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek Pocztą 
Tramwajową odpowiadają Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki 
w Krakowie oraz Region Sieci w Krakowie 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki 
Poczty Polskiej w dniu 5 października 2018 

* 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 - Katowice 

• Powrót Klubu Zagłębia Sosnowiec do Ekstraklasy 2008-2018, 
numer: 30/Katowice (kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 20 października 2018 roku 

• Odsłonięcie Pomnika Wolności z okazji 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, numer: 33/Katowice, nakład: 1000 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Żaneta Siemianowska - Indywidualna Mistrzyni Świata w 
speedrowerze, numer: 34/Katowice, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 14 października 2018 roku 

Kartka nr 30 dostępna w UP Sosnowiec 1 (tel: 32 297 85 29) oraz UP 
Katowice 1 (tel: 32 359 46 07), nr 33 w UP Czechowice-Dziedzice 2 (tel: 
32 215 32 03, 32 215 32 00) oraz UP Katowice 1 (tel: 32 359 46 07), nr 
34 w UP Świętochłowice 1 (tel: 332 245 29 93, 32 245 31 19) oraz UP 
Katowice 1 (tel: 32 359 46 07). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 887 334 292, e-mail: ewelina.lerke@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Jubileusz 100-lecia Hufca ZHP Chełm, numer: 47/Lublin (kartka 
dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 
października 2018 roku 

Kartka nr 47 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 
34-535-83), Chełm 5 (tel. 82 565-22-36). 
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 - Rzeszów 

• 100-lecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Przemyśl, 
numer: 59/Rzeszów, nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 28 października 2018 roku 

200 sztuk kartki nr 59 dostępne w UP Przemyśl 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 

• Koronacja Obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski, 
numer: 19/Szczecin, nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 12 października 2018 roku 

• Koronacja Obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski, 
numer: 20/Szczecin, nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 12 października 2018 roku 

•  

• 460 lat Poczty Polskiej - Poczta Ruchoma, numer: 21/Szczecin, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 października 
2018 roku 

•  Latarnia Morska w Świnoujściu, numer: 11/Szczecin (dodruk), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 października 
2018 roku 

Kartki nr 19 i 20 dostępne w UP Szczecin 1, nr 21 - Szczecin 1, Koszalin 
1, nr 11 (dodruk) - Świnoujście 1, Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 91 440 11 89, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 10/2018 

 
Spis treści numeru październikowego: 
Z życia związku 

• Sławomir Chabros: EstEx 2018 

• Zdzisław Wiatrowski: Podsumowanie ŚWF "Praga 2018" 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Wyspa Księcia Edwarda 

• Marian Wawrzynkowski: Wymazywanie Państwa z mapy - cz. 2 

• Marian Wawrzynkowski: Dzień Znaczka - cz. 2 

• Bartłomiej Majchrowicz, Adam Pisula, Dominik Wołowczyk, Jan 
Swadźba: Markowy podział godzin 

• Krzysztof Lachowicz: Kościuszkowski jubileusz (próba 
podsumowania) 

Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w roku 
1931 

Z teki eksperta 

• Lesław Schmutz: Wydanie z 1946 roku na przesyłki lotnicze Fi. nr 
395-400. Część 6. Znaczek o nominale trzydziestu złotych - nt 400 

• Jeremi Melnik: Poczta Polowa 2 Korpusu. Cz. III. Uzupełnienie 

• Stefan Petriuk: Wydanie bloków Poczty Polskiej w latach 1946-
1948. Blok nr 9, 10 i 11 - Mity i osobliwości 

• Jerzy Walocha: Niekatalogowane próby znaczków wydania 
okolicznościowego "Dzień Znaczka" z października 1966 roku (Fi. 
1567) 

• Jerzy Walocha: Bezczelność, ale i na szczęście bezmyślność 
fałszerzy bez granic... 

Aktualności 

• Ludwik K. Malendowicz: Estońska Wystawa Filatelistyczna EstEx 
2018 Tallin 1018.07.13.-15. Wyniki, spostrzeżenia, kilka refleksji i 
propozycji 

• Julian Auleytner: Hans Vogels, Poczta Polska w Wolnym Mieście 
Gdańsk. Stemple ręczne, formularze, druki i nalepki T. IV 

• Artur Marsy: Klasa otwarta - patowa strategia? 
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Nowości 

• Bronisław Rejnowski, Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
Ogłoszenia 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 

Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana 

 
Filatelistyka polska odniosła znów kolejny sukces dzięki zapobiegliwości 
i pasji kolekcjonera oraz badacza historii poczty ukochanego miasta i 
regionu ("małej ojczyzny"). 
Książka autorstwa dr. Witolda Mikołajczyka pt. "Gmina Bojanowo traktem 
i znakami pocztowymi opisana" wpisuje się również w 100 - lecie 
odzyskania niepodległości naszego państwa i 100 - lecie Powstania 
Wielkopolskiego. Czytając ją możemy kolejny raz zadumać się nad 
minionym czasem, nie tylko Bojanowa i okolic, ale naszych rodzinnych 
stron. Opracowanie to gromadzi w jednym miejscu wszystko, co 
dotychczas napisano na temat historii poczty w Bojanowie i okolicy. Autor 
tego znakomitego - pod względem historycznym, filatelistycznym i 
wydawniczym - opracowania, wykorzystując podstawowe źródła 
komunikacji tego okresu (od 1793 r. do współczesności): listy, karty 
pocztowe, korespondencję służbową, znaczki, datowniki czy inne 
artefakty związane z Bojanowem, "przeniósł w czasie" czytelnika w swoje 
ulubione miejsca. Historyczną podstawę źródłową stanowi krajowa i 
zagraniczna literatura. Prezentowane wspaniałe całości pocztowe i inne 
dokumenty jak na przykład mapy pocztowe i komunikacyjne pochodzą 
głównie ze zbiorów własnych autora. Oryginalna dokumentacja pocztowa 
należy do dużych rzadkości historyczno-pocztowych. Dla mnie, jako 
miłośnika historii poczty z zakresu pocztowych ambulansów kolejowych 
informacje z tej tematyki są perfekcyjne pod względem historyczno-
pocztowo-filatelistycznym a niektóre całości pocztowe stanowią 
"bodziec" do dalszej pracy w tym zakresie. 
To kompendium dotyczące Bojanowa i okolic umożliwi kolekcjonerom 
zainteresowanym opisem swoich "małych ojczyzn" spojrzeć na nowo na 
własne opracowania , wyrobić sobie zdanie o ich wartości oraz 
oszacować całą zebraną dokumentację pocztową z danego terenu i 
okresu. 
Dzieła tak bogatego w dokumenty z zakresu historii poczty, polityki i 
filatelistyki oraz o podobnej mnogości materiałów "małej ojczyzny" nie 
widziałem do tej pory. Autorowi życzę możliwie najszybszego 
rozpowszechnienia prezentowanej książki. 

Marek Sitarz 

Inne informacje 

Malborskie mosty - dawny most kolejowy 

Bogata historia dawnego mostu kolejowego, powiązana ściśle z dziejami 
naszego miasta, Malborka, zainspirowała środowisko malborskich 
filatelistów , którzy wspólnie z pracownikami Urzędu Pocztowego 
Malbork 1 i w uzgodnieniu z Muzeum Miasta Malborka, zaprojektowali i 
wydali w opcji "Mój znaczek" trzy znaczki o nominale A, przedstawiające 
dawny most kolejowy nad Nogatem w Malborku oraz jego twórców. 
Budowę dwutorowego mostu kolejowego rozpoczęto ponad 130 lat temu, 
30 kwietnia 1888 roku . Pierwsze pociągi przejechały po nim już w 
październiku 1889 roku, ale prace budowlane zakończono 25 
października 1891. Most ten, podobnie jak budowany w tym samym 
okresie most w Tczewie, był dziełem Johanna Wilhelma Schwedlera, 
naczelnego inżyniera Królewskich Kolei Pruskich, inż. Georga C. 
Mehrtensa i architekta Johanna E. Jacobsthala. Miał konstrukcję stalową 
o tzw. soczewkowym układzie dźwigarów. 

Oprócz funkcji komunikacyjnych most pełnił zadania militarne, o czym 
świadczą wzniesione na przyczółku zachodnim dwie kwadratowe , na 
wschodnim dwie prostokątne wartownie - kaponiery. Od strony 
wschodniej kaponiery łączył mur kurtynowy ze strzelnicami . Zbudowano 
również niesklepione przejazdy bramne zamykane wrotami . 
Działania wojenne w czasie II wojny światowej na terenie Malborka 
zakończyły się wysadzeniem mostów drogowo - kolejowego i kolejowego 
przez załogę Festung Marienburg 8 marca 1945 roku. 
Po wojnie, władze polskie do 1947 roku odbudowały prowizorycznie tylko 
most kolejowy przy użyciu dwóch jednotorowych przęseł ESTB - mostu 
produkcji brytyjskiej, otrzymanego w ramach UNRRA, o kratownicy typu 
X z jazdą dołem. W latach 70-tych dwudziestego wieku , wykorzystując 
pozostałości po moście Schwedlera ( m.in. filar), projektant inż. Konrad 
Kubiński stworzył konstrukcję blachownicową z jazdą górą, która po 
modernizacji służy nam do dnia dzisiejszego 
Jeden ze znaczków zdobi rysunek francuskiego parowozu "Nord" , który 
w tym okresie (kursował od 1896 r.) ciągnął słynny pociąg "Balt-Orient 
Ekspres" przejeżdżający przez mosty , tczewski na Wiśle i malborski na 
Nogacie. 

 
Projektantem znaczków i arkusika jest Jerzy Zimnicki. Powstały one przy 
wydatnej pomocy pana Bernarda Jesionowskiego i pana Adama 
Murawskiego. 
Zainteresowani wydawnictwem proszeni są o kontakt z panem 
naczelnikiem UP Malbork 1 kazimierz.laska@poczta-polska.pl lub wizytę 
w malborskiej poczcie na ul. 17 Marca 38. 

Jerzy Zimnicki 

40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża 
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Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" 
im. Tadeusza Hampla z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na 
papieża będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. 
Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych 
lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może 
zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 3,20 zł/szt, lub na kopercie 
okolicznościowej w cenie 5 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym 
będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 6,30 zł/szt. Można 
również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do ofrankowania 
okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, 
tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, 
wówczas proszę doliczyć do zamówienia 5,30 zł na zwrotny list polecony 
i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 
dnia 12.10.2018 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na 
adres: Polski Związek Filatelistów, Ogólnopolski Klub Zbieraczy 
Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP", ul. Fabryczna 25, 90-341 
Łódź 
Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto 
Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP 
o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę 
dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie 
koperty nadesłane do 12.10.2018 r. Wszystkie zamówienia i nadesłane 
przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod 
warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej 

Krzysztof Błaszczyk 

40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II 

W związku z 40. rocznicą wyboru papieża Jana Pawła II, Klub Św. 
Gabriela przy PZF Gdańsk wydał kartkę beznominałową upamiętniającą 
to wydarzenie. 

 
Kartki do nabycia u Karola Markiewicza, tel. 509 76 16 44. 

Karol Markiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

