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100. rocznica odzyskania niepodległości 

Znaczki 

Polska - Izrael. Niepodległość. Pamięć. Wspólne Dziedzictwo 

 

5 listopada 2018 roku do obiegu 
wchodzi znaczek pocztowy o 
wartości 2,60 zł, na którym 
przedstawiono dwie flagi: 
izraelską i polską, połączone ze 
sobą w formie motyla. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Ronen Goldberg 
autorka polskiej wersji: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 40 x 30 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 10 znaczków (5x2) 
data obiegu: 5 listopada 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Pierwsze dni niepodległości 

11 listopada 2018 roku do obiegu wchodzi pięć znaczków, na których 
przedstawiono: 

• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - grupę powstańców śląskich, 

• na drugim, o wartości 2,60 zł - podobiznę Edwarda Śmigłego-
Rydza, 

• na trzecim, o wartości 2,60 zł - podobiznę Franciszka Ksawerego 
Latinika, 

• na czwartym, o wartości 2,60 zł - pierwszą wartę polską na odwachu 
krakowskim, 

• na piątym, o wartości 2,60 zł - grupę żołnierzy. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 5 
wartość: 5 x 2,60 zł 
nakład: po 100.000 sztuk każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm i 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 5 znaczków 
data obiegu: 11 listopada 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 
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100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

11 listopada 2018 roku do obiegu wchodzi osiem znaczków, na których 
przedstawiono: 

• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - Ignacego Jana Paderewskiego, 

• na drugim, o wartości 2,60 zł - Józefa Piłsudskiego, 

• na trzecim, o wartości 2,60 zł - Romana Dmowskiego, 

• na czwartym, o wartości 2,60 zł - Order Odrodzenia Polski, 

• na piątym, o wartości 2,60 zł - wizerunek Matki Bożej Hetmanki 
Żołnierza Polskiego, 

• na szóstym, o wartości 2,60 zł - Wincentego Witosa, 

• na siódmym, o wartości 2,60 zł - Ignacego Daszyńskiego, 

• na ósmym, o wartości 2,60 zł - Wojciecha Korfantego. 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 8 
wartość: 8 x 2,60 zł 
nakład: po 180.000 sztuk każdego 
technika druku: offset z rastrem stochastycznym 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków + przywieszka z dynamicznym 

efektem optycznym 
data obiegu: 11 listopada 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej 

11 listopada 2018 roku do obiegu wchodzi pięć znaczków, na których 
przedstawiono wojsko polskie: 

• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - historyczne wojska 
Rzeczypospolitej - wojska lądowe, 

• na drugim, o wartości 2,60 zł - historyczne wojska Rzeczypospolitej 
- kawalerię oraz artylerię konną, 

• na trzecim, o wartości 2,60 zł - historyczne wojska Rzeczypospolitej 
- wojska marynarki wojennej, 

• na czwartym, o wartości 2,60 zł - 
historyczne wojska Rzeczypospolitej - 
wojska lotnicze, 

• na piątym, o wartości 2,60 zł - 
współczesne Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej tj. Wojska Lądowe, 
Siły Powietrzne, Wojska Marynarki 
Wojennej, Wojska Specjalne i Wojska 
Obrony Terytorialnej  
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Maciej Jędrysik 
liczba znaczków: 5 
wartość: 5 x 2,60 zł 
nakład: po 100.000 sztuk każdego 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 54×27 mm (4 znaczki), 108×27 (1 znaczek) 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 5 różnych znaczków 
data obiegu: 11 listopada 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

100. rocznica zakończenia I wojny światowej 

11 listopada 2018 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
2,60 zł, na którym przedstawiono wazon z kwiatami - wazonem jest 
francuski granat F1, wykorzystywany w czasie I wojny światowej, a maki 
stanowią międzynarodowy symbol zakończenia tej wojny. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 135.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 11 listopada 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Żołnierze Niepodległości 

11 listopada 2018 roku do obiegu wchodzi sześć kartek pocztowych, na 
których przedstawiono: 

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): podobiznę 
pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 

• na ilustracji: ochotników w marszu na front podwarszawski, Józefa 
Piłsudskiego z oficerami nad mapą, z prawej generał Edward 
Śmigły-Rydz, 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): podobiznę 
generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, 

• na ilustracji: wezwanie "Do Broni" wystosowane przez dowództwo 
wojsk wielkopolskich do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i 
Krotoszyna, defiladę oddziału piechoty wielkopolskiej oraz żołnierzy 
w okopach na froncie, 

na trzeciej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): podobiznę 
generała broni Józefa Hallera, 

• na ilustracji: generała Józefa Hallera na pierwszej linii frontu, w tle 
działon artylerii, odezwa generała Józefa Hallera do mieszkańców 
Pomorza z okazji powrotu ziem północnych do Macierzy i zaślubin 
Polski z morzem w Pucku, pierwsze okręty polskiej Marynarki 
Wojennej, dwuszereg żołnierzy "Błękitnej Armii", 

na czwartej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): podobiznę 
generała dywizji Stanisława Hallera, 

• na ilustracji: notatkę z Kuriera Warszawskiego o zajęciu Kijowa, 
oddział jazdy, przemarsz wojsk polskich przez Kijów 9 maja 1920 r., 
generała Stanisława Hallera składającego meldunek Józefowi 
Piłsudskiemu, 

na piątej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): podobiznę 
generała broni Stanisława Szeptyckiego, 

• na ilustracji: odznakę oficera Sztabu Generalnego, odznakę Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej "Za Naszą Wolność i Waszą 1919",żołnierzy 
w okopach na froncie północno-wschodnim, generała Stanisława 
Szeptyckiego na Śląsku podczas uroczystości powrotu Ziemi 
Pszczyńskiej do Polski w czerwcu 1922 r., 

na szóstej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): podobiznę 
generała broni Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, 

• na ilustracji: samolot myśliwski Albatros z godłem VII Eskadry 
Bojowej im. Tadeusza Kościuszki, w której walczyli piloci 
amerykańscy, poniżej jeden z ochotników amerykańskich Merian C. 
Cooper, grupę "straceńców" po zdobyciu ratusza we Lwowie, 
komunikat rządowy z 16 sierpnia 1920 r. o pierwszych sukcesach 
na froncie, generała Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, 
studiującego sytuację z oficerami sztabu. 
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Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 12.000 sztuk każdej. Projekt: 
Maciej Jędrysik.  
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.11.11. Łódź 4: Nasze 100 lat Niepodległości 11 Listopada 
1918-2018 Hufiec Łódź - Polesie O N C ZHP, projekt: Andrzej 
Janowski 

• 2018.11.11. Łódź 4: Nasze 100 lat Niepodległości 11 Listopada 
1918-2018 Szczep Młodych Orląt CZU-WAJ, projekt: Andrzej 
Janowski 

• 2018.11.15. Warszawa 1: Politechnika Warszawska 100-lecie 
odzyskania niepodległości Niepodległa, projekt: Katarzyna Golińska 

• 2018.11.19. Szczecin 1: Wystawa 100-lecie odzyskania 
niepodległości Szczecin, 19.11 - 30.12.2018 Niepodległa, projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2018.11.19. Warszawa 1: 1918-2018 niepodległa, projekt: Rafał 
Czerniak 

• 2018.12.01. Bydgoszcz 1: I Bydgoski Meeting Postcrossingowy, 
projekt: Daria Mańczak 

  

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2018.11.16. do 2019.01.31. Konin 2: Kolęda na Wysokości 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, projekt: Katarzyna Szumigalska 

• od 2018.11.16. do 2019.01.31. Poznań 2: Boże Narodzenie, 
projekt: Weronika Patelska 

  

Erki okolicznościowe 

• od 2018.11.09. Toma-
szów Lubelski 1 (22-600): 
Rok Trzech Jubileuszy 
Dwójki Imienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 
nakład: 200 sztuk, projekt: 
Maciej Bukczyński 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• Johann Georg Adam Forster, numer: 26/Gdańsk, nakład: 250 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 listopada 2018 roku 

• 130. rocznica pierwszego udanego przejścia drogą północną, 
numer: 27/Gdańsk, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 15 listopada 2018 roku 

Kartki nr 26 i 27 dostępne w UP Gdańsk 50 - FUP Gdańsk 50, ul. 
Straganiarska 28/30, 80-837 Gdańsk, Gdynia 1, ul. 10 Lutego 10, 81-301 
Gdynia w cenie brutto 1,05 zł. Pomysłodawcami i wnioskodawcami 
wydania ww. kartek są: klub Divertimento - Janusz Łojek i dr Wojciech 
Ossowski. Projekty kartek: Adam Kowalewski. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 58 326 61 57, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• W 50. rocznicę lotu w Ugrupowaniu "1000", numer: 51/Lublin 
(kartka dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 5 listopada 2018 roku 
Kartka nr 51 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 
(tel. 41 34-535-83), Dęblin 1 (tel. 81 883 06 70). 

• Marszałek Józef Piłsudski Patron Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Tomaszowie Lubelskim, numer: 52/Lublin, nakład: 750 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 8 listopada 2018 roku 
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Kartka nr 52 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 
(tel. 41 34-535-83), Tomaszów Lubelski 1 (tel. 84 664-33-11). 

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 - Łódź 

• Nasze 100 lat Niepodległości 11 listopada 1918-2018, numer: 
13/Łódź, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 11 
listopada 2018 roku 

• Nasze 100 lat Niepodległości 11 listopada 1918-2018, numer: 
14/Łódź, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 11 
listopada 2018 roku 

• Nasze 100 lat Niepodległości 11 listopada 1918-2018, numer: 
15/Łódź, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 11 
listopada 2018 roku 

• Nasze 100 lat Niepodległości 11 listopada 1918-2018, numer: 
16/Łódź, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 11 
listopada 2018 roku 

Kartki nr 13-16 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 - Rzeszów 

• Leopold Lis-Kula, numer: 64/Rzeszów, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 8 listopada 2018 roku 
Kartka nr 64 dostępna w UP Przemyśl 1, Rzeszów 1, Kraków 1, 
Miechów. 

• 11 Listopada, numer: 66/Rzeszów, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 9 listopada 2018 roku 
Kartka nr 66 dostępna w Przemyśl 1, Rzeszów 1, Kraków 1. Kartka 
11 Listopada jest ostatnią z serii 100.rocznica odzyskania 
niepodległości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania serii, była to wspaniała i niepowtarzalna możliwość 
dołożenia swojego skromnego kamyczka do ogromnego zbioru 
artefaktów upamiętniających tę niezwykłą datę. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 11/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 12/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 13/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 14/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 15/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 16/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 17/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 18/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 19/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Umundurowanie żołnierzy polskich walczących na frontach 
wojen i powstań w latach 1919-1921, numer: 20/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 4000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• 10 lat Rzecznika Praw Pacjenta, numer: 31/Warszawa, nakład: 
550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 listopada 2018 roku 

• 100-lecie Odzyskania Niepodległości Politechnika 
Warszawska, numer: 32/Warszawa (kartka dwustronna), nakład: 
1100 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 listopada 2018 roku 

• Stulecie Finansów Niepodległej 1918-2018, numer: 
34/Warszawa, nakład: 2650 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
12 listopada 2018 roku 

• 250 lat historii Budżetu 1768-2018, numer: 35/Warszawa, nakład: 
250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 listopada 2018 roku 

• Ojcowie Niepodległości, numer: 36/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
listopada 2018 roku 

• Ojcowie Niepodległości, numer: 37/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
listopada 2018 roku 

• Ojcowie Niepodległości, numer: 38/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
listopada 2018 roku 

• Ojcowie Niepodległości, numer: 39/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
listopada 2018 roku 

• Ojcowie Niepodległości, numer: 40/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
listopada 2018 roku 

• Ojcowie Niepodległości, numer: 41/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
listopada 2018 roku 

Kartki 11-20, komplet w opakowaniu, dostępne w UP Warszawa 1 Sklep 
Filatelistycznym i na pozostałych Sklepach Filatelistycznych oraz 
Internetowym PP, a także na Pikniku Służymy Niepodległej w Muzeum 
Wojska Polskiego. 
Kartka nr 31 dostępna w UP Warszawa 1. Kartka nr 32 - 100 szt. 
dostępne w UP Warszawa 1, kartki dostępne również na Pikniku Służymy 
Niepodległej w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 10.11.2018r. od 
13 do 18, do tego w dniu 15.11. stosowany będzie datownik 
okolicznościowy. Po 50 sztuk kartek nr 34 i 35 dostępne w UP Warszawa 
1, do tego w dniu 19.11. stosowany będzie datownik okolicznościowy. 
Kartki 36-41 - sprzedaż tylko w kompletach po 6 sztuk, dostępne w UP 
Warszawa 1 i na stoisku w Muzeum Wojska Polskiego w dniu 
10.11.2018r. od 13 do 18. Rysunek kartek układa się w mapę Polski: 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 11/2018 

 
Spis treści numeru listopadowego: 
Z życia związku 

• XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna "Poznań - 2018" - 
relacja 

Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Prowincja Kanady 

• Marian Wawrzynkowski: Studzianki 

• Marian Wawrzynkowski: Dzień Znaczka - cz. 3 
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Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w roku 
1932 

Badania filatelistyczne 

• Julian Auleytner: Przesyłki z 11 listopada 1918 r. 

• Stefan Petriuk: Wydania bloków Polskiej Poczty w latach 1946-
1948. Blok nr 9, 10 i 1. Blok 10-11 - Mity i osobliwości 

Z teki eksperta 

• Janusz Adamczyk: Odrodzenie Poczty Polskiej w Krakowie 
bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości 1918-1919 r. 

• Lesław Schmutz: Wklęsłodrukowe matrycowe próby znaczka b. 
Generalnego Gubernatorstwa - numer katalogowy Fi. 46 

• Lesław Schmutz: Pocztowa dokumentacja wybranych ważnych 
wydarzeń z czasu drugiej wojny światowej czy ciekawych z nią 
związanych 

• Jerzy Walocha: Nieząbkowane znaczki czy próby? Wydanie 
okolicznościowe "Szlachetne gatunki ryb" z 1958 roku 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Bezpodstawne zarzuty 
Aktualności 

• Mirosław Miętus, Wojciech Nowiński: Cyfrowa biblioteka literatury 
filatelistycznej na stronie i-KF - zaawansowanie prac po 2 latach 
aktywności 

• Janusz Dunst: Grzechy Poczty Polskiej a filateliści 
Z żałobnej karty 

• Karol Strug 
Nowości 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 

• Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

Informacje różne 

Jan Paweł II - nauczanie - związki z AGH 

W związku z 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża Biblioteka 
Główna AGH przygotowała wystawę "Jan Paweł II - nauczanie - związki 
z AGH". 

 
Do wystawy została wydana kartka w nakładzie 200 szt. Informacje o 
wydawnictwie można uzyskać pisząc na adres e-mail 
wa.wlad@gmail.com lub telefonicznie 12 421 00 65. 

Władysław Andreasik 

Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów" wyemitowało kartkę 
okolicznościową oraz znaczek 
personalizowany z serii "Ziemia Gliwicka 
św. Janowi Pawłowi II", która przedstawia 
pomnik św. Jana Pawła II znajdujący się 
przy kościele p.w. św. Marcina Biskupa w 
Paczynie k/Gliwic. 
Pomnik św. Jana Pawła II w Paczynie 
został odsłonięty i poświęcony 11.11.2011 
r Ufundowali go wdzięczni parafianie jako 
hołd w roku beatyfikacji Jana Pawła II oraz 
z okazji 80-lecia konsekracji kościoła 
parafialnego. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym UP Pyskowice. 

 

 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

MójZNACZEK Pomnik Hallerczyka 

Z okazji 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości, w nawiązaniu do kartki 
Pomnik Hallerczyka, numer 60/Rzeszów zostanie wyemitowany 
MójZnaczek z Pomnikiem Żołnierza Polski Odrodzonej zwanego 
Pomnikiem Hallerczyka z Urzejowic. 

 

Pomnik Żołnierza Polski Odrodzonej 
zwany Pomnikiem Hallerczyka znajduje 
się w Urzejowicach na Podkarpaciu. 
Ufundowany ze składek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Urzejowic został 
wzniesiony w 1939 roku. Pomnik ten 
upamiętnia mieszkańców wsi którzy zginęli 
za Wolną Polskę w latach 1914-1920. Jak 
do tej pory to jedyne upamiętnienie 
Żołnierza Polskiego w mundurze 
Hallerczyka. Niezwykłe jest to, że 
nienaruszony przetrwał on okres okupacji 
niemieckiej i czasy stalinowskie. 

Informacje tel. 606199364 lub email: grzegorzwn10@gmail.com. 
Grzegorz Wnęk 

Wydawnictwa Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej 

Galeria nowe wydawnictw Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej dostępna jest pod poniższym adresem: 
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n58-n5848 
Kontakt i zamówienia: Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, 
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, filateliamaltanska.pl 

Zdzisław Szaflicki 

Czasowe zamknięcie sklepu filatelistycznego 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Pocztowy Poznań 2, ul. Głogowska 17 
będzie zamknięty w dniu 10 listopada 2018 r. o godzinie 24:00. 
Ponowne otwarcie Urzędu Pocztowego Poznań 2 nastąpi w dniu 13 
listopada 2018 r. o godzinie 06:00, okienko filatelistyczne od dnia 13 
listopada 2018 r. czynne będzie w godzinach od 09:00 do 16:00. 

Anna Plewa-Śróda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n58-n5848
https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

