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Znaczki 

Przekop Mierzei Wiślanej 

17 września 2022 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 60 gr, na którym 
przedstawiono przekop Mierzei Wiślanej z lotu 
ptaka. 

  

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 60 gr 
nakład: 5.000.000 sztuk, powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 17 września 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.09.23. Bydgoszcz 11: XL Walny Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP, projekt: Waldemar 
Kawiński 

• 2022.09.23. Warszawa 1: 100 lat Stowarzyszenia Rzeźników i 
Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej 1922-2022, projekt: Roch 
Stefaniak 

• 2022.09.23. Zwierzyniec: Aleksandra Wachniewska 1902-2022 
120. rocznica urodzin, projekt: Aleksandra Grabowska 

• 2022.09.24. Białystok 1: 100-lecie przybycia 10 Pułku Ułanów 
Litewskich do Białegostoku, projekt: Barbara Strzymińska-
Zdanewicz 

• 2022.09.24. Hańsk: 150 lat Huty Szkła w Dubecznie, projekt: Jerzy 
Kudytyn 

• 2022.10.07. Oleśnica Śląska 1: V Oleśnicka Bajk Poczta Oleśnica-
Mirków (19 km) Rower safety bike (1885) - John Kemp Starley, 
projekt: Adam Szuler 

• 2022.10.08. Kołobrzeg 1: II Podróż Filatelistyczna Koła PZF 340 
lat Poczty, projekt: Władysław Fijałkowski 

• 2022.10.08. Żnin 1: 50 lat Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. 
Kolejarz, wieloletni przewodnik po MKW w Wenecji Leon 
Lichociński, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2022.10.15. Wrocław 1: Poczta harcerska nr 28 - 40 lat - Wrocław 
- "Szaniec" 1982 2022, projekt: Maciej Syrek 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej" p.t. "V Oleśnicka Bajk 
Poczta" organizowanej w dniu 07 października 2022 roku 

1. "Rowerowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Rowerowej Poczty Specjalnej": 

a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej 
placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem 
ozdobnym ze zmienną datą stosowania przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z 
przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy 
pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - 
Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1, zabezpieczony pakiet 
przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - rower, 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty 
Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym 
datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym 
przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i 
doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami "Rowerowej Poczty Specjalnej" p.t. "V 
Oleśnicka Bajk Poczta" są: 

a. Koło Polskiego Związku Filatelistów Nr 4 w Oleśnicy (Okręg 
Kaliski PZF), 

b. Klub Zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów 
"Olesnicoviana", 

c. Koło Internetowe PZF (KI PZF), 
d. Poczta Polska S.A.: 

I. Region Sieci we Wrocławiu, 
II. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu, 
III. Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1, 
IV. Urząd Pocztowy Mirków. 

3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 07 
października 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na 
obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu na trasie: 
Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 - Urząd Pocztowy Mirków. 

4. Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" 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. 

5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową 
Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za 
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być 
dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 06 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Oleśnica 
Śląska 1, ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica z dopiskiem na 
kopercie: "Rowerowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą 
po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą 
doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego 
regulaminu. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą 
Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 
07.10.2022 r. z hasłem: "V Oleśnicka Bajk Poczta Oleśnica - 
Mirków (19 km) Rover safety bike (1885) - John Kemp Starley", 
następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich 
przetransportowania rowerem i dostarczenia do Urzędu 
Pocztowego Mirków, który umieści na przesyłkach odcisk datownika 
dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono 
pocztą rowerową na trasie OLEŚNICA - MIRKÓW". Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Rowerowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej 
do docelowej placówki pocztowej. 

8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
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wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

9. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 

a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 i Urząd 
Pocztowy Mirków, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki 
rowerem, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Rowerowej Poczty 
Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 września 2022 roku. 

 

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej" z okazji 175-lecia linii 
kolejowej Kraków - Mysłowice organizowany w dniu 13 października 
2022r 

1. "Kolejowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji poczty specjalnej: 

a. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce 
pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio 
adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w 
celu zachowania tajemnicy pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej 
zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze 
specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej 
placówki pocztowej Poczty Polskiej; 

c. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem 
dziennym oraz stemplem dodatkowym przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami "Kolejowej Poczty Specjalnej" są: 
a. Okręg Małopolski Polskiego Związku Filatelistów, 
b. Klub Zainteresowań KOPASYNY, 
c. Poczta Polska S.A. RS w Krakowie. 

3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 13 
października 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: 
Urząd Pocztowy Trzebinia - Urząd Pocztowy Kraków 1. 

4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" 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. 

5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "175 lat linii kolejowej 
Kraków - Mysłowice" od dnia 4 października 2022 roku można 
będzie kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Trzebinia, ul. 
Dworcowa 10, 32-540 Trzebinia (up-trzebinia-270756@poczta-
polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Kraków 1, ul. Wielopole 2, 31-
045 Kraków (up-krakow-230691@poczta-polska.pl). 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową 
Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 
października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Trzebinia, ul. 
Dworcowa 10, 32-540 Trzebinia, z dopiskiem na kopercie "Kolejowa 
Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie 
nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem 
postanowień niniejszego regulaminu. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Trzebinia, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "175 lat kolei Kraków-
Mysłowice" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora 
osobie do przewozu pociągiem do Urzędu Pocztowego Kraków 1, 
który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem dziennym oraz 
umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono 
Pocztą Kolejową na trasie Trzebinia - Kraków". Następnie przesyłki 
zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Kolejową Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do 
docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonuje przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiada 
Region Sieci w Krakowie. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 września 2022 roku. 

 

Regulamin "Harcerskiej Poczty Hulajnogowej Specjalnej", 
organizowanej w dniu 15 października 2022 roku z okazji: 40 lat 
Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław "Szaniec" 

1. "Harcerska Poczta Hulajnogowa Specjalna" - jest organizowana 
przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, 
na ich wniosek. W ramach organizacji "Harcerskiej Poczty 
Hulajnogowej Specjalnej": 

a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej 
placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem 
okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej 
poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami 
pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - 
Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko w Klubie 4 Bazy 
Logistycznej we Wrocławiu, ul. Pretficza 24), zabezpieczony 
pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - 
hulajnogi, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej 
Poczty Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym 
datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym 
przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i 
doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Harcerska Poczta 
Hulajnogowa Specjalna" są: 

a. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego, 
b. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu, 
c. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

3. "Harcerska Poczta Hulajnogowa Specjalna" zostanie 
zorganizowana w dniu 15 października 2022r. Przemieszczanie 
przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci 
we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko) - Urząd 
Pocztowy Wrocław 32. 

4. Do przemieszczenia "Harcerską Pocztą Hulajnogową Specjalną" 
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. 

5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową p.t. 40 lat Poczty 
Harcerskiej nr 28 Wrocław "Szaniec" od dnia 3 października 2022 
roku można będzie kupić w cenie 1,40 zł w Urzędzie Pocztowym 
Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-
275120@poczta-polska.pl), 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską 
Pocztą Hulajnogową Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 
muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w 
terminie do dnia 14 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego 
Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na 
kopercie: "Harcerska Poczta Hulajnogowa Specjalna". Przesyłki 
będzie można również nadać w dniu 15.10.2022 roku w godzinach 
10:00 - 16:00 na stoisku pocztowym zorganizowanym w Klubie 4 
Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza 24. Przesyłki, 
które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do 
opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami 
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powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień 
niniejszego regulaminu. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Pocztą 
Hulajnogową Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, 
zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą 
stosowania 15.10.2022 r. z hasłem Poczta Harcerska nr 28 - 40 
lat - Wrocław "SZANIEC", następnie przekazane upoważnionej 
osobie w celu ich przetransportowania hulajnogą i dostarczenie do 
Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który umieści na przesyłkach 
odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o 
treści: "Przewieziono hulajnogą na trasie: ul. Pretficza 24 (Klub 
4 Bazy Logistycznej we Wrocławiu) - Rynek 28 (Urząd 
Pocztowy Wrocław 32)". Następnie przesyłki zostaną przesłane i 
doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Harcerskiej Poczty Hulajnogowej Specjalnej" z wyznaczonej 
placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Harcerskiej Poczty Hulajnogowej 
Specjalnej" odpowiadają: 

a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 i Urząd Pocztowy 
Wrocław 32. 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki 
hulajnogą, 

11. W zakresie prawidłowego przebiegu "Harcerskiej Poczty 
Hulajnogowej Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu, 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 15 września 2022 roku. 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• 200 lat latarni morskiej Rozewie, numer: 13/Gdańsk (dodruk), 
nakład: 1300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 9 września 
2022 roku 

• Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, numer: 17/Gdańsk 
(kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 26 września 2022 roku 

• Tratwa Pielgrzym JPII 2022, numer: 18/Gdańsk (kartka 
dwustronna), nakład: 900 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
września 2022 roku 

Kartka nr 13 (dodruk) dostępna w UP Władysławowo, FUP Gdańsk 50 
ul. Straganiarska, UP Gdynia 1. Kartka nr 17 dostępna w UP Kościerzyna 
1, FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska, UP Gdynia 1. Kartka nr 18 dostępna 
w UP Stegna, FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska, UP Gdynia 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 40.rocznica kanonizacji O. Maksymiliana Kolbego, numer: 
14/Kraków, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 
października 2022 roku 

Kartka nr 14 dostępna w UP Oświęcim, ul. Władysława Jagiełly 14, 32-
600 Oświęcim, tel. 33 842 70 54 , 33 842 38 14, e-mail: up-oswiecim-
258299@poczta-polska.pl. Do kartki stosowany będzie datownik 
okolicznościowy w dniu 10 października 2022 r. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Koło Bialczan, numer: 18/Lublin, nakład: 360 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 19 września 2022 roku 

• 150 lat Huty Szkła w Dubecznie, numer: 19/Lublin (kartka 
dwustronna), nakład: 280 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 
września 2022 roku 

• 150 lat miejscowości Kulczyn Kolonia, numer: 20/Lublin (kartka 
dwustronna), nakład: 280 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 
września 2022 roku 

• 150 lat miejscowości Stary Majdan, numer: 21/Lublin (kartka 
dwustronna), nakład: 280 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 
września 2022 roku 

• Aleksandra Wachniewska, malarka Roztocza, numer: 22/Lublin, 
nakład: 280 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 września 
2022 roku 

Kartka nr 18 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 
34-535-83) i Biała Podlaska (tel. 83 342-56-14). Kartki nr 19-21 dostępne 
w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 34-535-83) i Hańsk 
(tel. 885-951-587 lub 82 571-40-40). Kartka nr 22 dostępna w UP Lublin 
1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 34-535-83) i Zwierzyniec (tel. 84 
687-20-96 lub 502-543-105). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• 50 lat od realizacji serialu Chłopi, numer: 16/Łódź (kartka 
dwustronna), nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17 
września 2022 roku 

Kartka nr 16 dostępna w UP Łowicz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: pawel.krawczyk1@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• V Cross Duathlon im. Szymona Pieczyńskiego, numer: 
37/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 23 września 2022 roku 

Kartka nr 37 dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 
17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Ponadto kartka 
dostępna jest też w Urzędzie Pocztowym Przygodzice, ul. Wrocławska 
54, 63-421 Przygodzice, email: up-przygodzice-261276@poczta-
polska.pl, tel. 62 7336130 oraz w Urzędzie Pocztowym Ostrów Wlkp. 1, 
ul. Kolejowa 22, 63-400 Ostrów Wlkp., email: up-ostrowwielkopolski-
258156@poczta-polska.pl, tel. 887854396. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• II Podróż Filatelistyczna Kołobrzeg, numer: 18/Szczecin, nakład: 
250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 7 października 2022 
roku 

Kartka nr 18 dostępna w UP Kołobrzeg 1 i Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - RS Warszawa Województwo 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 6/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 7/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 8/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 9/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 10/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 11/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 12/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 13/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 14/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

• Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, numer: 15/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 września 2022 roku 

Kartki nr 6 - 15 dostępne w kompletach w UP Warszawa 1. 
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Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• Świebodzickie Święto Zegarów, numer: 17/Wrocław, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 września 2022 roku 

• 40 lat Poczta Harcerska nr 28 Wrocław - "Szaniec", numer: 
18/Wrocław, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 3 
października 2022 roku 

Kartki nr 17, 18 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 lub 71 3471901 
up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl). Ponadto kartki nr 17 dostępne w 
UP Świebodzice 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Uhonorowanie Władysława Wagnera 

Prezentuję Państwu najnowszy pomysł klubu Divertimento. 
Uhonorowaliśmy wyczyn Władysława WAGNERA, pierwszego polskiego 
Żeglarza który opłynął świat. 
Do tego celu użył 3 jachtów (bo po drodze stracił 2). Jest postacią pod 
każdym względem wybitną - i wówczas i dziś nie ma sobie równych. 
Szczegóły jego życia i podróży znajdziecie Państwo we wszelkich 
mediach. Sam mam ponad 70-letnie doświadczenie żeglarskie - ale 
nigdy nie podjąłbym się takiego wyczynu. Na pomysł upamiętnienia 
Wagnera wpadł p. Adam Kowalewski. Rozpoczął w 2008 r. projektując 
serię kart pocztowych honorujących. Seria tych kart jeszcze dziś robi 
wrażenie. 
Wiosną tego roku p. Adam (nb. autor kilkudziesięciu kart pocztowych dot. 
historii żeglugi) przypomniał o koincydencji dat ważnych w historii 
wyczynu Wagnera. Uznaliśmy, że 110 rocznica urodzin naszego rodaka 
będzie wystarczającym powodem upamiętnienia jego historii pamiątkami 
pocztowo-filatelistycznymi. Sponsorem przedsięwzięcia jest Starostwo 
Powiatowe w Starachowicach a szczególnie wyobraźnia i życzliwość p. 
Dariusza Dąbrowskiego - wicestarosty. W. Wagner urodził się we wsi 
która dziś jest dzielnicą Starachowic. 
Bardzo pomogła życzliwość Poczty Polskiej i stąd emisja 3 kart 
beznominałowych, datownika i znaczka personalizowanego. Projekty 
wykonał oczywiście p. Adam Kowalewski a całą resztę klub Divertimento. 
Jak zwykle dla sympatyków i przyjaciół klubu mamy pewną ilość 
pamiątek wg. Życzenia. Kontakt pod tel. 668 481 715 

 
Janusz Łojek, prezes klubu 

Dzień Maszynisty 2022 

Zawód maszynisty na ziemiach polskich istnieje ponad 170 lat. 
Pierwszym maszynistą był Leon Miastowski, który w 1844 roku jako 
pierwszy na ziemiach polskich poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej. Pierwszy raz w Polsce, Dzień Maszynisty był obchodzony 
w 1996 roku w Czerwieńsku. Inicjatorem święta jest organizacja 
"Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów ALE" 
zrzeszającą około 65 tysięcy maszynistów z Belgi, Bułgarii, Niemiec, 
Grecji, Włoch, Chorwacji, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, 
Szwajcarii, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Czech i Węgier. Zawód 
maszynisty jest zaliczany do niebezpiecznych i szczególnie uciążliwych. 
Kandydat na maszynistę musi mieć bardzo dobry słuch, wzrok, refleks i 
zmysł równowagi i ogólnie być w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej. Do 
egzaminu na maszynistę może podejść ochotnik tylko między 20 a 30 
rokiem życia. Aby zostać prowadzącym pociąg najpierw, warto zatrudnić 
się w warsztacie naprawczym, aby poznać budowę pojazdów. Następnie 
trzeba przejechać odpowiednią ilość godzin w roli pomocnika i odbyć 
szkolenie, oraz zdać egzamin państwowy. Maszynista idzie na "służbę", 
nie do pracy. Wywodzi się to z tego, że przed wojną praca w kolei była 
służbą mundurową. 

 

 

Z tej okazji Koło Zainteresowań PZF 
"Gliwicki Klub Kolekcjonerów" 
wyemitowało kartkę okolicznościową 
oraz MójZnaczek. Znaczek pocztowy 
będzie kasowany datownikiem 
dziennym Gliwice 1 z datą 
16.09.2022. 
Więcej informacji można uzyskać 
pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
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