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Całostki 

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika 

16 lutego 2023 roku do obiegu wchodzi koperta pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem 
wartości A (3,90 zł): portret Mikołaja 
Kopernika autorstwa Teodora de Bry, 

• na ilustracji: fragment Domu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

Kopertę o wymiarach 162 x 114 mm 
wydrukowano techniką offsetową na 
papierze białym, w nakładzie 5.000 sztuk. 
Projekt: Jarosław Ochendzan.  
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP Toruń 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2023.02.17. Iława 1: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Iławie, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• 2023.02.19. Toruń 1: 100-lecie Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, projekt: Jacek Drążkowski 

• 2023.03.05. Leżajsk: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, projekt: Bartłomiej Kierzkowski 

• 2023.03.10. Koszalin 1: 95. rocznica powstania Straży Granicznej 
II RP. SG 1928 2023, projekt: Dariusz Janowski 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2023.03.01. do 2023.12.31. Rawicz 1: 385-lecie lokacji Rawicza 
1638-2023. 270-lecie budowy Ratusza 1753-2023, projekt: 
Tadeusz Pawłowski 

 

Poczty specjalne 

Regulamin Jubileuszowej Poczty Specjalnej "KOPERNIK", 
organizowanej w dniach od 19 lutego - 24 lutego 2023 roku z okazji: 
550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 

1. W ramach organizacji Jubileuszowej Poczty Specjalnej 
"KOPERNIK": 
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 w UP Warszawa 1 stempluje wszystkie 
przesyłki biorące udział w Jubileuszowej Poczcie Specjalnej 
"KOPERNIK" i spakuje je do jednego, oznaczonego i 
zabezpieczonego worka, umieści w kartonie i odeśle paczką 
służbową, priorytetową do UP Olsztyn 1. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym 
datownikiem okolicznościowym, stałym ozdobnym ze zmienną 
datą eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym, 
przygotowanym w celu upamiętnienia Poczty Specjalnej i 
doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Organizatorem Jubileuszowej Poczty Specjalnej "KOPERNIK" jest 
Poczta Polska S.A.: 
a. Region Sieci Warszawa - Miasto - Regionalny Koordynator ds. 

Filatelistyki w Warszawie, 
b. Region Sieci Warszawa - Miasto - Urząd Pocztowy Warszawa 

1, 
c. Region Sieci w Olsztynie - Regionalny Koordynator ds. 

Filatelistyki w Białymstoku, 
d. Region Sieci w Olsztynie - Urząd Pocztowy Olsztyn 1, 
e. Region Sieci w Olsztynie - Urząd Pocztowy Braniewo 1 FUP 

we Fromborku. 
3. Jubileuszowa Poczta Specjalna "KOPERNIK" zostanie 

zorganizowana w dniach 19.02. - 24.02.2023. Przemieszczanie 
przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Warszawa 1 - UP 
Olsztyn 1 - Urząd Pocztowy Braniewo 1 FUP we Fromborku. 

4. Do przemieszczenia Jubileuszową Pocztą Specjalną "KOPERNIK" 
zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe, 
opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami w obrocie krajowym 
i zagranicznym. 

5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia 
Jubileuszową Pocztą Specjalną "KOPERNIK", po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być dostarczone przez 
klientów do UP Warszawa 1, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-001 
Warszawa w zamkniętej kopercie w terminie do 18.02.2023. 
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 Jubileuszową Pocztą 
Specjalną "KOPERNIK" w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1, 
zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą 
stosowania 19.02.2023 r. z hasłem: "Mikołaj Kopernik 550 
Centrum Nauki Kopernik" i dostarczone do Urzędu Pocztowego 
Olsztyn 1, który umieści na nich odcisk datownika ozdobnego z 
herbem miasta Olsztyn z datą 22.02.2023 r. Następnie odeśle je 
wymianą pocztową do FUP Braniewo 1 we Fromborku, który 
umieści na przesyłkach odcisk datownika eksploatacyjnego z datą 
24.02.2023 oraz stempel informacyjny o treści: Przewieziono 
Jubileuszową Pocztą Specjalną "KOPERNIK". 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 niedoręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. 

8. Za prawidłową realizację Jubileuszowej Poczty Specjalnej 
"KOPERNIK" odpowiadają:. 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci 
Warszawa - Miasto - Urząd Pocztowy Warszawa 1 oraz 
Region Sieci Olsztyn - Urząd Pocztowy Olsztyn 1, Urząd 
Pocztowy Braniewo 1, 

b. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Warszawa - 
Miasto Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Warszawie, 
Region Sieci Olsztyn Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w 
Białymstoku . 

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14.02.2023 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 
15 marca 2023 roku z okazji 100. rocznicy zakończenia procesu 
kształtowania granic II RP 

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 okolicznościowym przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza 
pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy 
pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
przemieszcza go na wyznaczonej trasie, a następnie 
przekazuje 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 datownikiem 
okolicznościowym oraz stemplem informacyjnym 
przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej 
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i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Rowerowa Poczta 
Specjalna" są: 
a. Pan Mirosław Kozyra 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. 
filatelistyki w Katowicach 

ii. Region Sieci w Katowicach, Urząd Pocztowy Namysłów 
iii. Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. 

filatelistyki w Poznaniu 
iv. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Kępno 1 

3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 15 
marca 2023r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd 
Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Kępno 1. 

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 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 
marca 2023r. do Urzędu Pocztowego Namysłów, ul. Pocztowa 
13, 46-100 Namysłów, 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 Namysłów, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: 100. 
rocznica zakończenia procesu kształtowania granic II RP i 
przekazane upoważnionej osobie celem przemieszczenia na 
wyznaczonej trasie a następnie przekazane do Urzędu Pocztowego 
Kępno 1, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: 100. rocznica zakończenia procesu 
kształtowania granic II RP; 103 lata Kępna w niepodległej Polsce 
oraz umieści na nich stempel informacyjny o 
treści: "Przemieszczono Pocztą Specjalną na trasie UP 
Namysłów - UP Kępno 1". Następnie przesyłki zostaną przesłane 
i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu w 
przypadku wystąpienia bardzo złych warunków pogodowych 
uniemożliwiających poruszanie się rowerem. 

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 
Rowerowej 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 wykonywał przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci 
Katowice - Urząd Pocztowy Namysłów oraz Region Sieci 
Poznań - Urząd Pocztowy Kępno 1 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie trasie: Pan Mirosław Kozyra 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Katowice 
Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach, Region 
Sieci Poznań Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w 
Poznaniu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14 lutego 2023 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 
15 marca 2023 roku z okazji 100. rocznicy zakończenia procesu 
kształtowania granic II RP 

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 okolicznościowym przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza 
pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy 
pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
przemieszcza go na wyznaczonej trasie, a następnie 
przekazuje 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 datownikiem 
okolicznościowym oraz stemplem informacyjnym 
przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej 
i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Rowerowa Poczta 
Specjalna" są: 
a. Pan Mirosław Kozyra 
b. Poczta Polska S.A.: 

▪ Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. 
filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Kępno 1 

▪ Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. 
filatelistyki w Katowicach, Urząd Pocztowy Namysłów 

3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 15 
marca 2023 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd 
Pocztowy Kępno 1 - Urząd Pocztowy Namysłów. 

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 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13 
marca 2023 r. do Urzędu Pocztowego Kępno 1, ul. Tadeusza 
Kościuszki 4, 63-600 Kępno 1, 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 Kępno 1, zostaną opatrzone datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: "100. rocznica zakończenia 
procesu kształtowania granic II RP 103 lata Kępna w 
Niepodległej Polsce" i przekazane upoważnionej osobie celem 
przemieszczenia na wyznaczonej trasie, a następnie przekazane 
do Urzędu Pocztowego Namysłów, który tego dnia ostempluje 
przesyłki datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100. rocznica 
zakończenia procesu kształtowania granic II RP" oraz umieści 
na nich stempel informacyjny o treści: "Przemieszczono Pocztą 
Specjalną na trasie UP Kępno 1 - UP Namysłów". Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu w 
przypadku wystąpienia bardzo złych warunków pogodowych 
uniemożliwiających poruszanie się rowerem. 

8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych 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 
Rowerowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej 
do docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska S.A. 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 "Rowerowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w 
Poznaniu - Urząd Pocztowy Kępno 1 oraz Region Sieci w 
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Katowicach - Urząd Pocztowy Namysłów, 
b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 

przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie trasie: Pan Mirosław Kozyra, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Poznań 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region 
Sieci Katowice Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Katowicach. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14 lutego 2023 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Rowerowe Poczty Specjalne z okazji 100. rocznicy zakończenia 
procesu kształtowania granic II RP 

1 marca 2023 r. Poczta Polska SA wprowadzi do sprzedaży kartki 
okolicznościowe z okazji 100. rocznicy zakończenia procesu 
kształtowania granic II RP. Natomiast 15 marca 2023 r. w Urzędzie 
Pocztowym Namysłów oraz w Urzędzie Pocztowym Kępno 1 stosowane 
będą datowniki okolicznościowe dedykowane temu wydarzeniu. 
W tym samym dniu odbędą się dwie poczty specjalne: z Namysłowa do 
Kępna, a następnie z Kępna do Namysłowa. 
Nakładem prywatnym wydane będą trzy wzory znaczków emisji 
"MójZNACZEK": 
1. ze zdjęciem mapy Polski z 1923 r. uwzgledniającej ostateczne granice 
państwa, 
2. z przedstawieniem konturów granic II RP oraz godła Polski z tego 
okresu, 
3. z powiększonym fragmentem mapy, na którym widoczny jest 
Namysłów i Kepno. 

 
Prezentujemy wizualizację arkusika oraz wizualizacje obu poczt na 
kartach dwustronnych wydanych odpowiednio w Namysłowie i Kępnie. 
Proszę zwrócić uwagę na umiejscowienie datowników i uwzględnienie 
ich położenia przy adresowaniu przesyłek. 
Zamówienia można składać do 25 lutego na adres mkozyra@poczta.fm 

Mirosław Kozyra 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• Rok Kopernika i Matejki, numer: 1/Gdańsk, nakład: 300 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 27 lutego 2023 roku 

Kartka nr 1 dostępna w FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska, UP Gdynia 1 
i Słupsk 8. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 2023 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Jan Porzuc 
1920-1951, numer: 3/Lublin, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 marca 2023 roku 

Kartka nr 3 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60) i Kielce 1 (tel. 41 
34-535-83). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• ks. Stanisław Streich Sługa Boży, numer: 2/Poznań, nakład: 800 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 27 lutego 2023 roku 
Kartka nr 2 dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: ks. Stanisław Streich (1902 Bydgoszcz - 1938 Luboń) 
Sługa Boży z datą stosowania 27.02.2023 r. w Urzędzie Pocztowym 
Luboń 1 przy ul. Wschodniej 22/19, e-mail: up-lubon-
392595@poczta-polska.pl, tel. 885 900 926. Ponadto kartka 
dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, 
w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

• 100. rocznica zakończenia procesu kształtowania granic II 
Rzeczypospolitej, numer: 3/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 marca 2023 roku 
Kartka dwustronna nr 3 dostępna wraz z datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: 100. rocznica zakończenia procesu 
kształtowania granic II RP w niepodległej Polsce 103 lata Kępna w 
niepodległej Polsce z datą stosowania 15.03.2023 r. w Urzędzie 
Pocztowym Kępno 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, e-mail: up-
kepno-245179@poczta-polska.pl , tel. 62-782-26-03. Ponadto 
kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. 
Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-
260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów 

• Tropem Wilczym Leżajsk, numer: 4/Rzeszów (kartka 
dwustronna), nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 
marca 2023 roku 

Kartka nr 4 dostępna w UP Leżajsk i Przemyśl 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 519 034 744, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista Kaliski Nr 153-156/2022 

W tym tygodniu ukaże się kolejny numer kwartalnika "Filatelista Kaliski". 
Podobnie jak to miało miejsce w ostatnich latach zostanie on wydany w 
formie rocznika. 
Poniżej spis treści zeszytu podsumowującego 2022 rok w Okręgu 
Kaliskim PZF. Osoby zainteresowane pozyskaniem pisma mogą 
kontaktować się z redakcją pod adresem email olesnicoviana@wp.pl. W 
bieżącym roku jest w planie wydanie dwóch podwójnych numerów. 
Wszystko jest jednak uzależnione od ilości materiałów do publikacji. 
Zapraszamy do współpracy! 

• Maciej Bukczyński: Od Prezesa 

• Adam Szuler: Od Redaktora 

• Sprawozdanie Zarządu Okręgu Kaliskiego PZF z działalności za 
okres 1.07.2021-31.12.2022 

• Wojciech Śmielecki: Wystawa biograficzno-filatelistyczna 
"Kazimiera Dąbrowska" w Gnieźnie 

• Adam Szuler: #SOLIDARNIzUKRAINĄ 

• Maciej Bukczyński: XXXII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu 
Zainteresowań "Znaki Polecenia" PZF w Mikstacie 

• Adam Szuler: Wystawa biograficzno-filatelistyczna i Poczta Konna 
w Gnieźnie z okazji 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego oraz 
95. rocznicy ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski 

• Adam Szuler: V Oleśnicka Bajk Poczta 

• Jacek Wierzbicki: Pokaz filatelistyczny "Rok Józefa Wybickiego" w 
Urzędzie Pocztowym Poznań 2 

• Adam Szuler: Poczty kolejowe z okazji Dnia Kolejarza 2022 

• Adam Szuler: VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt 
znaczka pocztowego pt. "Jak w bajce M. Konopnickiej" 

• Wojciech Śmielecki: Wystawa biograficzno-filatelistyczna "2022 
Rok Józefa Wybickiego" w Żninie 

• Eliza Odebralska: Pokazy filatelistyczne w Powiatowym Centrum 
Informacji Turystycznej OT "Szlak Piastowski" w Gnieźnie 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n82-n8285
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n82-n8285
mailto:anna.frymus@poczta-polska.pl
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• Marek Banasiak: Znak wodny z pocztylionem na papierze 
czerpanym na korespondencji z lat 30. XIX wieku na listach z 
południa Wielkopolski 

• Justyna Jeleniewska-Janusz: Mikołaj Kopernik na projektach emisji 
pocztowych z lat 1970-1973 ze zbiorów Muzeum Poczty i 
Telekomunikacji we Wrocławiu 

• Maciej Bukczyński, Adam Szuler: InPost i Polska Grupa Pocztowa 

• Adam Szuler: Quo vadis z filatelistyką Poczto Polska? 

• Roman Matusiak (1928-2022) 

• Henryk Jakowiec (1948-2022) 

 
Adam Szuler 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

https://www.facebook.com/Katalog-Znak%C3%B3w-Pocztowych-505586166149565/
https://twitter.com/kazetpe

