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Frombork, z dopiskiem na kopercie "Historyczna Poczta
Frombork". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie
zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi
Datowniki jednodniowe
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem
postanowień niniejszego regulaminu.
•
2019.09.19. Olsztyn 1: Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 19206. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Historyczną Pocztą
1939, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz
Frombork", w FUP Braniewo 1 we Fromborku, zostaną opatrzone
•
2019.09.21. Kraków 4: Dzień Transportu, projekt: Krzysztof Palich
datownikiem okolicznościowym i następnego dnia, tj. 18.09.2019
•
2019.09.27. Oleśnica Śląska 1: 60 lat Miejskiego Koła PZF Nr 36.
przekazane upoważnionej osobie do przewozu samochodem do UP
Członek Honorowy PZF, założyciel i patron Koła Franciszek Gawlik
Elbląg 1, który tego dnia odatuje przesyłki datownikiem dziennym.
(24.03.1921-13.08.2012), projekt: Stanisław Król i Adam Szuler
Tak
przygotowane
przesyłki
zostaną
przekazane
do
•
2019.10.05. Wrocław 1: Postcrossing Meeting Wrocław 2019. 150
przemieszczenia samolotem do UP Olsztyn 1, który odatuje
lat Pocztówki, projekt: Ewelina Grabowska
przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel o
•
2019.10.05. Wrocław 1: Spotkanie Komisji ds. Filatelistyki
treści: "Przemieszczono na trasie FUP Braniewo 1 - UP Elbląg 1
Młodzieżowej Okręgu Wrocławskiego PZF. Filatelistyka uczy, bawi,
- UP Olsztyn 1".
wychowuje. 1978 Polska A.S., projekt: Adam Szuler
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. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek
szkód, z wyłączeniem szkód wyrządzonych w sposób umyślny,
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą
których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu
przesyłek pocztowych.
9. Za prawidłową realizację "Historycznej Poczty Frombork"
odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku.
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w
dniu 03.09.2019 roku.

Datowniki okolicznościowe

Poczty specjalne
Regulamin "Historycznej Poczty Frombork", organizowanej z okazji
upamiętnienia 25. rocznicy nadania miana Pomnika Historii
Zespołowi Katedralnemu we Fromborku
1.

2.

3.

4.

5.

Poczta specjalna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we
współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek lub z własnej
inicjatywy. W ramach organizacji poczty specjalnej:
a. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce
pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uprzednio adnotacją
oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu
zachowania tajemnicy pocztowej;
b. Współorganizator 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 okolicznościowym przygotowanym w celu
upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
(dalej - "Poczta Specjalna")
Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Historyczna Poczta
Frombork" są:
a. Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej,
b. Muzeum Pomnika Historii we Fromborku,
c. Poczta Polska S.A.:
1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku,
2. RS Olsztyn.
"Historyczna Poczta Frombork" zostanie zorganizowana w dniu
17.09.2019 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi trasą: FUP
Braniewo 1 we Fromborku - UP Elbląg 1 - UP Olsztyn 1.
Do przemieszczenia "Historyczną Pocztą Frombork" 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.
Przesyłki
pocztowe,
przeznaczone
do
przemieszczenia
"Historyczną Pocztą Frombork" po ich przygotowaniu, w tym
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie zobowiązującymi
cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie
do dnia 17.09.2019 do FUP Braniewo 1, ul. Pocztowa 9, 14-530

źródło: Poczta Polska

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Katowice
•

20
lat
Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
numer:
19/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 18
września 2019 roku
•
120. Rocznica urodzin Marii Nogajowej, numer: 20/Katowice,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 października
2019 roku
Kartka nr 19 dostępna w UP Kędzierzyn-Koźle 4 (77 472-36-38),
Kędzierzyn-Koźle 1 (tel: 77 472-27-50) oraz Opole 1 (tel. 77 402-28-30).
Kartka nr 20 dostępna w UP Czeladź 1 (tel. 32 265 10 61) oraz UP
Katowice 1 (tel. 32 359 46 02).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach
(telefon: 887 334 292, e-mail: ewelina.lerke@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Kraków
•

Teolog Kapelan Ojciec Stanisław Papczyński Błogosławi na
Ziemiach Polskich Króla Jana III Sobieskiego Wyruszającego
na Odsiecz Wiedeńską, numer: 20/Kraków (kartka dwustronna),
nakład: 650 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 września 2019
roku
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe – Poznań
•

XXX Spotkanie Klubu Znaki Polecenia, numer: 39/Poznań,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 22 września
2019 roku
Kartka nr 39 wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: XXX
Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań Ośrodek "Mikstat
Las" 63-510 Mikstat R 00030 Znaki Polecenia dostępna będzie w
Filii Mikstat Urzędu Pocztowego Ostrzeszów, ul. Tadeusza
Kościuszki 8, 63-510 Mikstat, w dni robocze Pon-Czw. 08:00 17:00, Pt. 10:00 - 20:00, e-mail: fup-mikstat-962395@pocztapolska.pl lub Jolanta.Miadowicz@poczta-polska.pl , tel. 885-900483. Kartka będzie też dostępna na stoisku okolicznościowym w
dniu 22.09.2019 r. na terenie Ośrodka Mikstat las od godziny 09:00.

Biuletyn Filatelistyczny
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-260323filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
•
Komenda Miejska Policji w Kaliszu, numer: 42/Poznań (kartka
dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19
września 2019 roku
Kartka nr 42 doskonale komponuje się ze znaczkiem pocztowym
emisji: 100. rocznica powstania Policji Państwowej, dostępna w
Urzędzie Pocztowym Kalisz 1, Ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz
1, w dni robocze 08:00 - 20:00, sobota 08:00 - 15:00, e-mail: upkalisz-244088@poczta-polska.pl, tel.62-767-74-74, w Urzędzie
Pocztowym Kalisz 3, Al. Wolności 7, 62-802 Kalisz 3, e-mail: upkalisz-244107@poczta-polska.pl, tel. 62-767-74-89 oraz w
Urzędzie Pocztowym Kalisz 4, Ul. Górnośląska 36 lok. A, 62-804
Kalisz 4, e-mail: up-kalisz-244114@poczta-polska.pl, tel.885-951627. 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-260323filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Dla kartki nie ma
dedykowanego datownika okolicznościowego.
•
300 lat Poznańskich Bambrów, numer: 43/Poznań, nakład: 300
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 września 2019 roku
Kartka nr 43 dostępna 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-260323filatelistyka@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).

radiostacja, zbudowana w roku 1925. W starej radiostacji (przy obecnej
ulicy Radiowej) znajdowały się studia mikrofonowe. W nowej (przy ul.
Tarnogórskiej) nie było żadnego studia. ainstalowano tam tylko
urządzenia nadawcze do emisji sygnału, przesyłanego kablem
teletechnicznym ze starej radiostacji lub z Wrocławia.
31 sierpnia 1939 roku do radiostacji wtargnęło kilku uzbrojonych ludzi w
ubraniach cywilnych. Napastnicy sterroryzowali niemiecką załogę i nadali
po polsku komunikat: "Uwaga! Tu Gliwice. Radiostacja znajduje się w
polskich rękach...". Na terenie radiostacji zamordowano mieszkańca
pobliskiej wsi, uczestnika powstań śląskich Franciszka Honioka. Miało to
uwiarygodnić wersję o udziale powstańców. Na miejscu prowokacji
pozostawiono także zwłoki zamordowanych niemieckich więźniów
przebranych w polskie mundury. Ich zdjęcia przedstawiono
zagranicznym korespondentom następnego dnia. Po akcji napastnicy
udali się do hotelu w centrum miasta. Prawda o prowokacji gliwickiej
wyszła na jaw dopiero na procesie zbrodniarzy hitlerowskich w
Norymberdze. Świadek Alfred Helmut Naujock - żołnierz SD, SS i Waffen
SS - zeznał: "30 sierpnia 1939 roku otrzymałem od szefa SD Reinharda
Heydricha rozkaz upozorowania ataku na radiostację pod Gliwicami, w
pobliżu granicy polskiej. Miało to być wykonane tak, by wyglądało, że
napastnikami są Polacy. Dla prasy zagranicznej i dla niemieckiej
propagandy potrzebny był dowód rzeczowy polskiej napaści."

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin
•

95. rocznica utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, numer:
40/Szczecin, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10
września 2019 roku
•
Winobranie 2019, numer: 41/Szczecin, nakład: 300 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 7 września 2019 roku
Kartka nr 40 dostępna w UP Koszalin 9, Szczecin 1, nr 41 - Zielona Góra
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa
•

80. rocznica walk 14 pułku Ułanów Jazłowieckich pod Górkami
i Zamościem, numer: 33/Warszawa (kartka dwustronna), nakład:
850 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 13 września 2019 roku
Kartka nr 33 dostępna w UP Warszawa 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław

Z tej okazji Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki
Klub Kolekcjonerów" wyemitowało kartkę
okolicznościową
oraz
znaczek
personalizowany. Znaczek pocztowy będzie
kasowany datownikiem dziennym Gliwice 1 z
datą 31.08.2019.
Więcej informacji można uzyskać pod nr
telefonu: 533 804 646 lub e-mail:
stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk

•

60 lat Miejskiego Koła PZF Nr 36 w Oleśnicy, numer: 14/Wrocław,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 18 września
2019 roku
•
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w
Lubaniu, numer: 15/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 18 września 2019 roku
•
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w
Lubaniu, numer: 16/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 18 września 2019 roku
Kartki nr 14-16 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw275120@poczta-polska.pl). Dodatkowo kartki nr 15 i 16 dostępne w UP
Lubań Śląski 1, a kartka nr 14 dostępna w UP Oleśnica Śląska 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu
(telefon: 71 347 29 18, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Informacje różne
80. Rocznica Prowokacji Gliwickiej
Prowokacja gliwicka była jednym z serii przedsięwzięć Hitlera, mających
zapobiec przekształceniu planowanej agresji III Rzeszy na Polskę w II
wojnę światową, poprzez powstrzymanie sojuszników Rzeczypospolitej
od wywiązania się z zobowiązań sojuszniczych wobec Polski, co
oznaczałoby dla Niemiec ryzykowną wojnę na dwa fronty.
Gliwice (niem. Gleiwitz) przed wojną należały do III Rzeszy, a granica z
Polską przebiegała w odległości ok. 10 km od nowej radiostacji
nadawczej (Gleiwitzer Sender), zbudowanej w roku 1935. Napastnicy nie
wiedzieli, że w Gliwicach, w odległości ok. 4 km, była również druga
2
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