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Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
Europa
29 kwietnia 2020 roku do obiegu wchodzi
znaczek pocztowy o wartości 5 zł, na którym
przedstawiono schematyczną mapę Polski z
zaznaczonymi
głównymi
szlakami
pocztowymi funkcjonującymi w XVI w., wraz
z naniesionymi na nich wizerunkami
posłańców pieszych i konnych i rzeką Wisłą
z usytuowanymi nad jej brzegami
sylwetkami miast królewskich.

30 kwietnia 2020 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości
A (3,30 zł): order Virtuti Militari, który
należał do Henryka Dobrzańskiego ps.
Hubal (1897-1940), majora kawalerii
Wojska Polskiego,
•
na ilustracji: postać Majora na koniu.
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
8.000 sztuk. Projekt: Bożydar Grozdew.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP
Opoczno 1.
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•
•
•
•
•

2020.05.12. Oleśnica Śląska 1: 75 lat MKS Pogoń Oleśnica 19452020 (dawniej Kolejowy Klub Sportowy), projekt: Adam Szuler
2020.05.18. Kielce 1: 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły Papieża
Jana Pawła II. Kielce / Masłów 1991. 1920 2005, projekt: Adam
Kowalewski
2020.05.18. Lublin 1: Rok 2020 rokiem św. Jana Pawła II w Polsce,
projekt: Marcin Jackowski
2020.05.18. Sandomierz 1: Rok 2020 rokiem św. Jana Pawła II w
Polsce, projekt: Marcin Jackowski
2020.05.18. Warszawa 1: 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły +
Papieża Jana Pawła II. Wadowice 18 maja 1920 r. 100, projekt:
Roch Stefaniak
2020.05.18. Zamość 1: Rok 2020 rokiem św. Jana Pawła II w
Polsce, projekt: Marcin Jackowski

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
format arkusika:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Całostki
Dzień Pamięci o Majorze Hubalu

Maciej Jędrysik
1
5 zł
120.000 sztuk
offset
31,25 x 76,5 mm
121 x 221 mm
fluorescencyjny
6 znaczków (3x2)
29 kwietnia 2020 roku
źródło: Poczta Polska

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Białystok
•

75 lat powrotu Poczty do Elbląga, numer: 5/Białystok, nakład: 200
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 maja 2020 roku
Kartka nr 5 dostępna w UP Elbląg 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Białymstoku
(telefon:
85
662
32
29,
e-mail:
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz
•

Kazimierz III Wielki (1310-1370) ostatni Piast na tronie Polski,
założyciel miasta Bydgoszczy, numer: 6/Bydgoszcz, nakład: 200
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 maja 2020 roku
Kartka nr 6 dostępna w UP Bydgoszcz 1. Emisji kartki towarzyszy
wydanie spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@pocztapolska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

Rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II, numer: 2/Rzeszów,
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 18 maja 2020
roku
Kartka nr 2 dostępna w UP Tarnobrzeg 1, Przemyśl 1. Do kartki w UP
Tarnobrzeg 1 stosowany będzie datownik okolicznościowy.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska
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Informacje różne
Arcybiskup Antoni Baraniak
W nawiązaniu do zbliżających się uroczystości beatyfikacyjnych
Prymasa Stefana Wyszyńskiego a także 90-tej rocznicy święceń
kapłańskich Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, członkowie Koła
Polskiego Związku Filatelistów w Śremie przygotowali arkusze znaczków
przedstawiających Abp. Antoniego Baraniaka.

sprawie. Wnioski można wysyłać drogą listową lub elektroniczną do
końca czerwca br.
Zgodnie z opublikowanymi na stronie Poczty Polskiej Zasadami
zgłaszania tematów do planu emisji, wniosek musi zawierać następujące
elementy: dane wnioskodawcy, datę zgłoszenia, proponowany temat
oraz termin emisji, proponowaną formę wydawniczą i uzasadnienie.
Organizatorzy akcji przygotowali wzór takiego wniosku, można go pobrać
na stronie Fundacji, gdzie wyjaśniono również gdzie złożyć wniosek.
Jako Redaktor Naczelny Katalogu Znaków Pocztowych ze wszech miar
popieram akcję i zachęcam wszystkich do przyłączenia się do niej
poprzez wysłanie wspomnianego wniosku o włączenie "Kajka i Kokosza"
do planu emisji znaczków na 2022 rok.
Marek Jedziniak, wykorzystano materiały Fundacji "Kreska"
im. Janusza Christy, za zgodą Fundacji
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Poza tym pragniemy przybliżyć i przypomnieć naszym Rodakom postać
bohatera urodzonego w niedalekim Sebastianowie, dlatego
przedstawiamy jego krótki życiorys.
Włodzimierz Bobrowski

Z okazji ustanowionego przez Sejm i Senat RP roku 2020 rokiem św.
Jana Pawła II oraz 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Gliwicki Klub
Kolekcjonerów wyemitował czwartą z serii kopertę okolicznościową 2011.05.01 - Beatyfikowany.

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły
W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły św. Jana
Pawła II, w związku z tą rocznicą Koło PZF nr 1 im. St. Miksteina
przygotowało kopertę oraz nakładkę na frankaturę mechaniczną która
będzie stosowana 18 maja 2020 r.

Osoby zainteresowane odbitką frankatury, bądź informacją na ten temat,
proszone są o kontakt do dnia 13.05.2020 pisząc na adres e-mail
m.jackowsky@wp.pl.
Marcin Jackowski
Kajko i Kokosz na znaczek

Do
koperty
wyemitowany
został
okolicznościowy znaczek personalizowany.
Znaczki będą kasowane datownikiem
dziennym UP Gliwice 1 z datą 02.05.2020. Na
kopercie stosowany będzie dodatkowy
stempel okolicznościowy.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub email: stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk
Frankatura 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im.
Tadeusza Hampla z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły będzie
stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankującą.

Poglądowa grafika projektu znaczków autorstwa Fundacji
W 2022 roku przypada pięćdziesiąta rocznica ukazania się pierwszego
komiksu z Kajkiem i Kokoszem, autorstwa Janusza Christy.
Aby uczcić tę rocznicę Fundacja "Kreska" im. Janusza Christy podjęła
starania mające na celu włączenie do planu emisji znaczków na 2022 rok
walorów poświęconych bohaterom komiksu. Każdy kto chce wesprzeć
akcję może zgłosić do Biura Filatelistyki Poczty Polskiej wniosek w tej

Nakładka przedstawia Św. Jana Pawła II. Przewidziane są koperty
okolicznościowe ze zdjęciem domu Karola Wojtyły i pomnika papieża w
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Wadowicach. 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 4,00
zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6 zł/szt. Odbitki
frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych
kopertach w cenie 7,20 zł/szt. (brak miejsca na kopercie
okolicznościowej na R-kę). Można również nadesłać zaadresowane
koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest
możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić
koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę
doliczyć do zamówienia 7,20 zł na zwrotny list polecony i kopertę.
Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia
13.05.2020 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na
adres:
Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
"Frankotyp"
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1
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 13.05.2020 r. Ze względu na brak możliwości
śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na
bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie
listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie
zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być
zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki
zwrotnej.
Krzysztof Błaszczyk
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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.

