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Znaczki 

Zwierzęta małe i duże 

15 czerwca 2020 roku do obiegu wchodzą 
cztery znaczki, na których zostały 
przedstawione zwierzęta z Warszawskiego 
Ogrodu Zoologicznego: 

• na pierwszym, o wartości 3,30 zł - 
gepard, 

• na drugim, o wartości 3,30 zł - kangur 
rudy, 

• na trzecim, o wartości 3,30 zł - wielbłąd 
dwugarbny, 

• na czwartym, o wartości 3,30 zł - lemur 
katta. 

 

  
 

  

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 4 
wartość: 4x3,30zł 
nakład: 180.000 sztuk każdego 
technika druku: offset + sitodruk 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków i 4 przywieszki (4x4) 
data obiegu: 15 czerwca 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 
100-lecie dziennika "Rzeczpospolita" 

15 czerwca 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
3,30 zł, na którym przedstawiono pióro na tle pisma odręcznego oraz 
fragment klawiatury komputerowej jako symbole historycznej i 
współczesnej metody stosowanej w komunikacji prasowej. 

  

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu znaczka: Piotr Waliszewski 
autor projektu koperty FDC i datownika: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 144.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (3x4) 
data obiegu: 15 czerwca 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 
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Rozbieżność w numeracji najnowszych emisji znaczków 

W ostatnim czasie powstała rozbieżność w numeracji najnowszych emisji 
znaczków, spowodowana przesunięciem terminu wydania emisji "500-
lecie urodzin Wielkiego Księcia Litewskiego i Króla Polski Zygmunta II 
Augusta". 
Początkowo znaczek ten miał się ukazać w I połowie maja br., w związku 
z czym Poczta Polska nadała mu numer 5055. Taki numer został 
umieszczony w kodzie kreskowym, jaki jest umieszczany na 
marginesach wydawanych arkusików znaczków. Na wniosek Partnera 
termin emisji znaczka z Zygmuntem II Augustem został zmieniony na 
początek sierpnia br. Z uwagi na to, że znaczki z kodem kreskowym 
zostały już wydrukowane, Poczta postanowiła nie zmieniać nadanego 
numeru, w związku z czym na dzień dzisiejszy numer 5055 w numeracji 
Poczty pozostaje nieprzypisany, a kolejne emisje (od "100. rocznica 
urodzin Świętego Jana Pawła II") mają numery od 5056. 
Tymczasem w części katalogowej KZP numeracja jest chronologiczna, 
w związku z czym emisja papieska ma numer 5055, a kolejne mają 
numer o 1 mniejszy od numeru "pocztowego". W momencie wydania 
znaczka z Zygmuntem Augustem w katalogu KZP zostanie nadany mu 
numer kolejny, a Poczta przypisze mu numer 5055 i numeracja dalszych 
emisji będzie już zgodna. Dla uniknięcia niejasności informacja o 
rozbieżności zostanie umieszczona na stronach katalogowych KZP dla 
wszystkich emisji, których to dotyczy. 

Marek Jedziniak 

Całostki 

80. Rocznica Pierwszego Transportu Polaków do KL Auschwitz 

14 czerwca 2020 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): czerwony 
trójkąt z białą literą "P", symbolizujący oznaczenie nadawane w KL 
Auschwitz polskim więźniom politycznym, 

• na ilustracji: zdjęcie torów kolejowych, symbolizujących drogę 
transportu więźniów do obozu. 

 
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Roch Stefaniak. 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, 
stosowany w UP Tarnów 1. 

źródło: Poczta Polska 

 

Polskie uzdrowiska 

29 czerwca 2020 roku do obiegu wchodzą dwie kartki pocztowe, na 
których przedstawiono: 

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): fotografię 
Uzdrowiska - Szpitala Dziecięcego "Górka" w Busku-Zdroju, 

• na ilustracji: herb miasta Buska-Zdroju, fotografie przedstawiające 
Sanatorium "Marconi", pomnik Leszka Czarnego i Park Zdrojowy - 
Muszlę Koncertową oraz naczynie do picia wody mineralnej, stojące 
na kręgach wody, 

 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): zdjęcie Starego 
Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju, 

• na ilustracji: herb miasta Krynica-Zdrój, fotografie przedstawiające 
Nowy Dom Zdrojowy, pomnik Nikifora i Pijalnię Jana oraz naczynie 
do picia wody mineralnej, stojące na kręgach wody. 

 
Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 8.000 sztuk każdej. Projekt: 
Agnieszka Sancewicz. 
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w UP Busko-
Zdrój 1, Krynica Zdrój. 

 
źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.06.20. Wadowice: 100. rocznica chrztu świętego Karola 
Wojtyły. Kościół p.w. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, projekt: 
Tadeusz Wincewicz 

• 2020.07.15. Puck: 100. rocznica Morskiego Dywizjonu Lotniczego, 
projekt: Elżbieta Kaczyńska 
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Kartki okolicznościowe 

Ceny kartek okolicznościowych 

Biuro Filatelistyki przypomina, że od 2020 roku cena jednej kartki 
okolicznościowej wynosi 1,30zł brutto. 
Prosimy o uwzględnienie tej ceny przy zamawianiu kartek. 

źródło: Poczta Polska 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• 100. rocznica powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w 
Pucku, numer: 8/Gdańsk, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 30 czerwca 2020 roku 

Kartka nr 8 dostępna w UP Puck tel. 586-732-314, Gdańsk 50 (FUP 
Gdańsk 50, ul. Straganiarska 28/30) tel. 583-016-803 i Gdynia 1 tel. 586-
217-255. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 100. rocznica chrztu świętego Karola Wojtyły, numer: 7/Kraków, 
nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 czerwca 
2020 roku 

Kartka nr 7 wraz z datownikiem z hasłem: 100.rocznica chrztu świętego 
Karola Wojtyły dostępna będzie w Urzędzie Pocztowym Wadowice, ul. 
Lwowska 11, 34-100 Wadowice, tel. 33 823 31 47, 33 823 31 52 e-mail: 
up-wadowice-271609@poczta-polska.pl 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Święty Jan Paweł II. Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana 
Kamila Norwida w Lublinie, numer: 15/Lublin, nakład: 350 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 13 czerwca 2020 roku 

Kartka nr 15 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 - Łódź 

• Boże Ciało w Łowiczu, numer: 5/Łódź, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 11 czerwca 2020 roku 

Kartka nr 5 dostępna w UP Łowicz 1 oraz filiach. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 6/2020 

 
Spis treści numeru czerwcowego: 
Dla początkujących 

• Tadeusz Kurlus: Cacka i potwory 
Filatelistyka tematyczna 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (35) Od krowy do koronawirusa 

Dla dociekliwych 

• Hans Vogels, Jerzy Walocha: Opłaty pocztowe związane z 
przewozem bagażu koleją w świetle przepisów II Rzeczypospolitej 

• Jerzy Walocha: Znaczki serii obiegowej "Świat pracy" z 1947 roku 
(Fi. Nr 437-440; Podręcznik Specjalizowany nr 392-392) 

• Janusz Milewski: Ludzie listy piszą? 

• Janusz Berbeka: Warto, czy nie warto? 
Numizmatyka 

• Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Świat całostek 

• Tadeusz Jarawka: Stemple utajnione używane w pierwszych 
miesiącach istnienia Generalnego Gubernatorstwa (GG) 

Z historii filatelistyki polskiej 

• Adam Szuler: Polski Związek Filatelistów ma już 70 lat 
Rozmaitości 

• Kalejdoskop 
Hyde Park 

• List Pana Janusza Łojka do Redakcji 

Informacje różne 

100. rocznica chrztu świętego Karola Wojtyły - Wadowice 20 VI 2020 

20 czerwca 2020 r. obchodzić będziemy 100. rocznicę przyjęcia przez 
Karola Wojtyłę w wadowickiej farze pierwszego z sakramentów - chrztu 
świętego. 
Na wniosek Wydawnictwa NAMISLAVIA dla upamiętnienia tego 
jubileuszu wydany zostanie przez krakowski rejon Poczty Polskiej S.A. 
formularz kartki pocztowej oraz w up. Wadowice stosowany będzie 
datownik okolicznościowy. 
Ukaże się także znaczek emisji "MójZNACZEK" z grafiką 
przedstawiającą kościół (obecnie bazylika) p.w. Ofiarowania 
Najświętszej Marii Panny w Wadowicach , na podstawie widokówki z 
początku XX wieku. Arkusik będzie posiadał okolicznościowe napisy na 
marginesach. 
Dystrybucję walorów (znaczek, arkusiki, całości z datownikiem Wadowic 
lub Namysłowa) prowadzi Firma WRATISLAVIA: e-mail: 
wratislavia@vp.pl, zapytania i informacje: tel. 603 853 353. 

 
Jeszcze kilka słów o treści napisu na datowniku, formularzu i arkusiku - 
"100. rocznica chrztu świętego Karola Wojtyły", aby rozwiać wątpliwości 
co do jego składni i znaczenia. "Chrzest święty" to według Katechizmu 
Kościoła Katolickiego pierwszy z sakramentów, który otwiera drogę do 
kolejnych: bierzmowania, Eucharystii, pokuty, namaszczenia chorych, 
kapłaństwa, małżeństwa. Aby nie łączyć wyrazu "święty" z osobą "Karola 
Wojtyły" na wspomnianych wydawnictwach tak zastosowano 
formatowanie tekstu, by nie było wątpliwości, do którego członu ono się 
odnosi. 

Tadeusz Wincewicz 

100 lat - Gmina Rychtal w granicach Rzeczypospolitej Polskiej - 
wydawnictwa 

Od 19 lutego 2020 r. w UP Rychtal używany jest datownik 
okolicznościowy ze zmienną datą "Gmina Rychtal w granicach 
Rzeczypospolitej Polskiej - 100 lat". 
Nakładem Wydawnictwa NAMISLAVIA ukazał się formularz kartki 
pocztowej z mapką i herbem gminy oraz tekstem okolicznościowym. 
Ukazały się również znaczki emisji "MójZNACZEK" z dawnym i obecnym 
herbem gminy. Arkusik posiada okolicznościowe napisy na marginesach. 
Dystrybucję walorów (znaczki, arkusiki, kartki, całości z datownikiem) 
prowadzi Firma WRATISLAVIA: e-mail: wratislavia@vp.pl, zapytania i 
informacje: tel. 603 853 353. 
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Tadeusz Wincewicz 

Wystawa: Jan Paweł II - nasz święty w Ostrzeszowie 

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm i Senat RP rokiem świętego 
Jana Pawła II w Polsce. 
W tym roku przypadają ważne rocznice: 15. rocznica śmierci oraz 100. 
rocznica urodzin Karola Wojtyły, a dziś Świętego Jana Pawła II. Koło 
Polskiego Związku Filatelistów w Ostrzeszowie po raz kolejny aktywnie 
włączało się w te obchody. Przygotowało wystawę pt. Jan Paweł II-nasz 
święty w Galerii Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. 

 
Wystawa długo czekała otwarcie. Prezentuje zdjęcia, cytaty, znaczki, 
wydawnictwa pocztowe oraz z wydawnictwa Koła PZF, zgromadzone 
przez znanego filatelistę ostrzeszowskiego. Wśród wielu ciekawych 
walorów filatelistycznych znalazł się blok wydany przez Pocztę Polską, 
jako wspólna emisja Polski i Watykanu z naklejonym znaczkiem Poczty 
Watykańskiej, ostemplowany stemplem okolicznościowym, stosowanym 
z okazji beatyfikacji przez Pocztę Watykańską. Koło przygotowało bloki 
o numerach 0371501-506 - 6 szt. Wystawa przypomina ważne 
wydarzenia z życia Jana Pawła II oraz z ostatnich lat po jego śmierci. 
Oczekując na seans filmowy, każdy może poznać i pomyśleć o świętości 
Naszego Papieża. Wystawa dostępna od 06.06.2020. 

Henryk Dembski 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Fatimska 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona "Matkę Bożą Fatimską z kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w 
Knurowie - Krywałdzie. 

 
Obraz przedstawiający Matkę Bożą Fatimską 
znajduje się w prezbiterium kościoła pw. św. 
Antoniego z Padwy w Knurowie - Krywałdzie. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Knurów. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
 

 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

