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Znaczki 

900 lat Kapituły Kolegiackiej w Głogowie 

25 września 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
1 zł, na którym przedstawiono współczesny widok kolegiaty, będącej 
obecnie siedzibą parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 
Głogowie, powstałej w miejscu wcześniejszych kościołów grodowych 
oraz posąg księżnej głogowskiej Salomei, z przełomu XIII i XIV wieku. 
Kapitułę Kolegiacką w Głogowie ufundowano w 1120 roku z inicjatywy 
księcia Bolesława Krzywoustego i biskupa wrocławskiego Heymo. 

  

 

 
 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: 1 zł 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 25 września 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

Świat oczami młodych 

28 września 2020 roku do obiegu wchodzą trzy znaczki, na których 
przedstawiono trzy prace plastyczne, które otrzymały nagrody główne w 
konkursie zorganizowanym pod tym samym tytułem, co tytuł emisji: 

• na pierwszym, o wartości 3,30 zł - 
"Parasol wolontariusza" autorstwa 
Roberta Kołdrasa, 

• na drugim, o wartości 3,30 zł - "Razem 
lepiej" autorstwa Anny Pietroń, 

• na trzecim, o wartości 3,30 zł - "Razem 
możemy wszystko" autorstwa Klaudii 
Peterko 

 
W tym roku konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego "Świat 
oczami młodych" zorganizowany był po raz czwarty - tegorocznym 
hasłem przewodnim konkursu był "Wolontariat". Każda emisja z serii 
"Świat oczami młodych" jest wyemitowana w takiej samej formie 
graficznej i wydawniczej (blok 3-znaczkowy, jedna koperta FDC oraz 
jeden datownik). 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 3 
wartość: 3 x 3,30zł 
nakład: po 90.000 sztuk każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 51 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 3 znaczki (po 1 każdego rodzaju, 1x3) 
data obiegu: 28 września 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

Polski Zielnik 

30 września 2020 roku do obiegu wejdą cztery znaczki o wartości 3,30zł 
każdy, wydane we wspólnym bloku. Szczegóły w następnym numerze. 

Całostki 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej 

28 września 2020 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): zdjęcie Józefa 
Piłsudskiego rozmawiającego z generałem Edwardem Śmigłym-
Rydzem, 

• na ilustracji: fotografię "Kawaleria polska w marszu na Lidę" 
z 1920 r. 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 8.000 sztuk. Projekt: Roch 
Stefaniak. 

 
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w UP Sejny, 
Sokółka. 

 
źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.10.10. Szczecin 1: Pamiątka II rocznicy koronacji i 
ofiarowania Berła Matce Bożej Zwycięskiej Królowej Polski. 
Bazylika św. Jana Chrzciciela, projekt: Dariusz Janowski 

• 2020.10.13. Gdynia 1: 81. rocznica wysiedleń ludności polskiej z 
Gdyni. Pamiętamy, projekt: Elżbieta Kaczyńska 

• 2020.11.03. Złotów: Miasto Kazimierza Wielkiego 650 lat, projekt: 
Katarzyna Filipek 
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Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• XX Dzień Papieski, numer: 11/Katowice (kartka dwustronna), 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 października 
2020 roku 

• Św. Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju, numer: 12/Katowice, nakład: 
600 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 października 2020 
roku 

• 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, numer: 13/Katowice, 
nakład: 600 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 października 
2020 roku 

• XXII Brzeska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska, numer: 
14/Katowice, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
października 2020 roku 

Kartka nr 11 dostępna w UP Gliwice 1 ul. Zwycięstwa 28, 44-100 Gliwice, 
nr tel. 32 231 32 00; 558-900-334, adres e-mail: UPGliwice1@poczta-
polska.pl i Katowice 1, ul. Pocztowa 9, 40-001 Katowice, nr tel. 32 359 
46 02, adres e-mail: ewa.kacprzak1@poczta-polska.pl, 
malgorzata.oziebala@poczta-polska.pl. Kartki nr 12 i 13 - UP 
Częstochowa 17 ul. Śląska 19, 42-217 Częstochowa, nr tel. 32 
36608008; adres e-mail: UPCzestochowa17@poczta-polska.pl i 
Katowice 1, ul. Pocztowa 9, 40-001 Katowice, nr tel. 32 359 46 02, adres 
e-mail: ewa.kacprzak1@poczta-polska.pl, malgorzata.oziebala@poczta-
polska.pl. Kartka nr 14 - UP Brzeg 1 ul. Piastowska 7, 49-300 Brzeg, nr 
tel. 77 461 60 00 adres e-mail: UPBrzeg1@poczta-polska.pl i Katowice 
1, ul. Pocztowa 9, 40-001 Katowice, nr tel. 32 359 46 02, adres e-mail: 
ewa.kacprzak1@poczta-polska.pl, malgorzata.oziebala@poczta-
polska.pl. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• Miasto Kazimierza Wielkiego Złotów 650 lat, numer: 19/Poznań, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 3 października 
2020 roku 
Kartka nr 19 dostępna będzie wraz z datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: Miasto Kazimierza Wielkiego Złotów 
650 lat, stosowanym od 03 listopada 2020 r., w Urzędzie 
Pocztowym Złotów, Al. Piasta 4, 77-400 Złotów, e-mail: up-zlotow-
277557@poczta-polska.pl, tel. 67-263-23-30 lub 885-900-537. 
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. 

• Jubileusz Urzędu Pocztowego Śrem 1, numer: 17/Poznań, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 
2020 roku 
Kartka nr 17 wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą 
stosowania z hasłem: Jubileusz Urzędu Pocztowego 1890 - 2020, z 
datą stosowania od 09 października 2020 r., dostępna będzie w 
Urzędzie Pocztowym Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem 
1, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl, tel. 61-283-01-00. 
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 - Szczecin 

• 125 lat Linii Kolejowej Choszczno - Kalisz Pomorski - Ulikowo, 
numer: 25/Szczecin, nakład: 280 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 5 października 2020 roku 

• Ołtarz św. Jana Pawła II, numer: 26/Szczecin, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 5 października 2020 roku 

• Ryngraf upamiętniający 100. rocznicę Cudu nad Wisłą, numer: 
27/Szczecin, nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 
października 2020 roku 

• II Rocznica Koronacji. Ofiarowanie Berła Matce Bożej 
Zwycięskiej Królowej Polski, numer: 28/Szczecin, nakład: 500 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 października 2020 roku 

Kartki nr 25-28 dostępne w UP Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• 900 lat Kapituły Kolegiackiej w Głogowie, numer: 4/Wrocław 
(dodruk), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 25 
września 2020 roku 

Dodruk kartki nr 4 dostępny w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw-
275120@poczta-polska.pl) i w UP Głogów 2 (76 8313607 up-glogow-
240136@poczta-polska.pl). 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

200-lecie Kopca Kościuszki - zmiana terminu stosowania nakładki 
na frankaturę 

Koło PZF im St. Miksteina w Krakowie informuje o zmianie terminu 
stosowania nakładki na frankaturę mechaniczną, przygotowanej z okazji 
Jubileuszu 200-lecia kopca Tadeusza Kościuszki. 
 
Nakładka będzie stosowana 16 października 2020 r. (a nie 15 września, 
jak planowano wcześniej). 

Marcin Jackowski 

2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II 

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 kolejną, siódmą z serii kopertę 
okolicznościową - 1958.09.28 - BISKUP. 

 
Do koperty wyemitowany został okolicznościowy MójZNACZEK. Znaczki 
będą kasowane datownikiem dziennym UP Gliwice 1 z datą 28.09.2020. 
Stosowany będzie również okolicznościowy stempel dodatkowy. 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
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XX Dzień Papieski 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" 
im. Tadeusza Hampla z okazji obchodów XX dnia Papieskiego będzie 
stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca. 

 
Nakładka przedstawia obraz Matki Boskiej i herb Jana Pawła II. 
Przewidziane są koperty okolicznościowe z rysunkiem Matki Boskiej i 
informacją o haśle biskupim Karola Wojtyły. 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 
07.10.2020 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 07.10.2020 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. 

Przewodniczący Klubu Krzysztof Błaszczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

