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Znaczki 

Kolegiata Stargard - Klejnot Pomorza Zachodniego 

7 października 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o 
wartości 4,00 zł, na którym przedstawiono część ołtarza, filary boczne 
oraz część sklepienia Kolegiaty NMP Królowej Świata w Stargardzie. 

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,00 zł 
nakład: 4.000.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5mm x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 7 października 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

Motyle 

8 października 2020 roku do obiegu wchodzą cztery znaczki, na których 
przedstawiono motyle z Ameryki Południowej i Środkowej: 

• na pierwszym, o wartości 3,30 zł - Danaus plexippus (Ameryka 
Środkowa), 

• na drugim, o wartości 3,30 zł - Agrias narcissus (Ameryka 
Południowa), 

• na trzecim, o wartości 3,30 zł - Morpho helene (Ameryka 
Południowa), 

• na czwartym, o wartości 3,30 zł - Morpho portis (Ameryka 
Południowa). 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 4 
wartość: 4 x 3,30zł 
nakład: po 168.000 sztuk każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 45 x 45 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków, po 2 każdego rodzaju (4x2) 
data obiegu: 8 października 2020 roku 

 

 

 

 
źródło: Poczta Polska 
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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.10.13. Białystok 1: Twarzą w twarz i nie tylko, projekt: 
Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• 2020.10.24. Zabrze 1: XX Konwent Templariuszy OMCTH. 
Memento Finis, projekt: Krzysztof Kurzeja 

• 2020.10.30. Szczecin 1: 80. rocznica Bitwy o Anglię 1940-2020, 
projekt: Dariusz Janowski 

 

Zmiana terminu stosowania  

Datownik okolicznościowy Namysłów: I 
Memoriał Michała Stadniczuka Biegacz, 
Maratończyk 1930-2019 będzie stosowany w 
dniu 2020.10.17., a nie 2020.10.16. ja 
informowano wcześniej. 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.01.02. do 2021.12.31. 
Malbork 1: 60 lat Muzeum Zamkowego 
w Malborku, projekt: Jolanta Kacperska 

 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2020.10.09. do 2021.10.08. Wrocław 1: Filatelistyka to moje 
hobby 

• od 2020.10.09. do 2021.10.08. Wrocław 68: Filatelistyka to moje 
hobby 

 
źródło: Poczta Polska 

Poczty specjalne 

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 23 
października 2020 roku z okazji upamiętnienia 175 lat kolei w 
Kędzierzynie-Koźlu 

1. "Kolejowa Poczta Specjalna - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Kolejowej 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 
korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do 
docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z 
przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki 
pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem 
informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej 
poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Kolejowa Poczta 
Specjalna" są: 
a. Wojskowe Koło Filatelistów nr 33 w Kędzierzynie-Koźlu., 

b. Polski Związek Filatelistów Koło nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu 
c. POLREGIO Sp. z o.o. 
d. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach, 
ii. Region Sieci w Opolu. 

3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 23 
października 2020r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie 
Urząd Pocztowy Opole 1 - Dworzec Kolejowy w Opolu - Dworzec 
kolejowy w Kędzierzynie-Koźlu - Urząd Pocztowy Kędzierzyn-Koźlu 
4. 

4. Do przemieszczenia "Kolejową 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 "Kolejową 
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 20 
października 2020 r. do Urzędu Pocztowego Opole 1, z 
dopiskiem na kopercie: "Kolejowa 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 "Kolejową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Opole 1, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Parowóz Tkt-48-127 
przy stacji kolejowej Opole Główne" i przekazane upoważnionej 
osobie celem przewozu pociągiem na trasie Opole - Kędzierzyn-
Koźle i dalej przekazania do Urzędu Pocztowego Kędzierzyn-Koźle 
4, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem 
okolicznościowym "Parowóz Ty2-2118 przy stacji kolejowej 
Kędzierzyn-Koźle" oraz umieści na nich stempel informacyjny o 
treści: "175 lat kolei w Kędzierzynie-Koźlu Poczta Kolejowa 
Opole -Kędzierzyn-Koźle". 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 nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do 
docelowej placówki pocztowej. 

8. 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. 

9. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiada 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 02.10.2020 roku. 

 
źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• Twarzą w twarz i nie tylko, numer: 22/Białystok, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 13 października 2020 roku 

Kartka nr 22 dostępna w UP Białystok 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 32 29, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Sierżant Józef Franczak "Laluś", numer: 28/Lublin (kartka 
dwustronna), nakład: 1120 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
12 października 2020 roku 

Kartka nr 28 dostępna w UP Kielce 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 
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Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• Śladami Rocznic Historycznych. Bitwa Warszawska 1920, 
numer: 22/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 14 października 2020 roku 

• Śladami Rocznic Historycznych. Bitwa Warszawska 1920, 
numer: 22/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 14 października 2020 roku 

Kartki nr 22 i 23 dostępne w Urzędzie Pocztowym Konin 2, ul. Kolejowa 
5a, 62-510 Konin, e-mail: up-konin-230808@poczta-polska.pl, tel. 63-
243-92-95 lub 885-900-564 oraz 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 

• 880 lat Biskupstwa na Pomorzu Zachodnim 1140-2020, numer: 
30/Szczecin, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 14 
października 2020 roku 

• 40-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu im. 1 
Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. S. Maczka 1980-2020, 
numer: 31/Szczecin, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 23 października 2020 roku 

Kartka nr 30 dostępna w UP Wolin, Szczecin 1, nr 31 - Żagań 1, 
Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, numer: 
37/Warszawa (kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 16 października 2020 roku 

• 70-lecie Polskiego Związku Motorowego, numer: 38/Warszawa, 
nakład: 800 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 października 
2020 roku 

100 szt. kartki nr 37 dostępne w UP Białystok 1, 200 szt. w UP 
Warszawa 1. Kartka nr 38 dostępna w UP Warszawa 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wyprzedaż kartek okolicznościowych 

Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki informują, że w sprzedaży są 
dostępne kartki okolicznościowe wg zbiorczego wykazu. 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

XX Dzień Papieski 

Z okazji XX Dnia Papieskiego "Totus Tuus" Zarząd Okręgu 
Małopolskiego PZF w Krakowie wraz z Wydawnictwem VANDRE wydały 
dwie kartki pocztowe, okolicznościową kopertę, widokówkę oraz dwa 
znaczki personalizowane "Mój znaczek". 

 
Do w.w. walorów będzie stosowany datownik okolicznościowy w UP 
Kraków 53. Rysunek do projektu wykonał znany krakowski scenograf i 
malarz Kazimierz Wiśniak a projekt wykonał grafik Andrzej Błaszczyk. 
Wszelkich informacji dotyczących walorów udziela Maciej Rudy mailowo: 
matia25@op.pl lub telefonicznie: 506 698 352 

Maciej Rudy 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 10/2020 

 
Spis treści numeru październikowego: 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Początki poczty antarktycznej - 
stacja "Mirnyj" cz. 2 

• Maciej Nietrzebka, Zbigniew Włodarczyk: Widoki dawnej 
Warszawy. Plac Zbawiciela, dziś: Plac Zbawiciela 

• Marian Wawrzynkowski: A orkiestry tam nie było... (cz. 1) 

• Dominik Wołowczyk, Łukasz Drzensla, Jan Swadźba: Nasza 
przygoda z Fizyką i Matematyką 

Aerofilatelistyka 

• Janusz Bator: Uwaga na niebezpieczne fałszerstwa 

• Andrzej Kłosiński: Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w roku 
1965 

Badania filatelistyczne 

• Lesław Schmutz: Wydanie lokalne z 15 listopada 1918 roku poczty 
w Kaliszu - fałszerstwa jego znaków pocztowych i tzw. "wydanie 
Kalisz V" (cz. 2) 

• Lesław Schmutz: List z początku obiegu znaczków wydania 
"Wodzowie" z września 1944 roku - Fi. nr 229-241 

• Jerzy Walocha: Kolejny przykład fałszowania stempelków 
gwarancyjnych oraz odręcznego dokonywania "opisów" 

• Jerzy Walocha: Kalisz I - kilka spostrzeżeń 

• Zdzisław Mąka, Henryk Monkos, Marcin Wysocki: Specyfika 
przesyłek listowych z "Wodzami" 

• Stefan Petriuk: Historyczne dokumenty pocztowe z Katynia na 
aukcji Schlegela w Berlinie w październiku br. 

• Bernard Jesionowski, Jerzy Zimnicki: "Malborskie" kolejowe 
ambulanse pocztowe 

• Sławomir Chabros: 100-lecie walk o granice Odrodzonej w 1920 
roku - część 6 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Popracujmy nad encyklopedią cz. 2 
Czytelnicy piszą 
Młody Filatelista na tropie 

• Krzysztof Siarkiewicz: Jak dawniej pracowano z młodzieżą 
Nowości 

• Elżbieta Szostak, Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
 
 
 
 
 

https://graf.kzp.pl/newsy/n6/n6959p02.pdf
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n69-n6956
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n69-n6956


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

