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20 lat minęło... 
 

 
 

Dokładnie 20 lat temu, 15 stycznia 2001 roku, strona „Katalog 
Znaków Pocztowych” zadebiutowała w Internecie. 

 
Polecam Państwa uwadze datownik okolicznościowy 

upamiętniający jubileusz, jest on od dziś dostępny 
w UP Gliwice 1. 
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20 lat „KZP” 

20 lat temu, 15 stycznia 2001 roku, strona "Katalog Znaków Pocztowych" 
została udostępniona w Internecie, wówczas w serwisie kont portalu 
Interia. 
Z okazji jubileuszu w UP Gliwice 1 od dziś stosowany jest datownik 
okolicznościowy. Pozwolę sobie w tym miejscu złożyć serdeczne 
podziękowanie dla Kierownictwa i całej Załogi Biura Filatelistyki Poczty 
Polskiej za przychylność, dzięki której datownik ten ujrzał światło 
dzienne. Jubileusz upamiętania też kartka pocztowa i "MójZNACZEK", 
które wydał Gliwicki Klub Kolekcjonerów. Za szybkie i sprawne 
zorganizowanie tych wydawnictw dziękuję kol. Władysławowi 
Gębczykowi. 
To nie koniec świętowania, bo jeszcze w styczniu, za dwa tygodnie, mały 
jubileusz będzie obchodził "Biuletyn Filatelistyczny" - zostanie wydany 
jego 850 numer. 
Na 20-lecie strony chciałbym zaprezentować Państwu zupełnie nowy 
dział - Katalog Kopert FDC, który jest internetową wersją katalogu 
wydanego kilka lat temu przez Pana Pawła Frasa. Strona ta została 
zaprojektowana jako odrębny dział, w tej chwili przy każdej emisji kopert 
umieszczone są odsyłacze do odpowiednich stron w katalogu znaczków, 
w najbliższym czasie na stronach ze znaczkami będą wstawiane linki do 
katalogu FDC i ilustracje kopert (tam, gdzie ich brakuje). Bardzo gorąco 
dziękuję Autorowi Katalogu Kopert FDC za udostępnienie materiału. 
Liczymy, że ta publikacja przyczyni się do poszerzenia grona 
kolekcjonerów kopert pierwszego dnia obiegu. Link do katalogu dostępny 
jest w menu w górnej części strony. 
KZP nie byłoby taką stroną, jaką jest dziś, bez osób, z którymi 
współpracuję przy jej tworzeniu. Od prawie samego początku w 
aktualnościach pojawiają się zapowiedzi nowości, nadsyłane przez 
Pocztę Polską. Jeszcze raz chcę tutaj podziękować Pocztowcom z Biura 
Filatelistyki, dzięki którym możecie Państwo znaleźć u mnie te 
informacje. Bardzo dziękuję również Koleżankom i Kolegom z Polskiego 
Związku Filatelistów za wszelkie nadesłane do publikacji materiały o 
wydawnictwach, czy o wydarzeniach związanych z PZF. Dziękuję też 
autorom innych wiadomości czy artykułów. Serdeczne podziękowania 
należą się Czytelnikom KZP i "Biuletynu" - przede wszystkim za szereg 
miłych słów, jakie otrzymałem przez te 20 lat, dziękuję za wszystkie 
uwagi na temat strony, dziękuję za pomoc w poprawianiu błędów, 
dziękuję też prenumeratorom "Biuletynu" - jest Państwa ponad dwa 
tysiące, a więc więcej niż wynosi nakład czasopism ukazujących się w 
wersji drukowanej. Chciałbym również bardzo podziękować za wszystkie 
nagrody i wyróżnienia, jakich strona doczekała się na przestrzeni tych 20 
lat. 
Kolejną okazją do świętowania będzie ćwierćwiecze - już za pięć lat! 

Marek Jedziniak 

Całostki 

60. rocznica polsko-cypryjskich stosunków dyplomatycznych 

15 stycznia 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): zdjęcie Kaplicy 
Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce, 

• na ilustracji: zdjęcie kościoła Św. Mikołaja w Protaras. 

 

 

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

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.01.15. Gliwice 1: 20 lat serwisu internetowego "Katalog 
Znaków Pocztowych" kzp www.kzp.pl, projekt: Marek Jedziniak 

• 2021.01.22. Kraków 1: 130. rocznica urodzin Zygmunta 
Nowakowskiego Kraków 1891 Londyn 1963 RFE, projekt: 
Waldemar Kawiński 

• 2021.02.04. Wrocław 1: 275. rocznica urodzin Tadeusza 
Kościuszki, projekt: Joanna Rupnicka 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.01.22. do 2021.12.31. Zabrze 6: 150 lat Urzędu 
Pocztowego Zaborze 1871-2021, projekt: Waldemar Domagalla 

• od 2021.02.17. do 2021.04.30. Wrocław 1: Wesołego Alleluja, 
projekt: Joanna Rupnicka 

• od 2021.02.17. do 2021.04.30. Wrocław 68: Wesołych Świąt, 
projekt: Joanna Rupnicka 

 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• Dworzec kolejowy w Malborku, numer: 2/Gdańsk, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 stycznia 2021 roku 

Kartka nr 2 dostępna w UP Malbork 2, tel. 55 272-26-20. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• 150 lat utworzenia placówki pocztowej w Zaborzu, numer: 
1/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 22 
stycznia 2021 roku 

Kartka nr 1 dostępna w UP Zabrze 6 ul. Kalinowa 7 , 41-800 Zabrze, nr 
tel.32 274 97 06; 32 271 19 03 , adres e-mail: upzabrze6@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 - Wrocław 

• 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, numer: 1/Wrocław, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 lutego 2021 
roku 

Kartka nr 1 dostępna w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw-
275120@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 
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Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 10/2020 

Spis treści numeru październikowego: 
Filatelistyka tematyczna 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (39) Ciekawy temat 
Dla dociekliwych 

• Julian Auleytner (FRPSL, AEP, PAF): Niektóre fałszerstwa i 
spekulacje na wydaniach lokalnych 1918-1919 na terenie b. GGW 

• Jerzy Walocha: Całostka Generalnego Gubernatorstwa: Fischer Cp 
4II, Pelczar I-II, Pfeiffer Ganzsache P5 

• Jerzy Walocha: Znaczek z wydania na przesyłki lotnicze o nominale 
55gr (Fi 590/Podręcznik 549) 

Świat całostek 

• Marian Kazieczko, Adam Mann, Andrzej Niewrzęda: Błędy i 
makulatura na polskich kopertach pocztowych (8) Koperta 
pocztowa Ck 51 

• Tadeusz Jarawka: Kilka uwag o najrzadszym kasowniku 
okolicznościowym w Generalnym Gubernatorstwie 

• Andrzej Kłosiński: Dokumentacja pocztowa z lat 1945-46 z terenu 
działania DOPiT w Gdańsku - część 2 (dokończenie) 

Z historii filatelistyki polskiej 

• Stefan Jakucewicz: Drukarnie polskich znaczków pocztowych i 
maszyny w nich stosowane (I) 

Rozmaitości 

• Bogdan Michalak: Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski. Protektor 
Klubu Święty "Gabriel" 

Przegląd Filatelistyczny nr 11/2020 

Spis treści numeru listopadowego: 
Odszedł Andrzej Fischer... 
Filatelistyka tematyczna 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (40) Jestem niczym 
Dla dociekliwych 

• Jerzy Walocha: Inspirowane filatelistycznie przesyłki frankowane 
częściowo dzielonymi znaczkami z drugiej połowy lat 80-tych 
ubiegłego wieku 

• Jerzy Walocha: Odmiany znaczka o nominale 3 zł wydania 
obiegowego tzw. II Kultura (Fi. 431) 

• Jerzy Walocha: Odmiany znaczka o nominale 2 zł z II wydania 
"Kultura" z 1947 roku (nr katalogowy Fi. 430) 

• Paweł Tomaszewski: Wewnętrzne firmy półkurierskie 

• Marek Zbierski: Wyjaśniona zagadka awiza z Cieszyna 
Świat całostek 

• Tadeusz Jarawka: Ciekawa koperta listu wartościowego z 
Generalnego Gubernatorstwa (GG) 

Z historii filatelistyki polskiej 

• Stefan Jakucewicz: Drukarnie polskich znaczków pocztowych i 
maszyny w nich stosowane (II) 

Rozmaitości 

• Adam Szuler: Koronawirus zostawił także ślad w filatelistyce (III) 

Przegląd Filatelistyczny nr 12/2020 

Spis treści numeru grudniowego: 
Boże Narodzenie 

• Józef Grabarczyk: Betlejemskie Światło Pokoju 
Filatelistyka tematyczna 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (41) Nieograniczony wybór 
tematów 

Dla dociekliwych 

• Jerzy Walocha, Miłosz Rzadkosz: Niekatalogowane ciekawostki: 
znaczka o nominale 5mk z wydania obiegowego Fi. 85-96B, 
znaczka o nominale 10 zł z wydania obiegowego "Kultura polska I" 
oraz o nominale 1 zł z wydania obiegowego "Piękno Polski" Fi. 631 

• Jerzy Walocha: Wydanie obiegowe "Oswobodzenie miasta 
Gdańska" Fi. 377-379 (podręcznik Specjalizowany 327-329) z 15 
września 1945 roku - część I 

• Jerzy Walocha: Przekaz pocztowy z Brzeska do Tymowej z lutego 
1919 roku - zagadka wyjaśniona po 17 latach? 

Świat całostek 

• Tadeusz Jarawka: Ciekawy pocztowy przekaz paczkowy z Rzeszy 
do Generalnego Gubernatorstwa (GG) 

• Hans Vogels (tłumaczenie Janusz Berbeka): Blankiety do 
telegramów nadawanych (druk 1011) z 1930 r. 

• Tomasz Binkiewicz, Hans Vogels: Adres pomocniczy z przekazem 
pobraniowym w obrocie krajowym - druk 105 - ze stycznia 1929 r. 

• Marian Kazieczko, Adam Mann, Andrzej Niewrzęda: Błędy i 
makulatura na polskich kopertach pocztowych (9) Koperta 
pocztowa 53, 53I 

Rozmaitości 

• Marian Wawrzynkowski: Na atlantyckich szlakach (1) Jak para 
zastąpiła wiatr... - część 1 

Hyde Park 

• Marek Zbierski: Zmęczenie materiału czy poważny kryzys? 

• Zdzisław Romanowicz: Co słychać za miedzą? 

• Piotr Pelczar: List do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego 

Bibliografia rocznika 

• Jerzy Walocha: Przegląd Filatelistyczny 2020 - bibliografia 
zawartości 
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Informacje różne 

275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki 

4 lutego przypada 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, z tej 
okazji Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina przygotowało kopertę 
okolicznościową i nakładkę na frankownicę. 

 
Osoby zainteresowane odbitką frankatury, bądź informacją na ten temat, 
proszone są o kontakt do dnia 28.01.2021 pisząc na adres e-mail 
m.jackowsky@wp.pl. 

Marcin Jackowski 

20 lat serwisu internetowego "Katalog Znaków Pocztowych" 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wspólnie z 
Oddziałem Gliwickim PZF wyemitowało kartkę pocztową oraz 
MójZnaczek okazji jubileuszu 20-lecia popularnego serwisu 
internetowego "Katalog Znaków Pocztowych". 

 
Z tej okazji w UP Gliwice 1 będzie również 
stosowany datownik okolicznościowy. 
Kol. Markowi Jedziniakowi składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów w propagowaniu filatelistyki. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 
 
 
 

Władysław Gębczyk 
 

Sprostowanie 

Niewłaściwe daty „Biuletynu” 

W wyniku błędu poprzednie dwa numery „Biuletynu” zostały oznaczone 
niewłaściwymi datami. Numer 1(846) ma datę 1 grudnia 2021 r., powinno 
być 1 stycznia 2021 r., numer 2(847) ma datę 8 stycznia 2020 r., powinno 
być 8 stycznia 2021 r. Przepraszam za nieprawidłowości. 

Marek Jedziniak 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

