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Poczta Polska uczciła 100. rocznicę urodzin  
poety wydając znaczek obiegowy 
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Znaczki 

K. K. Baczyński 

22 stycznia 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
4,10 zł, na którym przedstawiono podobiznę Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego na tle ściany z cegieł. 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,10 zł 
nakład: 5.000.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5mm x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 22 stycznia 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

50-lecie decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): orła - ornament 
odrestaurowany ze zniszczeń Zamku Królewskiego w Warszawie, 

• na ilustracji: fotografię przedstawiającą ruiny Zamku Królewskiego 
w Warszawie z 1949 roku i nałożone na nie jego współczesne 
kontury. 

 
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 
Warszawa 1. 

 
źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów 

• Otwarcie Hali Sportowej im. prof. Edwarda Lecha, numer: 
1/Rzeszów, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 25 
stycznia 2021 roku 

Kartka nr 1 dostępna w UP Przemyśl 1 w ilości 50 szt. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• 130. rocznica urodzin Zygmunta Nowakowskiego, numer: 
1/Warszawa (kartka dwustronna), nakład: 600 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 22 stycznia 2021 roku 

Kartka nr 1 dostępna w UP Warszawa 1 i Kraków 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe dostępne w sprzedaży 

Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki informują, że w sprzedaży są 
dostępne kartki okolicznościowe wg wykazu na 31 grudnia 2020 r. 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Non omnis moriar... Rzecz o Jerzym Białasie 

23 listopada 2020 roku odszedł na zawsze, do tego lepszego ze światów, 
wspaniały człowiek, przyjaciel, filatelista - Jurek Białas. 
Zarówno na szczeblu koła, okręgu, Zarządu Głównego PZF, którego 
przez wiele lat był wice-prezesem, można było go utożsamiać ze 
Związkiem, czyli nami - filatelistami. Był także członkiem honorowym 
Stowarzyszenia Filatelistów Malborka działającego w latach 1994 - 2017. 
Oddał nam, a zwłaszcza filatelistycznej młodzieży, kilkadziesiąt lat 
swojego aktywnego, zaangażowanego życia. Swoim poświęceniem dla 
środowiska filatelistów, pracowitością, uczciwością, zaskarbił sobie 
niekwestionowany szacunek i autentyczny autorytet u ludzi. 
Dokładnie tak, jak powiedział Horacy: "nie wszystek umrę, będę żył w 
swoich dziełach", dotyczy to Ciebie i Twoich dokonań, Jurku. Byłeś 
człowiekiem dojrzałym, gdy przyczyniałeś się do utworzenia 
Internetowego Koła Filatelistów, gdy wspierałeś ideę cyfrowej biblioteki 
filatelistycznej, przedsięwzięć bardzo nowoczesnych, przypisywanych 
raczej młodym ludziom. Odżył przy Tobie "Filatelista", miałeś wizję 
nowoczesnego Związku. Oby Twoi następcy mieli w sobie na tyle 
młodzieńczej fantazji i przebojowości, by nie zaprzepaścić Twojego 
dorobku. Będziesz żył w naszej pamięci i w sercach pogrążonych w 
żałobie przyjaciół. 

  
Zaprojektowałem, na tyle ile umiałem, znaczki z Twoją podobizną. Mogą 
się podobać lub nie, to rzecz gustu. Ważne, by oddawały stosunek 
Twoich przyjaciół do Ciebie, by choć trochę pokazywały, jaki byłeś. 
Zwrócono mi uwagę, że niewłaściwe są proporcje narysowanej statuetki 
"Prymusa" i odznaki związkowej. Święta racja - w rysunku tak, ale ... 
wszyscy, co Cię znali wiedzą, że nie dla nagród i odznaczeń działałeś, 
że najważniejszy w tym wszystkim był Związek - jako organizacja ludzi 
połączonych wspólną pasją, wspólnymi zainteresowaniami. 
Szczere kondolencje składamy małżonce Jurka, Pani Halinie. Pani 
Halino, dziękujemy za Pani wyrozumiałość, cierpliwość, dzielenie się 
Jurkiem z nami, filatelistami. 
Nam pozostaje powtórzyć za Paulo Coelho: "Są chwile, by działać i takie, 
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los". 

Jerzy Zimnicki 
 

https://graf.kzp.pl/newsy/n7/n7081p02.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

