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125. rocznica urodzin Henryka Glassa
"Chudego Wilka"

19 maja 2021 r.

Plebiscyt
na najładniejsze
znaczki i kartki pocztowe
wydane przez
Pocztę Polską
w 2020 roku
Głosuj na
www.kzp.pl/plebiscyt
od 1 marca do 31 maja 2021 r.

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
Zmiana planu emisji znaczków na 2021 rok
Minister Aktywów Państwowych Decyzją nr 4 z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.
Urz. Min. Ak. Państ. poz. 13) zmienił roczny plan emisji znaczków
pocztowych na 2021 rok.
Poniższe emisje zostaną wydane jako znaczki w bloku (wcześniej
planowano znaczki samodzielne):
•
400. rocznica bitwy pod Chocimiem (1 znaczek w bloku,
wrzesień)
•
Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju (1 znaczek w bloku,
październik)
Dodane zostaną następujące emisje:
•
Igrzyska XXXII Olimpiady TOKIO 2020 (1 znaczek, lipiec)
•
XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie TOKIO 2020 (1 znaczek,
lipiec)
•
Grupa Ładosia (1 znaczek, październik)
•
Polonia Warszawa (1 znaczek, listopad)
•
Skarby Ziemi (2 znaczki, grudzień)
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Aktywów Państwowych

Poczty specjalne
Regulamin "Rowerowej Poczty Powstańczej", organizowanej w
dniu 12 czerwca 2021 roku z okazji upamiętnienia 100. rocznicy III
Powstania Śląskiego
1.

Całostki
125. rocznica urodzin Henryka Glassa "Chudego Wilka"
19 maja 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): zdjęcie
Henryka Glassa z lat siedemdziesiątych,
•
na ilustracji: fotografię Henryka Glassa z kursu instruktorskiego we
Francji w 1922 roku.
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
8.000 sztuk. Projekt: Poczta Polska S.A..
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
źródło: Poczta Polska
stosowany w UP Dąbrowa Górnicza 1.

2.

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2021.05.21. Warszawa 1: 100 lat Przegląd Sportowy, projekt:
Dariusz Janowski
2021.05.22. Warszawa 1: Zapewniamy opiekę zwierzętom od 20
lat Schronisko "Na Paluchu", projekt: Katarzyna Maciaszek
2021.06.01. Koszalin 1: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. 30.
rocznica wizyty Jana Pawła II w Koszalinie 1991-2021, projekt:
Dariusz Janowski
2021.06.03. Kielce 1: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II w
Kielcach. Totus Tuus. Kielce. Masłów, projekt: Adam Szuler
2021.06.04. Łomża 1: 30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Łomży,
projekt: Barbara Strzyminska-Zdanewicz
2021.06.04. Radom 1: 30. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w
Radomiu. Ołtarz papieski na płycie lotniska w Radomiu - Sadkowie,
projekt: Adam Szuler
2021.06.05. Białystok 1: 30. rocznica wizyty Jana Pawła II w
Białymstoku, projekt: Barbara Strzyminska-Zdanewicz
2021.06.06. Olsztyn 1: 30. rocznica wizyty Jana Pawła II w
Olsztynie, projekt: Barbara Strzyminska-Zdanewicz
2021.06.15. Gliwice 2: 75 lat Klubu Sprtowego "Carbo" Gliwice KS
Carbo Gliwice, projekt: Adam Szuler

3.

4.

5.

6.

7.

8.

"Rowerowa Poczta Powstańcza" - jest organizowana przez Pocztę
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek.
W ramach organizacji "Rowerowej Poczty Powstańczej":
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 punku przyjmowania przesyłek
- stoisko pocztowe na Bytomskim Rynku, zabezpieczony
pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu
- rower przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej
Poczty Polskiej S.A.
c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym
datownikiem okolicznościowy oraz stemplem informacyjnym
przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej
i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi.
Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Rowerowej Poczta
Powstańczej" są:
a. Bytomskie Centrum Kultury.,
b. Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe Zabrze
c. Poczta Polska S.A.:
i.
Region Sieci w Katowicach
ii.
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Katowicach.
"Rowerowa Poczta Powstańcza" zostanie zorganizowana dnia 12
czerwca 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie:
stoisko pocztowe Bytomski Rynek - Urząd Pocztowy Bytom 1.
Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Powstańczą" 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.
Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową
Pocztą Powstańczą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10
czerwca 2021 r. do Urzędu Pocztowego Bytom 2 ul. Karola
Miarki 2, 41-902 Bytom, z dopiskiem na kopercie: "Rowerowa
Poczta Powstańcza". 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.
Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą
Powstańczą", w Urzędzie Pocztowym Bytom 2, zostaną opatrzone
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100. rocznica III
Powstania Śląskiego" i przekazane do punku przyjmowania
przesyłek - stoisko pocztowe na Bytomskim Rynku następnie
upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia przez członków
Stowarzyszenia Rowery Zabytkowe Zabrze i dalej dostarczone do
Urzędu Pocztowego Bytom 1, który umieści na nich odcisk
datownika
dziennego
oraz
stempel
informacyjny
o
treści: "przewieziono na trasie Bytomski Rynek - UP Bytom 1".
Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą
Powstańczą" będą przyjmowane w dniu 12 czerwca 2021r w
godzinach od 1700 do 1830 w punkcie przyjmowania przesyłek stoisko pocztowe na Bytomskim Rynku.
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
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Biuletyn Filatelistyczny
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.
9. 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.
10. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej"
odpowiada Region Sieci w Katowicach oraz Regionalny
Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w
dniu 20 maja 2021 roku.
źródło: Poczta Polska

beznominałowej. Dodatkowo zostały wydane znaczki personalizowane i
trzy kartki oraz koperty okolicznościowe numerowane - tylko 30
kompletów. Wszystkich informacji na temat wydawnictw udziela Maciej
Rudy pod nr telefonu: 506 698 352 lub mailowo: matia25@op.pl

Kartki okolicznościowe
Maciej Rudy

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk
•

Latarnia morska Arctowski, numer: 11/Gdańsk (kartka
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1
lipca 2021 roku
Kartka nr 11 dostępna w sklepach filatelistycznych: FUP Gdańsk 50, ul.
Straganiarska 28/30, tel. 58 301 68 03 i UP Gdynia 1, tel. 58 621 72 55.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Kraków
•

500 lat Historia Dzwonem Zygmunta brzmiąca, numer: 4/Kraków,
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 maja 2021
roku
•
500 lat Historia Dzwonem Zygmunta brzmiąca, numer: 5/Kraków,
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 maja 2021
roku
•
500 lat Historia Dzwonem Zygmunta brzmiąca, numer: 6/Kraków,
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 maja 2021
roku
Kartki nr 4 - 6 dostępne w UP Kraków 53, ul. Lubicz 4, 31-075 Kraków,
tel. 12 422 40 26, 12 422 44 51 up-krakow-247849@poczta-polska.pl.
Do kartek będzie stosowany w dniu 13 lipca 2021 datownik
okolicznościowy w UP Kraków 53.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin
•

30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Koszalinie 1991-2021,
numer: 9/Szczecin, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 1 czerwca 2021 roku
Kartka nr 9 dostępna w UP Koszalin 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
•

1921-2021 Przegląd Sportowy, numer: 15/Warszawa (kartka
dwustronna), nakład: 650 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 21
maja 2021 roku
•
Schronisko "Na Paluchu" 20 lat w służbie zwierzętom, numer:
16/Warszawa (kartka dwustronna), nakład: 600 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 22 maja 2021 roku
Kartki nr 15 i 16 dostępne w UP Warszawa 1. Wydawnictwo z kartką nr
15 i "MoimZNACZKIEM" dostępne również na stronie Przeglądu
Sportowego.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

30. rocznica IV pielgrzymki do Polski Jana Pawła II
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im.
Tadeusza Hampla z okazji 30 rocznicy IV pielgrzymki do Polski Jana
Pawła II będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę
frankująca.
Nakładka przedstawia Jana Pawła II wraz ze stosownym napisem.
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające zarys granic
naszego kraju wraz z godłem w barwach narodowych wpisany w napis
na okręgu otaczającym rysunek. 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 e-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
26.05.2021 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 26.05.2021 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.

Informacje różne
101. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
18 maja 2021r. z okazji 101 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Parafii
św. Floriana w Krakowie o godzinie 16.00 odbędzie się wernisaż wystawy
filatelistycznej.
Wystawę zorganizowało Wydawnictwo Vandre wraz z kolekcjonerami Krzysztofem Biedrzyńskim i Maciejem Rudym. Kustoszem wystawy
został Hieronim Sieński. Wernisaż odbędzie się w budynku plebanii w
"wikarówce" przy Parafii św. Floriana w Krakowie gdzie mieszkał i
pracował ks. dr Karol Wojtyła. Zapraszamy !!!
Wystawę będzie można też zwiedzać w najbliższą niedzielę 23 maja po
każdej Mszy św. Z okazji wystawy w Urzędzie Pocztowym Kraków 53
stosowany będzie datownik okolicznościowy na kartce pocztowej
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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.

