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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.07.13. Kraków 53: 500 lat zawieszenia Dzwonu Zygmunta. 
Historia Dzwonem Zygmunta brzmiąca. *M*D*X*X* Hans Beham von 
Nvrmberg. "Bogu Najlepszemu, Największemu i Dziewicy Bogurodzicy, 
świętym patronom swoim, znakomity Zygmunt, król Polski, ten dzwon 
godny wielkości umysłu i czynów swoich kazał sporządzić Roku 
Zbawienia 1520", projekt: Waldemar Kawiński 
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Poczty specjalne 

Regulamin Poczty Specjalnej Wodnej "Tratwa Pielgrzym - FLIS JPII 
2021" zorganizowanej w dniach 03.07.2021 - 14.07.2021 

1. Poczta Specjalna Wodna jest organizowana przez Pocztę Polską 
S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W 
ramach organizacji Poczty Specjalnej Wodnej: 

a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w 
wyznaczonych placówkach pocztowych przesyłki 
pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją 
oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w 
celu zachowania tajemnicy pocztowej; 

b. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając ze specjalnego środka transportu 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej 
Poczty Polskiej S.A.; 

c. Docelowa placówka Poczty Polskiej S.A. po otrzymaniu 
pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, 
stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym i 
doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej Wodnej "Tratwa Pielgrzym 
- FLIS JPII 2021", zwana dalej Pocztą Specjalną Wodną są: 

a. Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg, 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy, 

ii. RS Warszawa Województwo, RS Bydgoszcz 
3. Poczta Specjalna Wodna zostanie zorganizowana w dniach 

03.07.2021 - 14.07.2021 Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą 
UP Wyszków - UP Toruń 1, drogami wodnymi: Rzeka Bug, Jezioro 
Zegrzyńskie, Narew, Wisła. 

a. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa z zakresu 
żeglugi śródlądowej oraz warunków pogodowych 
organizator dopuszcza transport przesyłek na trasie 
Wyszków - Toruń zamiennie drogą lądową. 

4. Do przemieszczenia Pocztą Specjalną Wodną 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. Z okazji uruchomienia Poczty Specjalnej Wodnej zostaną wydane 
kartki okolicznościowe (bez nadrukowanego znaku opłaty 
pocztowej). Można je nabyć w Urzędach Pocztowych wymienionych 
w poniższej tabeli: 

Urząd Pocztowy Dane kontaktowe 

UP Wyszków 1 
ul. Ignacego Daszyńskiego 27 
07-200 Wyszków 

(29) 742 46 26 

UP Czerwińsk n. Wisłą 
ul. Klasztorna 4 
09-150 Czerwińsk nad Wisłą 

tel. (24) 231 50 50 

UP Włocławek 1 
Aleja Chopina 54 
87-800 Włocławek 

tel. 885-920-702, 
(54) 232 72 73 

Informacje o wydanych kartkach okolicznościowych dedykowanych 
do Poczty Specjalnej Wodnej oraz sposobie ich nabycia będą 
również dostępne pod adresem http://www.poczta-
polska.pl/sklep/wydawnictwa-regionalne/kartki-okolicznosciowe/. 
Zamówione kartki okolicznościowe będą wysyłane wyłącznie na 
koszt zamawiającego po wniesieniu odpowiedniej opłaty zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej 
nie będą wysyłać zamówionych kartek okolicznościowych na swój 
koszt, jako przesyłki służbowe. 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą 
Specjalną Wodną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie do placówek 
pocztowych w określonych terminach wyszczególnionych poniższej 
tabeli, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Wodna". 

Termin 
przekazania 
przesyłek 

do przewozu 

Pocztowe 
Placówki 

Nadawcze 
Trasa przewozu 

30.06.2021 UP Wyszków 1 
ul. Ignacego 
Daszyńskiego 27 
07-200 Wyszków 

UP Wyszków 1 - UP 
Toruń 1 

05.07.2021 UP Czerwińsk n. 
Wisłą 
ul. Klasztorna 4 
09-150 Czerwińsk 
nad Wisłą 

UP Czerwińsk n. 
Wisłą - UP Toruń 1 

09.07.2021 UP Włocławek 1 
Aleja Chopina 54 
87-800 Włocławek 

UP Włocławek - UP 
Toruń 1 

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. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną 
Wodną, w Pocztowych Placówkach Nadawczych, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym. Tak przygotowane 
przesyłki zostaną przekazane osobie upoważnionej przez 
współorganizatora celem przemieszczenia tratwą do UP Toruń 1, 
który to po ich otrzymaniu odatuje przesyłki datownikiem dziennym 
oraz umieści na nich stempel o treści: "Przewieziono tratwą 
PIELGRZYM na trasie urząd nadania - UP Toruń 1". 

8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną Wodną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
Poczty Specjalnej Wodnej z wyznaczonej placówki pocztowej do 
docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób 
umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za 
pomocą, których współorganizator wykona przemieszczenie 
pakietu przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację Poczty Specjalnej Wodnej odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci 
wymienione w punkcie 2 regulaminu oraz podległe im 
placówki pocztowe wymienione w punkcie 5 regulaminu, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w 
niniejszym regulaminie, trasie: Liga Morska i Rzeczna 
Oddział w Kołobrzegu 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu Poczty Specjalnej 
Wodnej Biuro Filatelistyki Regionalni Koordynatorzy ds. 
Filatelistyki wyszczególnieni w punkcie 2 regulaminu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 09.06.2021 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• 75 lat Klubu Sportowego Carbo Gliwice, numer: 16/Katowice 
(kartka dwustronna), nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 15 czerwca 2021 roku 

Kartka nr 16 dostępna w UP 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 i Gliwice 2, ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego 14, 44-102 Gliwice, tel. 32 238 22 31 
lub 32 231 31 34, adres email: upgliwice2@poczta-polska.pl; 
grazyna.kasiel@poczta-polska.pl. Do kartki został przygotowany 
znaczek w usłudze MójZNACZEK. Zainteresowane osoby tym 
wydawnictwem mogą kontaktować się pod adresem email: 
adamszuler@wp.pl lub dzwoniąc pod nr. tel. 691-437-160. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• 100-lecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 
numer: 10/Wrocław, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 10 czerwca 2021 roku 

Kartka nr 10 dostępna w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw-
275120@poczta-polska.pl) oraz na stoisku zorganizowanym w dniu 12 
czerwca 2021 w godz. 9:30-13:30 na pierwszym piętrze budynku Poczty 
Polskiej przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu (przed wejściem do 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu). 
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 

Filatelista nr 6/2021 

Spis treści numeru czerwcowego: 
Rok Czesława Słani 

• Zygmunt K. Jagodziński: Czesław Słania - cz. 2 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Barbados - cz. 1 

• Maciej Nietrzebka, Zbigniew Włodarczyk: Widoki dawnej 
Warszawy. Plac Pięciu Rogów 

• Marian Wawrzynkowski: "Kroplówki" sprzętowo-materiałowe, czyli 
w arktycznej służbie konwojowej Aliantów - cz. 2 

• Krzysztof Trawiński: Z tych nasion wyrosną drzewa 
Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w 
1971 roku 

Badania filatelistyczne 

• Lesław Schmutz: Rzecz o dwóch znaczkach wydania krakowskiego 
ze stycznia 1919 roku 

• Janusz Berbeka, Marcin Wysocki: Typologia fałszerstw polskich 
znaczków, całostek i całości pocztowych - próba systematyzacji 
oraz aspekty prawne - cz. 4 

• Adrian Junga: Składnice pocztowe na Śląsku Cieszyńskim - cz. 4 

• Stefan Petriuk: Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce, Szczypiorno - 
małe miejscowości o dużym znaczeniu dla historii poczty - cz. 2 

Czytelnicy piszą 

• Marek Pis 
Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Rozterki związane z zakupami 
Aktualności 

• O przenosinach Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
Nowości 

• Elżbieta Szostak: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

 

Inne informacje 

Wydawnictwa z Gorlic 

Zarząd Koła PZF nr 70 w Gorlicach wraz z Honorowym Członkiem Koła 
Panem R. Hukiem posiada w sprzedaży kartki, MójZNACZEK oraz 
okolicznościowy stempel upamiętniające 11 rocznicę katastrofy 
smoleńskiej. 
Posiadamy też w sprzedaży kartki i MójZNACZEK z okazji 195. rocznicy 
UP Gorlice. 
Zamówienia można kierować do Prezesa Koła - Pana Jana 
Stasiowskiego, tel. 517 4040 098. 

Jan Stasiowski 

Złote Gody 

Na wniosek jubilatów Ani i Tadeusza, Poczta Polska wydała siedem 
kompletów arkusików związanych z przypadającą w lipcu tego roku, 
rocznicą "Złotych Godów". 
Na jeden komplet składają się dwa arkusiki. Cztery komplety 
przeznaczone zostały na potrzeby własne a trzy komplety ewentualnie 
do sprzedaży dla filatelistów zainteresowanych wydawnictwem "Mój 
Znaczek". Arkusiki są bardzo osobiste i unikatowe z powodu podpisów 
gratulacyjnych złożonych przez bardzo znane w naszym Kraju 
osobistości ze świata kultury i sztuki, społecznika i polityków. Na trzech 
szczęśliwców, miłośników takiego wydawnictwa, czekają trzy unikatowe 
komplety. 
Więcej informacji i kontakt pod adresem e-mail: antad@onet.eu. 

Tadeusz Grzelak 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

