Nr 39 (937) ● 30 września 2022 r. ● ISSN 1896-561X

Józef Wybicki - autor słów hymnu Polski

29 września 2022 r.

Biuletyn Filatelistyczny
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
5.000 sztuk. Projekt: Jarosław Ochendzan.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
stosowany w UP Chorzów 1.
źródło: Poczta Polska

Znaczki
Józef Wybicki - autor słów hymnu Polski
29
września
2022 roku
do obiegu
wchodzi
znaczek
pocztowy
o wartości
3,60 zł, na
którym przedstawiono portret Józefa
Wybickiego wg drzeworytu z 1871 r.

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
30 września 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): wizerunek
starej lokomotywy,
•
na ilustracji: przedwojenny parowóz Px29-1704, prowadzący pociąg
retro.

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Jan Konarzewski
1
3,60 zł
135.000 sztuk
offset
40,5 x 40,5 mm
fluorescencyjny
5 znaczków i 1 przywieszka (2x3)
29 września 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki
100-lecie Polskiego Przemysłu Chemicznego
29 września 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): Ignacego
Mościckiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pierwszego
dyrektora fabryki związków azotowych w Królewskiej Hucie (w
Chorzowie) i współzałożyciela Państwowej Fabryki Związków
Azotowych w Mościcach, obecnej dzielnicy Tarnowa,
•
na ilustracji: wnętrze fabryki i fragment Rozporządzenia Prezydenta
RP z dn. 28.06.1924 r. o nadaniu statutu dla Państwowej Fabryki
Związków Azotowych w Chorzowie.

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
5.000 sztuk.
Projekt: Joanna Fleszar-Haspert.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
stosowany w UP Sochaczew 1.
źródło: Poczta Polska
Polskie dworce kolejowe
30 września 2022 roku do obiegu wchodzą trzy kartki pocztowe, na
których przedstawiono:
na pierwszej:
•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): fotografię
wnętrza dworca kolejowego we Wrocławiu,
na ilustracji: fotografię budynku dworca kolejowego we Wrocławiu,

na drugiej:
•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): fotografię
wnętrza dworca kolejowego Poznań Garbary,
na ilustracji: fotografię budynku dworca kolejowego Poznań
Garbary,

na trzeciej:
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): fotografię
wnętrza dworca kolejowego w Oświęcimiu,
•
na ilustracji: fotografię budynku dworca kolejowego w Oświęcimiu.
Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 5.000 sztuk każdej. Projekt:
Paweł Myszka.
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w UP
Wrocław 1, Poznań 1, Oświęcim.
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Poczty specjalne
Regulamin "Autokarowej Poczty Specjalnej ", organizowanej w
dniach 12 - 14 października 2022 roku z okazji 60-lecia Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
1.

2.

3.

4.

5.

6.
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•

2022.10.07. Słupsk 8: Nadanie imienia Tadeusza Ziętary dla Koła
PZF "Gryf" w Słupsku. Filatelista, Działacz Kultury, Muzyk,
Nauczyciel

7.

4

"Autokarowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek.
W ramach organizacji "Autokarowej Poczty Specjalnej":
a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej
placówce
pocztowej
przesyłki
pocztowe,
stempluje
datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu
upamiętnienia
autokarowej
poczty
specjalnej
oraz
zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu
zachowania tajemnicy pocztowej;
b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek
- Urząd Pocztowy Namysłów, zabezpieczony pakiet przesyłek
pocztowych i korzystając z autokaru jako środka transportu,
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Urzędu
Pocztowego Nałęczów 3.
c. Poczta Polska S.A., po przetransportowaniu przesyłek na
wyznaczonej trasie (Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd
Pocztowy Nałęczów 3), rozpieczętowuje pakiet z przesyłkami
pocztowymi, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem
okolicznościowym
oraz
stemplem
informacyjnym
przygotowanym w celu upamiętnienia autokarowej poczty
specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z obowiązującymi
powszechnymi przepisami.
Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Autokarowa Poczta
Specjalna" są:
a. Mirosław Kozyra - Nauczyciel-organizator wycieczki
autokarowej
b. Poczta Polska S.A.:
I.
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
II.
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach
III.
Region Sieci w Lublinie, Urząd Pocztowy Nałęczów 3,
IV.
Region Sieci w Katowicach, Urząd Pocztowy
Namysłów,
"Autokarowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dniach 1214 października 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na
trasie: Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Nałęczów 3.
Do przemieszczenia "Autokarową Pocztą Specjalną" zostaną
dopuszczone listy polecone, krajowe i zagraniczne, listy
priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane
oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z
obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym
i zagranicznym.
Przesyłki
pocztowe
przeznaczone
do
przemieszczenia
"Autokarową 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 10 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Namysłów
ul. Pocztowa 13, 46-100 Namysłów, z dopiskiem na
kopercie: "Autokarowa Poczta Specjalna". Przesyłki będą
przewiezione na wyznaczonej trasie tj.: Urząd Pocztowy Namysłów
- Urząd Pocztowy Nałęczów 3. 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 "Autokarową Pocztą
Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Namysłów, zostaną opatrzone
datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 12 października
2022 roku i z hasłem: "60-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 3 IM.
BOLESŁAWA PRUSA W NAMYSŁOWIE" i przekazane
upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na wyznaczonej
trasie i dalej dostarczone w dniu 14 października 2022 r. do Urzędu
Pocztowego Nałęczów 3, który umieści na nich odcisk datownika
okolicznościowego z hasłem: 175. ROCZNICA URODZIN
BOLESŁAWA PRUSA. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ oraz
stempel
informacyjny
o
treści: "POCZTA
SPECJALNA.
PRZEWIEZIONO NA TRASIE Namysłów - Nałęczów
465". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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
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ramach "Autokarowej 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 "Autokarowej
Poczty
Specjalnej" odpowiadają:
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w
Katowicach UP Namysłów,
b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego
przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym
regulaminie trasie: Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd
Pocztowy Nałęczów 3 - Pan Mirosław Kozyra,
c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Autokarowej Poczty
Specjalnej" Region Sieci w Katowicach, Regionalny
Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach oraz Region Sieci w
Lublinie Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie.
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 27 września 2022 roku.

w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne
adresy tylko w kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty
Polskiej. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do
05.10.2022 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 05.10.2022 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.

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk
•

100-lecie morskiego szkolnictwa wojskowego, numer:
19/Gdańsk, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30
września 2022 roku
Kartka nr 19 dostępna w FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska, UP Gdynia
1 i Puck.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Lublin
•

71. rocznica ostatniej walki Edwarda Taraszkiewicza ps.
"Żelazny", numer: 23/Lublin (kartka dwustronna), nakład: 330
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 października 2022 roku
Kartka nr 23 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1
(tel. 41 34-535-83) i Włodawa 1(tel. 725-257-013).
•
175. rocznica urodzin Bolesława Prusa, numer: 24/Lublin (kartka
dwustronna), nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1
października 2022 roku
Kartka nr 24 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1
(tel.41 34-535-83) i Nałęczów 3 (81 501-45-08 lub 81 501-46-00).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Poznań
•

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka
Wieniawskiego, numer: 38/Poznań, nakład: 500 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 7 października 2022 roku
Kartka nr 38 dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym FDC z
hasłem: 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka
Wieniawskiego z datą stosowania 07.10.2022 r. w Urzędzie Pocztowym
Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: uppoznan-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).
źródło: Poczta Polska

Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych
zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu
mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej
informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp .
Posiadamy
zapas
niektórych
wcześniejszych
frankatur,
zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy.
Krzysztof Błaszczyk
Zaproszenie na Świebodzickie Święto Zegarów Gustavy 2022
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gustava Beckera ma zaszczyt
zaprosić na Świebodzickie Święto Zegarów Gustavy 2022, a Poczta
Polska S.A. Region Sieci we Wrocławiu na stoisko pocztowe
organizowane przez UP Świebodzice 1 na tej imprezie, gdzie będzie
stosowany datownik okolicznościowy i gdzie będzie można kupić wydaną
z tej okazji kartkę okolicznościową.

Informacje różne
50 lat służby lokomotyw EU06
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im.
Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na
maszynę frankująca z okazji 50 lat w służbie PKP lokomotyw serii EU06
w 10 rocznicę wycofania tych lokomotyw z eksploatacji.
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające Lokomotywę
EU06-10 ze składem osobowym na dworcu PKP Wrocław Główny.
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 4,30 zł/szt, lub na kopercie
okolicznościowej w cenie 6,30 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym
będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 7,80 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 7,80 zł na zwrotny
list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko

Z okazji Świebodzickiego Święta Zegarów organizatorzy zamówili dwa
rodzaje znaku opłaty pocztowej "MójZNACZEK", który będzie można
nabyć wyłącznie na tej imprezie.
Janusz Kujat - Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gustava Beckera
Joanna Rupnicka - Poczta Polska S.A. Region Sieci we Wrocławiu
Zmiana cennika usług Poczty Polskiej
Od 1 października Poczta Polska podnosi ceny usług, w tym listów.
Opłaty dla listów zwykłych wzrastają z 3,60zł na 3,90zł dla gabarytu S w
klasie ekonomicznej, z 4,50zł na 4,80zł dla gabarytu S w klasie
priorytetowej i z 4,30zł na 4,60zł dla gabarytu M w klasie ekonomicznej
5
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oraz z 5,10zł na 5,40zł dla gabarytu M w klasie priorytetowej. Nie
zmieniają się ceny przesyłek w gabarycie L (7,20zł ekonomiczna i 8,00zł
priorytetowa).
Analogiczne podwyżki objęły listy polecone: ekonomiczne S - z 6,50zł na
6,80 zł, priorytetowe S - z 8,50zł na 8,80zł, ekonomiczne M -z 7,00 zł na
7,30zł, priorytetowe M - z 9,00zł na 9,30zł. Gabaryt L bez zmian - listy
polecone ekonomiczne 15,60zł, priorytetowe 18,30zł.
Pełny cennik obowiązujący od 1 października 2022 r. można znaleźć na
stronie Poczty Polskiej.
Marek Jedziniak

"MojeZNACZKI" z okazji 40-lecia Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław
- "Szaniec" i stoisko Poczty Polskiej
Z okazji 40-lecia Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław - "Szaniec"
Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego zamówiła znak
opłaty pocztowej "Mój ZNACZEK".

Autokarowe Poczty Specjalne z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej
nr im. Bolesława Prusa w Namysłowie oraz z okazji 175. rocznicy
urodzin Bolesława Prusa
Prezentujemy wizualizację arkusika "MójZnaczek" oraz wizualizacje obu
poczt na kartach dwustronnych wydanych odpowiednio w Namysłowie i
Nałęczowie.

Zamówienia można
mkozyra@poczta.fm .

składać

do

3

października

na

adres

Mirosław Kozyra
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Zainteresowanych tym wydawnictwem zapraszamy na stoisko poczty
harcerskiej organizowane w dniu 15 października b.r. w godz. 10:00 17:00 Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we
Wrocławiu lub do kontaktu z harcmistrzem Markiem Stochmiałkiem email: mareksto@o2.pl
Zapraszamy również na stoisko pocztowe organizowane w tej samej
siedzibie i w tym samym czasie przez UP Wrocław 1, na którym będzie
można kupić kartkę okolicznościową wydaną z okazji 40-lecia Poczty
Harcerskiej nr 28 Wrocław - "Szaniec" i gdzie będą stosowane 2 nowe
datowniki okolicznościowe. O godz. 17:00 ze stoiska wyruszy do UP
Wrocław 32 harcerska poczta hulajnogowa specjalna.
Marek Stochmiałek - Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa
Polskiego
Joanna Rupnicka - Poczta Polska S.A. Region Sieci we Wrocławiu

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.

