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16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego

7 października 2022 r.

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
100-lecie morskiego szkolnictwa wojskowego
7 października 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o
wartości 3,90 zł, na którym przedstawiono młodych oficerów Marynarki
Wojennej na tle budynku Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni.

Podstawowe dane emisji:
Bożydar Grozdew
1
3,90 zł
144.000 sztuk
offset
31,25 x 39,5 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
7 października 2022 roku
źródło: Poczta Polska

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

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•
•

2022.10.15. Częstochowa 17: 9. Międzynarodowy Zlot
Kolekcjonerów, projekt: Krzysztof Antoni Witkowski
2022.10.16. Poznań 2: XXII Dzień Papieski - "Blask Prawdy",
projekt: Anna Plewa-Śróda
2022.10.17. Rybnik 1: 90 lat Sportu Żużlowego w Rybniku 1956 *
1957 * 1958 * 1962 * 1963 * 1964 * 1965 * 1966 * 1967 * 1968 *
1970 * 1972, projekt: Adam Szuler

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

Poczta Polska S.A.
1
3,90zł
126.000 sztuk
offset
43 x 31,25 mm
fluorescencyjny
9 znaczków (3x3)
7 października 2022 roku
źródło: Poczta Polska
Konkurs

Skrzypcowy

im.

Wznowienie stosowania
zmienną datą
•
•

datowników

stałych

ozdobnych

ze

od 2022.10.10. do 2023.10.09. Wrocław 1: Filatelistyka to moje
hobby
od 2022.10.10. do 2023.10.09. Wrocław 68: Filatelistyka to moje
hobby

Henryka

7 października 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o
wartości 3,90 zł, na którym przedstawiono symboliczne połączenie
harmonii wielu różnych dźwięków, taktów i fraz.
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Biuletyn Filatelistyczny

Poczty specjalne
Regulamin "Autokarowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu
14 października 2022 roku z okazji: 175. rocznica urodzin Bolesława
Prusa. Dnia Edukacji Narodowej
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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 Nałęczów 3, zabezpieczony pakiet przesyłek
pocztowych i korzystając z autokaru jako środka transportu,
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Urzędu
Pocztowego Namysłów.
c. Poczta Polska S.A., po przetransportowaniu przesyłek na
wyznaczonej trasie (Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd
Pocztowy Namysłów), rozpieczętowuje pakiet z przesyłkami
pocztowymi, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem
eksploatacyjnym 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 dnia 14
października 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie:
Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd Pocztowy Namysłów.
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 Nałęczów
3 ul. Głębocznica 23, 24-150 Nałęczów, z dopiskiem na
kopercie: "Autokarowa Poczta Specjalna". Przesyłki będą
przewiezione na całej trasie tj.: Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd
Pocztowy Namysłów. 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 Nałęczów 3, zostaną
opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 14
października 2022 roku i z hasłem: "175. ROCZNICA URODZIN
BOLESŁAWA PRUSA. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14.10.2022 NAŁĘCZÓW 3 " i przekazane upoważnionej osobie w
celu ich przewiezienia na wyznaczonej trasie i dalej dostarczone w
dniu 17 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Namysłów,
który umieści na nich odcisk datownika dziennego: oraz stempel
informacyjny o treści: "POCZTA SPECJALNA. PRZEWIEZIONO
NA TRASIE Nałęczów - Namysłów 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
ramach "Autokarowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej
placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
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 Lublinie
oraz UP Nałęczów 3.
b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego
przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym
regulaminie trasie: Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd
Pocztowy Namysłów - p. Mirosław Kozyra (na podstawie
otrzymanego upoważnienia).
c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Autokarowej Poczty
Specjalnej" Region
Sieci
w
Katowicach,
Regionalny
Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach oraz Regionalny
Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie.
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 22 września 2022 roku.
źródło: Poczta Polska

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk
•

40. rocznica kanonizacji o. M. M. Kolbego, numer: 20/Gdańsk,
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 października
2022 roku
Kartka nr 20 dostępna w FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska (tel. 58 301
68 03), 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).
źródło: Poczta Polska

Wydawnictwa
Filatelista nr 10/2022

Spis treści numeru październikowego:
Kalejdoskop filatelistyczny
•
Elżbieta i Andrzej Szostakowie - Polskie żagle na Oceanie
Południowym (I)
•
Marian Wawrzynkowski - Normandzkie zmagania (VI)
•
Krzysztof Trawiński - Słoneczny kamień
•
Jan Swadźba - Myśli o matematyce
•
Szymon Krawiec - Mój ostatni finał
•
Krzysztof Lachowicz - 90-lecie FDC znaczka Nr 250
Aerofilatelistyka
•
Jerzy W. Kupiec-Węgliński - Początki pocztowej komunikacji
lotniczej z Polski na kontynent amerykański
Badania filatelistyczne
•
Stefan Jakucewicz - Ad vocem drukowania znaczków na sklejonym
papierze
•
Jerzy Walocha - Pocztowy adres przesyłkowy nr 3 z
niekatalogowanym dotychczas typem nadruku
Rubryka Janika
•
Zygmunt Janik - Dopowiedzenia (dot. encyklopedii)
Z życia Związku
•
Adam Znojek - Oddział Sosnowiec PZF włączył się w obchody
jubileuszu 140-lecia Vitkovice Milmet S.A.

Biuletyn Filatelistyczny
•
Ala Bonio - Wyróżnienia dla młodych filatelistów z MKF "Klaserek
Ali" w Mircu i Tychowie Starym
Aktualności
•
Ludwik K. Malendowicz - Międzynarodowe Filatelistyczne
Mistrzostwa Eksponatów Jednoekranowych "CAPEX 2022"
Filokartystyka
•
Witold Mikołajczyk - Klasa widokówek okiem filokartysty, deltiologa,
kartofila (I)
Nowości
•
Marek Jedziniak - Nowości polskie
•
Andrzej Laskowski, Adam Szuler - Nowości zagraniczne
Z żałobnej karty
•
Czesław Ignaszewski (1950-2022)

Divertimento stworzyliśmy reprodukowaną kartkę ze znaczkiem
personalizowanym. Próbowałem w tej materii współpracować z Poczta
Polską - miałem zgodę, ale zabrakło mi - w terminie - odpowiednich zgód
prawnych. Gdy otrzymałem zgodę (pisemną) od Międzynarodowego
Komitetu zdążyłem zrealizować tylko to, co widać! Zamiast
okolicznościowego datownika wykorzystałem już istniejący datownik ze
zmienna datą. Jest on stosowany w UP Kielce 12 od 22 lat(to też moja
"robota").

Przegląd Filatelistyczny nr 9/2022

Jak zwykle mam jeszcze kilkanaście egz. i kartek, i znaczka
personalizowanego dla przyjaciół klubu. W Budapeszcie oba bardzo się
spodobały. Projekty wykonał oczywiście p. Adam Kowalewski.
Janusz Łojek tel. 668 481 715
XXII Dzień Papieski 16.10.2022
Z okazji XXII Dnia Papieskiego Poczta Polska S.A. przy współpracy Koła
Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowała kartkę
okolicznościową, natomiast GKK znaczek personalizowany. W UP
Gliwice 1 od 17.10. 2022 r. będzie stosowany okolicznościowy datownik.
Spis treści numeru wrześniowego:
•
Stefan Jakucewicz: Spóźnione pożegnanie
Aerofilatelistyka
•
Jacek Kosmala, Jerzy Kupiec-Węgliński: Stulecie pierwszej Polskiej
Linii Lotniczej "AEROLLOYD"
Dla dociekliwych
•
Bartłomiej Kawka: Duży orzeł - odmiany
•
Stanisław Ożóg: Przesyłka zwrotna Wolnego Miasta Gdańsk
•
Roman Perkowski: Ciekawe usterki na znaczku Fi. 417 z 1947 r. przedruk na zn. Fi. 342 "5+15 zł XXII Narciarskie Mistrzostwa Polski
1947"
Całostki i formularze
•
Krzysztof Lachowicz: Austriackie całostki pocztowe z polskimi
firmowymi nadrukami na rewersach
•
Hans Vogels: Stare druki pocztowe, nowe nakłady (1): Koperta dla
listów wartościowych druk 16
•
Jerzy Walocha: Ck 15 z podwójnym nadrukiem (w tym jednym
obróconym) zmieniającym wartość sprzedażną (Ck 15 Non)
Historia poczty
•
Stefan Danielski, Stefan Jakucewicz: Przesyłki ze statków polskiej
żeglugi przybrzeżnej tzw. białej floty - dawnych wspomnień czar
Aukcje, recenzje, wystawy
•
Jerzy Walocha: Adam Kielbasa-Schoeni, Stanisław Fołta, Adam
Kruk. Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych
1919-2005 IId
•
Jerzy Romanowicz: Wystawa "Ogrody na znaczkach świata"
Rozmaitości
•
Marian Wawrzynkowski: Na atlantyckich szlakach (11): Polskich
siedmiu wspaniałych (2)

Informacje różne
Fair Play
Międzynarodowy Komitet Fair Play (z siedziba w Budapeszcie) ogłosił w
2021 roku, że od tego roku, 7 września będzie Światowym Dniem Fair
Play.
MKFP zachęcał, liczył i prosił by Narodowe Komitety Olimpijskie, także
Kluby Fair Play uhonorowały tę ideę propagując wg zwyczajów swoich
krajów i organizacji. W Polsce w ubiegłym i bieżącym roku organizowano
masowe biegi Fair Play na ogół z dobrymi wynikami. Bo nie było to łatwe.
Ponieważ od ponad 40 lat jestem związany w swojej działalności
sportowej czynnie i biernie z ruchem Fair Play, wraz z Klubem

XXII Dzień Papieski będzie obchodzony w
niedzielę 16 października 2022 roku pod
hasłem "Blask Prawdy" (Veritatis Splendor).
Veritatis splendor- to dziesiąta encyklika św.
papieża Jana Pawła II o niektórych
podstawowych
problemach
nauczania
moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r.
Podstawowym celem encykliki stało się
przypomnienie fundamentalnych
prawd
doktryny katolickiej z zakresu moralności,
odnoszących się do różnych dziedzin
ludzkiego życia, w kontekście współczesnych
prób ich podważania lub zniekształcania.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub email: stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk
XXVIII Spotkanie Członków Klubu "Pies"
Klub Zainteresowań Znakami "Pies" Polskiego Związku Filatelistów
zaprasza na XXVIII Spotkanie Członków z okazji 100-lecia filatelistyki w
Zagłębiu Dąbrowskim i XXXVI-lecia powstania Klubu.
Spotkanie odbędzie się dnia 5.11.2022 r. o godz. 11:00 w sali przy
Siedzibie Oddziału PZF w Sosnowcu, ul. 1 Maja 21.
Adam Znojek
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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.

