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Marzanna Dąbrowska
1970 – 2021

17 listopada 2022 r., w rocznicę śmierci projektantki,
w UP Warszawa 1 dostępna będzie
kartka okolicznościowa i datownik okolicznościowy

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki

Datowniki okolicznościowe

Św. Rafał Kalinowski

Datowniki jednodniowe

11 listopada 2022 roku do obiegu wchodzi
znaczek pocztowy o wartości 3,90 zł, na
którym przedstawiono wizerunek św. Rafała
Kalinowskiego.

•

2022.11.17. Warszawa 1: Marzanna Dąbrowska 1970-2021
Wybitna projektantka polskich znaczków pocztowych, projekt:
Jacek Dąbrowski

Poczty specjalne
Regulamin "Podziemnej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu
01 grudnia 2022 roku z okazji obchodów Barbórka 2022
1.

2.

3.

4.

5.

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

Paweł Myszka
1
3,90 zł
144.000 sztuk
offset
31,25 x 39,5 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3) w układzie tête-bêche
11 listopada 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Zmiana planu emisji znaczków na 2022 rok
Minister Aktywów Państwowych Decyzją nr 6 z dnia 7 listopada 2022 r.
(Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 24) zmienił roczny plan emisji znaczków
pocztowych na 2022 rok.
Zmieniona zostaje liczba znaczków w emisji 50. rocznica nawiązania
polsko-tajlandzkich stosunków dyplomatycznych z 1 na 2.
Dodana zostaje emisja Lech Kaczyński - Prezydent m. st. Warszawy
(2002-2005) - 1 znaczek w listopadzie.
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Aktywów Państwowych

6.

"Podziemna Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek.
W ramach organizacji "Podziemnej Poczty Specjalnej":
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 wyznaczonej placówki pocztowej
zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieszcza go
do Szybu "Bolko" (Fiedlersglückgrube) a następnie 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 datownikiem
dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu
upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Podziemna Poczta
Specjalna" są:
a. Terenowe Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 29 Piekary
Śląskie
b. Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski Oddział
Bytom,
c. Poczta Polska S.A.:
i.
Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds.
filatelistyki w Katowicach
"Podziemna Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 01
grudnia 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd
Pocztowy Piekary Śląskie 1 - Szyb "Bolko" poziom 124.9 m - Urząd
Pocztowy Bytom 2.
Do przemieszczenia "Podziemną Pocztą Specjalną" 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 "Podziemną
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 25
listopada 2022r. do Urzędu Pocztowego Piekary Śląskie 1, ul.
Bytomska 90, 41-940, z dopiskiem na kopercie: "Podziemna
Poczta Specjalna". 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 "Podziemną Pocztą
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Piekary Śląskie 1, zostaną
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: Kopalnia
Andaluzja 1908-2008; kopalnia Julian 1945-2022 pokaz
filatelistyczny Piekarskie Kopalnie Węgla i przekazane
upoważnionej osobie celem przemieszczenia na trasie Urząd
Pocztowy Piekary Śląskie 1 - Szyb "Bolko" poziom 124,9 m a
następnie przekazane do Urzędu Pocztowego Bytom 2, który tego
dnia ostempluje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na
nich stempel informacyjny o treści: "przemieszczono Pocztą
Podziemną na trasie UP Piekary Śląskie 1 - szyb "Bolko"
poziom 124,9 m - UP Bytom 2". Następnie przesyłki zostaną
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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7. 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
Podziemnej 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 "Podziemnej Poczty Specjalnej"
odpowiadają:
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci Katowice
- Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1 oraz Urząd Pocztowy
Bytom 2
b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym
regulaminie trasie: Terenowe Koło PZF nr 29 w Piekarach
Śląskich oraz PZF Okręg Śląsko Dąbrowski Oddział Bytom
c. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Katowice
Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 10 października 2022 roku.
źródło: Poczta Polska

•

Marszałkowie Senatu II RP, numer: 42/RS Warszawa Miasto,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 listopada
2022 roku
200 kompletów kartek 38 - 42 dostępne w UP Warszawa 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Inne informacje
Barbórka 2022
Dla uczczenia tegorocznej "Barbórki", staraniem członków Terenowego
Koła Polskiego Związku Filatelistów nr 29 w Piekarach Śląskich,
zorganizowany zostanie Pokaz Filatelistyczny poświęcony temu
tradycyjnemu świętu górniczemu.

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Kielce
•

Konkurs Plastyczny miejsca pamięci narodowej miasta
Końskie, numer: 14/Kielce, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 14 listopada 2022 roku
•
15 lat MKF Nr 3, numer: 15/Kielce, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 14 listopada 2022 roku
•
15 lat MKF Nr 3, numer: 16/Kielce, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 14 listopada 2022 roku
Kartki nr 14 - 16 dostępne w UP Lublin 1 (tel.81 534-65-60), Kielce 1 (tel.
41 34-535-83) i Końskie 1 (tel. 41 372-26-38).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Lublin
•

2022 - Rok Jubileuszowy Filatelistyki Lubelskiej, numer:
27/Lublin, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 18
listopada 2022 roku
Kartka nr 27 dostępna w UP Lublin 1 (tel.81 534-65-60) i Kielce 1 (tel.41
34-535-83).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

20 Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej, numer:
11/Rzeszów, nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 21
listopada 2022 roku
Kartka nr 11 dostępna w UP Przemyśl 1 (100 szt.)
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 519 034 744, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).

Przedstawione na nim eksponaty filatelistyczne uzupełnią prezentacje
multimedialne przedstawiające historię górnictwa w naszym mieście na
przykładzie KWK "Andaluzja" i KWK "Julian".
Dla uświetnienia i zarazem upamiętnienia Pokazu za wiedzą i zgodą
Poczty Polskiej wyemitowane zostaną następujące okolicznościowe
walory filatelistyczne których wizualizacja widnieje na poniższych
ilustracjach:
•
dwustronna beznominałowa kartka pocztowa
•
ilustrowana koperta
•
znak opłaty pocztowej "Mój ZNACZEK"
•
w dniu 1 grudnia 2022 roku w UP Piekary Śl. 1 stosowany będzie
datownik okolicznościowy
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 508-158-061
lub e-mail zschaefer48@gmail.com
Zygmunt Schaefer
Łódzcy filateliści świętują 11 listopada
W Urzędzie Pocztowym nr 4 w Łodzi odbywa się wystawa filatelistyczna
p.t. "Flaga Państwowa Rzeczpospolitej Polskiej na znakach i kartach
pocztowych".

Nowe kartki okolicznościowe - RS Warszawa Miasto
•

•
•
•
•
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Marzanna Dąbrowska 1970-2021 Wybitna projektantka
polskich znaczków pocztowych, numer: 44/RS Warszawa
Miasto, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17
listopada 2022 roku
Kartka nr 44 dostępna w UP Warszawa 1, gdzie będzie stosowany
również datownik okolicznościowy:
Marszałkowie Senatu II RP, numer: 38/RS Warszawa Miasto,
nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 listopada
2022 roku
Marszałkowie Senatu II RP, numer: 39/RS Warszawa Miasto,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 listopada
2022 roku
Marszałkowie Senatu II RP, numer: 40/RS Warszawa Miasto,
nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 listopada
2022 roku
Marszałkowie Senatu II RP, numer: 41/RS Warszawa Miasto,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 listopada
2022 roku

Autorem wystawy jest dr Andrzej Wrzesień z PZF Łódź-Miasto.
Wśród wielu walorów eksponowana jest karta pocztowa przedstawiająca
wzgórze Monte Cassino z zatkniętym polskim sztandarem (1947).
Wystawa czynna jest od 9 do 30 listopada 2022 roku.
Andrzej Wrzesień
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Wydawnictwa
Przegląd Filatelistyczny nr 10/2022

Spis treści numeru październikowego:
Aktualności
•
Jerzy Walocha: Z obrad Prezydium Kolegium Ekspertów oraz ZG
PZF
•
Uchwała nr 23/XXII/PR/2022/Internet
Dla początkujących
•
Jerzy Romanowicz: Najmniejszy znaczek pocztowy na świecie
Dla dociekliwych
•
Dariusz Grochowski: Znaczek 347 "Traugutt z nadrukiem" z pozycji
25
•
Bartłomiej Kawka: Siewca - odmiany barwne
•
Stanisław Ożóg: Pośrednictwo Pocztowe GG Bodzentyn
•
Jerzy Walocha, Stanisław Fołta, Adam Kielbasa-Schoeni: Znaczek
pomocniczego wydania przedrukowego 5 zł / 6 zł z 1947 roku - nr
katalogowy Fischer 418
•
Jerzy Walocha: Pod rozwagę w kolejnym wydaniu II tomu katalogu
"Fischer"
Całostki i formularze
•
Hans Vogels: Stare druki pocztowe, nowe nakłady (2):
Zawiadomienie o nadejściu telegramu druk 1005
Aukcje, recenzje, wystawy
•
Jerzy Walocha: Stefan Jakucewicz, Svitlana Khadzhynova. Papier
- Farba - Guma / Produkcja znaczków pocztowych. Monografie
Politechniki Łódzkiej 2022. ISBN 978-83-66741-52-2/ Str. 132.
Cena 59 zł
Historia poczty
•
Stefan Jakucewicz: Typograficzne drukowanie znaczków
pocztowych z metalowych form stalowych
Rozmaitości
•
Jerzy Romanowicz: Drugi znaczek kryptograficzny Lichtensteinu
•
Marian Wawrzynkowski: Na atlantyckich szlakach (11): Polskich
siedmiu wspaniałych (3)
•
Jerzy Walocha: Pamiątka po filateliście
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