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Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
Droga do wolności
8 marca 2020 roku do obiegu wchodzi dziewięć znaczków, na których
przedstawiono:
•
na pierwszym, o wartości 3,30zł, dedykowanym wydarzeniom
poznańskiego czerwca w 1956 roku - fotografię przedstawiającą
maszerujące w pochodzie konduktorki: Stanisławę Sobańską i
Helenę Przybyłek oraz fotografię przedstawiającą manifestację na
ul. Czerwonej Armii (obecnie Święty Marcin) w Poznaniu, wykonaną
przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w trakcie
działań operacyjnych (fotografia pochodzi ze zbiorów Instytutu
Pamięci Narodowej),
•
na drugim, o wartości 3,30zł, dedykowanym obchodom Tysiąclecia
Chrztu Polski w 1966 roku - fotografię przedstawiającą Klasztor na
Jasnej Górze w Częstochowie i tłum wiernych pod Klasztorem
Jasnogórskim (fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum
Cyfrowego), tekst "Aktu oddania Polski w macierzyńska niewolę
Maryi Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego" i napis:
TE DEUM LAUDAMUS,
•
na trzecim, o wartości 3,30zł, dedykowanym demonstracjom
studenckim w 1968 roku - fotografię przedstawiającą atak służb MO
i ORMO na tłum gromadzących się po obu stronach Krakowskiego
Przedmieścia w Warszawie (fotografia autorstwa Tadeusza
Zagoździńskiego) i afisz "Dziady" Adama Mickiewicza z 1968 roku,
•
na czwartym, o wartości 3,30zł, dedykowanym rewolcie grudniowej
w 1970 roku - fotografię przedstawiającą pochód mieszkańców
Gdyni z ciałem "Janka Wiśniewskiego" na ul. Czerwonych
Kosynierów (obecnie ul. Morskiej), wykonaną przez funkcjonariuszy
organów bezpieczeństwa PRL w trakcie działań operacyjnych oraz
fotografię przedstawiającą wiadukt przy stacji SKM Gdynia
Stocznia, będącą materiałem zarekwirowanym (fotografia ze
zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej),
•
na piątym, o wartości 3,30zł, dedykowanym strajkom robotniczym
w 1976 roku - fotografię przedstawiającą demonstrantów na ul.
Żeromskiego i fotografię wykonaną przed gmachem KW PZPR
przez funkcjonariuszy SB w celu identyfikacji demonstrantów,
wykonane przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w
trakcie działań operacyjnych (fotografia ze zbiorów Instytutu
Pamięci Narodowej) oraz fragment artykułu prasowego "Proces w
Radomiu" (ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej),
•
na szóstym, o wartości 3,30zł, dedykowanym pierwszej pielgrzymce
papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 roku - fotografię
przedstawiającą ołtarz - krzyż ze stułą, wykonaną podczas mszy na
Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku (pochodzącą z kolekcji
Andrzeja Boczonia) i fotografię przedstawiającą tłum wiernych
podczas mszy oraz meldunek sytuacyjny MSW nr 4, dotyczący
wizyty Jana Pawła II w Polsce (fotografia ze zbiorów Instytutu
Pamięci Narodowej),
•
na siódmym, o wartości 3,30zł, dedykowanym strajkowi w Stoczni
Gdańskiej w 1980 roku - fotografię przedstawiającą tłum ludzi przed
bramą Stoczni Gdańskiej (fotografia autorstwa Stanisława
Skałdanowskiego) oraz listę postulatów zawierających żądania
strajkujących załóg (ze zbiorów Archiwum Historycznego Komisji
Krajowej NSZZ "Solidarność"),
•
na ósmym, o wartości 3,30zł, dedykowanym pacyfikacji kopalni
Wujek w 1981 roku - fotografię przedstawiającą pacyfikację kopalni
Wujek (fotografia autorstwa Marka Janickiego) i listę zabitych górników podczas pacyfikacji: Józefa Czekalskiego, Krzysztofa Gizę,
Joachima Gnidę, Ryszarda Gzika, Bogusława Kopczaka, Andrzeja
Pełkę, Jana Stawisińskiego, Zbigniewa Wilka, Zenona Zająca,
•
na dziewiątym, o wartości 3,30zł, dedykowanym największym
manifestacjom ulicznym w 1982 roku - fotografię "barykady ulicznej"
na ul. Kopernika, w pobliżu skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Lubinie
(fotografia autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka), fotografię
przedstawiającą tłum demonstrantów wykonaną na Rynku
(wówczas pl. Wolności) i róg ul. Odrodzenia w Lubinie (fotografia
autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka) oraz Uchwałę w sprawie
obchodów rocznicy 31 sierpnia 1980 r., (ze zbiorów Archiwum
Historycznego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność").
Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:
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Maciej Jędrysik
9
9 x 3,30zł
po 135.000 sztuk każdego
offset
43 x 31,25 mm
fluorescencyjny
9 znaczków (3x3)
8 marca 2020 roku

źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•

•

2020.03.19. Toruń 1: 111. rocznica urodzin gen. prof. Elżbiety
Zawackiej Patrona 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony
Terytorialnej, projekt: Waldemar Kawiński
2020.03.28. Katowice 1: 58. Półfinał Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego Iława w Krainie Warmii
i Mazur. 70 lat Polskiego Związku Filatelistów, projekt: Arkadiusz
Kafka
2020.04.03. Zabrze 1: Arena Zabrze. XII Międzynarodowe Targi
Turystyczne. Wystawa Filatelistyczna, projekt: Tomasz Kowalski

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą
•

od 2020.03.10. do 2020.12.31. Katowice 1: 1981 Kopalnia Wujek.
Pamiętamy, projekt: Joanna Rupnicka
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Wydawnictwa
Przegląd Filatelistyczny nr 2/2020
Spis treści numeru lutowego:
Dla początkujących
•
Tadeusz Kurlus: Potwory z morskich głębin
Filatelistyka tematyczna
•
Ryszard Prange: Okiem tematyka (30) Różnorodność tematów
eksponatów w Weronie
Dla dociekliwych
•
Jerzy Walocha: Makulatura znaczków okolicznościowych wydanych
w 160. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej (Fi. 740-2)
•
Lesław Schmutz: Uwagi na temat znaczków o nominale trzech
halerzy z drugiego wydania lubelskiego z okresu grudzień 1918 styczeń 1919 roku, numery katalogowe Fi. 20, 21
•
Marek Zbierski: Rarytas? Czemu nie?
•
Janusz Berbeka: Różne papiery bloku nr 12 z 1951 r.
Numizmatyka
•
Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne
Świat całostek
•
Marian Kazieczko, Adam Mann: Błędy i makulatura na polskich
kopertach pocztowych (2) Koperta pocztowa Ck 35
•
Hans Vogels (tłumaczenie Janusz Berbeka): Jeszcze raz o
katalogowaniu druków pocztowych
Historia w znaczki wpisana
•
Tadeusz Kurlus: Trzy spotkania
Rozmaitości
•
Kalejdoskop
•
Tomasz Konar: Dramat Australii
Hyde Park
•
Marek Zbierski: W przededniu kampanii wyborczej
Dla najmłodszych
•
Kolorowanka

•
Andrzej Kłosiński: Jeszcze raz o stuleciu odzyskania Pomorza
•
Jerzy Neubauer, Dariusz Speina: Śluza sanitarna w Tczewie
Z życia związku
•
Agnieszka Magiera, Marian Wawrzynkowski: Latka lecą... - 65-lecie
Okręgu Koszalińskiego PZF
•
Edward Madejski: 65 lat Sekcji Zapaśniczej KS "Wisłoka"
•
Ryszard Zienkiewicz: Wystawa Filatelistyczna "100-lecie powrotu
Polski nad morze"
•
Sławomir Bem: Pokaz Filatelistyczny "Polski Czerwony Krzyż" oraz
"Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Półksiężyc"
Aktualności
•
Krzysztof Błaszczyk: Frankatury mechaniczne
•
Władysław Farbotko: Album Filatelistyki Ziemi Kępińskiej
•
Andrzej Dudek: Pokaz filatelistyczny w Gostyniu
Nowości
•
Elżbieta Szostak, Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne
•
Marek Jedziniak: Nowości polskie

Informacje różne
30 lat Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska
Uczestnicy Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego pt. "Iława w krainie Warmii i Mazur" będą zwiedzali
Ośrodek Szkolenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej znajdujący się k. Iławy na
Jeziorze Slim.

Filatelista nr 3/2020
Spis treści numeru marcowego:
Kalejdoskop filatelistyczny
•
Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Międzynarodowy Rok Polarny IPY
1882/83
•
Marian Wawrzynkowski: Porucznik Aleksander Stocki i jego "dzieła"
- cz. 3
•
Krzysztof Trawiński: Kalifornijskie giganty
•
Maciej Nietrzebka, Zbigniew Włodarczyk: Widoki dawnej
Warszawy. Plac Zielony, dziś: Plac Jana Henryka Dąbrowskiego
•
Jarosław Loretz: U zarania zorganizowanej filatelistyki w Warszawie
Badania filatelistyczne
•
Jerzy Walocha: Znaczek z wydania okolicznościowego "Rocznica
powstania listopadowego" z 20 listopada 1944 roku poczty obozu
oficerskiego VIIA - Murnau - nr katalogowy 14
•
Lesław Schmutz: Przedrukowy znaczek nr katalogowy Fi 347
"Traugutt z nadrukiem" w specjalizowanym kolekcjonerskim ujęciu
- część 2
•
Daniel Modnicki: "Łódzkie prowizorium dopłat" - znaczki opłaty
stosowane jako znaczek dopłaty w latach 90 XX w.
•
Sławomir Chabros: 100-lecie walk o granice Odrodzonej w 1920
roku - część 1

Na świecie znajdują się jedynie trzy takie ośrodki - we Francji, Wielkiej
Brytanii i Polsce. Z okazji jubileuszu 30-lecia Fundacja Bezpieczeństwa
Żeglugi i Ochrony Środowiska wydała beznominałową kartkę pocztową.
Osoby zainteresowane jej nabyciem mogą się kontaktować pod
numerem telefonu 501970828.
Roman Przybyła
Spotkanie Klubu "Święty Gabriel"
Członków i Sympatyków Klubu serdecznie zapraszam na kwartalne
spotkanie, które odbędzie się w sobotę, 7 marca 2020 roku, w godzinach
od 9.00 do 11.00.
Miejsce spotkania: siedziba Stowarzyszenia Civitas Christiana w
Poznaniu przy ul. Bóżniczej 15, lokal nr 8 (domofon), III piętro.
Bogdan Michalak, prezes Klubu "Święty Gabriel"
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Historie na znaczkach
W roku, w którym obchodzona jest 40. rocznica powstania NSZZ
"Solidarność" - 10 marca o godz. 12 w Śląskim Centrum Wolności
(Katowice, ul. Wincentego Pola 38) odbędzie się wernisaż wystawy
"Przemilczane historie na znaczkach poczty podziemnej z lat 80. XX
wieku".
Między sierpniem 1980 r. a grudniem 1981 r., dzięki NSZZ "Solidarność",
w całym kraju zaczęto wydawać prasę, która ukazywała się poza
cenzurą. W ten sposób Polacy mieli dostęp do informacji, które do tej
pory nie miały prawa ujrzeć światła dziennego w oficjalnej prasie,
drukowanej w PRL.
Działalność wydawnicza antykomunistycznej opozycji nie ustała również
po 13 grudnia 1981 r., kiedy został wprowadzony stan wojenny. W
podziemnych drukarniach powstawały nie tylko ulotki, prasa, książki, ale
również znaczki pocztowe. Ich twórcy chcieli w ten sposób przypominać
o wydarzeniach czy postaciach przemilczanych lub zakłamanych.
Sztandarowym tego przykładem jest temat Katynia i zamordowania
przez NKWD polskich oficerów. Oficjalnie, o tamtej zbrodni można było
jedynie pisać, jako o zbrodni niemieckiej z 1941 r.
Znaczki poczty podziemnej mówiły nie tylko o zakazanej historii, ale
podtrzymywały również pamięć o polskich bohaterach, np. o Józefie
Piłsudskim, dzięki któremu Polacy zawdzięczali wolność czy o ks. Jerzym
Popiełuszce, zamordowanym przez oficerów SB. Podziemni drukarze nie
zapominali również o 9 górnikach z katowickiej kopalni "Wujek", którzy
zostali zastrzeleni 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku przez
siły milicyjno-wojskowe.
Wystawa będzie prezentowana w ŚCWiS przez cały marzec 2020 r.
Partnerem wystawy jest Poczta Polska.
Sebastian Reńca, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
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