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Znaczki i całostki 

Wyniki plebiscytu na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe 
wydane przez Pocztę Polską w 2019 roku 

Za nami kolejna edycja corocznego plebiscytu. Od lutego do kwietnia na 
stronie www.kzp.pl/plebiscyt trwało głosowanie, w którym czytelnicy 
"Filatelisty" i internauci odwiedzający "Katalog Znaków Pocztowych" 
mogli wybrać najładniejsze emisje z ubiegłego roku. 
Łącznie zarejestrowano dokładnie 300 ważnych głosów. Wyniki w obu 
kategoriach przedstawiają tabele. Gratulujemy autorom projektów 
najlepszych emisji. Dziękujemy za udział w głosowaniu i zapraszamy do 
kolejnego za niecały rok. A wśród uczestników tradycyjnie rozlosowane 
zostaną upominki filatelistyczne. Nagrodzone osoby zostaną 
powiadomione na adres poczty elektronicznej podany przy głosowaniu. 

Najładniejsze znaczki 

Pozycja Głosów Procent Data i nazwa emisji 

1 115 38,33% 2019.01.25. 100. rocznica 
utworzenia Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych 

2 28 9,33% 2019.10.30. Ptaki Singapuru i 
Polski 

3 27 9,00% 2019.06.25. Polskie odmiany 
powojników - Clematis 

4 26 8,67% 2019.04.30. Polskie krajobrazy 

5 10 3,33% 2019.06.02. 40. rocznica I 
pielgrzymki papieża Jana Pawła II 
do Polski 

Najładniejsze całostki - kartki pocztowe 

Pozycja Głosów Procent Data i nazwa emisji 

1 40 13,33% 2019.09.21. 75. rocznica Bitwy pod 
Arnhem 

2 32 10,67% 2019.06.07. Bezpieczny przejazd - 
"Szlaban na ryzyko" 

3 30 10,00% 2019.12.08., 2019.12.20. 100. 
rocznica powstania polskich 
związków sportowych 

4 26 8,67% 2019.03.19. 150. rocznica urodzin 
Józefa Mehoffera 

5 21 7,00% 2019.05.07. 500. rocznica 
założenia Akademii Lubrańskiego 

Marek Jedziniak 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.07.19. Lublin 1: 40. rocznica 
strajku lubelskich kolejarzy, projekt: 
Adam Szuler 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020, numer: 
6/Szczecin, nakład: 800 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17 
lipca 2020 roku 

Kartka nr 6 dostępna w UP Szczecin 1, Gorzów Wielkopolski 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Ks. mjr Ignacy Skorupka, numer: 28/Warszawa, nakład: 1100 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 sierpnia 2020 roku 

Kartka nr 28 dostępna 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 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 7/2020 

Spis treści numeru lipcowego: 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Antigua i Barbuda 

• Marian Wawrzynkowski: Malta - mała wyspa a wielkie dokonania 
(cz. 1) 

• Wiesława Konopelska: Zaślubiny Polski z Morzem. Puck 1920. 
Józef Symforian Tylec - żołnierz z pierwszej warty nad Bałtykiem 

• Krzysztof Trawiński: Poczta i covid-19 

• Maciej Nietrzebka, Zbigniew Włodarczyk: Widoki dawnej 
Warszawy. Plac Krasińskich, dziś: Plac Krasińskich 

Aerofilatelistyka 

• Jerzy W. kupiec-Węgliński: Najrzadsza przesyłka z katastrofy 
lotniczej polskiego samolotu - perła polskiej aerofilatelistyki 

Badania filatelistyczne 

• Agnieszka Magiera: Wytwarzanie znaczków - drukowanie wklęsłe 
siatkowe (rotograwiura) 

• Zygmunt Żurek: Historia eksponatów jednoekranowych [2] 

• Marek Młynarski: Na 101-lecie wydania lubelskiego (cz. 1) 

• Zdzisław Mąka, Henryk Monkos, Marcin Wysocki: Ponad 200 
całości z "Wodzami" trafi we wrześniu na aukcję. Licytacja znanego 
eksponatu Manfreda Schulze 

• Zdzisław Wiatrowski: Poczta lokalna na obszarze okupowanym 
przez X Armię 

• Janusz Berbeka: Nadruki podwójne 1,50 zł / 25 gr na 
brązowoczerwonym typograficznym Goznaku (Fi. 376a) 

• Sławomir Chabros: 100-lecie walk o granice Odrodzonej w 1920 
roku - część 5 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Niespójne informacje o Agatonie 
Aktualności 

• Jerzy Walocha: Zdzisław Mąka "Historia poczty w Szczecinie" 

• Adam Szuler: Co ,gdzie, kiedy? 
Nowości 

• Elżbieta Szostak: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

 

Informacje różne 

Plebiscyt 11 lipca 1920 roku 

11 lipca 2020 roku mija 100 lat od plebiscytu ustanowionego Traktem 
Wersalskim, mającego zdecydować o przynależności m.in. Ziemi 
Malborskiej do odradzającego się państwa polskiego. 
Mimo usilnych starań polskich patriotów plebiscyt na Warmii, Mazurach i 
Powiślu nie przyniósł Polsce pomyślnych rezultatów. Na Powiślu jedynie 
niewielki obszar w okolicy Janowa, tzw. Pięciowieś albo Mała Polska, 
został włączony w granice Rzeczypospolitej. Działaczy plebiscytowych 
strony polskiej spotkały szykany, prześladowania i terror. Musieli opuścić 
Malbork. Niektórzy, tak jak Augustyn Czyżewski, zamordowany przez 
hitlerowców w 1939 roku prawdopodobnie w KL Stutthof, oddali życie. 
Z inicjatywy malborskich filatelistów w 2019 roku zostały wydane znaczki 
upamiętniające 100. rocznicę podpisania Traktatu i zbliżającą się 100. 
rocznicę Plebiscytu. Dla upamiętnienia polskich działaczy 
plebiscytowych, Poczta Polska wydała wg projektu malborskiego 
filatelisty J. Zimnickiego, datownik okolicznościowy przedstawiający 
prezesa powiatowej Polskiej Rady Ludowej w Malborku Antoniego 
Kuleckiego i komisarza plebiscytowego na powiat malborski Jana 
Paluszkiewicza . Będzie on stosowany 11 lipca 2020 r. w Urzędzie 
Pocztowym Malbork 1 przy ulicy 17 Marca 38. 
Filateliści malborscy występują z propozycją -apelem do wszystkich 
zainteresowanych uczczeniem polskich patriotów - działaczy 
plebiscytowych z 1920 roku, by oddać im hołd poprzez wysłanie w tym 
dniu kartki/listu do rodziny, znajomych ostemplowanej specjalnym 
datownikiem okolicznościowym. Niech ich niebywała odwaga w 
reprezentowaniu sprawy polskiej, poświęcenie zostanie docenione przez 
pokolenie, które ma szczęście żyć w polskim Malborku, Sztumie, 
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Kwidzynie, Olsztynie, Szczytnie i wielu innych miejscowościach Warmii, 
Mazur i Powiśla. Niech pamięć o ich pracy i ofierze nie zaginie. 
Mamy nadzieję, że 11 lipca Poczta Polska S.A., której dziękujemy za 
wydanie datownika, umożliwi chętnym, którzy wyrażą taką wolę, 
uzyskanie pamiątkowego ostemplowania . Wystarczy tylko nakleić na 
kartkę lub kopertę znaczek pocztowy, zaadresować i poinformować 
pracownika poczty, że chcemy by użyto datownika okolicznościowego. 

 
Jerzy Zimnicki 

100. rocznica powstania MDLot w Pucku 

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
z inicjatywy filatelistów puckich Poczta Polska wydała 30.06.2020 roku 
beznominałową kartkę pocztową oraz datownik okolicznościowy 
zaprojektowane przez p. Elżbietę Kaczyńską, pełniącą funkcję 
Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki w Gdańsku. 

 
Datownik okolicznościowy będzie stosowany od 15.07.2020 roku w 
Urzędzie Pocztowym w Pucku. Ponadto będzie wydany arkusik "Mój 
znaczek" w formie 9-cio znaczkowej. Znaczki będą mogły być 
wykorzystane do kartki pocztowej oraz dwóch widokówek wydanych 
przez Muzeum MDLot w Pucku i ostemplowane ww datownikiem 
okolicznościowym. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 667 267 533 
lub emailem: ludwikdettlaff@wp.pl. 

Ludwik Dettlaff 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

