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Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
100. rocznica Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia 2020 roku do obiegu wchodzi pięć
znaczków, na których przedstawiono obraz
oraz wybrane alegoryczne kadry obrazu
Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą" z 1930 r. ze
zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie:
•
•
•
•
•

na pierwszym, o wartości 3,30 zł - żołnierza przebijającego
bagnetem rosyjski sztandar,
na drugim, o wartości 3,30 zł - przebiegającą dziewczynę z
Ochotniczej Ligii Kobiet (jako symbol mobilizacji całego narodu),
na trzecim, o wartości 3,30 zł - Generalicję konną z Józefem
Piłsudskim,
na czwartym, o wartości 3,30 zł - Matkę Bożą w strefie nieba - Matkę
Bożą Łaskawą patronkę Warszawy,
na piątym, o wartości 6,60 zł - postać księdza Ignacego Skorupki.

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

Roch Stefaniak
5
4 x 3,30 zł i 1 x 6,60 zł
4 x 108.000 sztuk (znaczki w arkusikach)
i 1 x 100.000 sztuk (znaczek w bloku)
offset
39,5 x 31,25 mm znaczki w arkusikach,
43 x 31,25 mm znaczek w bloku
120 x 80 mm
fluorescencyjny
4 znaczki w arkusikach 9-znaczkowych (3x3),
1 znaczek w bloku
15 sierpnia 2020 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki
Uzbrojenie Wojska Polskiego
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Biuletyn Filatelistyczny
15 sierpnia 2020 roku do obiegu wchodzą dwie kartki pocztowe, na
których przedstawiono:
na pierwszej:
•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): dwa samoloty
wielozadaniowe F-16C,
na ilustracji: samolot wielozadaniowy F-16C na tle szachownicy sił
powietrznych,

na drugiej:
•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): czołg "leopard
2A4",
na ilustracji: kołowy transporter opancerzony "Rosomak".
Kartki o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie po
8.000 sztuk każdej. Projekt: Jan Konarzewski.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
stosowany w UP Warszawa 1.
źródło: Poczta Polska

względu na zakaz Dowództwa POW G.Śl.). Na Górnym Śląsku
powstańcy śląscy zdobyli w toku walk kilkanaście miejscowości, m. in.:
Szopienice, Mikołów, Piekary Śląskie, Miechowice, Bogucice, Bytom
(opuszczony wkrótce przez powstańców na żądanie koalicji). W powiecie
rybnickim powstańcy opanowali teren do linii Pszów-Wodzisław ŚląskiGodów, a oddziały z Józefem Michalskim na czele zdobyły Wodzisław
Śląski. Powstańcy śląscy nie zaatakowali większych miast, w których
stacjonowały wojska alianckie. Rząd polski w Warszawie nie wspomógł
powstania, ponieważ w tym czasie w pełnym toku znajdowała się
kontrofensywa polska przeciw nacierającej na Warszawę Armii
Czerwonej (Bitwa Warszawska), rozpoczęta 16 sierpnia 1920 r.
W związku z tym, że 24 sierpnia Międzysojusznicza Komisja Rządząca i
Plebiscytowa na Górnym Śląsku nakazała rozwiązać niemiecką
Sicherheitspolizei, uznano, że należy zakończyć działania powstańcze,
co nastąpiło w dniu 25 sierpnia 1920 r. W ten sposób podstawowy
postulat strony polskiej został spełniony.
Po II powstaniu Międzysojusznicza Komisja na miejsce policji niemieckiej
wprowadziła mieszane jednostki polsko-niemieckie o nazwie
Abstimmungspolizei-APO, czyli "Policja Plebiscytowa" (składająca się po
połowie z Polaków i Niemców).

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•

2020.08.29. Kielce 1: Znamienici polscy filateliści - Karol Strug.
Członek Honorowy PZF i PAF, publicysta i sędzia filatelistyczny
(29.08.1926 - 28.05.2018), projekt: Stanisław Król i Adam Szuler
2020.09.01. Gdańsk 1: Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1
września 1939 roku. Urząd Pocztowy, projekt: Elżbieta Kaczyńska

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk
•

Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września 1939 roku,
numer: 12/Gdańsk, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 24 sierpnia 2020 roku
Kartka nr 12 dostępna w UP Gdańsk 50 (sklep filatelistyczny) tel. 58 301
68 03, Gdańsk 1 tel. 58 301 03 11.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

Wrzesień 1939, numer: 5/Rzeszów, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 1 września 2020 roku
•
100 rocznica Bitwy pod Zadwórzem, numer: 6/Rzeszów (kartka
dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17
sierpnia 2020 roku
Kartka nr 5 dostępna w UP Przemyśl 1, Rzeszów 1, Kraków 1, nr 6 Przeworsk 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Informacje różne
100. rocznica wybuchu II Powstania Śląskiego
II Powstanie Śląskie miało na celu usunięcie z obszaru plebiscytowego
niemieckich organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mieszanej policji
polsko-niemieckiej opartej na zasadzie parytetu.
Powstanie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. Zaraz po
wezwaniu do walki wygłoszonym przez Wojciecha Korfantego w
poparciu dla działań powstańców rozpoczął się na Górnym Śląsku strajk
generalny. Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska,
na czele którego stał Alfons Zgrzebniok, nakazało niezwłoczne
rozpoczęcie działań bojowych w 5 okręgach wojskowych.
Natychmiastowe zniszczenie na całym terenie sieci łączności
sparaliżowało przeciwdziałanie niemieckie i przedwczesne wkroczenie
wojsk okupacyjnych. Dowództwo drugiego powstania miało siedzibę w
Dąbrówce Małej.
W dniach 20-21 sierpnia 1920 ponad 2 tyś. powstańców opanowało cały
powiat pszczyński (z wyjątkiem Pszczyny, której celowo nie zajęto ze
4

Z okazji 100. Rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego Poczta Polska
S.A. przy współpracy KZ PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów przygotowała
dwustronną kartkę okolicznościową i datownik pocztowy. Walory będą
dostępne od 19 sierpnia br. w UP Gliwice 1. Ponadto Gliwicki Klub
Kolekcjonerów przygotował okolicznościowy MójZnaczek. Archiwalne
fotografie z okresu II Powstania Śląskiego do opracowania projektów
okolicznościowej kartki i MojegoZnaczka udostępniło Muzeum Powstań
Śląskich ze Świętochłowic.

Więcej informacji można uzyskać pod nr
telefonu: 533 804 646 lub e-mail:
stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk

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.

