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Znaczki 

150 lat Muzeum Polskiego w Rapperswilu 

 

23 października 2020 roku do obiegu 
wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4 zł, 
na którym przedstawiono Kolumnę Barską - 
pomnik w kształcie kolumny z orłem na 
szczycie, który powstał z inicjatywy 
Władysława Platera, założyciela Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 135.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 23 października 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

75. rocznica powstania ONZ 

 

24 października 2020 roku do obiegu 
wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30 
zł, na którym przedstawiono kulę ziemską i 
białego gołębia z gałązką laurową w dziobie. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (10x5) 
data obiegu: 24 października 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

Koperty FDC emisji "100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II" 

Na kopercie FDC do emisji "100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła 
II" umieszczany jest znaczek nr 5094 z przywieszką. 
W arkusiku znaczka z papieżem występują trzy różne przywieszki, w 
związku z tym koperta FDC występuje w trzech wariantach, różniących 
się przywieszką pod znaczkiem. 

 
Marek Jedziniak 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.10.30. Lublin 1: Konkurs Plastyczny "Polak, Papież... Jan 
Paweł II", projekt: Adam Szuler 

• 2020.11.07. Leszno 2: Gminne Obchody Święta Niepodległości. 
650 Osieczna. Jubileusz nadania praw miejskich Osiecznej, projekt: 
Sławomir Tomków 

• 2020.11.11. Koszalin 1: 95 lat Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Panteon Żołnierskiej Chwały, projekt: Mariusz Król 

• 2020.11.15. Leszno 1: Jan Ámos Komensky 1592-1670, projekt: 
Alina Samolewska 

• 2020.11.21. Końskie 1: Stanisław Bartłomiej Małachowski - 
Konecczanin wśród pierwszych obywateli Rzeczypospolitej 
(24.08.1736 - 29.12.1809) PTTK, projekt: Adam Szuler i Stanisław 
Król 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Specjalnej Samochodowej", organizowanej w 
dniu 11 listopada 2020 roku z okazji "95 lat Grobu Nieznanego 
Żołnierza" 

1. "Poczta Specjalna Samochodowa - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji " Poczty Specjalnej Samochodowej": 
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 



Biuletyn Filatelistyczny 

4 

korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do 
docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, 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. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Poczta Specjalna 
Samochodowa" są: 
a. Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN" 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie, 
ii. Region Sieci w Szczecinie. 

3. "Poczta Specjalna Samochodowa" zostanie zorganizowana dnia 11 
listopada 2020r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie 
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 
Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława 22, 75-016 
Koszalin. 

4. Do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Samochodową" 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. 

5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą 
Specjalną Samochodową" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie 
do dnia 09 listopada 2020 r. do Urzędu Pocztowego Koszalin 1, 
z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Samochodowa". 
Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną 
przyjęte do opracowania i będą zwrócone adresatowi zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem 
postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną 
Samochodową", w Urzędzie Pocztowym Koszalin 1, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "95 lat Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Panteon Żołnierskiej Chwały" i 
przekazane upoważnionej osobie celem przewozu samochodem na 
trasie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 
75-903 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława 22, 
75-016 Koszalin. Urząd Pocztowy Koszalin 1 po otrzymaniu 
przesyłek umieści na nich stempel informacyjny o treści: 
"Przewieziono Pocztą Specjalną Samochodową na trasie Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 
1 w dniu 11.11.2020". Następnie przesyłki zostaną przesłane i 
doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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 
Poczty Specjalnej Samochodowej 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 "Poczty Specjalnej Samochodowej" 
odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 21.10.2020 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe – Poznań 

• 650 Osieczna, numer: 21/Poznań, nakład: 600 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 26 października 2020 roku 
Kartka nr 21 dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z datą 
stosowania: 07 listopada 2020 r. z hasłem: Gminne Obchody Święta 
Niepodległości Jubileusz Nadania Praw Miejskich Osiecznej 650 
Osieczna w filii pocztowej w Osiecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 
64-113 Osieczna, e-mail: fup-osieczna-973769@poczta-polska.pl, 
tel. 885-900-514 lub 502-196-659. W dniu 07 listopada 2020 r. 
(sobota) datownik będzie stosowany w Centrum Kultury w 
Osiecznej, przy ul. Krzywińskiej 4, w godzinach: 17:00 do 19:00. 
Zapraszamy serdecznie. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie 

Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku 
filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-
polska.pl, tel. 885-951-557 

• Jan Ámos Komensky, numer: 25/Poznań, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 10 listopada 2020 roku 
Kartka nr 25 wraz z datownikiem okolicznościowym z datą 
stosowania: 15 listopada 2020 r. z hasłem: Jan Ámos Komensky 
dostępna będzie w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 
26, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, 
tel. 65-529-93-25. W dniu 15 listopada 2020 r. (niedziela) datownik 
będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 przy ul. 
Słowiańskiej 26, w godzinach: 11:00 do 13:00. Zapraszamy 
serdecznie. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym 
Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-
poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• 80. rocznica Bitwy o Anglię, numer: 47/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 
października 2020 roku 

Kartka nr 47 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 

Informacje różne 

100 lat Klubu Piłkarskiego "Victoria" Ostrzeszów 

 
Koło Polskiego Związku Filatelistów w Ostrzeszowie, dla upamiętnienia 
jubileuszu 100 Lat Klubu Piłkarskiego "Victoria" Ostrzeszów, wydało 
okolicznościową kartkę pocztową (dwustronną) w wersji z 
nadrukowanym znaczkiem pocztowym (envelo 3,30zł) oraz czystą, bez 
znaczka. 
Początki piłki nożnej w Ostrzeszowie sięgają 1911 roku i Towarzystwa 
Gimnastycznego "Sokół", a zorganizowany ruch sportowy zrodził się 
dopiero po odzyskaniu niepodległości Polski. W 1920 roku powstało 
Towarzystwo Piłki Nożnej Ruina w Ostrzeszowie. Nazwa "Ruina" 
pochodziła od nazwy warownej baszty - pozostałości zamku 
kazimierzowskiego. Na kartce przedstawiono, na tle obecnego stadionu, 
kolejne zmiany nazwy klubu piłkarskiego i jego logo, poczynając od 
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nazwy Towarzystwa Piłki Nożnej Ruina do Victorii. Kartki można uzyskać 
w Kole PZF w Ostrzeszowie poprzez kontakt mail:pzfostrzeszow@op.pl 

Henryk Dembski 

Matka Boża na znaczkach z Janem Pawłem II z kolekcji Macieja 
Rudego 

 

Z okazji XX Dnia Papieskiego w Krakowie 
zorganizowano wirtualną wystawę 
filatelistyczną "Totus Tuus - Matka Boża na 
znaczkach z Janem Pawłem II z kolekcji 
Macieja Rudego". 
Wystawę można oglądać w serwisie 
Facebook. Do każdego zdjęcia załączony jest 
opis. Z tej okazji wydano kartkę i dodatkowy 
kasownik okolicznościowy. Wszelkie 
informacje pod numerem telefonu 506 698 
352 lub mailowo : matia25@op.pl 

Maciej Rudy 

2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II 

Z okazji ustanowionego przez Sejm i Senat RP roku 2020 rokiem św. 
Jana Pawła II oraz 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów wyemitował kolejną, ostatnią z serii kopertę 
okolicznościową - 1946.11.01 - Kapłan. 

 
Do koperty wyemitowany został okolicznościowy MójZNACZEK. Znaczki 
będą kasowane datownikiem dziennym UP Gliwice 1 z datą 02.11.2020. 
Stosowany będzie również okolicznościowy stempel dodatkowy. 

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

Władysław Gębczyk 

Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa 
Jasieńskiego za 2019 rok 

W 100-lecie bezcennego daru Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego, 19 
października 2020 roku, podczas uroczystości w Muzeum Narodowym w 
Krakowie miały zostać wręczone doroczne Nagrody "Kolekcjonerstwo - 
nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego w ramach 
jubileuszowej piątej edycji. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany. 
Spotkamy się w innym czasie... 
W 1920 roku Feliks "Manggha" Jasieński - mecenas artystów, 
organizator wystaw, pisarz, publicysta, kolekcjoner - podarował MNK 
olbrzymi, liczący 15 tysięcy pozycji inwentarzowych, zbiór dzieł sztuki z 
wielu krajów świata, w tym także polskich. Do dziś dzieła te stanowią 
rdzeń kolekcji muzeum. Przekazane malarstwo, rysunek i rzeźba polska 
z końca XIX i początku XX wieku są podstawą prezentacji rodzimego 
impresjonizmu i symbolizmu w głównych galeriach MNK - z obrazami-
manifestami takimi jak Szał Podkowińskiego czy Macierzyństwo 
Wyspiańskiego. W zbiorze grafiki i plakatu, obok dzieł mistrzów gatunku 
- Piranesiego, Goi, Klingera, Toulouse-Lautreca - znalazły się prace 

sygnowane przez "odnowicieli" polskiej grafiki artystycznej, z 
Pankiewiczem i Wyczółkowskim na czele, tworząc trzon jednego z 
największych gabinetów rycin w Polsce. Zbiory wschodnie, zespół 
orientalnych tkanin, a przede wszystkim szuka japońska, z drzeworytami 
twórców takich jak Hokusai czy Hiroshige, uplasowały krakowskie 
muzeum pośród największych tego typu publicznych kolekcji Europy. 
W stulecie tego wspaniałego daru Kapituła Nagrody "Kolekcjonerstwo - 
nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2019 
jednomyślnie przyznała ją w następujących kategoriach: 
Dla pracownika nauki: za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym 
naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich - dr Joannie Hübner-
Wojciechowskiej autorce książki Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik 
dla kolekcjonerów. 
Dla instytucji: za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym 
publikacje i wystawy - muzeum sztuki Villa la Fleur w Konstancinie-
Jeziornie utworzonemu przez Marka Roeflera. 
Dla dziennikarza: za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne i 
internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład 
kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego - Rafałowi 
Kameckiemu, twórcy portalu www.artinfo.pl. 
Zwracając uwagę na szczególny charakter tegorocznej edycji Nagrody, 
z racji 100-lecia darowizny Feliksa Jasieńskiego, prof. dr hab. Andrzej 
Szczerski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, powiedział: 
- Niezwykle ważne dla kolekcjonerstwa publicznego jest wsparcie, jakie 
okazują prywatni kolekcjonerzy dzieł sztuki. W tym kontekście dar Feliksa 
Jasieńskiego, którego 100. rocznicę świętujemy, jest dla Muzeum 
Narodowego w Krakowie bezcenny. To największy dar w historii naszego 
muzeum, dzięki któremu zyskało ono nową rangę i prestiż. Jubileuszowa 
nagroda imienia Feliksa Jasieńskiego ma na celu docenienie tradycji 
prywatnego kolekcjonerstwa, podkreślenie jego wagi dla kultury 
narodowej, a także znaczenia współpracy kolekcjonerów prywatnych i 
instytucji publicznych. 
Charakteryzując sylwetki i zasługi tegorocznych laureatów Nagrody, 
przewodniczący jej kapituły prof. dr hab. Wojciech Kowalski stwierdził: 
- Gdyby popatrzeć na listę osób nagrodzonych, można odnieść 
wrażenie, że kolekcjonerstwo w naszym kraju kwitnie. Znajduje się na 
niej bowiem autorka przewodnika dla kolekcjonerów, prywatne muzeum 
i jego twórca, który "zinstytucjonalizował" swoją wybitną kolekcję, a także 
autor publikacji na te tematy i założyciel specjalistycznego portalu. Jak to 
zwykle bywa, rzeczywistość nie jest aż tak piękna, żeby nie można było 
jej polepszyć, czemu powinno sprzyjać tworzenie warunków dla budowy 
kolekcji. Mam tu na myśli przede wszystkim przyjęcie odpowiednich 
przepisów, które nie tylko ułatwiałyby realizację tego zadania, ale nadto 
zachęcałyby do dzielenia się swoimi zbiorami ze społeczeństwem. 
Podkreślając znaczenie patrona nagrody, Feliksa Jasieńskiego, 
znawczyni jego kolekcji dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik powiedziała: 
- Ofiarowując Muzeum Narodowemu w Krakowie swoją bogatą, 
gromadzoną przez ponad trzydzieści lat kolekcję, Feliks Jasieński w 
znaczący sposób wzbogacił jego zbiory. Co ważniejsze, nawiązując do 
historii powołania - na apel Henryka Siemiradzkiego - pierwszego 
muzeum narodowego na ziemiach polskich, przypomniał, jak ważną rolę 
w budowaniu instytucji kultury, a w pierwszym rzędzie muzeów, odgrywa 
zaangażowanie miłośników sztuki i kolekcjonerów. Przypomniał i 
podtrzymał tę niezwykle cenną tradycję ofiarności społecznej, której 
kontynuacji potrzebujemy także i dzisiaj. 

Informacje o Nagrodzie 

Doroczną Nagrodę "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. 
Feliksa Jasieńskiego ustanowiły, na wniosek przedstawicieli środowiska 
kolekcjonerskiego, w 2016 roku Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w 
Warszawie. 
Kapituła Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian - honorowy 
przewodniczący; prof. dr hab. Wojciech Kowalski - przewodniczący; prof. 
dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie - 
wiceprzewodniczący; dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes 
Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata - sekretarz; dr hab. 
Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk; Piotr 
Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie; Marek 
Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków; mecenas 
Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów 
Historycznych Papierów Wartościowych; Ryszard Kruk, redaktor strony 
www.kolekcjonerstwo.pl. 
Więcej informacji: 
Katarzyna Bik, e-mail: kbik@mnk.pl 
Ryszard Kruk, e-mail: kruk@kolekcjonerstwo.pl, tel.: +48 603 757 654 
Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, e-mail: a.kluczewska@world-art.pl 

Ryszard Kruk 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100011375685820&set=a.1476117702777405
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Obchody 650-lecia Miasta Złotowa 

W ramach obchodów 650-lecia Złotowa, Muzeum Ziemi Złotowskiej 
przygotowało wyjątkowe kartki pocztowe wraz z dedykowanym 
znaczkiem oraz datownikiem okolicznościowym. 

 
Datownik okolicznościowy wejdzie do stosowania w 650 rocznicę 
testamentu króla Kazimierza Wielkiego - 03.11.2020 roku, w UP w 
Złotowie przy ul. Al. Piasta 4. 
Znaczek wydano w 9-cio elementowych arkuszach. Zawarta grafika to 
tegoroczne, okolicznościowe logo Urzędu Miasta w Złotowie 
zaprojektowane przez www.etnokrajna.pl 
Kartka przedstawia symbol miasta, główny motyw herbu - jelenia oraz 
panoramę miasta od strony Jeziora Miejskiego (fot. Robert Cierniak). 
Dystrybucję walorów (znaczki, arkusze, kartki, komplet z datownikiem) 
prowadzi Muzeum Ziemi Złotowskiej w siedzibie przy ul. Woj. Polskiego 
2a w Złotowie. Dodatkowe informacje: tel. 67 263 28 72, www.muzeum-
zlotow.pl, poczta@muzeum-zlotow.pl, 

Katarzyna Filipek 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

