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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2021 r.

Plebiscyt
na najładniejsze
znaczki i kartki pocztowe
wydane przez
Pocztę Polską
w 2020 roku
Głosuj na
www.kzp.pl/plebiscyt
od 1 marca do 31 maja 2021 r.

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki

Kartki okolicznościowe

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk

1 marca 2021 roku do obiegu wchodzi
znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł, na
którym
przedstawiono
Łukasza
Cieplińskiego po promocji oficerskiej
(zdjęcie z 1936r.) i krzyż - logo Zrzeszenia
"Wolność i Niezawisłość", którego był
członkiem i prezesem.

•

50-lecie 3. Flotylli Okrętów, numer: 5/Gdańsk (kartka
dwustronna), nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 11
marca 2021 roku
Kartka nr 5 dostępna w UP Gdynia 1 - tel. 586-217-769 i FUP Gdańsk 50
ul. Straganiarska 28/30 (sklep filatelistyczny) - tel. 583-016-803.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

Tramwaje lwowskie, numer: 5/Rzeszów, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 17 marca 2021 roku
Kartka nr 5 dostępna w UP Przemyśl 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 519 034 744, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Informacje różne
Wydawnictwa COVID 19
Koronawirus - COVID 19 to aktualny temat wśród Polaków.
Z tej okazji wydano walory w postaci kartek czy datowników
okolicznościowych oraz znaczki wzoru MÓJ ZNACZEK. W Ostrzeszowie
narodził się pomysł powstania pamiątek filatelistycznych w postaci kartek
z nadrukowanym neoznaczkiem (envelo). Koło PZF przygotowało dwie
grafiki znaczka, autorem jednej z nich jest projektantka kartki nr 3 z
Wrocławia, drugiej autor informacji. Filateliści zbierający obecnie temat
związany z pandemią mają do dyspozycji ciekawą całość, wykonaną z
kartki okolicznościowej i neoznaczka wydanego przez Pocztę Polską.
Kartki można ostemplować wybranym datownikiem okolicznościowym w
kraju, jest ich kilka, ciekawych graficznie. Kartki dostępne poprzez email:
pzfostrzeszow@op.pl

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

Marzanna Dąbrowska
1
3,30 zł
168.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 51 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
1 marca 2021 roku
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•

2021.03.11. Warszawa 1: 50-lecie 3. Flotylli Okrętów 3FO, projekt:
Jarosław Ochendzan

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą
•
•
•
•

od 2021.03.15. do 2021.04.30. Chełm 1: Wesołego Alleluja, projekt:
Joanna Rupnicka
od 2021.03.15. do 2021.04.30. Kielce 1: Wesołego Alleluja, projekt:
Joanna Rupnicka
od 2021.03.15. do 2021.04.30. Lublin 1: Wesołego Alleluja, projekt:
Joanna Rupnicka
od 2021.03.15. do 2021.04.30. Zamość 1: Wesołego Alleluja,
projekt: Joanna Rupnicka

Henryk Dembski
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Biuletyn Filatelistyczny
100. rocznica Plebiscytu Górnośląskiego
Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitował
dwustronną kartkę pocztową oraz MójZnaczek z okazji 100. Rocznicy
Plebiscytu Górnośląskiego. Z tej okazji będzie również stosowany
stempel dodatkowy.

20 marca 1921 r. na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt. Uczestniczyło w
nim 96,5 proc. osób z obszaru plebiscytowego. Obszar ten obejmował
ok. 10,8 tys. km kw. - powiaty bytomski, katowicki, gliwicki, strzelecki,
opolski, lubliniecki, kozielski, rybnicki, pszczyński, tarnogórski,
kluczborski, głubczycki i część powiatu prudnickiego. Według danych
niemieckich, mieszkało tam ok. 1,9 mln ludzi, z których ok. 60 proc.
używało na co dzień języka polskiego.

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

