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100. rocznica Traktatu Ryskiego

18.03.2021 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
100. rocznica traktatu ryskiego

2021.06.10. Wrocław 1: XXIII Wrocławska Krajowa Wystawa
Kolekcjonerska. Festiwal Sportu Wrocław 2021 Wystawa Wirtualna.
Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu 1997, projekt:
Joanna Rupnicka

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk
•

70 lat Kolei Aglomeracyjnej, numer: 6/Gdańsk, nakład: 1200
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 31 marca 2021 roku
Kartka nr 6 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 - Lublin
•

Wielkanoc. Zmartwychwstanie Pańskie 2021, numer: 5/Lublin,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 marca 2021
roku
Kartka nr 5 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41
34-535-83), Zamość 1 (tel.84 638-01-78), Chełm 1 (tel. 82 565-96-30).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Poznań
•

18 marca 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości
3,30 zł, na którym przedstawiono konturową mapę Polski, z książki Jana
Dąbskiego (1880-1931), sygnatariusza polsko-sowieckiego traktatu
pokojowego, pt. Pokój ryski oraz słup graniczny nr 0 przy wschodniej
granicy.
Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Jan Konarzewski
1
3,30 zł
168.000 sztuk
offset
43 x 31,25 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (3x4)
18 marca 2021 roku
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe

•
•
•
•

Europejski Rok Kolei most kolejowy nad Notecią k. Drawskiego
Młyna, numer: 6/Poznań, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia
do obrotu: 31 marca 2021 roku
Kartka nr 6 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z datą
stosowania 31 marca 2021 r. z hasłem: Europejski Rok Kolei, w
Urzędzie Pocztowym Krzyż Wlkp., ul. Jana Pawła II 3, 64-761 Krzyż
Wlkp., e-mail: up-krzyzwielkopolski-248859@poczta-polska.pl, tel.
67-256-42-12 lub 885-900-499. Zapraszamy serdecznie. Ponadto
kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul.
Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan260323-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).
źródło: Poczta Polska

Informacje różne
100. rocznica Plebiscytu na Górnym Śląsku
20 marca 1921 r. odbyło się na Górnym Śląsku głosowanie w ramach
plebiscytu, którego przeprowadzenie przewidywał i jego obszar określał
Traktat Wersalski.
20.03.2021 r. w FUP Domaszowice (niem. Noldau) podległej up.
Namysłów używany będzie datownik okolicznościowy upamiętniający tę
rocznicę, obszar ten wówczas był częścią niemieckiego powiatu
namysłowskiego w obrębie Dolnego Śląska.
Ukażą się dwa wzory "MojegoZNACZKA":
1. z wycinkiem mapy obrazującej zakres terytorialny obszaru
plebiscytowego okolic Domaszowic;
2. z całą mapą obszaru plebiscytowego - "Abstimmungsgebiet
Oberschlesien : Karte zum "Ortschafts-Verzeichnis für das
Abstimmungsgebiet in Oberschlesien".
Znaczki wydane będą w arkusiku z okolicznościowymi napisami na
marginesach. Oprócz formularza kartkowego nakładu pocztowego,
ukaże się widokówka nakładu niepocztowego, która posłuży do
sporządzenia CM z datownikiem up. Racibórz prezentującym granice
górnośląskiego obszaru plebiscytowego. Zamieszczamy wizualizacje
anonsowanych wydawnictw.

2021.03.31. Gdańsk 50: 70 lat Kolei Aglomeracyjnej w Trójmieście.
Gdańsk. EN-57 1827, projekt: Elżbieta Kaczyńska
2021.04.03. Jarosław 1: 100. rocznica urodzin Sługi Bożej Anny
Jenke, projekt: Ryszard Paluch
2021.04.30. Wrocław 1: Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia
za walkę z COVID-19, projekt: Joanna Rupnicka
2021.04.30. Wrocław 68: Dziękujemy Pracownikom Służby
Zdrowia za walkę z COVID-19, projekt: Joanna Rupnicka
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Biuletyn Filatelistyczny
Bliższe informacje: namislavia@onet.pl, tel. 603 853 353.
Posiadamy również inne widokówki z reprodukcjami map z epoki
związanych z Plebiscytem, które mogą służyć do sporządzania
podobnych kart maksimum - w przypadku zainteresowania, jest
możliwość wykonania wzorów "MójZnaczek" z mapami z
poszczególnych widokówek.
Tadeusz Wincewicz
Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów
Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją
niemiecką obchodzony 24 marca, został ustanowiony z inicjatywy
Prezydenta RP w 2017 r., w rocznicę śmierci rodziny Ulmów z Markowej.
24 marca 1944 r., w wyniku donosu, niemieccy żandarmi rozstrzelali
rodzinę Ulmów - ciężarną Wiktorię i Józefa oraz ich sześcioro dzieci, a
także ośmiu ukrywanych przez nich Żydów.
Warto przypomnieć, że w 1963 r. izraelski Kneset ustanowił medal
"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" - najwyższe izraelskie
odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w
Jerozolimie. Na awersie medalu widnieje pochodzący z Talmudu napis
"Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat". Według stanu na styczeń 2020
r. odznaczenie nadano 27.712 osobom, przy czym aż 7.112 Polakom.
24.03.2021 r. w up. Namysłów używany będzie datownik
okolicznościowy upamiętniający postać Bolesława Obrębskiego,
przedwojennego funkcjonariusza Policji Państwowej, w czasie okupacji
tzw. granatowego policjanta, który "Żydom z getta załatwiał fałszywe
dokumenty i podstępem wywoził ich za mur". Po II wojnie był
wicestarostą i burmistrzem Namysłowa. Tytułem i medalem
"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" uhonorowany w 1995 r.
Ukażą się trzy wzory "MojegoZNACZKA":
1. z portretem B. Obrębskiego i awersem medalu;
2. z awersem medalu;
3. z rewersem medalu dedykowanego Jego osobie.
Znaczki wydane będą w arkusiku z okolicznościowymi napisami na
marginesach.

Oprócz formularza kartkowego nakładu pocztowego, ukażą się trzy
widokówki nakładu niepocztowego, które posłużą do sporządzenia CM:
A. z B. Obrębskim;
B. z awersem medalu,
C. z rewersem medalu (na dwóch ostatnich na stronie adresowej
zamieszczono fotografię drugiej strony medalu).
Zamieszczamy wizualizacje anonsowanych wydawnictw.
Bliższe informacje: namislavia@onet.pl, tel. 603 853 353.
Tadeusz Wincewicz
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