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Znaczki 

Europa 

21 kwietnia 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
3,30 zł, na którym przedstawiono rysia euroazjatyckiego. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 171.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 51 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 21 kwietnia 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

150. rocznica powstania Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 
im. Stanisława Moniuszki 

24 kwietnia 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): portret 
Stanisława Moniuszki namalowany przez syna Jana, 

• na ilustracji: fotografię Amadeusza Andrzejewskiego - Pałac 
Szustra, obecna siedziba W.T.M. oraz podobiznę Władysława 
Wiślickiego, założyciela towarzystwa. 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Jarosław Ochendzan. 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, 
stosowany w UP Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.04.28. Bydgoszcz 1: Mistrzostwa Polski w Szachach 2021. 
28.04-8.05.2021 Bydgoszcz. 78. Lotto Indywidualne Mistrzostwa 
Polski w Szachach. 73. PGNiG Termika Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Kobiet w Szachach. Polski Związek Szachowy, projekt: 
Waldemar Kawiński 

• 2021.05.08. Koszalin 4: 76. rocznica zakończenia II wojny 
światowej w Europie, projekt: Mariusz Król 

• 2021.05.13. Lublin 1: Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej 
Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, projekt: Monika 
Paplińska i Adam Szuler 

• 2021.05.28. Świętochłowice 1: 100. rocznica wybuchu III 
Powstania Śląskiego, projekt: Joanna Rupnicka 

• 2021.06.12. Bytom 2: 100. rocznica wybuchu III Powstania 
Śląskiego. Wojciech Korfanty 1873-1939, projekt: Joanna Rupnicka 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Specjalnej Samochodowej", organizowanej w 
dniu 08 maja 2021 roku z okazji "76. rocznica zakończenia II Wojny 
Światowej w Europie" 

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 
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 08 
maja 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Muzeum 
Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin 
- Urząd Pocztowy Koszalin 4, al. Armii Krajowej 5, 75-202 Koszalin. 
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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 06 maja 2021 r. do Urzędu Pocztowego Koszalin 4, 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 4, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "76. rocznica 
zakończenia II Wojny Światowej w Europie" i przekazane 
upoważnionej osobie celem przewozu samochodem na trasie 
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 
Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 4, ul. Władysława IV, 75-345 
Koszalin. Urząd Pocztowy Koszalin 4 po otrzymaniu przesyłek 
umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono 
Pocztą Specjalną Samochodową na trasie Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 4 w dniu 
08.05.2021r.". 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 19.04.2021 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Kolejowo-motocyklowej Poczty Specjalnej", 
organizowanej w dniu 22 maja 2021 roku z okazji upamiętnienia 100. 
rocznicy III Powstania Śląskiego 

1. "Kolejowo-motocyklowa Poczta Specjalna - jest organizowana 
przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, 
na ich wniosek. W ramach organizacji "Kolejowo-motocyklowej 
Poczty Specjalnej": 
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 
korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do 
Kędzierzyna-Koźla, następnie przekazuje osobie 
upoważnionej z Klubu motocyklowego Troopers Of Highways 
MC Poland, która korzystając z motocykla przemieszcza 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. "Kolejowo-motocyklowa 
Poczta Specjalna" są: 
a. Wojskowe Koło Filatelistów nr 33 w Kędzierzynie-Koźlu, 
b. Koło Filatelistów nr 15 przy MOK w Kędzierzynie-Koźlu, 
c. Klub motocyklowy Troopers Of Highways MC Poland, 
d. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach, 
ii. Region Sieci w Opolu, 

iii. Region Sieci w Katowicach. 
3. "Kolejowo-motocyklowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana 

dnia 22 maja 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie 
Urząd Pocztowy Gliwice 1 - Dworzec Kolejowy w Gliwicach - 
Dworzec kolejowy w Kędzierzynie-Koźlu - Góra Świętej Anny - 
Urząd Pocztowy Leśnica. 

4. Do przemieszczenia "Kolejowo-motocyklową Pocztą Specjalną" 
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 "Kolejowo-
motocyklową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie 
do dnia 19 maja 2021 r. do Urzędu Pocztowego Gliwice 1, ul. 
Zwycięstwa 28, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na 
kopercie: "Kolejowo-motocyklowa Poczta Specjalna". Przesyłki, 
które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do 
opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień 
niniejszego regulaminu. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejowo-
motocyklową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Gliwice 1, 
zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100. 
rocznica III Powstania Śląskiego 1921; wagon p.panc. Nowak z 
armatą Halina" i przekazane upoważnionej osobie z Regionu Sieci 
Opole celem przewozu pociągiem na trasie Gliwice - Kędzierzyn-
Koźle, następnie motocyklem (Klub motocyklowy Troopers Of 
Highways MC Poland) na trasie Kędzierzyn-Koźle - Góra Świętej 
Anny i dalej przekazane do Urzędu Pocztowego Leśnica, który tego 
dnia ostempluje przesyłki datownikiem okolicznościowym "100. 
rocznica III Powstania Śląskiego 1921" oraz umieści na nich 
stempel informacyjny o treści: "przewieziono na trasie Gliwice - 
Kędzierzyn-Koźle - Leśnica". 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 
Kolejowej Poczty Specjalnej 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 "Kolejowo-motocyklowej Poczty 
Specjalnej" odpowiada Region Sieci w Opolu, Region Sieci w 
Katowicach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 22 kwietnia 2021 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Mistrzostwa Polski w Szachach 2021, numer: 6/Bydgoszcz 
(kartka dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 28 kwietnia 2021 roku 

Kartka nr 6 dostępna w UP Bydgoszcz 1. Emisji kartki towarzyszy 
datownik okolicznościowy, który będzie stosowany w UP Bydgoszcz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• 20 lat PKP SKM, numer: 8/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 
1200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 kwietnia 2021 roku 
Kartka nr 8 dostępna w sklepach filatelistycznych: UP Gdynia 1, tel. 
586-217-255 i FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska 28/30, tel. 583-
016-803. Z okazji 70 lat kolei aglomeracyjnej w Trójmieście i 20 lat 
SKM, w UP Gdynia 2 będzie też stosowany stały datownik ozdobny 
ze zmienną datą. 

• Ludwig van Beethoven, numer: 9/Gdańsk, nakład: 250 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 30 kwietnia 2021 roku 
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Kartka nr 9 dostępna w sklepie filatelistycznym FUP Gdańsk 50 ul. 
Straganiarska 28/30, 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 - Katowice 

• 700 lat tradycji warzenia piwa w Namysłowskim Grodzie, numer: 
14/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 
kwietnia 2021 roku 

Kartka nr 14 dostępna w UP Katowice 1, ul. Pocztowa 9, 40-001 
Katowice, nr tel. 32 359 46 02, adres e-mail: ewa.kacprzak1@poczta-
polska.pl, malgorzata.oziebala@poczta-polska.pl i Namysłów, ul. 
Pocztowa 13, 46-100 Namysłów, nr tel. 77 419 04 40, adres e-mail: 
upnamysłow@poczta-polska.pl. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. 
Janusza Korczaka w Lublinie, numer: 10/Lublin (kartka 
dwustronna), nakład: 280 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 
kwietnia 2021 roku 

Kartka nr 10 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60) i Kielce 1 (tel. 
41 34-535-83). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• Zakończenie II wojny światowej w Europie, numer: 4/Szczecin, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 27 kwietnia 
2021 roku 

Kartka nr 4 dostępna w UP Szczecin 1, Koszalin 4. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje dodatkowe o kartce nr 9/Gdańsk 

Klub Filatelistów o zainteresowaniach muzycznych DIVERTIMENTO 
wnioskował do Poczty Polskiej o wydanie w Gdańsku kartki 
okolicznościowej honorującej L. v. Beetovena. Tam bowiem stosowany 
jest od 1 stycznia 2021 stały datownik ze zmienna datą - jedyny w Polsce 
o tematyce muzycznej. 
Kartka przedstawia fragment pomnika Beethovena autorstwa Hugo 
Hagena (ok. 1850 r.) Pomnik znajduje się w Beethoven Haus Museum 
Bonn. Tło to nuty Preludium organowego Beethovena skomponowane w 
1789 r. 
Wydaliśmy, tj. Klub Divertimento, MójZNACZEK z fragmentem popiersia 
Beethovena tego samego autora. MójZNACZEK dla członków i 
sympatyków klubu - kilkanaście egz. jest jeszcze dostępnchy (tel. 668 48 
17 15), także na kartce z datownikiem. Dla zainteresowanych 
reprodukujemy możliwości jakie dają te pamiątki: kartka, znaczek, 
datownik. 
Wszystkie projekty (kartka okolicznościowa, MójZNACZEK) są dziełem 
art. plastyka p. Adama Kowalewskiego, który również jest pasjonatem i 
koneserem muzyki - wszelkiej. W ramach ciągłego badania historii sztuki. 

Janusz Łojek 

Inne informacje 

Madonny Gliwickie - Matka Boża Bolesna 

 
Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Gliwickie". Prezentuje ona 

"Matkę Bożą Bolesną z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gliwicach-Łabędach. 
Obraz przedstawiający Matkę Bożą Bolesną 
(pieta) został namalowany przez Juliusa M. 
Heinischa w 1907 roku. Obecnie znajduje się 
w kruchcie południowej kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Gliwicach-Łabędach, gdzie został 
przeniesiony z kaplicy cmentarnej przy ul. 
Klasztornej. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również MójZnaczek z wizerunkiem Matki 
Bożej. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym UP Gliwice 1. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

 
 
 

Władysław Gębczyk 

700 lat tradycji warzenia piwa w namysłowskim grodzie 

30 kwietnia 1321 r. książę oleśnicki i namysłowski Konrad I podpisał 
dokument, w którym wspomniano o książęcej słodowni i warzelni. 
Ta pierwsza wzmianka o warzeniu w Namysłowie piwnego trunku 
traktowana jest często w celach reklamowych jako początek 
namysłowskiego browaru. Wiadomo, że w średniowiecznym grodzie 
piwo produkowano nie tylko w książęcym zamku, ale i w wielu domach 
czy karczmach. W latach 1703-1810 zamek i przyzamkowy browar był w 
rękach komandorii zakonu krzyżackiego. Największą popularność 
namysłowskie piwo zyskało po 1862 r., kiedy to browar nabył mistrz 
piwowarski August Haselbach, pochodzący z Turyngii (w rękach rodziny 
prężnie działał do 1945 r.). W okresie powojennym był zakładem 
państwowym, a po transformacji - spółką pracowniczą, własnością 
kapitału amerykańskiego, a obecnie wchodzi w skład grupy Żywiec S.A. 
Jubileusz ten wpisuje się w 700-lecie istnienia księstwa namysłowskiego 
(1313-1323). 

 
Ukażą się dwa wzory "MojegoZNACZKA" przedstawiające grafiki: 1. z 
postacią księcia namysłowskiego Konrada I, 2. symbolicznej wiązanki 
chmielu i jęczmienia związanej źdźbłem trawy oraz: 

1. zamku książęcego (najstarsza część murowanego zamku, z 
wykuszem, pochodzi z ok. 1360 r., wcześniej na tym miejscu 
zlokalizowana była budowla drewniana), 

2. fotografią chmielu. 
Znaczki wydane będą w arkusiku z okolicznościowymi napisami na 
marginesach. Zamieszczamy wizualizacje anonsowanych wydawnictw. 
Bliższe informacje: namislavia@onet.pl, tel. 603 853 353. 

Tadeusz Wincewicz 
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