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Znaczki 

Owady pożyteczne  

30 kwietnia 2021 roku do obiegu weszło sześć znaczków o wartości 3,30 
zł każdy, na których przedstawiono owady zapylające: pszczolinkę 
metaliczną, obrostkę pospolitą, smuklika, pszczołę miodną, nęczyna, i  
trzmiela rudego. 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 6 
wartość: 6 x 3,30 zł 
nakład: po 125.000 sztuk znaczków w wersji 

perforowanej 
nakład: po 40.000 sztuk znaczków w wersji 

nieperforowanej 
technika druku: offset z rastrem stochastycznym 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 5 znaczków i 1 przywieszka (2x3) każdy 
data obiegu: 30 kwietnia 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Rok św. Józefa 

1 maja 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30 
zł, na którym przedstawiono wizerunek św. Józefa trzymającego w 
objęciach dzieciątko Jezus. 

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 18.000.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5mm x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 1 maja 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 
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Powstania Śląskie 

2 maja 2021 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł, na 
którym przedstawiono postać Wojciecha 
Korfantego i mapę zasięgu III Powstania 
Śląskiego. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Adam Kultys 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 168.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3) 
data obiegu: 2 maja 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Kornel Morawiecki 

3 maja 2021 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł, na 
którym przedstawiono Kornela 
Morawieckiego. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
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: 3 maja 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

3 maja 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30 
zł, na którym przedstawiono kadr dzieła Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja 
1791" ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 168.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (3x4) 
data obiegu: 3 maja 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.05.08. Poznań 9: Patroni Polski św. Stanisław Biskup, projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2021.05.13. Słupsk 8: 40. rocznica Ocalenia św. Jana Pawła II 
Totus Tuus, projekt: Elzbieta Kaczyńska 

• 2021.05.16. Białystok 1: Katyń 1940, projekt: Barbara 
Strzymińska-Zdanewicz 

• 2021.05.17. Koszalin 9: 30 lat Straży Granicznej 1991-2021, 
projekt: Dariusz Janowski 

• 2021.05.22. Kołobrzeg 1: 30. Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. 
LMR, projekt: Marek Padjas 

• 2021.06.01. Oława 1: II Specjalistyczna Wirtualna Wystawa 
Filatelistyczna Open - Oława 2021, projekt: Zdzisław Sacha i Adam 
Szuler 

• 2021.06.11. Katowice 1: Leonard Kuntze 1884-1958. Leonard 
Kuntze, projekt: Joanna Rupnicka 

• 2021.06.12. Wrocław 1: 15 lat Stowarzyszenia "Żandarm" ŻW, 
projekt: Adam Szuler 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.05.10. do 2021.12.31. Poznań 2: Europejski Rok Kolei 
2021, projekt: Dariusz Janowski 

 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2021.05.04. do 2021.12.31. Lublin 1: Wielki Jubileusz 700 lat 
Miasta Lublin 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe – Poznań 

• Fara Poznańska - Bazylika Kolegiacka pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława 
Biskupa w Poznaniu, numer: 11/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 8 maja 2021 roku 
Kartka nr 11 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z 
datą stosowania 08 maja 2021 r. z hasłem: Patroni Polski św. 
Stanisław Biskup, w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 
26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-
polska.pl, tel. 618-865-501. 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. 

• Europejski Rok Kolei 2021 Stacja Poznań Główny Pociąg ED78 
- 022, numer: 12/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 10 maja 2021 roku 
Kartka nr 12 dostępna, wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną 
datą stosowania w terminie od 10.05.2021 do 31.12.2021 r. z 
hasłem: Europejski Rok Kolei 2021, w Urzędzie Pocztowym Poznań 
2, Ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2, 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 - Szczecin 

• 230 lat Polskiego Patriotyzmu, numer: 5/Szczecin (kartka 
dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 
maja 2021 roku 

• 20-lecie powstania 5. Pułku Inżynieryjnego, numer: 6/Szczecin 
(kartka dwustronna), nakład: 1100 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 6 maja 2021 roku 

Kartka nr 5 dostępna w UP Gorzów Wlkp. 1 i Szczecin 1. Kartka nr 6 
dostępna w UP Szczecin 1 i Szczecin 18. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• II Specjalistyczna Wirtualna Wystawa Filatelistyczna OPEN - 
Oława 2021, numer: 7/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2021 roku 
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• XXIII Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska - Wrocław 
2021 - "Festiwal Sportu" Wystawa Wirtualna, numer: 8/Wrocław, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2021 
roku 

• Stowarzyszenie "Żandarm" 15 lat, numer: 9/Wrocław, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2021 roku 

Kartki nr 7, 8, 9 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw-
275120@poczta-polska.pl). Ponadto kartka nr 7 dostępna w UP Oława 
1, a kartka nr 8 w UP Wrocław 60. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

III Powstanie Śląskie 

Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach przekazuje 
zbiorczą informację (ok. 4MB) o wydawnictwach filatelistycznych 
związanych z rocznicą III Powstania Śląskiego. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Karolina Kolenda 

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej 

W uzupełnieniu walorów filatelistycznych poświęconych 81. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej oraz 26. rocznicy Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, 
wydanych z inicjatywy Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska oraz 
zamojskich filatelistów (3 kartki beznominałowe, 2 datowniki 
okolicznościowe, 2 okolicznościowe nalepki polecenia), ukazał się także 
MójZnaczek. 
 
Więcej informacji pod adresem email- sp2@cyberia.pl 

Zbigniew Dziurkowski 

40. rocznica zamachu na Jana Pawła II 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla z okazji 40-lecia zamachu na Jana Pawła II będzie 
stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca. 
Nakładka przedstawia dłonie Jana Pawła II i zamachowca splecione w 
geście przebaczenia. Przewidziane są koperty okolicznościowe 
przedstawiające samochód którym jechał papież w chwili zamachu i płytę 
chodnikową z miejsca zamachu z napisem informującym o zamachu na 
głowę kościoła. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach 
zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać 
frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,00 
zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6 zł/szt. Odbitki 
frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych 
kopertach w cenie 7,20 zł/szt. (brak miejsca na kopercie 
okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane 
koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest 
możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić 
koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę 
doliczyć do zamówienia 7,20 zł na zwrotny list polecony i kopertę. 
Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 
07.05.2021 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na 
adres: 

Polski Związek Filatelistów 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy 

Frankatur Mechanicznych 
"FRANKOTYP" 
Skr. Poczt. 325 
90-950 Łódź 1 

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto 
Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP 
o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę 
dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie 
koperty nadesłane do 07.05.2021 r. Ze względu na brak możliwości 

śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na 
bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie 
listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie 
zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być 
zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki 
zwrotnej. 

 
Przewodniczący klubu, Krzysztof Błaszczyk 

100. Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego 

Powstanie wybuchło, gdy Komisja Międzysojusznicza przedstawiła 
projekt przyznania Niemcom prawie trzech czwartych obszaru 
plebiscytowego. 3 maja 1921 o godz. 2.00 w nocy wszystkie siły 
powstańcze rozpoczęły akcję bojową. Niemal jednocześnie z 
rozpoczęciem działań w nocy z 2 na 3 maja specjalny oddział 
powstańczy pod dowództwem por. Tadeusza Puszczyńskiego-
Wawelberga (grupa Wawelberg) w ramach akcji "Mosty" wysadził w 
powietrze mosty kolejowe na Odrze. W ten sposób przerwano połączenia 
kolejowe z resztą Niemiec. 
Cztery fazy powstania: 
Pierwsza (3-10 maja) - powstańcy polscy opanowali tereny zakreślone 
"linią Korfantego"; 
Druga (11-20 maja) - umocnili się na zdobytych rubieżach, broniąc 
łańcucha opanowanych miejscowości; 
Trzecia (21 maja - 6 czerwca) - gwałtowne walki podczas kontrakcji 
niemieckiej. Wtedy to rozegrała się bitwa o Górę Świętej Anny, którą 
powstańcy polscy utracili oraz Kędzierzyn, ale nie dopuścili do 
przerwania linii frontu i do wtargnięcia Niemców w głąb okręgu 
przemysłowego, oraz walki na południowym odcinku frontu bitwa pod 
Olzą; 
Czwarta (7-24 czerwca) - ustanie walk i rozpoczęcie pertraktacji 
rozejmowych, przy pośrednictwie aliantów. Polacy i Niemcy stopniowo 
wyprowadzali swoje oddziały z terenu plebiscytowego. 
W Szopienicach powstała powstańcza Rada Naczelna (Wydział 
Wykonawczy Naczelnej Władzy), z Naczelną Komendą Wojsk 
Powstańczych. Na czele powstania stanął, jako dyktator powstania 
Wojciech Korfanty, były polski komisarz plebiscytowy. Naczelnym 
dowódcą został ppułk kawalerii Wojska Polskiego Maciej Mielżyński, a 
następnie od 6 czerwca ppłk Kazimierz Zenkteller. Wielu wyższych 
oficerów sił powstańczych miało stopnie oficerskie w Wojsku Polskim. 
Większość oficerów pochodziła spoza Górnego Śląska, głównie z 
Poznańskiego, Galicji i Zagłębia Dąbrowskiego. W powstaniu po stronie 
polskiej brało udział pomiędzy 30 a 40 tysięcy miejscowych 
Górnoślązaków, w tym część kadry dowódczej, około 700 oficerów, 1300 
podoficerów i 7000 szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego, a także 
kilka tysięcy ochotników z głębi Polski, głównie z dużych miast - 
Poznania, Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Sosnowca, 
Krakowa i Lwowa. W dniu 5 lipca 1921 zawarto rozejm. Rząd polski 
oficjalnie odciął się od odpowiedzialności za powstanie. W dniu 12 
sierpnia Rada Najwyższa obradowała w sprawie Górnego Śląska. W 
wyniku powstania Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa 
na Górnym Śląsku podjęła 12 października 1921 decyzję o 
korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska. Ostatecznie 
Komisja Międzysojusznicza zaleciła korzystne dla Polski rozwiązanie w 
sprawie Górnego Śląska, według którego obszar przyznany Polsce 
powiększony został do ok. 1/3 spornego terytorium. Polsce przypadło 
50% hutnictwa i 76% kopalń węgla. Rada Ambasadorów zaakceptowała 
tę decyzję 20 października 1921. Miało to ogromne znaczenie dla 
gospodarczego bytu II Rzeczypospolitej. Cel powstania został w dużej 
mierze osiągnięty. W części Górnego Śląska włączonej do Polski 66% 
mieszkańców deklarowało się jako polskojęzyczni, a 55,8% głosów 
oddano za Polską. 

https://graf.kzp.pl/newsy/n7/n7234p02.pdf
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Z okazji 100. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego Poczta Polska 
S.A. przy współpracy KZ PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów przygotowała 
dwustronną kartkę okolicznościową i datownik pocztowy. Walory będą 
dostępne od 04 maja br. w UP Gliwice 1. Ponadto Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów przygotował trzy okolicznościowe MojeZnaczki. 
Archiwalne fotografie z okresu II Powstania Śląskiego do opracowania 
projektów okolicznościowej kartki i MoichZnaczków 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. 

 

https://www.facebook.com/Katalog-Znak%C3%B3w-Pocztowych-505586166149565/

