
 

    

 

 

 
Nr 19 (864) ● 7 maja 2021 r. ● ISSN 1896-561X 

 

  

Matka Boża Leżajska 
 

 
 

7 maja 2021 r. 
 
 
 

Patroni Polski 
 

 
 

8 maja 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. 

 
 
 

 

https://www.kzp.pl/plebiscyt/


Biuletyn Filatelistyczny 

3 

Znaczki 

Patroni Polski 

8 maja 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30 
zł, na którym przedstawiono podobiznę Św. Stanisława ze Szczepanowa 
oraz roślinny motyw ozdobny z orłem w koronie. 

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (5x10) 
data obiegu: 8 maja 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Matka Boża Leżajska 

7 maja 2021 roku do obiegu wchodzi kartka 
pocztowa, na której przedstawiono:  

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości 
A (3,30 zł): obraz Matki Bożej Leżajskiej 
(Pocieszenia), 

• na ilustracji: ołtarz z Kaplicy Matki Bożej 
Leżajskiej. 

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

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• Leonard Kuntze, numer: 15/Katowice, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 10 maja 2021 roku 

Kartka nr 15 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. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 5/2021 

Spis treści numeru majowego: 
Aktualności 

• Pilne!! MPiT pozostaje we Wrocławiu 
Filatelistyka tematyczna 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (44): Znaczek w bramce 

• Jerzy Bielawski: Literatura polska w filatelistyce (24) 
Dla dociekliwych 

• Jerzy Lehmann: Działalność Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na 
Górnym Śląsku. Stempel prowizoryczny Komisji brytyjskiej. Jak to 
właściwie było? 

• Roman Perkowski: Niekatalogowany błąd na znaczku Fi 272 

• Jerzy Walocha: Wydanie Okolicznościowe Międzynarodowa 
Wystawa Filatelistyczna - "WIPA 81" w Wiedniu - Fi. 2588 
(Podręcznik nr 2558) 

• Jerzy Walocha: Prowizoryczne ostemplowania z agencji w małych 
miejscowościach stosowane po 1950 roku 

Całostki i formularze 

• Piotr Pelczar, Miłosz Rzadkosz: Najstarsze znane prowizoryczne 
potwierdzenie nadania kilku telegramów z 1920 roku 

• Piotr Pelczar: Potwierdzanie o kilka nadanych telegramów na 
jednym blankiecie pokwitowania 

Znaki polecenia 

• W "Przeglądzie Filatelistycznym" rusza nowa stała rubryka pt. Znaki 
Polecenia 

Z historii filatelistyki 

• Janusz Dunst: Czesław Słania 1921-2021 (1) "Królewski" rytownik 

• Jan Olchowik: Kolej i Poczta w miejscowości Ruda na Górnym 
Śląsku od 1845 roku 

Rozmaitości: 

• Marek Zbierski: Polonica - historyczny gest ku pojednaniu 

• Jacek Kosmala: Stulecie narodzin cywilnej komunikacji lotniczej w 
Polsce 

• Marian Wawrzynkowski: Na atlantyckich szlakach (6): Poczta 
morsko-lotnicza (1) 

 

Filatelista nr 5/2021 

Spis treści numeru majowego: 
Rok Czesława Słani 

• Zygmunt K. Jagodziński - Słania - cz. 1 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie - Pingwiny roku 2020 

• Leon Karpowicz - Konstytucja 3 Maja - temat znaczków pocztowych 

• Marian Wawrzynkowski - "Kroplówki" sprzętowo-materiałowe, czyli 
w arktycznej służbie konwojowej Aliantów - cz. 1 

• Maciej Nietrzebka, Zbigniew Włodarczyk - Widoki dawnej 
Warszawy. Plac Wileński, dziś: Plac Wileński 

• Krzysztof Trawiński - Ziemia traci oddech 

• Aleksander Wielgórski - Nie wszystko złoto co się świeci 
Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński - Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w 
1970 roku 

Badania filatelistyczne 

• Bogusław Brzozowski - "Jedynka" z pozycji 72 

• Janusz Berbeka, Marcin Wysocki - Typologia fałszerstw polskich 
znaczków, całostek i całości pocztowych - próba systematyzacji 
oraz aspekty prawne - cz. 3 

• Stefan Petriuk - Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce, Szczypiorno - 
małe miejscowości o dużym znaczeniu dla historii poczty 

• Adrian Junga - Składnice pocztowe na Śląsku Cieszyńskim - cz. 3 
Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik - Rozmaitości z przeszłości - cz. 4 
Czytelnicy piszą 

• Ryszard Sapieżyński - Nieskatalogowane błędy i usterki znaczków 
polskich - cz. V 

• Andrzej z Bukowska 
Z życia związku 

• Waldemar Domogalla - 150 lat Urzędu Pocztowego Zaborze - 
Zabrze 6 

• Krzysztof Błaszczyk - Historia tworzy się na naszych oczach 

• Lista Ekspertów PZF wg stanu na dzień 15 kwietnia 2021 roku 
Nowości 

• Elżbieta Szostak, Andrzej Laskowski - Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak - Nowości polskie 
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Informacje różne 

Jubileusz Muzeum Zamkowego w Malborku 

1 stycznia 1961 roku powołano do życia placówkę muzealno-kulturalno-
naukową pod nazwą Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Pierwszym dyrektorem mianowano Henryka Raczyniewskiego, 
pierwszym polskim konserwatorem został Maciej Kilarski. Ten należący 
do grona najważniejszych obiektów zabytkowych na ziemiach Polski 
zamek, będący od 60 lat siedzibą muzeum, został wpisany w grudniu 
1997 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dzisiaj, 
jak i kiedyś - cieszy oczy milionów turystów i jest dumą polskiej kultury. 

 
Malborscy filateliści upamiętniając zamkowy jubileusz doprowadzili do 
wydania znaczków pocztowych w opcji "MójZnaczek" przedstawiających 
panoramę kompleksu pokrzyżackiej warowni po zniszczeniach 
wojennych, ludzi którzy rozpoczęli proces odbudowy i tworzenia 
muzeum, a także symbol przywracania dawnej świetności - 
odrestaurowany posąg malborskiej Madonny. Aktualnie realizowany jest 
kolejny projekt likwidacji ostatnich zniszczeń wojennych "Przebudowa 
zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w 
Malborku". Aktualny zespół malborskich muzealników pod 
kierownictwem dr hab. Janusza Trupindy godnie kontynuuje prace 
realizowane przez twórców Muzeum, a także zespół dyrektora Mariusza 
Mierzwińskiego, któremu dane było skorzystać ze środków europejskich 
wcześniej niedostępnych naszemu krajowi. 

Jerzy Zimnicki 

100. Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego 

Z okazji organizowanej w dniu 22 maja br. Specjalnej Poczty Kolejowo-
Motocyklowej na trasie Gliwice - Kędzierzyn Koźle - Leśnica dla 
uczczenia 100. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów przygotował okolicznościową kopertę oraz znaczki 
Envelo. 

 

 
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/

