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Drużynowe Mistrzostwa Europy
w Lekkoatletyce Silesia 2021

28 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.

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
Ze względu na dużą ilość materiałów oaz konieczność ograniczenia
wielkości pliku z „Biuletynem”, ilustracje kopert FDC do poniższych emisji
zostaną zaprezentowane w następnym numerze.
Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021
28 maja 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4,00
zł, na którym przedstawiono sylwetki Anity Włodarczyk i Pawła Fajdka na
tle Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

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

Poczta Polska S.A.
1
4 zł
144.000 sztuk
offset
koło o średnicy 40 mm
fluorescencyjny
8 znaczków (2x4)
28 maja 2021 roku
źródło: Poczta Polska

Miasta polskie - Mińsk Mazowiecki
29 maja 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4,00
zł, na którym przedstawiono fragment Pomnika Niepodległości oraz
kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku
Mazowieckim.

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

Agnieszka Sancewicz
4
4 x 4zł
po 117.000 sztuk każdego
rotograwiura
40,5 x 54 mm
fluorescencyjny
po 9 znaczków (3x3)
31 maja 2021 roku

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

Andrzej Gosik
1
4 zł
5.000.000 sztuk
rotograwiura
25,5mm x 31,25 mm
fluorescencyjny
100 znaczków (10x10)
29 maja 2021 roku
źródło: Poczta Polska

Madonny Kresowe
31 maja 2021 roku do obiegu wchodzą cztery znaczki, na których
przedstawiono:
•
na pierwszym, o wartości 4,00 zł - Matkę Bożą Bołszowiecką,
obecnie w kościele pw. św. Katarzyny w Gdańsku, OO. Karmelici,
•
na drugim, o wartości 4,00 zł - Matkę Bożą Mariampolską, obecnie
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu,
•
na trzecim, o wartości 4,00 zł - Matkę Bożą Pocieszenia ze Lwowa,
obecnie w kościele pw. św. Klemensa M. Dworzaka we Wrocławiu
- Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, OO. Jezuici,
•
na czwartym, o wartości 4,00 zł - Matkę Bożą Tarnopolską, obecnie
w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu, OO.
Dominikanie.
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Wznowienie datowników stałych ozdobnych ze zmienną datą
•
•
•
•
źródło: Poczta Polska

•

Całostki

•

100-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich

•
•

28 maja 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): konstrukcję
globu, symbol Międzynarodowych Targów Poznańskich,
•
na ilustracji: widok dziedzińca przed głównym budynkiem Centrum
Targowego w Poznaniu z ażurową iglicą na szczycie.

•
•
•
•

od 2021.06.01. do 2022.05.31. Kraków 1:
od 2021.06.27. do 2022.06.26. Kalwaria Zebrzydowska:
Sanktuarium Maryjne
od 2021.06.27. do 2022.06.26. Oświęcim: Oświęcim Miasto Pokoju
od 2021.06.27. do 2022.06.26. Wadowice: Miasto rodzinne Jana
Pawła II
od 2021.07.02. do 2022.07.01. Kraków 1: Przesyłka nadana w
dyliżansie
od 2021.07.02. do 2022.07.01. Kraków 53: Kaplica Zygmuntowska
Wawel
od 2021.08.01. do 2022.07.31. Skała:
od 2021.08.01. do 2022.07.31. Wielka Wieś: Jaskinia
Wierzchowska
od 2021.09.14. do 2022.09.13. Miechów: Miechowskie Dni
Jerozolimy
od 2021.10.12. do 2022.10.11. Nowy Sącz 1:
od 2021.10.15. do 2022.10.14. Oświęcim: Miejsce Pamięci
Auschwitz-Birkenau 1940-1945
od 2021.11.30. do 2022.11.29. Krościenko nad Dunajcem: 982
n.p.m Trzy Korony

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
8.000 sztuk. Projekt: Jan Konarzewski.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
stosowany w UP Poznań 2.
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•

2021.06.14. Przemyśl 1: 30. rocznica wizyty Jana Pawła II w
Przemyślu, projekt: Bartłomiej Kierzkowski

Okolicznościowe nalepki polecenia:
•

od 2021.06.01. Oława 1 (55-200): II Specjalistyczna Wirtualna
Wystawa Filatelistyczna OPEN-Oława 2021, nakład: 100 sztuk

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą
•

od 2021.06.01. do 2022.05.31. Poznań 1: Koleje Wielkopolskie.
Łączą Wielkopolskę od 10 lat, projekt: Dariusz Janowski

źródło: Poczta Polska
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Poczty specjalne
Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej" z okazji 15-lecia
Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

"Samochodowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek.
W ramach organizacji poczty specjalnej:
a. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce
pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną
uprzednio adnotacją 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 specjalnego środka lokomocji przemieszcza go
do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
c. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami
pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe
datownikiem dziennym oraz stemplem dodatkowym
przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej
i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi.
Współorganizatorami "Samochodowej Poczty Specjalnej" są:
a. Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" Koło
Regionalne we Wrocławiu,
b. Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu,
c. Koło PZF nr 36 im. Franciszka Gawlika w Oleśnicy,
d. Koło PZF nr 4 w Oleśnicy,
e. Poczta Polska S.A.:
i.
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
ii.
RS we Wrocławiu.
"Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 12
czerwca 2021 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą: Urząd
Pocztowy Wrocław 1 - Urząd Pocztowy Wrocław 68.
Do przemieszczenia "Samochodową 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.
Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "Stowarzyszenie
"Żandarm" 15 lat" od dnia 1 czerwca 2021 roku można będzie kupić
w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, mieszczącym
się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw275120@poczta-polska.pl).
Przesyłki
pocztowe
przeznaczone
do
przemieszczenia
"Samochodową 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 11 czerwca 2021 r. do Urzędu Pocztowego Wrocław 1, ul.
Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na kopercie
"Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki będzie można
również nadać w dniu 12 czerwca 2021 roku do godz. 12:00 na
stoisku pocztowym zorganizowanym przez UP Wrocław 1 na I
piętrze budynku przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. 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.
Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, zostaną opatrzone
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "15 lat Stowarzyszenia
"Żandarm"" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora
osobie do przewozu samochodem Żandarmerii Wojskowej do
Urzędu Pocztowego Wrocław 68, który tego dnia odatuje przesyłki
datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny
o treści: "Przesyłki przewiózł patrol Żandarmerii Wojskowej na trasie
UP Wrocław 1 - UP Wrocław 68". Następnie przesyłki zostaną
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców
przesyłek doręczonych Samochodową Pocztą Specjalną na
zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu
niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi
odpowiedzialność
wobec
Poczty
Polskiej
za
należyte
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach
Samochodowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki
pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
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 wykonywa przemieszczenie pakietu
przesyłek pocztowych.
10. Za prawidłową realizację "Samochodowej Poczty Specjalnej"
odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator
ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w
dniu 27 maja 2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Białystok
•

30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Łomży, numer: 7/Białystok,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2021
roku
•
30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku, numer:
8/Białystok, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1
czerwca 2021 roku
•
30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Olsztynie, numer:
9/Białystok, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1
czerwca 2021 roku
Kartki nr 7 - 9 dostępne w UP Łomża 1, Białystok 1, Olsztyn 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Białymstoku
(telefon:
85
662
32
29,
e-mail:
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Lublin
•

Kielczanie Niezwykli, Niezapomniani - Antoni Pawłowski,
numer: 11/Lublin, nakład: 340 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 28 maja 2021 roku
•
Kielczanie Niezwykli, Niezapomniani - prof. Kazimierz
Tymieniecki, numer: 12/Lublin, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 28 maja 2021 roku
•
30. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Kielcach, numer:
13/Lublin, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 2
czerwca 2021 roku
•
30. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Radomiu, numer:
14/Lublin, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4
czerwca 2021 roku
Kartki nr 11-14 dostępne w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60) i Kielce 1 (tel.
41 34-535-83), kartka nr 14 również Radom 1 (tel. 48 362-67-86).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Poznań
•

Madonny Kresowe Matka Boża Tarnopolska, numer: 13/Poznań,
nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 maja 2021
roku
Kartka nr 13 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym FDC
z hasłem: Madonny Kresowe Matka Boża Tarnopolska, w Urzędzie
Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2, w
okienku
filatelistycznym,
e-mail:
up-poznan-260323filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
•
100-lecie szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim, numer:
17/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 250 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2021 roku
•
100-lecie szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim, numer:
18/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 250 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2021 roku
•
100-lecie szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim, numer:
19/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 250 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2021 roku
Kartki nr 17 - 19 dostępne 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. 885-951557.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Przemyślu, numer:
8/Rzeszów, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10
czerwca 2021 roku
Kartka nr 8 dostępna w UP Przemyśl 1.
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Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 519 034 744, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Wydawnictwa
Biuletyn Tematica nr 31/2021
Grupa współpracujących z biuletynem autorów publikuje w najnowszym
czerwcowym numerze szerokie spektrum ciekawych tematów
filatelistycznych.
Poszerzają one naszą wiedzę o airgrafach, publibelach, czy mało
dotychczas u nas znanych ręcznych urządzeniach do frankowania i
jednoczesnego stemplowania przesyłek. Fachowe materiały o
zagranicznych całostkach pocztowych oraz frankaturach mechanicznych
i metrykach tych maszyn, które są integralną częścią wielu eksponatów
tematycznych, uzupełniają paletę poruszanych tematów.
W numerze czytelnicy znajdą także pierwsze wrażenia z wirtualnej
wystawy tematycznej "Poznań 2021" oraz artykuły o pracach dwóch
polskich projektantów znaczków pocztowych.
•
Spis treści numeru 31/2021:
•
Marek Zbierski - Nie tak miało to być
•
Marek Zbierski - Zamiast recenzji
•
Kronika towarzyska. Nasza aktywność i sukcesy
•
Andrzej Jarzynkowski - Refleksje jurora po pierwszej wystawie
wirtualnej
•
Witold Mikołajczyk - Okiem nie-tematyka o pierwszej wystawie
wirtualnej
•
Marek Zbierski - Moje krótkie post scriptum
•
Krzysztof Trawiński - O airgrafach raz jeszcze
•
Marek Zbierski - Tematyka w kilku słowach (2) Wyróżnienie dla
znaczka z historycznym momentem
•
Marek Zbierski - Unikaty czy masówka? O metrykach maszyn
frankujących raz jeszcze
•
Marek Zbierski - Jaki jest sens wnikliwych badań filatelistycznych?
•
Jacek Wierzbicki - Wyjątkowe duńskie karty pocztowe
•
Adam Staroń - Ilustrowane kartki pocztowe Persji z 1903 roku
•
Marek Zbierski - Całostki chińskie w eksponatach tematycznych
•
Krzysztof Trawiński - Polskie drzewa na Pacyfiku
•
Marek Zbierski - Trochę inny leksykon tematyka. Publibel
•
Marek
Zbierski
Trochę
inny
leksykon
tematyka.
Freimarkenstempler / Freistempler
•
Jacek Wierzbicki - O projektach znaczków ku przestrodze
•
Krzysztof Trawiński - Czyżby nowy rodzaj walorów?
•
Marek Zbierski - Tematyka w kilku słowach (3) Złoto i srebro dla
kolekcjonerów

W dniach 3-4 czerwca odwiedził m.in. Kielce (był gościem na Krajowej
Wystawie Filatelistycznej "Totus Tuus"), Masłów i Radom. Z tej okazji
zostały przygotowane 2 datowniki okolicznościowe, 2 kartki
okolicznościowe i 2 wzory MojegoZNACZKA. Zainteresowani nabyciem
wydawnictw mogą się kontaktować pod adresem email:
smolniczanin@wp.pl
Adam Szuler
II Specjalistyczna Wirtualna Wystawa Filatelistyczna OPEN - Oława
2021
Dwa sąsiadujące ze sobą Koła Polskiego Związku Filatelistów (Koło PZF
Nr 4 w Oleśnicy i Koło PZF Nr 37 w Oławie) organizują II Specjalistyczną
Wirtualną Wystawę Filatelistyczną OPEN - Oława 2021.
Jak sama nazwa wskazuje odbędzie się ona w sieci. Ekspozycja będzie
dostępna w dniach 1 - 14.06.2021 na stronie Zarządu Głównego
Polskiego Związku Filatelistów - www.zgpzf.pl Na stronie głównej będzie
się znajdował odnośnik do wystawy gdzie będzie można obejrzeć 21
eksponatów (20 w klasach konkursowych i 1 w klasie niekonkursowej).
W tym gronie znajdują się także 2 eksponaty nadesłane z zagranicy
(Niemcy i Tunezja).

Komitet Organizacyjny przygotował także pamiątkowe wydawnictwa
wystawowe. Zostanie wydany katalog (w trakcie końcowego
opracowywania), medal wystawy, kartka okolicznościowa i 3 wzory
MojegoZNACZKA oraz będzie stosowany datownik okolicznościowy i
okolicznościowa nalepka na listy polecone. Oczywiście nawiązują one do
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 który zmusił organizatorów do
przeniesienia wystawy w przestrzeń wirtualną. Wydawnictwa można
zamówić pod adresem email: kolo.pzf.olesnica@wp.pl
Adam Szuler

Wydawnictwa
Historia poczty w Łodzi

Marek Zbierski

Informacje różne
30. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Kielcach i Radomiu
W czerwcu 1991 roku Jan Paweł II przyjechał po raz czwarty po wyborze
na Stolicę Piotrową do swojej Ojczyzny. Była to jego pierwsza wizyta w
wolnej Polsce.
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Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu Łódzkiego pragnie
poinformować wszystkich filatelistów i nie tylko, że wkrótce staraniem
Kol. Leszka Ośródki członka Koła PZF Łódź - Miasto ukaże się książka
"Historia poczty w Łodzi - okres międzywojenny, 1918-1939. Album
znaków pocztowych".
Książka pokazuje na podstawie Łodzi działalność Poczty Polskiej w
dwudziestoleciu między-wojennym. Całość ilustrowana jest walorami
łódzkiej poczty. W książce znajduje się ok. 530 kolorowych ilustracji.
Każdy z tematów jest poprzedzony szerokim wprowadzeniem. Aby
dobrze ocenić jej zawartość dołączone są przykłady stron z każdego
rozdziału.
Książka jest w twardej szytej oprawie, zawiera 524 strony formatu A4.
Całość wydana na papierze kredowym.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z autorem Kol.
Leszkiem Ośródka za pomocą e-maila: ciemiorek.c8@wp.pl
Dostępne są fragmenty książki (ok. 49MB)
Stanisław Dacyk
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