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Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•

2021.07.15. Wrocław 1: #szczepimysię przeciw COVID-19, projekt:
Joanna Rupnicka

Biuletyn Filatelistyczny

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Łódź
•

Pozdrowienia z Łowicza, numer: 5/Łódź (kartka dwustronna),
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 lipca 2021
roku
Kartka nr 5 dostępna w UP Łowicz 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi
(telefon: 502 501 216, e-mail: pawel.krawczyk1@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa
•

90 lat lotnictwa w policji, numer: 20/Warszawa, nakład: 900 sztuk,
termin wprowadzenia do obrotu: 30 czerwca 2021 roku
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Wydawnictwa
Przegląd Filatelistyczny nr 7/2021

Spis treści numeru lipcowego:
Filatelistyka tematyczna
•
Ryszard Prange: Okiem tematyka (46): Krzyż
Aerofilatelistyka
•
Jacek Kosmala: Stulecie pierwszego polskiego przewoźnika
lotniczego "AERO-TARG"
Dla dociekliwych
•
Roman Perkowski: Niespasowanie barw na znaczkach z serii
"Historyczne miasta polskie (I)" z 1960 r. - Fi 1044-1061
•
Lesław Schmutz: Całość pocztowa z 1946 r. poczty harcerskiej z
Lubeki
•
Piotr Pelczar: Pocztowe stempelki pomocnicze na przesyłkach
wyjętych z różnych skrzynek pocztowych na terenie ziem polskich
Całostki i formularze
•
Marian Biesiada, Jerzy Lehmann, Roman Okniński: 100 lecie
plebiscytu na Górnym Śląsku. Prekursory, niedocenione walory
•
Jerzy Zimnicki: Malborskie ozdobne datowniki okolicznościowe ze
zmienną datą
•
Piotr Pelczar, Miłosz Rzadkosz: Całostki nieurzędowe z
polskojęzycznymi napisami z terenu ZA
•
Marcin Gromek, Piotr Pelczar: Polskojęzyczny pieniężny przekaz
telegraficzny, wzór użyty w zaborze austriackim (ZA) w 1885 roku
Znaki polecenia
•
Henryk Bartkowiak: Majowa rewolucja Poczty Polskiej
•
Henryk Bartkowiak: Finowie mogli inaczej - czyli normalnie
Aukcje, recenzje, wystawy
•
Jerzy Romanowicz: Wystawa jednego eksponatu - Rowland Hill

Gliwicki Klub Kolekcjonerów został powołany do życia 2 lipca 2011 r.
Początkowo działał jako odrębna jednostka organizacyjna skupiająca
kolekcjonerów z terenu Gliwic i najbliższych okolic. Po dwóch latach
samodzielnej działalności podjęto działania mające na celu wstąpienie
Klubu do Polskiego Związku Filatelistów. Działania te zakończyły się 23
stycznia 2014 roku przyjęciem Klubu do Oddziału Gliwickiego PZF jako
KLUBU ZAINTERESOWAŃ PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów". GKK
zrzesza pasjonatów znaczków pocztowych, monet i medali, pieniądza
zastępczego, pamiątek kultury materialnej Gliwic i Powiatu Gliwickiego.
Członkami klubu są również kolekcjonerzy pamiątek związanych z
kolejnictwem, piwem (birofile) oraz zbieracze modeli samochodów.
Obecnie Klub zrzesza 14 członków o różnorodnych zainteresowaniach
kolekcjonerskich z Gliwic, a także z Zabrza, Puław, Węgierskiej Górki i
Sobótki. Klubowiczom przyświeca motto z J. I. Kraszewskiego: "W
kolekcjonerstwie, trzeba ... lubownictwa i znajomości rzeczy, celu
jakiegoś i myśli w zbieraniu, trzeba w ostatku, żeby to, co się tak mozolnie
uciułało, na coś się przydać mogło". Aktywność klubowiczów przejawia
się głównie w działalności emisyjnej medali, żetonów, walorów
filatelistycznych tematycznie związanych z Gliwicami i Powiatem
Gliwickim. Członkowie klubu uczestniczą w seminariach i spotkaniach
kolekcjonerskich, organizują lub współuczestniczą w wystawach
kolekcjonerskich. Do podstawowych zadań naszego klubu należy
propagowanie szeroko rozumianego kolekcjonerstwa, organizowanie
spotkań wymiennych, pomoc członkom klubu w pozyskiwaniu walorów i
budowie eksponatów, inicjowanie opracowań publicystycznych i ich
wydawanie, a także opracowywanie i wprowadzanie do obiegu walorów
kolekcjonerskich związanych z Gliwicami i regionem. W czasie spotkań
klubowych prowadzona jest prezentacja nowo pozyskanych walorów
kolekcjonerskich oraz ich wymiana. Klub prowadzi swoją stronę
internetową kzgkk.pl na której prezentowana jest działalność klubowa.
Są różne przyczyny z powodu których ludzie interesują się dziś
kolekcjonerstwem. Takie zainteresowania odprężają i pozwalają
oderwać się od "szarej codzienności". Wiele osób uwielbia spędzać czas
na przeglądaniu swej kolekcji. Kolekcjonerskie zbiory potrafią przywołać
obrazy miejsc i ludzi, o których już się niemal zupełnie zapomniało.
Zbierane przedmioty tworzą niejako pomost między umiejętnościami i
aspiracjami minionych pokoleń a osiągnięciami naszych czasów. Inni
stają się kolekcjonerami, bo po prostu uważają to za dobrą inwestycję.
Ale najważniejszą przyczyną tworzenia kolekcji oraz zajmowania się
porządkowaniem, opisywaniem, katalogowaniem i gromadzeniem, jest
odczuwanie przyjemności i radości.

Inne informacje
10. rocznica powstania Klubu Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub
Kolekcjonerów"
Klub Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" z okazji swojego
jubileuszu wyemitował okolicznościową kartkę pocztową oraz znaczki z
serii MójZnaczek. Również z tej okazji od 2 lipca br. w UP Gliwice 1
stosowany będzie okolicznościowy datownik pocztowy.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub email: stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk
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Biuletyn Filatelistyczny
#SzczepimySię
Koło PZF Nr 4 w Oleśnicy we współpracy z regionalnym koordynatorem
ds. filatelistyki Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu Joanną Rupnicką
przygotowało wydawnictwa pocztowo-filatelistyczne #SzczepimySię.
15 lipca w UP Wrocław 1 stosowany będzie datownik okolicznościowy,
zostaną wydane 3 wzory MojegoZNACZKA i znaczki envelo na list
zwykły oraz polecony.

Jako nośnik do datownika można wykorzystać tematyczne kartki, które
zostały wcześniej wydane w regionie wrocławskim przez Pocztę Polską
S.A. Ich nieznaczna ilość jest ciągle dostępna.
Walory czyste jak i ostemplowane można zamówić poprzez Koło PZF Nr
4
w
Oleśnicy
kontaktując
się
pod
adresem
email:
kolo.pzf.olesnica@wp.pl
Adam Szuler
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Rudzcy filateliści zapraszają na 5. edycję Festiwalu Polska - Eire W
Rudzie Śląskiej
W dniach od 2 do 4 lipca br. Ruda Śląska stanie się miejscem, gdzie
pokazane zostanie piękno polsko-irlandzkiej przyjaźni oraz będą toczyły
się wydarzenia, mające na cele wzmocnienie tej więzi.

Będą to trzy dni wypełnione sportem, filmem, muzyką, literaturą i
wszystkim, co najlepszego mają do zaoferowania Zielona Wyspa oraz
Śląsk. W sumie zaplanowanych jest sporo różnego rodzaju atrakcji tak w
realu
jak
i
za
pośrednictwem
Internetu
na
stronie
www.polskaeire.rudaslaska.pl. Tradycyjny już festiwalowy śląskoirlandzki przeplataniec kulturalny będzie uzupełniony o atrakcje,
związane ze świętowaniem tym razem 30. rocznicy utworzenia Polskiej
Ambasady w Irlandii.. Pierwszy dzień festiwalu (2 lipca, piątek) odbędzie
się poprzez transmisję internetową m.in. z udziałem Pani Emmer
O'Connell - ambasador Irlandii w Polsce i Pani Anny Sochańskiej ambasador Polski w Irlandii. W sobotę (03 lipca br.) w godzinach
południowych na Placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu uczestnicy
Wirtualnego Biegu PolsaEire otrzymają medale i koszulki festiwalowe za
ukończenie dystansu 30 km zaś po południu w Miejskim Centrum Kultury
im. Henryka Bisty zaplanowane są koncerty z udziałem publiczności, z
transmisjami online w Internecie. Trzeci dzień festiwalowy (04 lipca br.)
odbędzie się na Stacji Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publicznej w
dzielnicy Chebzie ul. Dworcowa 33. Tu w hali dworca prezentowane będą
dwie wystawy: "Festiwal Polska Eire - filatelistyczne reminiscencje" oraz
"O Wojciechu Świyntobliwym" oraz czynne będzie stoisko rudzkich
filatelistów z festiwalowymi kartkami, znaczkami pocztowymi,
neoznaczkami i dodatkowymi stemplami. W salce koncertowej
zaplanowane są spotkania literackie oraz koncerty z udziałem
publiczności oraz online w Internecie. Serdecznie zapraszamy do udziału
w tym wydarzeniu kulturalnym.
Dokładny program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej
www.polskaeire.rudaslaska.pl
oraz
na
profilu
Facebook
www.facebook.com/PolskaEireRuda.
Roman Pawliszak
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