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Znaczki 

Polskie transatlantyki 

23 lipca 2021 roku do obiegu wchodzą trzy 
znaczki, na których przedstawiono obrazy 
marynisty Adama Werki, na których 
uwidoczniono: 

• na pierwszym, o wartości 3,30 zł - 
Transatlantyk s/s Polonia, 

• na drugim, o wartości 3,30 zł - 
Transatlantyk s/s Kościuszko,  

• na trzecim, o wartości 3,30 zł - Transatlantyk s/s Pułaski. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 3 
wartość: 3 x 3,30 zł 
nakład: po 140.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 76,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 6 znaczków (2x3, po 2 szt. każdego) 
data obiegu: 23 lipca 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Rok św. Jakuba Apostoła 

25 lipca 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4,10 
zł, na którym przedstawiono kobietę z plecakiem oraz muszlę św. Jakuba 
na plecaku, która jest międzynarodowym symbolem wszystkich 
pielgrzymujących do Santiago de Compostela. 

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,10 zł 
nakład: 1.000.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5mm x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 25 lipca 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

100. rocznica urodzin Franciszka Walickiego - ojca polskiego rock 
& rolla 

20 lipca 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono:  

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): grafikę 
symbolizującą zespół muzyczny, 

• na ilustracji: zdjęcie Franciszka Walickiego. 

 
 
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 Gdynia 1. 
 

źródło: Poczta Polska 
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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.09.17. Komorniki 1: 5-lecie Klubu Kolekcjonerów Znaczków 
Turystycznych w Komornikach, projekt: Waldemar Kawiński 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Specjalnej Motocyklowej", organizowanej w 
dniu 15 sierpnia 2021 roku z okazji "100. rocznica wybuchu III 
Powstania Śląskiego" 

1. "Poczta Specjalna Motocyklowa - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Poczty Specjalnej Motocyklowej": 
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 
Motocyklowa" 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 Motocyklowa" zostanie zorganizowana dnia 15 
sierpnia 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie 
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 
Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława Andersa 22, 
75-016 Koszalin. 

4. Do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Motocyklową" 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 Motocyklową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13 
sierpnia 2021 r. do Urzędu Pocztowego Koszalin 1, z dopiskiem 
na kopercie: "Poczta Specjalna Motocyklowa". 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 przeznaczone do przewozu "Pocztą Specjalną 
Motocyklową" będą również przyjmowane w dniu 15 sierpnia 2021 
r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym w Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną 
Motocyklową", w Urzędzie Pocztowym Koszalin 1, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym i przekazane 
upoważnionej osobie celem przewozu motocyklem na trasie 
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 
Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, Władysława Andersa 22, 75-
016 Koszalin. Urząd Pocztowy Koszalin 1 po otrzymaniu przesyłek 
umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono 
Pocztą Specjalną Motocyklową na trasie Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 1 w dniu 
15.08.2021r.". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. 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 Motocyklowej z wyznaczonej placówki pocztowej 
do docelowej placówki pocztowej. 

9. 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. 

10. Za prawidłową realizację "Poczty Specjalnej Motocyklowej" 
odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 19.07.2021 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa poczty balonowej w Lesznie 

W uzupełnieniu do zapowiedzi poczty organizowanej w dniu 8 sierpnia 
2021 r., prezentujemy materiały filatelistyczne wydane przez Koło PZF w 
Lesznie. 

 
Wydanie wsparło finansowo Miasto Leszno. 

Lech Woźny 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę od 10 lat, numer: 
14/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 30 lipca 2021 roku 

• Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę od 10 lat, numer: 
15/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 30 lipca 2021 roku 

• Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę od 10 lat, numer: 
16/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 30 lipca 2021 roku 

Kartki nr 14-14 dostępne wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą 
stosowania z hasłem: Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę od 10 lat, 
w Urzędzie Pocztowym Poznań 1, ul. Tadeusza Kościuszki 77, 61-890 
Poznań 1, e-mail: up-poznan-260316@poczta-polska.pl , tel. 
887850669. Ponadto kartki dostępne są 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. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

 
 
 
 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n73-n7351
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n73-n7351




 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

