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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.08.07. Białystok 1: Kolej na Starosielce, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz i 
Mieczysław Marczak 

• 2021.08.07. Gostyń Poznański 1: bł. Edmund Bojanowski 1814-1871 150. rocznica 
pamięci, projekt: Sławomir Tomków 

• 2021.08.14. Oświęcim: 80. rocznica męczeństwa sw. Maksymilina Kolbego. Kanonizowany 
przez papieża J.P. II 10.10.1982 r., projekt: Józef Gonciarczyk i Jan Bryła 

• 2021.08.15. Koszalin 1: 100. rocznica III Powstania Śląskiego 1921-2021. Tobie Polsko, 
projekt: Mariusz Król 

• 2021.08.21. Międzyzdroje: Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich Latarnia Morska Kikut 
53°58'53.4"N 14°34'49.1"E, projekt: Dariusz Janowski 

• 2021.08.21. Toruń 1: 64. Zawody o Puchar Gordona Benetta, projekt: Andrzej Gosik 

• 2021.08.27. Świdnik k. Lublina 5: Pamięci Plut. Bomb. Stanisława Lisika. Odsłonięcie 
Tablicy Pamiątkowej. 28.12.1944 Radatice, projekt: Jagoda Kowalczyk 

• 2021.09.11. Tarnowskie Góry 1: Gwarki Tarnogórskie, projekt: Alicja Jany 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.09.01. do 2021.12.31. Kielce 1: 100 lat Muzyki Symfonicznej w Kielcach. 
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach. CK, projekt: Adam Kowalewski 
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Poczty specjalne 

Regulamin "Balonowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 21 
sierpnia 2021 roku z okazji 64. Zawodów o Puchar Gordona 
Bennetta - Mistrzostw Świata w lotach długodystansowych balonów 
gazowych 

1. "Balonowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Balonowej Poczty Specjalnej": 
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. Współorganizator 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 S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, 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. "Balonowa Poczta 
Specjalna" są: 
a. Aeroklub Polski 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Region Sieci w Bydgoszczy, Urząd Pocztowy Toruń 1, 
ii. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy. 
iii. Polski Związek Filatelistów, Okręg Toruński. 

3. "Balonowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 21 
sierpnia 2021 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: 
Urząd Pocztowy Toruń 1 - Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego, 
miejsce startu balonu - Urząd Pocztowy będący najbliżej miejsca 
lądowania balonu z przesyłkami pocztowymi. 

4. Do przemieszczenia "Balonową 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. 

5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Balonową 
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 19 
sierpnia 2021 r. do Urzędu Pocztowego Toruń 1, ul. Rynek 
Staromiejski 15, 87-100 Toruń, z dopiskiem na 
kopercie: "Balonowa Poczta Specjalna". 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 pocztowe przeznaczone do przemieszczenia 
"Balonową Pocztą Specjalną" przyjmowane będą również na 
stoisku pocztowym podczas Eventu z okazji 64. Zawodów o Puchar 
Gordona Bennetta w dniu 21 sierpnia 2021 (Lotnisko Aeroklubu 
Pomorskiego). 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Toruń 1, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "64. Zawody o Puchar 
Gordona Bennetta" data stosowania 21 sierpnia 2021 r. i 
przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie w celu 
ich przewiezienia balonem i dalej dostarczone do Urzędu 
Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania balonu, 
który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel 
informacyjny o treści: "Przetransportowano balonem". Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych "Balonową 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 
"Balonowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej 
do docelowej placówki pocztowej. 

8. 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. 

9. Za prawidłową realizację "Balonowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w 
Bydgoszczy oraz podległe placówki pocztowe, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: Załoga balonu. 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Balonowej Poczty 
Specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Bydgoszczy przy współpracy z Polskim 
Związkiem Filatelistów - Okręg Toruński. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 26 lipca 2021 roku. źródło: Poczta Polska 

Z okazji zawodów w dniu 6 sierpnia wydana zostanie kartka pocztowa ze 
znakiem opłaty. Szczegóły w następnym numerze. 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• 64. Zawody o Puchar Gordona Bennetta, numer: 8/Bydgoszcz, 
nakład: 1000 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 sierpnia 2021 
roku 

Kartka nr 8 dostępna w UP Bydgoszcz 1 i Toruń 1. Emisji kartki 
towarzyszy datownik okolicznościowy, który będzie stosowany w UP 
Toruń 1. Kartka dedykowana Balonowej Poczcie Specjalnej 
organizowanej w dniu 21 sierpnia 2021 r. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 80. rocznica męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego, numer: 
7/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 14 
sierpnia 2021 roku 

Kartka nr 7 dostępna w UP Oświęcim, ul. Władysława Jagiełly 14, 32-
600 Oświęcim, tel. 33 842 70 54 , 33 842 38 14, up-oswiecim-
258299@poczta-polska.pl . Do kartki w dniu 14 sierpnia 2021 w UP 
Oświęcim będzie stosowany datownik okolicznościowy. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 78. Tour de Pologne, numer: 16/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 310 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 2 lipca 2021 
roku 

Kartka nr 16 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 
34-535-83) i Chełm 1(tel. 82 565-96-30). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 150. rocznica pamięci Edmund Bojanowski 1814-1871, numer: 
27/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 
sierpnia 2021 roku 

Kartka nr 27 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: 
150. rocznica pamięci Edmund Bojanowski 1814-1871, w Urzędzie 
Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń, e-mail: 
up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93. W dniu 07 
sierpnia 2021 r. Urząd Pocztowy Gostyń Poznański 1 serdecznie 
zaprasza na stoisko okolicznościowe organizowane w Domu Katolickim 
pw. św. Józefa przy ulicy Jana Pawła II 8 w Gostyniu w godzinach od 
14:00 do 18:00. 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). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• 100. rocznica III Powstania Śląskiego 1921-2021, numer: 
15/Szczecin, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 9 
sierpnia 2021 roku 

• Latarnia Morska Kikut, numer: 16/Szczecin, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 9 sierpnia 2021 roku 

Kartka nr 15 dostępna w UP Koszalin 1 i Szczecin 1, nr 16 - UP 
Międzyzdroje, Koszalin 1, Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 
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Informacje różne 

Madonny Gliwickie - Matka Boża Kozielska (Zwycięska) 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Gliwickie". Prezentuje ona 
Matkę Bożą Kozielską (Zwycięską) z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w 
Gliwicach. 

 
Odlana z brązu tablica przedstawiająca wizerunek Matki Bożej 
Kozielskiej Zwycięskiej wg dłuta Tadeusza Zielińskiego znajduje się w 
kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 

Pierwsze szkice obrazu wykonał Mikołaj 
Arciszewski, rysownik i dziennikarz, 
natomiast namalowania obrazu podjął się 
porucznik Michał Siemiradzki, artysta malarz, 
bratanek znakomitego malarza Henryka 
Siemiradzkiego. Za materiał posłużyła deska 
z drzewa lipowego, która podobno pochodziła 
z rozebranego ikonostasu. Przygotowano ją w 
obozowej stolarni, którą prowadził gen. 
Wacław Przeździecki. Por. Mieczysław Gulin 
wykonał w drzewie z gruszki kozielskiej 
oryginalne korony dla Madonny i Dzieciątka 
na obrazie. I w ten sposób powstał pierwszy 

malowany obraz Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej. Przywieziony do 
Kozielska Tadeusz Zieliński, młody artysta rzeźbiarz, wykonał w drzewie 
płaskorzeźbę obrazu Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej. W dolnym 
rogu obrazu, prawem autora-rzeźbiarza, została umieszczona deseczka, 
na której po jednej stronie wyrzezał swoje imię i nazwisko oraz datę 
3.5.1941, a po drugiej stronie słowa Adama Mickiewicza: "Tak nas 
powrócisz cudem na Ojczyzno łono". W wielkiej tajemnicy, w obecności 
jedynie Bireckiego i pułk. Adama Kosiby, poświęcenia obu obrazów 
dokonał ks. Nikodem Dubrawka w Wielką Sobotę 1941 roku, który 
mieszkał w Kozielsku w baraku nr 2. Kiedy przerzucano jeńców do obozu 
w Griazowcu to wraz z nimi powędrował obraz Zielińskiego. To tu w 
Griazowcu udało się pokryć płaskorzeźbę polichromią przez użycie farb 
przeznaczonych na hasła i slogany komunistyczne. W niedzielę 24 
sierpnia 1941 roku w Griazowcu została odprawiona przed obrazem 
Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej pierwsza publiczna Msza św. przez 
Ks. Franciszka Tyczkowskiego w obecności gen. Władysława Andersa i 
oficerów sowieckich. Od tego momentu obraz staje się przedmiotem 
kultu publicznego. Wezwany do sztabu tworzącego się Wojska Polskiego 
płk. Kosiba przewiózł obraz do Buzułuku i tam oddał go pod opiekę Szefa 
Duszpasterstwa Polskich Sił Zbrojnych w Sowietach ks. Włodzimierza 
Cieńskiego. Po opuszczeniu Rosji przez Wojsko Polskie, szlakiem 
bojowym przez Persję, Irak, Palestynę i Włochy, obraz dotarł do Anglii. 
Został on umieszczony przez ks. Wiktora Judyckiego, byłego kapelana 2 
Korpusu w kościele katolickim Brompton Oratory w Londynie i przebywał 
w nim aż do momentu przeniesienia do kościoła św. Andrzeja Boboli. 
Oprócz kartki pocztowej został wydany również MójZnaczek z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie kasowany datownikiem 
dziennym UP Gliwice 1. 
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. 
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