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Znaczki 

Zmiana planu emisji znaczków na 2021 rok 

Minister Aktywów Państwowych Decyzją nr 7 z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
(Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 21) zmienił roczny plan emisji znaczków 
pocztowych na 2021 rok. 
Skreślona została emisja: 

• XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina (planowano 1 znaczek w październiku) 

Dodane zostają emisje: 

• Gwiazdy polskiej muzyki (1 znaczek we wrześniu) 

• 30-lecie Radia Maryja (1 znaczek w grudniu) 
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Aktywów Państwowych 

Kolejne emisje 

W najbliższym czasie do obiegu wejdą emisje: 

• 2021.09.01. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja 
Niemiec na Polskę – 1 znaczek o wartości 3,30zł 

• 2021.09.02. 400. rocznica bitwy pod Chocimiem – 1 znaczek w 
bloku, o wartości 8 zł 

• 2021.09.03. Gwiazdy polskiej muzyki – 1 znaczek o wartości 4 zł 
Szczegóły w następnym numerze. 

Całostki 

100. rocznica powstania polskich związków sportowych 

27 sierpnia 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): piłkę do gry w 
tenisa, 

• na ilustracji: zdjęcie wybitnej polskiej tenisistki - Agnieszki 
Radwańskiej na tle symbolicznego kortu tenisowego oraz zarys 
postaci tenisisty. 

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 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

30. rocznica powołania Trójkąta Weimarskiego 

30 sierpnia 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): flagi krajów 
wchodzących w skład Trójkąta Weimarskiego, 

• na ilustracji: symboliczny trójkąt powstały z flag państw 
członkowskich. 

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 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.09.03. Bydgoszcz 1: Mistrzostwa Polski Pracowników Poczty 
Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w Szachach, 
projekt: Waldemar Kawiński 

• 2021.09.07. Kielce 1: XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego. Bezzałogowy System Powietrzny FT5. 002 SP-XFK 
Specjalny. MSPO, projekt: Adam Kowalewski 

• 2021.09.08. Zielona Góra 1: Winobranie, projekt: Dariusz Janowski 

• 2021.09.08. Zielona Góra 8: Winobranie, projekt: Dariusz Janowski 

• 2021.09.10. Czarnków: Otwarcie Pracowni Techniki im. Adama 
Słodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Czarnkowie, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2021.09.10. Kielce 1: 1921-2021 100 lat Zjednoczonego Ruchu 
Strażackiego, projekt: Bogdan Przepióra 

• 2021.09.11. Katowice 14: 100 lat Klubu Sportowego Naprzód 
Janów 1920-2020. Naprzód Janów, projekt: Arkadiusz Kafka 

• 2021.09.28. Kwidzyn 1: 120 lat Kwidzyńska Kolej Dojazdowa 
28.09.1901 - 28.09.2021. D-n2t Union, projekt: Jerzy Zimnicki 

• 2021.10.22. Czeladź 1: 35 lat MKF im. Czesława Słani przy SP nr 1. 
100. rocznica urodzin Patrona Koła, projekt: Józef Kuczborski 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.09.01. do 2021.12.31. Elbląg 1, projekt: Barbara 
Strzymińska-Zdanewicz 

 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Samolotowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 
12 września 2021 roku z okazji Otwarcia Sali Tradycji Południowego 
Podlasia 

1. "Samolotowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Samolotowej 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 przemieszcza go 
do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej korzystając ze 
specjalnego środka lokomocji. 

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. "Samolotowa Poczta 
Specjalna " są: 

a. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oddział 
bialskopodlaski, 

b. Poczta Polska S.A.: 
I. Region Sieci w Lublinie, Urząd Pocztowy Biała Podlaska 1, 

Urząd Pocztowy Biała Podlaska 6, 
II. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie. 

3. "Samolotowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 12 
września 2021 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: 
Urząd Pocztowy Biała Podlaska 1 - byłe lotnisko wojskowe - miejsce 
startu samolotu, lotnisko Hola - miejsce lądowania samolotu - Urząd 
Pocztowy Biała Podlaska 6. 

4. Do przemieszczenia "Samolotową 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 
"Samolotową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami, muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie 
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do dnia 10 września 2021 r. do Urzędu Pocztowego Biała 
Podlaska 1, Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem 
na kopercie: "Samolotowa 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 "Samolotową Pocztą Specjalną" przyjmowane 
będą również na stoisku pocztowym podczas eventu z okazji 
Otwarcia Sali Tradycji Południowego Podlasia w dniu 12 września 
2021 usytuowanym przy ul. Sidorskiej 23. Stoisko okolicznościowe 
będzie czynne w godzinach 11.00-14.00. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samolotową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Biała Podlaska 1 zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym o treści: "Lotnicze 
Tradycje Południowego Podlasia" data stosowania 12 września 
2021 r. i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie 
w celu ich przewiezienia samolotem i dalej dostarczone do Urzędu 
Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania 
samolotu, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz 
stempel informacyjny o treści: "Przetransportowano samolotem 
Trophy TT2000 o nr. rej. SP-STTW. Pilot: Waldemar 
Gronostajski". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych "Samolotową 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 nienależyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Samolotowej 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 " Samolotowej Poczty Specjalnej " 
odpowiadają: 

a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Lublinie 
oraz podległe placówki pocztowe; 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania; przesyłek na wskazanej w niniejszym 
regulaminie trasie: załoga samolotu. 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Samolotowej Poczty 
Specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Lublinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oddział bialskopodlaski. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 26 sierpnia 2021 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Mistrzostwa Polski Pracowników Poczty Polskiej S.A. i Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej w Szachach, numer: 10/Bydgoszcz, 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 3 września 2021 
roku 

Kartka nr 10 dostępna w UP Bydgoszcz 1, w urzędzie tym do kartki 
stosowany będzie datownik okolicznościowy. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• 70 lat Technikum Łączności, numer: 21/Gdańsk, nakład: 220 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 września 2021 roku 

Kartka nr 21 dostępna w FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska 28/30 (tel. 58 
301 68 03) i w UP Gdańsk 1 ( tel. 58 301 03 11). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 80. rocznica męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego, numer: 
7/Kraków (dodruk), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 27 sierpnia 2021 roku 
Kartka nr 7 (dodruk) dostępna w UP Oświęcim, ul. Władysława 
Jagiełły 14, 32-600 Oświęcim, tel. 33 842 70 54 , 33 842 38 14, up-

oswiecim-258299@poczta-polska.pl. Do kartki od dnia 14 sierpnia 
2021 w UP Oświęcim dostępny jest datownik okolicznościowy. 

• 25-lat Koła PZF nr 7 w Trzebini, numer: 9/Kraków, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 września 2021 roku 
Kartka nr 9 wraz z datownikiem okolicznościowym dostępna w UP 
Trzebinia, ul. Dworcowa 10, 32-540 Trzebinia, 32 612 26 22 e-mail: 
up-trzebinia-270756@poczta-polska.pl 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• XXVI Letnie Igrzyska Pracowników Grupy Kapitałowej Poczty 
Polskiej, numer: 19/Lublin, nakład: 230 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 września 2021 roku 

• Otwarcie Sali Tradycji Lotniczych Południowego Podlasia, 
numer: 21/Lublin, nakład: 340 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 1 września 2021 roku 

Kartka nr 19 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 
34-535-83) i Włodawa 1( tel.82 572-15-28), nr 21 - UP Lublin 1 (tel. 81 
534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 34-535-83) i Biała Podlaska 1 (tel. 83 342-
56-08). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe – Poznań 

• 5-lecie Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w 
Komornikach, numer: 28/Poznań, nakład: 550 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 10 września 2021 roku 
Kartka nr 28 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: 5-lecie Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w 
Komornikach, w Urzędzie Pocztowym Komorniki 1, ul. Młyńska 10, 
62-052 Komorniki, email: up-komorniki-246446@poczta-polska.pl, 
tel. 61-810-77-81 lub 885-900-518. 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. 

• Adam Słodowy, numer: 29/Poznań, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 10 września 2021 roku 
Kartka nr 29 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: Otwarcie Pracowni Techniki im. Adama Słodowego w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie, 
w Urzędzie Pocztowym Czarnków, ul. Tadeusza Kościuszki 45, 64-
700 Czarnków, e-mail: up-czarnkow-236387@poczta-polska.pl, tel. 
67-255-26-42. 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 

• Winobranie, numer: 19/Szczecin, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 4 września 2021 roku 

Kartka nr 19 dostępna w UP Zielona Góra 1, Zielona Góra 8, Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• 60 lat KSOP, numer: 49/Warszawa (kartka dwustronna), nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 11 września 2021 roku 

Kartka nr 49 dostępna w UP Różan wraz z datownikiem 
okolicznościowym oraz na stoisku podczas Pikniku Militarnego w 
Fortach. W UP Warszawa 1 dostępne 20 kartek. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• HM. Tadeusz Uliński 1923-2011 Honorowy Naczelnik Poczt 
Harcerskich ZHP, numer: 15/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 2 września 2021 roku 

Kartka nr 15 dostępna w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw-
275120@poczta-polska.pl). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 
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Informacje różne 

Filatelistyka w muzeum 

Zbliża się kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięta się 
przede wszystkim wybitnych dowódców, decydujące bitwy, mówi o 
zbrodniach wojennych, cierpieniu ludności cywilnej. Rzadziej wspomina 
się wiele milionów ofiar wojny, jakimi byli jeńcy wojenni. 
Skalę tego zjawiska uświadamia fakt, że tylko armia hitlerowskich 
Niemiec pojmała do niewoli ponad 10 milionów jeńców wojennych. A 
armie ówczesnego ZSRR, brytyjska, amerykańska, japońska itd.? 
20 sierpnia 2021 roku w Muzeum Miasta Malborka (MMM) otwarto 
wystawę czasową zatytułowaną "Stalag XX B historia nieopowiedziana". 
Stalag ten był właśnie od 01 lutego 1940 roku usytuowany w dzielnicy 
Malborka - Wielbarku/Willenberg. Przebywali w nim początkowo jeńcy 
polscy, następnie pojawili się od 1940 roku brytyjscy, francuscy, serbscy, 
z Armii Czerwonej oraz od października 1943 roku internowani żołnierze 
włoscy. Wielu czytających zada pytanie: co to ma wspólnego z 
filatelistyką? Przecież to nie jest wystawa filatelistyczna. Otóż, oprócz 
tego, że duża rolę w organizacji tej wystawy odegrał stale współpracujący 
z MMM znany polski filatelista Pan Bernard Jesionowski, walory 
filatelistyczne pokazane w dużej ilości na wystawie awansowały do 
miana obiektów muzealnych, dokumentów obrazujących los jeńców, 
świadczących o ich życiu codziennym. 
Fragmentami swoich zbiorów podzieli się panowie: Bernard Jesionowski 
- członek Internetowego Koła Filatelistów przy Okręgu Pomorskim PZF, 
Andrzej Gilewski i Marek Bojcun - dawniej członek nie istniejącego już 
Stowarzyszenia Filatelistów Malborka. Na wystawie można zobaczyć 
korespondencję jeńców różnych narodowości (formularze, karki 
korespondencyjne, listowniki, pokwitowania nadania paczek, ślady 
cenzury obozowej itp.), karty korespondencyjne administracji obozu 
dotyczące ruchu jeńców między obozem głównym, a komandami 
roboczymi, korespondencję prywatną strażników obozowych. Fragmenty 
przetłumaczonych listów jeńców przewijają się przez wszystkie 
pomieszczenia wystawy stanowiąc jej swoiste motto. Walory 
filatelistyczne są także ilustracjami w bardzo interesującym katalogu 
wystawy o podtytule "Komentarz historyczny do wystawy czasowej". 
Katalog ten zawiera również artykuły autorstwa filatelistów : "Małe 
przesyłki ratujące zdrowie i życie" Andrzeja Gilewskiego i "Historia 
jednego malowidła" Bernarda Jesionowskiego. 
Warto zauważyć, że nie jest to pierwsze pokazanie na wystawie w MMM 
materiału filatelistycznego. Przesyłki z okresu plebiscytu 1920 roku na 
Warmii, Mazurach i Powiślu ze zbiorów Bernarda Jesionowskiego 
zostały zaprezentowane szerokiej publiczności na wystawie "Plebiscyt 
1920. Mała Polska. Wielcy Polacy". Filatelistyka trafia na salony nie tylko 
filatelistyczne, co bardzo cieszy. Cieszy również życzliwość, zrozumienie 
i docenienie roli i potencjału filatelistyki przez dyrekcję malborskiego 
muzeum miejskiego. 
Wystawa "Stalag XX B historia nieopowiedziana" czynna będzie do 
końca 2021 roku. Naprawdę, warto zobaczyć. Zainteresowanych 
odsyłam na stronę www.muzeum.malbork.pl. Kontakt pod adresem : 
sekretariat@muzeum.malbork.pl lub w sposób tradycyjny: Muzeum 
Miasta Malborka 82-200 Malbork ul. T. Kościuszki 54. 

Jerzy Zimnicki 
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ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Archiwalne numery do pobrania na stronie 
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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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