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Znaczki 

Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę 

1 września 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
3,30 zł, na którym przedstawiono wizerunki obrońców urzędu 
pocztowego w Gdańsku: Jana Michonia, Alfonsa Flisykowskiego i 
Konrada Guderskiego na tle wejścia do budynku Poczty Polskiej w 
Gdańsku. 
 

  

 

 
 

 
 

Podstawowe dane emisji: 

liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 168.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (3x4) 
data obiegu: 1 września 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

400. rocznica bitwy pod Chocimiem 

2 września 2021 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 8 zł, na którym 
przedstawiono fragment obrazu Józefa 
Brandta "Bitwa pod Chocimiem". 
Emisja wspólna z pocztami Litwy i Ukrainy.  

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 8 zł 
nakład: 85.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 79 x 51 mm 
format bloku: 100 x 75 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 2 września 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Gwiazdy polskiej muzyki 

3 września 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4 
zł, na którym przedstawiono zdjęcie portretowe Krzysztofa Krawczyka z 
gitarą i faksymile. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 240.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3) 
data obiegu: 3 września 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.09.05. Opole 1: Krzysztof Krawczyk. Gwiazdy Polskiej 
Muzyki, projekt: Marzanna Dąbrowska 

• 2021.09.11. Swarzędz 1: Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Polska 
od Kuchni, projekt: Sławomir Tomków 

• 2021.09.12. Bydgoszcz 1: Beatyfikacja Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2021.09.12. Lublin 1: Beatyfikacja Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, projekt: Ryszard Paluch 

• 2021.09.12. Poznań 2: Beatyfikacja Prymasa Polski Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2021.09.18. Gniezno 1: Dziękczynienie Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej za Beatyfikację Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2021.09.18. Warszawa 1: 60-lecie EC Siekierki 1961-2021, projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2021.09.19. Gliwice 1: Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, projekt: Władysław Gębczyk 

• 2021.10.01. Wrocław 1: Światowy Dzień Pocztówki Postcrossing 
Meeting Wrocław 2021. Wrocław, projekt: Joanna Rupnicka 

• 2021.10.18. Kluczbork 1: 275. rocznica uruchomienia Poczty 
Dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - Oleśnica, projekt: Mirosław 
Kozyra 

• 2021.10.18. Namysłów: 275. rocznica uruchomienia Poczty 
Dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - Oleśnica, projekt: Mirosław 
Kozyra 

• 2021.10.18. Oleśnica Śląska 1: 275. rocznica uruchomienia Poczty 
Dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - Oleśnica, projekt: Mirosław 
Kozyra 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• 500. rocznica obrony Elbląga przed rycerzami krzyżackimi, 
numer: 20/Białystok, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 30 sierpnia 2021 roku 

Kartka nr 20 dostępna w UP Elbląg 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 32 29, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Beatyfikacja Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
numer: 11/Bydgoszcz, nakład: 1350 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 12 września 2021 roku 

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

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 100 Lat Muzyki Symfonicznej w Kielcach, numer: 20/Lublin, 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 września 2021 
roku 

• XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, numer: 
22/Lublin, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 
września 2021 roku 

• XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, numer: 
23/Lublin, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 
września 2021 roku 

• XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, numer: 
24/Lublin, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 
września 2021 roku 

• 100 Lecie Związku OSP RP, numer: 25/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 420 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 8 września 2021 
roku 

• XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, numer: 
26/Lublin, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 
września 2021 roku 

Kartki nr 20, 22, 23, 24, 25 i 26 dostępne w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-
60) i Kielce 1 (tel. 41 34-535-83). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Konkurs filatelistyczny EUROPA 2021 

Ostatnia szansa na oddanie głosu w konkursie filatelistycznym EUROPA 
2021. Jeszcze tylko do 9 września br. można oddać głos na znaczek 
Poczty Polskiej, zgłoszony do prestiżowego konkursu filatelistycznego 
"EUROPA 2021". Tematem przewodnim tegorocznej edycji są 
"Zwierzęta zagrożone wyginięciem". Poczta Polska w tym roku zgłosiła 
do konkursu znaczek prezentujący rysia euroazjatyckiego, którego 
populacja zanika w Polsce i całej Europie. W konkursie rywalizują łącznie 
52 projekty. 
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na stronę 
https://www.posteurop.org/europa2021 i oddać głos. Głosowanie trwa do 
9 września 2021 r. 

źródło: Poczta Polska 

https://www.posteurop.org/europa2021
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Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 
21 października 2019 metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz 
ogłosił, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 
czerwca 2020 na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, ale 28 kwietnia 2020 
została ona zawieszona w związku z panującą pandemią COVID-19. 

23 kwietnia 2021 kard. Nycz poinformował w 
komunikacie, że beatyfikacja odbędzie się 12 
września 2021 w Warszawie wraz z 
beatyfikacją Czcigodnej Służebnicy Bożej 
Róży Czackiej, a uroczystościom w imieniu 
papieża Franciszka będzie przewodniczył 
kard. Marcello Semeraro - prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.[ 
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 
w Zuzeli, zmarł 28 maja 1981 w Warszawie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 
w wieku 23 lat. 22 czerwca 1929 ukończył na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia z 

doktoratem z prawa kanonicznego pisząc pracę na temat "Prawa 
rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". 4 marca 1946 został 
prekonizowany przez papieża Piusa XII biskupem diecezjalnym diecezji 
lubelskiej. Święcenia biskupie otrzymał 12 maja z rąk kard. Augusta 
Hlonda, prymasa Polski na Jasnej Górze. 12 listopada 1948 papież Pius 
XII na konsystorzu w Rzymie mianował arcybiskupem metropolitą 
gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski, bp. 
Stefana Wyszyńskiego. Bulla nominacyjna została podpisana przez 
papieża 16 listopada. Ingres w Gnieźnie odbył się 2 lutego 1949. Ingres 
natomiast w Warszawie miał miejsce 6 lutego 1949. 29 listopada 1952 
podano wiadomość o wyniesieniu przez papieża Piusa XII do godności 
kardynała, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 na tajnym konsystorzu w 
Rzymie został nominowany ostatecznie kardynałem oraz członkiem 
kolegium kardynalskiego. W latach 50-tych inwigilowany przez służby 
bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umieszczony w miejscu 
odosobnienia przez władze komunistyczne PRL. Twórca akcji 
duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej 
Nowenny Tysiąclecia. Za swoją działalność nazwany Prymasem 
Tysiąclecia. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Czcigodny 
Sługa Boży Kościoła katolickiego. Z tej okazji Koło Zainteresowań PZF 
"Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało kartkę okolicznościową oraz 
MójZnaczek. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 
646 lub e-mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

100 lat Muzyki Symfonicznej w Kielcach 

Klub Divertimento proponuje przyjaciołom - filatelistom kolejne 
wydawnictwo pocztowe, tym razem stricte muzyczne. 
Dzięki uprzejmości sponsoringowej PT Dyrekcji Filharmonii 
Świętokrzyskiej uhonorowano 100-lecie muzyki symfonicznej w Kielcach 
wraz z jubileuszem 75-lecia Filharmonii. Stały datownik ze zmienną datą 
będzie stosowany w UP Kielce 1 od 1 września 2021 r. Do tego Poczta 
Polska wyemituje kartę pocztową prezentującą nową, piękną siedzibę 
Filharmonii Świętokrzyskiej, charakteryzującą się znakomitą akustyką. 
Fotografia - obok wizerunku Filharmonii - przedstawia jeden z 
filharmonicznych wówczas koncertów dawanych przez muzyków, z 
których większość wywodziła się z kręgów wojskowych, a więc wówczas 
elitarnych. Znaczek personalizowany honoruje jubileusz 75-lecia 
Filharmonii wpierw Kieleckiej a dziś Świętokrzyskiej. 
Projekty wykonał jak zwykle art. plastyk p. Adam Kowalewski. Przesyłki i 
część znaczków dla PT Kolegów i Sympatyków u p. Janusza Łojka tel. 
668.481.715. 

 
Nawiasem mówiąc Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga ma 
bardzo obszerną dokumentację pocztowo-filatelistyczną i ponad 30 
artefaktów (datowniki, karty pocztowe, znaczki personalizowane) - robię 
to od ponad 30 lat. 

Janusz Łojek 

Tropem Wilczym - IX Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Gliwice 2021 

 
Ze względu na ograniczenia pandemiczne tegoroczny Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Gliwicach odbędzie się 19 września br. 

Bieg zostanie zorganizowany w Parku 
przy ul. Chorzowskiej w gliwickiej 
dzielnicy Zatorze. Organizatorem 
biegu jest Stowarzyszenie Wolność i 
Niezawisłość Inspektorat Śląsk. 
Więcej informacji na temat biegu 
można uzyskać na stronie 
internetowej oraz na facebooku. 
Organizatorzy biegu we współpracy z 
Gliwickim Klubem Kolekcjonerów 

przygotowali okolicznościową kartkę pocztową oraz MójZnaczek. W UP 
Gliwice 1 będzie również stosowany datownik okolicznościowy. 
Wspomniane walory filatelistyczne będą dostępne na stoisku 
pocztowym, które będzie czynne w dniu 19 września br. na starcie biegu 
w Parku przy ul. Chorzowskiej. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 724 710 212 lub e-mail: 
kogowska.elzbieta@gmail.com a także pod nr tel.: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Frankatura Stop COVID-19 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" 
im. Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na 
maszynę frankująca propagującą zasady ochrony przed zakażeniem 
koronawirusem. 
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające o tej samej 
tematyce i grafice. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na 
kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce 
otrzymać frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 
4,00 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6 zł/szt. Odbitki 
frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych 
kopertach w cenie 7,20 zł/szt. (brak miejsca na kopercie 

https://tropemwilczym.org/bieg/gliwice/
https://tropemwilczym.org/bieg/gliwice/
https://www.facebook.com/tropemwilczym.gliwice
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okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane 
koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest 
możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić 
koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę 
doliczyć do zamówienia 7,20 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Porto 
frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko w obrocie krajowym. 
Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne adresy tylko w 
kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Zrealizowane 
zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 22.09.2021 r., 
korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres: 

Polski Związek Filatelistów 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy 

Frankatur Mechanicznych 
"FRANKOTYP" 
Skr. Poczt. 325 
90-950 Łódź 1 

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto 
Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP 
o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę 
dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie 
koperty nadesłane do 22.09.2021 r. Ze względu na brak możliwości 
śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na 
bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie 
listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie 
zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być 
zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki 
zwrotnej. 

 
Krzysztof Błaszczyk 

Wydawnictwa 

Tematica - biuletyn nr 32 

Wraz z końcem wakacji ukazał się trzeci tegoroczny numer biuletynu 
klubu Tematica. 

 
Szczególnie uważnie analizujemy niejasne lub wręcz mylące opisy 
niektórych prezentowanych walorów z eksponatów tematycznych 
biorących udział w poznańskiej wystawie wirtualnej. Analiza ma przede 
wszystkim charakter edukacyjny dla wszystkich wystawców 
tematycznych. W numerze także pierwsza część historii polskiego sportu 
dokumentowanej walorami kolekcjonerskimi, zestawienie polskich 
airgrafów patriotycznych oraz wybór niewydanych tematycznych 
znaczków z całego świata. Znaczki ze skóry oraz prestiżowe brytyjskie 
zeszyciki znaczkowe uzupełniają listę poruszanych zagadnień. 
W numerze: 

• Marek Zbierski: Wakacje wakacjami, ale praca wre 

• Kronika towarzyska 

• Marek Zbierski: Eksponaty (przyszłych) mistrzów czyli... abecadło 
wystawcy tematycznego 

• Marek Zbierski: Feldpost w tematyce 

• Roman Babut: Memorabilia pocztowo-filatelistyczne z okresu przed 
przystąpieniem Polski do Rodziny Olimpijskiej 

• Krzysztof Trawiński: Skórzane znaczki 

• Krzysztof Trawiński: Nierówności na znaczkach równości 

• Z ostatniej chwili... Ukrfilexp Odessa-2021 

• Marek Zbierski: Znaczki, których nie powinno być 

• Krzysztof Trawiński: "Polskie" airgrafy z patriotycznymi rysunkami 

• Marek Zbierski: Czy "grozi nam" powrót klasy filatelistyki 
motywowej? 

• Krzysztof Trawiński: Prestiżowe zeszyciki znaczkowe 

• Marek Zbierski: Klasa otwarta dalej na ciekawe propozycje 

• Marek Zbierski: TEMATICA w zagranicznych mediach 
elektronicznych 

Marek Zbierski 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

