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Znaczki 

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 

12 września 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
4 zł, na którym przedstawiono postać kardynała Stefana Wyszyńskiego 
na tle tłumu wiernych, podczas odprawiania mszy św. na Jasnej Górze. 

  

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sobczyńska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 250.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 4 znaczki (2x2) 
data obiegu: 12 września 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Mistrzostwa Europy AMP FUTBOL Kraków 2021 

 

 

12 września 2021 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 4 zł, na którym 
przedstawiono dynamiczną postać 
zawodnika reprezentacji Polski Amp Futbol, 
Krystiana Kapłona. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 156.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3) 
data obiegu: 12 września 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej 

12 września 2021 roku do obiegu 
wchodzi znaczek pocztowy o 
wartości 4 zł, na którym 
przedstawiono postać Matki 
Elżbiety Róży Czackiej - 
założycielki Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach oraz 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża. 

 
 

Na przywieszce, pokrytej wzorem z róż - chrześcijańskim symbolem 
miłości i cierpienia - znajduje się napis wykonany punktowym pismem 
brajla: Matka Czacka. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 168.000 sztuk 
technika druku: offset + suche tłoczenie 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 6 znaczków i 6 przywieszek (3x4) 
data obiegu: 12 września 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 
100. rocznica urodzin Stanisława Lema 

 

12 września 2021 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 4 zł, na którym 
przedstawiono podobiznę Stanisława Lema. 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 168.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (3x4) w układzie tete-beche 
data obiegu: 12 września 2021 roku 

 
źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" 

13 września 2021 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): panikadiło czyli 
żyrandol w kształcie równoramiennego krzyża greckiego, 
ozdobiony witrażami Bogarodzicy i słowiańskich świętych, 

• na ilustracji: zdjęcia Soboru Św. Trójcy z Hajnówki oraz fragment 
polichromii. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Barbara Strzymińska-
Zdanewicz. 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, 
stosowany w UP Hajnówka.  

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.09.12. Białystok 1: Beatyfikacja Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Zuzela w 120. rocznicę urodzin, projekt: Barbara 
Strzymińska-Zdanewicz 

• 2021.09.17. Warszawa 4: Agresja sowiecka na Polskę 17 września 
1939 r., projekt: Marzanna Dąbrowska 

• 2021.10.01. Gdańsk 1: 100-lecie utworzenia Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów RP w wolnym mieście Gdańsku. Dyrekcja Okręgu P w 
Gda, projekt: Elżbieta Kaczyńska 
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Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.09.10. do 2021.12.31. Olsztyn 1, projekt: Barbara 
Strzymińska-Zdanewicz 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 
18 października 2021 roku z okazji upamiętnienia 275. rocznicy 
uruchomienia poczty dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - 
Oleśnica 

1. "Rowerowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy z współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Rowerowej 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. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając ze środka transportu przemieszcza go do 
docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

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. "Rowerowa Poczta 
Specjalna" są: 

a. Mirosław Kozyra, 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Katowicach, 

ii. Region Sieci w Opolu 
3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 18 

października 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie 
Urząd Pocztowy Kluczbork - Urząd Pocztowy Namysłów. 

4. Do przemieszczenia "Rowerową 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 "Rowerową 
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 14 
października 2021 r. do Urzędu Pocztowego Kluczbork, ul. 
Adama Mickiewicza 6, 46-200 Kluczbork, z dopiskiem na 
kopercie: "Rowerowa 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. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Kluczbork, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "275. rocznica 
uruchomienia poczty dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - 
Oleśnica" i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu 
rowerem na trasie Kluczbork - Namysłów i dalej przekazane do 
Urzędu Pocztowego Namysłów, który tego dnia ostempluje 
przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel 
informacyjny o treści: "przewieziono pocztą rowerową szlakiem 
dawnej poczty dyliżansowej na trasie Kluczbork - Namysłów 
". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. 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 
Rowerowej 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 "Rowerowej Poczty Specjalnej" 
odpowiada Region Sieci w Opolu, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Katowicach. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 06.09.2021 roku. 

 

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 
18 października 2021 roku z okazji upamiętnienia 275. rocznicy 
uruchomienia poczty dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - 
Oleśnica 

1. "Rowerowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Rowerowej 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. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając ze środka transportu przemieszcza go do 
docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

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. "Rowerowa Poczta 
Specjalna" są: 

a. Mirosław Kozyra, 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach, 
ii. Region Sieci w Opolu 
iii. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
iv. Region Sieci we Wrocławiu 

3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 18 
października 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie 
Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Oleśnica. 

4. Do przemieszczenia "Rowerową 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 "Rowerową 
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 14 
października 2021 r. do Urzędu Pocztowego Namysłów, ul. 
Pocztowa 13, 46-100 Namysłów, z dopiskiem na 
kopercie: "Rowerowa 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. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Namysłów, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "275. rocznica 
uruchomienia poczty dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - 
Oleśnica" i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu 
rowerem na trasie Namysłów - Oleśnica i dalej przekazane do 
Urzędu Pocztowego Oleśnica, który tego dnia ostempluje przesyłki 
datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny 
o treści: "przewieziono pocztą rowerową szlakiem dawnej 
poczty dyliżansowej na trasie Namysłów - Oleśnica". Następnie 
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przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. 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 
Rowerowej 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 "Rowerowej Poczty Specjalnej" 
odpowiada Region Sieci w Opolu, Region Sieci we Wrocławiu, 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach, Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 06.09.2021 roku. 

 

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 18 
października 2021 roku z okazji upamiętnienia 275. rocznicy 
uruchomienia poczty dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - 
Oleśnica 

1. "Kolejowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Kolejowej 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. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając ze środka transportu przemieszcza go do 
docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

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. "Kolejowa Poczta 
Specjalna" są: 

a. Mirosław Kozyra, 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach, 
ii. Region Sieci w Opolu 
iii. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
iv. Region Sieci we Wrocławiu 

3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 18 
października 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie 
Urząd Pocztowy Oleśnica - Urząd Pocztowy Kluczbork. 

4. Do przemieszczenia "Kolejową 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 "Kolejową 
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 14 
października 2021 r. do Urzędu Pocztowego Oleśnica, ul. 3 Maja 
50-52, 56-400, z dopiskiem na kopercie: "Kolejowa 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. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Oleśnica, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "275. rocznica 
uruchomienia poczty dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - 
Oleśnica" i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu 

koleją na trasie Oleśnica - Kluczbork i dalej przekazane do Urzędu 
Pocztowego Kluczbork, który tego dnia ostempluje przesyłki 
datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny 
o treści: "przewieziono pocztą kolejową szlakiem dawnej poczty 
dyliżansowej na trasie Oleśnica - Kluczbork". Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. 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 
Kolejowej 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 "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiada 
Region Sieci w Opolu, Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach, Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 06.09.2021 roku. 

 

Poczty specjalne z okazji 275. rocznicy uruchomienia poczty 
dyliżansowej Kluczbork - Namysłów - Oleśnica 

Prezentujemy wizualizacje dwóch różnych arkusików oraz wizualizacje 
wszystkich trzech poczt (każda z dwoma różnymi znaczkami). 
Zamówienia do 3 października można składać pod adresem 
mkozyra@poczta.fm 

Mirosław Kozyra 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, numer: 
21/Białystok, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
września 2021 roku 

Kartka nr 21 dostępna w UP Białystok 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 32 29, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• 100-lecie Klubu Sportowego Naprzód Janów, numer: 
18/Katowice, nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 11 
września 2021 roku 

• Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gliwice 2021, numer: 
19/Katowice, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 
września 2021 roku 

• 35 lat Klubu Zainteresowań PZF PIES, numer: 20/Katowice, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października 
2021 roku 

• XXI Dzień Papieski, numer: 21/Katowice, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 11 października 2021 roku 

• 275. rocznica uruchomienia poczty dyliżansowej, numer: 
22/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 24 
września 2021 roku 

• 275. rocznica uruchomienia poczty dyliżansowej, numer: 
23/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 24 
września 2021 roku 

Kartki nr 18 - 23 dostępne w UP Katowice 1, ul. Pocztowa 9, 40-001 
Katowice, nr tel. 32 359 46 02, adres e-mail: ewa.kacprzak1@poczta-
polska.pl oraz dodatkowo: 

• nr 18 - w UP Katowice 14, ul. Obrońców Westerplatte 17, 40-337 
Katowice, tel. 32 256 81 64 , adres email: upkatowice14@poczta-
polska.pl, 

• nr 19 i 21 - w UP Gliwice 1, ul. Zwycięstwa 28, 44-100 Gliwice, tel. 
32 231 32 00 , adres email: upgliwice1@poczta-polska.pl, 

• nr 20 - w UP Sosnowiec 1, ul. 3 Maja 24, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 
297 86 06, 32 297 86 18 , adres email: upsosnowiec1@poczta-
polska.pl, 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n74-n7447
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• nr 22 - w UP Kluczbork 1, ul. Adama Mickiewicza 6, 46-200 
Kluczbork, tel.77 425 02 62, 77 418 23 12, adres email: 
upkluczbork1@poczta-polska.pl, 

• nr 23 - w UP Namysłów, ul. Pocztowa 13, 46-100 Namysłów, tel.77 
77-419-04-40, 502-013-624, adres email: upnamyslow@poczta-
polska.pl 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, numer: 
27/Lublin, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
września 2021 roku 

Kartka nr 27 dostępna 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). 

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów 

• Rymanów - Zdrój. Uzdrowiska Podkarpacia, numer: 
10/Rzeszów, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 20 
września 2021 roku 

Kartka nr 10 dostępna w UP Rymanów - Zdrój i Przemyśl 1 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 519 034 744, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Nasza energia rozwija miasta PGNiG Termika, numer: 36-
45/Warszawa (10 kartek dwustronnych), nakład: po 1525 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 17 września 2021 roku 

• Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, numer: 
50/Warszawa, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
12 września 2021 roku 

• 17 września 1939 r. - agresja sowiecka na Polskę, numer: 
52/Warszawa, nakład: 1800 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
17 września 2021 roku 

• 17 września 1939 r. - agresja sowiecka na Polskę, numer: 
53/Warszawa, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
17 września 2021 roku 

• 17 września 1939 r. - agresja sowiecka na Polskę, numer: 
54/Warszawa, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
17 września 2021 roku 

Kartki nr 36 - 45 dostępne w liczbie 25 kompletów UP Warszawa 1. 
Kartka nr 50 dostępna w UP Warszawa 1 i na stoisku po mszy 
Beatyfikacyjnej przy Świątyni Opatrzności w dniu 12 września 2021 roku. 
Kartki nr 52 - 54 dostępne w UP Warszawa 1 i Warszawa 4 oraz na 
stoisku w Katedrze Polowej w dniu 17 września po mszy o godz. 12.00 
dla Federacji Rodzin Katyńskich. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• Teresa Mazur-Majda Malarka, numer: 16/Wrocław (kartka 
dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
września 2021 roku 

• Antonina Wajda Poetka, numer: 17/Wrocław (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 września 
2021 roku 

• 275. rocznica uruchomienia poczty dyliżansowej Kluczbork - 
Namysłów - Oleśnica, numer: 18/Wrocław, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 24 września 2021 roku 

Kartki nr 16, 17 i 18 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw-
275120@poczta-polska.pl), kartka nr 18 również UP Oleśnica Śląska 1 
(71 3140272 up-olesnica-256893@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 

Informacje różne 

XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 

Od 30. lat upamiętniam MSPO - sztandarową imprezę Targów Kielce, 
korzystając z uprzejmości Poczty Polskiej. 
Poczta, oczywiście, jest wydawcą walorów pocztowo-filatelistycznych ale 
pomysły, organizacja, promocja i wieczne prośby o staranne stoisko 
pocztowe to moja robota. Sponsorem całości są Targi Kielce - firma która 
jest chlubą miasta, Regionu i Kraju. 
Wszystkie projekty graficzne (właściwie ok. 95%) wykonał p. Adam 
Kowalewski art. plastyk ale także pierwszorzędny szperacz i 
pomysłodawca większości treści kart, znaczków personalizowanych oraz 
datowników. Naturalnie po kłótniach i dyskusjach - ale taka metoda daje 

zawsze znakomite wyniki. Obaj pasjonujemy się nie tylko militariami - 
także muzyką, sportem, książkami, historią, żeglarstwem i żeglugą - co 
znakomicie widać w wydawnictwach Divertimento i wielu innych. W 
sumie zebrało się tego ponad 1200 artefaktów. Nieźle, prawda? 
Tegoroczne wydawnictwa to przede wszystkim osiągnięcia naukowe i 
militarne Polaków. Martyrologię i świętowanie porażek zostawiamy 
miłośnikom śmierci. Nam chce się żyć. 

 
Na ilustracji wzór (komplet): karta, datownik i znaczek. MSPO 2021. Dla 
przyjaciół i PT Kolegów mamy jeszcze trochę znaczków - jak zwykle pod 
nr tel. 668.481.715. 

Janusz Łojek 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 9/2021 

 
Spis treści numeru wrześniowego: 
Rok Czesława Słani 

• Zygmunt K. Jagodziński: Słania - cz. 5 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Henryk Arctowski 1871-1958 

• Marian Wawrzynkowski: Hel - morska reduta 

• Krzysztof Trawiński: Judaszowe drzewo 

• Jan Swadźba: Piętra życia 
Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w roku 
1972 - cz. 1 

Badania filatelistyczne 

• Lesław Schmutz: Próbne odbitki nadruków niedoszłych do realizacji 
znaczków mających być kontynuacją przedrukowego wydania 
krakowskiego ze stycznia 1919 r. 

• Jerzy Walocha: Wydanie obiegowe z 1982 roku "Stare miasta nad 
Wisłą" - Fi. 2685-2687 (podręcznik 2655-2657) 

• Ludwik K. Malendowicz: Jedna z najrzadszych klasycznych 
odwrotek świata - Meksyk, 1921 rok, odwrotka znaczka "100. 
rocznica rewolucji 1821 r." 

• Bernard Jesionowski, Jerzy Zimnicki: Poczta Samochodowa 
Gdańsk - Malbork i Gdańsk - Elbląg z czasów Wolnego Miasta 
Gdańska - cz. 1 
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Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Symbioza filatelistyki z pocztą - cz. 2 

• Zygmunt Janik: Niepomyślne lata 
Aktualności 

• Komunikaty 

• Marian Wawrzynkowski: O kolegiacie nieco szerzej 
Z żałobnej karty 

• Odszedł Bohdan Subocz 
Nowości 

• Elżbieta Szostak: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

Przegląd Filatelistyczny nr 9/2021 

 
Spis treści numeru wrześniowego: 

• Stefan Jakucewicz, Jerzy Walocha: Bohdan Subocz (30.05.1938 - 
10.08.2021) 

Filatelistyka tematyczna 

• Zdzisław Romanowicz: WWF - znaczki pocztowe i bloki w kształcie 
liter z 2020 roku - część 1 

Dla dociekliwych 

• Adam Kielbasa-Schoeni, Jerzy Walocha: Wydanie obiegowe 
"Zamek w Będzinie" (nr katalogowy Fi. 408) oraz "Płyta nagrobkowa 
Henryka IV Probusa" (nr katalogowy Fi. 409) - próba specjalizacji - 
część 1 

• Jerzy Walocha: Prowizorium dopłaty z Lubawy - uzupełnienie 
Całostki i formularze 

• Marian Kazieczko, Adam Mann, Andrzej Niewrzęda: Błędy i 
makulatura na polskich kopertach pocztowych (12): Ck 55 

Znaki polecenia 

• Henryk Bartkowiak: Rosyjskie nalepki polecenia stosowane w 
czasie NEP w latach 1921-1929 

Historia poczty 

• Leszek Ośródka, Piotr Pelczar: Nieopisane odmiany stempli LFF 
Łódzkiej Straży Ochotniczej Ogniowej z Łodzi z lat 1916-1917 

• Tadeusz Jarawka: Jeszcze raz o wartościowych listach Miksteina w 
Generalnym Gubernatorstwie (GG) 

• Stefan Jakucewicz: Starych wspomnień czar 
Rozmaitości 

• Marian Wawrzynkowski: Na atlantyckich szlakach (6): Poczta 
morsko-lotnicza (3) 

Aukcje, recenzje, wystawy 

• Jerzy Bielawski: Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych 
świata 2005-2015 

Święty Gabriel nr 147 

 
Spis treści numeru wrzesień 2021: 

• Madonny kresowe 

• Biały krzyż 

• Święty Jan Paweł II na znakach pocztowych 

• Chrześcijaństwo na Wyspach Owczych 

• Kościół Nawiedzenia NMP w Mińsku Mazowieckim 

• Kaplica w kształcie szlachetnego kamienia granatu 

• Błogosławiony Engelbert Kolland 

• Nowości polskie 

• Kronika Klubu "Święty Gabriel" 
Bogdan Michalak 
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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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