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100. rocznica urodzin Czesława Słani

22 października 2021 r.

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
100. rocznica urodzin Czesława Słani
22 października 2021 roku do obiegu wchodzi
znaczek pocztowy o wartości 15,30 zł, na
którym przedstawiono podobiznę Czesława
Słani podczas wykonywania rytu znaczka.
Emisja wspólna z Pocztą Szwecji.

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
autor rytu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
format bloku:
papier:
data obiegu:

Marzanna Dąbrowska
Przemysław Krajewski
1
15,30 zł
100.000 sztuk
staloryt i offset z rastrem
stochastycznym i mikrotekstem
79 x 51 mm
154 x 98 mm
fluorescencyjny
22 października 2021 roku
źródło: Poczta Polska

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Grupa Ładosia
23 października 2021 roku do obiegu
wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4 zł,
na którym przedstawiono zdjęcie portretowe
Aleksandra Ładosia.

Agnieszka Sancewicz
1
4 zł
144.000 sztuk
offset
31,25 x 43 mm
fluorescencyjny
9 znaczków (3x3)
23 października 2021 roku
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•
•
•
•
•
•
•

2021.11.02. Lublin 1: Obchody 200. rocznicy urodzin Cyprian Kamil
Norwid, projekt: Ryszard Paluch
2021.11.03. Warszawa 1: Premiera filmu "Śmierć Zygielbojma"
03.11.2021, projekt: Bożydar Grozdew
2021.11.06. Poznań 9: 215. rocznica wjazdu Jana Henryka
Dąbrowskiego do Poznania, projekt: Dariusz Janowski
2021.11.10. Koszalin 1: Pokaz Filatelistyczny - Kobiety w Obronie
Lwowa 1918-1919, projekt: Władysław Fijałkowski
2021.11.10. Przemyśl 1: 11 listopada, projekt: Bartłomiej
Kierzkowski
2021.11.11. Poznań 2: Narodowy Dzień Niepodległości, projekt:
Sławomir Tomków
2021.11.12. Koszalin 1: 103. rocznica Odzyskania Niepodległości.
Każdy żołnierz obywatelem - każdy obywatel żołnierzem. Wystawa
w Archiwum Państwowym w Koszalinie, projekt: Dariusz Janowski
2021.12.03. Włoszczowa: 37. rocznica protestu o krzyże w Zespole
Szkół Zawodowych. Włoszczowa, projekt: Agata Świeboda
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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 Samochodowej 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 "Poczty Specjalnej Samochodowej"
odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie.
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w
dniu 20.11.2021 roku.
źródło: Poczta Polska
7.

Poczty specjalne
Regulamin "Poczty Specjalnej Samochodowej", organizowanej w
dniach 11-12 listopada 2021 roku z okazji "103. rocznicy Odzyskania
Niepodległości"
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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"Poczta Specjalna Samochodowa - jest organizowana przez Pocztę
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek.
W ramach organizacji " Poczty Specjalnej Samochodowej":
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.
Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Poczta Specjalna
Samochodowa" są:
a. Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN"
b. Poczta Polska S.A.:
i.
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie,
ii.
Region Sieci w Szczecinie.
"Poczta Specjalna Samochodowa" zostanie zorganizowana dniach
11-12 listopada 2021 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie
Archiwum Państwowe w Koszalinie , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2,
75-803 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława 22,
75-016 Koszalin.
Do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Samochodową" 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.
Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą
Specjalną Samochodową" po ich przygotowaniu, w tym
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi
cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie
do dnia 09 listopada 2021 r. do Urzędu Pocztowego Koszalin 1,
z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Samochodowa".
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.
Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną
Samochodową", w Urzędzie Pocztowym Koszalin 1, zostaną
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "103.
rocznica
Odzyskania
Niepodległości" i
przekazane
upoważnionej osobie celem przewozu samochodem na trasie
Archiwum Państwowe w Koszalinie , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława 22, 75-016 Koszalin.
Urząd Pocztowy Koszalin 1 po otrzymaniu przesyłek umieści na
nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Specjalną
Samochodową na trasie Archiwum Państwowe w Koszalinie - Urząd
Pocztowy Koszalin 1 w dniach 11-12.11.2021". Następnie przesyłki
zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk
•

Sanktuarium św. JPII w Gdańsku Zaspie, numer: 25/Gdańsk,
nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 22 października
2021 roku
•
Sanktuarium św. JPII w Gdańsku Zaspie, numer: 26/Gdańsk,
nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 22 października
2021 roku
•
Sanktuarium św. JPII w Gdańsku Zaspie, numer: 27/Gdańsk,
nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 22 października
2021 roku
Kartki nr 25 - 27 dostępne w FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska 28/30 (tel.
58 301 68 03) i w UP Gdynia 1 (tel. 58 621 72 55).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Kraków
•

100 Lat Młodzieży PCK 1921-2021, numer: 11/Kraków, nakład:
350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 25 października 2021
roku
Kartka nr 11/Kraków wraz z datownikiem okolicznościowym dostępna w
Urzędzie Pocztowym Kraków 1, ul. Wielopole 2, 31-045 Kraków, tel. 12
431 74 51, 12 421 14 91 up-krakow-230691@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 - Poznań
•

215. rocznica wjazdu Jana Henryka Dąbrowskiego do
Poznania, numer: 36/Poznań, nakład: 300 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 6 listopada 2021 roku
Kartka nr 36 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem:
215. rocznica wjazdu Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania z datą
stosowania 06.11.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23
Lutego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@pocztapolska.pl, tel. 61-886-55-01. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie
Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, email: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951557.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

11 listopada, numer: 13/Rzeszów (kartka dwustronna), nakład: 300
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 listopada 2021 roku
Kartka nr dostępna w UP Przemyśl 1. Do kartki będzie stosowany
datownik okolicznościowy.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 519 034 744, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin
•
•
•

103. rocznica Odzyskania Niepodległości, numer: 27/Szczecin,
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 listopada 2021
roku
75 lat ruchu filatelistycznego w Gorzowie Wielkopolskim 19462021, numer: 28/Szczecin, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia
do obrotu: 12 listopada 2021 roku
75-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w
Koszalinie, numer: 29/Szczecin, nakład: 700 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 17 listopada 2021 roku
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Kartka nr 27 dostępna w UP Koszalin 1 i Szczecin 1, nr 28 - Gorzów
Wielkopolski 1 i Szczecin 1, nr 29 - Koszalin 1 i 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
•

Dworzec kolejowy w Ciechanowie im. por. Romana
Dziemieszkiewicza ps. "Pogoda", numer: 51/Warszawa, nakład:
400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 23 października 2021
roku
50 sztuk kartki nr 51 dostępne w UP Ciechanów 2 i 50 sztuk w Warszawa
1. W UP Ciechanów 2 dostępny też datownik okolicznościowy.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

•

Marcin Gromek, Piotr Pelczar: Kolejny formularz pocztówkowy Fpu
z terenu ZA z innym wzorem herbu
•
Marcin Gromek, Piotr Pelczar: Służbowy formularz koperty
pocztowej ON z 1915 roku
•
Piotr Pelczar: Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... ON Copp 1?
•
Piotr Pelczar: Nieopisane całostki Okupacji Niemieckiej (ON) z
nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost."
Z historii filatelistyki
•
Janusz Milewski: W 100. rocznicę Czesława Słani
Rozmaitości
•
Marian Wawrzynkowski: Na atlantyckich szlakach (6): Poczta
morsko-lotnicza (4)

Wydawnictwa
Przegląd Filatelistyczny nr 10/2021
Spis treści numeru październikowego:
Aktualności
•
Krzysztof Lachowicz: Pierwsza Aleja Czesława Słani
•
Krzysztof Lachowicz: Czesław Słania jako projektant znaczka nr
kat. 607
•
Artur Marsy: Spotkania
Filatelistyka tematyczna
•
Zdzisław Romanowicz: WWF - znaczki pocztowe i bloki w kształcie
liter z 2020 roku - część 2
•
Ryszard Prange: Okiem tematyka (47): Filatelistyczny Luwr
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 2
Całostki i formularze
•
Marcin Gromek, Piotr Pelczar: Nowy nakład koperty Fkw dla
przesyłek wartościowych z ZA

Informacje różne
Nagroda "Kolekcjonerstwo - Nauka i Upowszechnianie" im. Feliksa
Jasieńskiego za rok 2020
14 października 2021 roku, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie,
wręczone zostały doroczne honorowe Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka
i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego w ramach jej szóstej edycji.
Nagrodę w 2016 roku ustanowiły Muzeum Narodowe w Krakowie,
Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w
Warszawie.
Kapituła przyznała Nagrody za rok 2020 w trzech przewidzianych
regulaminem kategoriach.
I. Dla pracownika nauki - za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym
naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich Nagrodę otrzymała
Anita Soroko, za książkę "Rysunki artystów polskich z Muzeum
Lubomirskich we Lwowie". Wydawnictwo Ossolinem, Wrocław, 2020
Kapituła postanowiła także przyznać Wyróżnienie, które otrzymał
Radosław Kuty, za książkę "TATRY i ZAKOPANE w ilustracji Walerego
Eljasza-Radzikowskiego", Wydawnictwo Księgarnia i Antykwariat Górski
"Filar", Kielce 2020.
II. Dla instytucji - za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym
publikacje i wystawy Nagrody otrzymali:
Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach za wystawę "Chwała
Pacykowianom", eksponaty ze zbiorów własnych oraz prywatnych
kolekcji - Doroty i Pawła Sobaszkiewiczów oraz Wojciecha Napierały.
Wystawie towarzyszył katalog.
Fundacja Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy oraz Moderna
Galerija w Lublanie (Słowenia) za wystawę "Andrzej Wróblewski.
Waiting Room". Z wystawą związany jest anglojęzyczny album "Waiting
room", autorstwa Magdaleny Ziółkowskiej i Wojciecha Grzybały.
III. Dla dziennikarza - za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne,
internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład
kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego Nagrodę otrzymał
Tomasz Kuba Kozłowski za serię internetowych i multimedialnych
prezentacji dedykowanych Kresom zrealizowanych w oparciu o
kolekcjonerskie zbiory
Kapituła złożyła gratulacje profesorowi Krzysztofowi Pomianowi z
okazji publikacji dwu pierwszych tomów monografii "Le musée, une
histoire mondiale": t. I. "Du trésor au musée", Gallimard, Paris 2020, t. II.
"L'ancrage européen, 1789-1850", Gallimard, Paris 2021.

Charakteryzując tegorocznych laureatów Nagrody przewodniczący jej
Kapituły prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski powiedział "Myślę że nie
tylko w imieniu własnym, ale i całej Kapituły mogę wyrazić wielką radość
z wyraźnego poszerzenia zakresu nagrody. Mam tu na uwadze ponowne
pojawienie się udziału "czynnika zagranicznego". Z jednej strony bowiem
nagrodzona została autorka wybitnego opracowania naukowego zbioru
polskiego znajdującego się za granicą, z drugiej zaś Fundacja oraz
Galeria za organizację wystawy obrazów naszego znakomitego malarza
Andrzeja Wróblewskiego w stolicy Słowenii. Niezależnie od tego nowego
elementu nagradzamy oczywiście inicjatywy stanowiące swoistą klasykę
naszej nagrody, a mianowicie Muzeum w Szamotułach za wystawę
dwóch kolekcji prywatnych, a nadto wykorzystanie różnych innych
kolekcji prywatnych w publikacji o twórczości dotyczącej Tatr i
Zakopanego oraz przy opracowaniu serii prezentacji internetowych
poświęconej Kresom Wschodnim. To wzbogacenie palety laureatów
niewątpliwie nadaje nagrodzie nowego impulsu i jest dobrym
prognostykiem na przyszłość".
Podkreślając rolę patrona nagrody, Feliksa Jasieńskiego, znawczyni jego
kolekcji zgromadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie dr Agnieszka
Kluczewska-Wójcik zwróciła uwagę na jego związki z Warszawą
Warszawa była dla Feliksa Jasieńskiego niezwykle ważna. Tu się
kształcił, wchodził w świat muzyki i sztuki. Tu także, w pracowniach
młodych artystów, jego rówieśników, rodziła się jego kolekcjonerska
pasja. Warszawskiej "Zachęcie" chciał w 1900 roku ofiarować swoje
zbiory, których częścią była przywieziona z Paryża kolekcja sztuki
japońskiej. Urażony złym przyjęciem odwołał wprawdzie donację,
przenosząc się do Krakowa, ale w 1914 roku powrócił do swojego
pierwotnego planu. Propozycja kolekcjonera została przyjęta z
zadowoleniem, wybuch wojny uniemożliwił jednak jej realizację. Dzięki
temu zbiory Jasieńskiego, ofiarowane Muzeum Narodowemu w
Krakowie, nie podzieliły losu kolekcji warszawskich i przetrwały
szczęśliwie następną wojnę.
Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią, obchodzącego
jubileusz XV-lecia działalności jako samorządowa instytucja kultury
Warszawy podkreślił kolekcjonerskie wątki w działalności kierowanej
przez niego instytucji
Dom Spotkań z Historią wielokrotnie w swej działalności
wystawienniczej, edytorskiej i popularyzatorskiej wykorzystywał zasoby i
zbiory pochodzące z prywatnych kolekcji - zarówno tych tworzonych w
przeszłości jak i tych powstających obecnie. W 2007 roku jedna z
pierwszych wielkich wystaw Domu Spotkań z Historią - "Wokół pałacu i
dworu"- poświęcona polskiemu ziemiaństwu była oparta w całości o
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fotografie z wielkiej kolekcji Janusza Przewłockiego. Z kolekcji rodzin
ziemiańskich i arystokratycznych ale także wybitnych warsawanistów
korzystaliśmy niejednokrotnie tworząc kolejne ekspozycje. Także w
oparciu o zbiory prywatne prowadzimy od 15 już lat specjalny program
poświęcony dziedzictwu ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, na
który składają się wystawy, publikacje, prezentacje multimedialne. We
współpracy z Ośrodkiem "Karta" uruchamialiśmy serię wydawnictw
albumowych "Kolekcje XX wieku". Otwartość na inicjatywy środowisk
kolekcjonerskich i udostępnianie szerokiemu kręgowi odbiorców
niedostępnych na co dzień zbiorów prywatnych to jeden z ważnych
aspektów naszej działalności.
Autorką dyplomu dla laureatów Nagrody jest Luiza Berdak z Muzeum
Narodowego w Krakowie.
Uroczystości towarzyszyła dyskusja panelowa "Kapitał i sztuka - kolekcje
korporacyjne dlaczego warto?", w której wzięli udział: Aleksandra Krasny
(White and Case), Vera Zalutskaya (Fundacja ING), mecenas Leszek
Koziorowski (Kancelaria Gessel) oraz Konrad Szukalski (Agra Art)
Kapituła Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian - honorowy
przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski - przewodniczący,
prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w
Krakowie - wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik,
wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata - sekretarz,
dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk,
Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek
Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas
Leszek
Koziorowski,
prezes
Stowarzyszenia
Kolekcjonerów
Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor
www.kolekcjonerstwo.pl.
Lista laureatów dotychczasowych edycji Nagrody oraz jej regulamin są
dostępne na stronie www.kolekcjonerstwo.pl
Po więcej informacji prosimy o kontakt: Ryszard Kruk, telefon 603
757 654, email kruk@kolekcjonerstwo.pl
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