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Miasta polskie – Lubliniec
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Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
Miasta polskie - Lubliniec
17 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy z
oznaczeniem wartości Ekonomiczny S, na którym przedstawiono
fragment fontanny z rzeźbą małej dziewczynki na cześć Edyty Stein oraz
kościół pw. Św. Mikołaja, najstarszy kościół w Lublińcu.

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

Andrzej Gosik
1
Ekonomiczny S
2.000.000 sztuk, powtarzalny
rotograwiura
25,5 x 31,25 mm
fluorescencyjny
100 znaczków (10x10)
17 czerwca 2022 roku
źródło: Poczta Polska

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

100. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski
20 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości
3,60 zł, na którym przedstawiono historyczny moment wkroczenia wojsk
polskich na Śląsk 22.06.1922 roku i powitanie gen. Stanisława
Szeptyckiego na Rynku w Katowicach.

Adam Kultys
1
3,60 zł
144.000 sztuk
offset
31,25 x 43 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
20 czerwca 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki
Boże Ciało w Spycimierzu
15 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): zdjęcie z lotu
ptaka spycimierskiego dywanu kwiatowego,
•
na ilustracji: zdjęcie procesji Bożego Ciała w Spycimierzu idącej po
dywanie kwiatowym.

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
5.000 sztuk. Projekt: Poczta Polska S.A.
Emisji
towarzyszy
datownik
okolicznościowy,
stosowany
w
UP
Poddębice.
źródło: Poczta Polska
Polskie uzdrowiska
20 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzą dwie kartki pocztowe, na
których przedstawiono:
na pierwszej:
•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): fotografię
Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju,
na ilustracji: herb miasta Połczyn-Zdrój i logo Szwajcarii
Połczyńskiej oraz Szwajcarię Połczyńską, Tężnię Solankową oraz
fontannę "Grajek",
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ryszard Prange: Irlandzkie zeszyciki znaczkowe - tematyczne
okładki
Francisco Piniella tłum. Ryszard Prange: Jak ulepszyć
(przebudować) eksponat? Cz.2
Jacek Wierzbicki: Tytuł i plan - na ilu kartach?
Adam Staroń, Tajemnicze prowizorium z Boliwii
Ludwik K. Malendowicz: Najciekawsze odwrotki znaczków
religijnych
Ryszard Prange: Reklamy na przywieszkach niemieckich znaczków
z lat 1911-12
Ryszard Prange: Eksponaty Mistrzów Starożytna matematyka
grecka, jej rozwój i oddziaływanie eksponat Dietera Egelriede
Maciej Kandulski: O eksponacie Dietera Egelriede kilka słów od
matematyka
Ryszard Prange

Informacje różne
100. Rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski
na drugiej:
•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): fotografię
Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju,
na ilustracji: herb miasta Szczawno-Zdrój oraz Dom Zdrojowy i
Pijalnię Wód Mineralnych.

Kartki o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką offsetową na kartonie
białym, w nakładzie 5.000 sztuk
każdej.
Projekt:
Agnieszka
Sancewicz. Emisji towarzyszą
datowniki
okolicznościowe,
stosowane w UP Połczyn Zdrój,
Szczawno Zdrój.
źródło: Poczta Polska

Wydawnictwa
Ukazał się biuletyn Klubu Zainteresowań Tematyk nr 8
Nie ustajemy w pracy, w odkrywaniu
nowych
ciekawych
tematów
i
przekazywaniu ich członkom Klubu. Na
letnie, coraz dłuższe dni przekazujemy
kolejny biuletyn, a w nim ciekawe
artykuły. Życzymy pouczającej lektury.
Spis treści:
•
Ryszard Prange: Money, money i
co w numerze
•
Kronika klubowa (zestawił Ryszard
Prange)
•
Ryszard
Prange:
Indyjskie
telegramy reklamowe w latach 20.
i 30. XX wieku
•
Ryszard Prange: Ilustrowane
całostki wysp Pacyfiku Całostki
nowozelandzkie 1897-1913
•
Ryszard Prange: Aerogramy wysp
Tonga 1970-1978
•
Ryszard Prange: Tematyczne nadruki na znaczkach
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Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało
kartkę okolicznościową oraz MójZnaczek z okazji 100. Rocznicy powrotu
Górnego Śląska do Polski przypadającej w dniu 20 czerwca b.r. Znaczek
będzie kasowany datownikiem dziennym z datą 20.06.2022.

Decyzją Konferencji Ambasadorów w
Paryżu z 20 października 1921 roku II
RP otrzymała 30% terytorium Górnego
Śląska, ale z 46% ludności i
zdecydowaną większością obiektów
przemysłowych. W Polsce znalazły się
m.in.
Katowice,
Świętochłowice,
Królewska Huta (obecny Chorzów),
Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i
Pszczyna.
15 czerwca 1922 roku Komisja Międzysojusznicza zawiadomiła rządy
Polski i Niemiec, że w ciągu miesiąca powinny objąć przyznane im
terytoria Górnego Śląska. Przejmowanie kolejnych terenów dokonywane
było w kilku etapach. 19 czerwca na katowickim Rynku odbyła się parada
wchodzących w skład wojsk alianckich oddziałów francuskich i ich
wymarsz z Katowic, zorganizowana na okoliczność podpisania aktu
polsko-francuskiego o przejęciu powiatu katowickiego. Uroczystość
powitania Wojska Polskiego odbyła się 20 czerwca. Polskie oddziały
powitały na moście w Szopienicach tłumy ludzi, wśród nich wojewoda
śląski Józef Rymer i działacz narodowy i dyktator III powstania śląskiego
Wojciech Korfanty. Oddziały polskiej kawalerii pod wodzą gen.
Stanisława Szeptyckiego przeszły w kilkukilometrowej defiladzie do
rynku w Katowicach, przechodząc po drodze przez ustawione i
udekorowane bramy triumfalne. Nie było to jednak wydarzenie
jednostkowe, ponieważ przejmowanie części Górnego Śląska trwało
etapami. Po powiecie katowickim zajmowano następne - 23 czerwca
Polska zajęła powiat królewskohucki (Królewska Huta to dzisiejszy
Chorzów), Niemcy głubczycki, 26 czerwca wojska polskie wkroczyły do
Tarnowskich Gór, niemieckie do powiatu gliwicko-toszeckiego, 29
czerwca w Pszczynie pojawiły się polskie oddziały, a niemieckie w
powiecie kozielskim, 4 lipca Polska zajęła powiat wodzisławski z
Rybnikiem, Niemcy powiat raciborski. Przejmowanie terenów przez
polską administrację zakończyło się w tym dniu, przed Niemcami został
szósty etap - zajęcie Opola, do którego doszło 10 lipca 1922 roku.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub email: stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk
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