
Koperta ze stemplem z wizerunkiem twarzy 
Mikołaja Kopernika według oryginału toruńskiego 
i ilustracją przedstawiającą krater jego imienia na 
Księżycu, 1973, ZDM

Koperta ze stemplem prezentującym widok Wawelu 
w Krakowie i Hradczan w Pradze oraz ilustracją 
przedstawiającą sferę armilarną i dwóch uczonych 
astronomów — Mikołaja Kopernika i Ptolemeusza, 1973, 
ZDM

Koperta ze stemplem z wizerunkiem twarzy Mikołaja 
Kopernika według Sabina Kauffmana ze stylizowanym 
na gotyk napisem „Inauguracja Obchodów 
Kopernikowskich. Przemyśl” oraz i lustracją
przedstawiającą sferę armilarną, 1971, ZDM

Karta pocztowa ze stemplem prezentującym 
znaczek o nominale 1000 mkp oraz ilustracją 
przedstawiającą rysunek twarzy Mikołaja Kopernika
według oryginału toruńskiego, 1983, ZDM

Karta pocztowa ze stemplem prezentującym pomnik 
Mikołaja Kopernika dłuta Cypriana Godebskiego 
na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie oraz ilustracją 
przedstawiającą polską mapę nieba z XVI wieku, 
1971, ZDM

Karta pocztowa ze stemplem przedstawiającym 
wizerunek twarzy Mikołaja Kopernika według 
oryginału toruńskiego, symboliczną Ziemię krążącą 
wokół symbolicznego Słońca oraz napisem „10-lecie 
nadania imienia Mikołaja Kopernika Szkole 
Podstawowej nr 4 w Zawierciu”, a także ilustracją 
prezentującą polski drzeworyt ludowy z XVI wieku, 
1983, ZDM

Karta pocztowa ze stemplem prezentującym herb 
Poznania, dopuszczona do przewozu pocztą balonową 
(specjalna nalepka i przywieszka); loty poczty balonowej 
zostały zorganizowane wśród wielu innych imprez dla 
uświetnienia Światowej Wystawy Filatelistycznej „Polska 
1973”, 1973, ZDM

Koperta z ilustracją z wizerunkiem twarzy Mikołaja 
Kopernika według oryginału toruńskiego i napisami 
informującymi o Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej, 
1974, ZDM

Koperta ze stemplem z wizerunkiem twarzy Mikołaja 
Kopernika według Sabina Kauffmana oraz z ilustracją 
przedstawiającą obraz Jana Matejki Mikołaj Kopernik 
w swojej dostrzegalni we Fromborku, 1983, ZDM

MIKOŁAJ KOPERNIK 
W FILATELISTYCE

kolicznościowe karty pocztowe i ozdobne koperty - często 
barwne - zawierają rozmaite motywy Kopernikowskie. Są one 
umieszczone zarówno na datownikach, jak i bezpośrednio na bibule 
w postaci mniej lub bardziej bogatych ilustracji. Jednak pierwszy 
stempelpocztowy z motywem Kopernikowskim pojawił się dopiero 
w 1943 roku z okazji 400. rocznicy śmierci wielkiego astronoma.
Kasownik miał prowokacyjną treść, bowiem rysunek na stemplu 
przedstawiał astrolabium, poniżej napis „Nikolaus Kopernikus. Krakau 
24. Mai 1943”, a wokół rysunku inskrypcję „400. Todestag 
des Deutschen Astronomen”. W odpowiedzi na tę treść
stempla więźniowie oficerskiego obozu Woldenberg używali 
w poczcie obozowej okolicznościowego stempla, na którym 
przedstawiano kulę ziemską, a wokół niej napis „400-lecie
Kopernika”. Urząd Pocztowy w Kopernikach, w domniemanej 
miejscowości rodowej wielkiego astronoma, stosował dwa datowniki 
pocztowe: czarny prowizoryczny prostokątny (1945) oraz kolisty 
(1950). Po 1950 roku Urząd Pocztowy w Kopernikach został 
zamknięty i wznowił swoją działalność dopiero w 1972 roku. 


