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Znaczki 

90-lecie Polskich Linii Lotniczych LOT 

31 stycznia 2019 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 5,20 zł, na 
którym przedstawiono plakat Polskich Linii 
Lotniczych LOT autorstwa Mieczysława 
Teodorczyka. 

  

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5,20 zł 
nakład: 160.000 sztuk 

technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 51 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 20 znaczków (5x4) 
data obiegu: 31 stycznia 2019 roku 

źródło: Poczta Polska 

Zmiana planu emisji znaczków na 2019 rok 

Minister Infrastruktury Decyzją nr 6 z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. 
Min. Inf. poz. 5) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2019 
rok. 
Dodane zostają emisje: 

• 90-lecie Polskich Linii Lotniczych LOT - 1 znaczek, styczeń 

• 100-lecie polskiej Służby Więziennej - 1 znaczek, luty 
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 100. rocznica Powstanie Wielkopolskiego łączy nas pamięć, numer: 
14/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 650 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 11 lutego 2019 roku 
Kartka nr 14 w cenie 1,05 zł dostępna w Urzędzie Pocztowym 
Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w dni 
robocze w godzinach: 09:00 do 16:00, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Frankatura 100 lecie utworzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" 
im. Tadeusza Hampla z okazji 100-lecia utworzenia Ministerstwa Kolei 
Żelaznych będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. 
Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych 
białych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić ją na zwykłej 
białej kopercie listem zwykłym w cenie 3,20 zł/szt, lub listem poleconym 
w cenie 6,30 zł/szt. Można również nadesłać zaadresowane koperty 
formatu C5 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość 
odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na 
uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 
5,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną 
wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 06.02.2019 r., korespondencję 
do ofrankowania proszę kierować na adres: Polski Związek Filatelistów - 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp", ul. 
Fabryczna 25, 90-341 Łódź. 

 
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 06.02.2019 r. Wszystkie zamówienia i nadesłane 
przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod 
warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej 

Krzysztof Błaszczyk 

Giełdy filumenistyczne 

Wśród filatelistów są też kolekcjonerzy etykiet zapałczanych, których 
mogą zainteresować giełdy filumenistyczne, jakie zostaną 
zorganizowane w bieżącym roku. 
Szczegółowa informacja: Kalendarz Giełd Filumenistycznych 2019 

Jan Grądalski 

https://graf.kzp.pl/newsy/n5/n5978p01.pdf
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Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża 
z Dzieciątkiem 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów" wyemitowało kolejną 
kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi 
Gliwickiej". Prezentuje ona wizerunek 
Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła pw. 
św. Marcina Biskupa w Paczynie k. Gliwic. 

 

 
Liczący sobie ponad 300 lat obraz o kształcie ośmiokąta został 
umieszczony w zwieńczeniu ołtarza bocznego w kościele pw. św. 
Marcina Biskupa w Paczynie. Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek 
będzie kasowany datownikiem dziennym UP Pyskowice. Więcej 
informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
 

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. 

Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na  

https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

