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Znaczki 

19 lutego 2019 roku do obiegu wchodzi obiegowy znaczek pocztowy 
emisji „Miasta polskie” o wartości 5 zł, na którym przedstawiono Gryfa - 
herb rodziny Branickich na tle pałacu Branickich w Białymstoku. 
Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2019.02.18. do 2019.12.31. Żywiec 1: (budynek pocztowy) 

• od 2019.02.18. do 2019.12.31. Żywiec 1: (herb) 

• od 2019.02.18. do 2019.12.31. Żywiec 1: 750 lat 

• od 2019.02.18. do 2019.12.31. Żywiec 1: W hołdzie Papieżowi 
Janowi Pawłowi II 

• od 2019.02.20. do 2019.12.31. Ruda Śląska 1: Sklep 
Filatelistyczny. Budynek Poczty od 1897 roku 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Generał 
Elżbieta Zawacka, numer: 6/Bydgoszcz (kartka dwustronna), 
nakład: 750 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 marca 2019 
roku 

Kartka nr 6 dostępna w UP Bydgoszcz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

55. rocznica ingresu abp. Karola Wojtyły do Katedry Wawelskiej 

 
 

W 2019 r. przypada 55. rocznica ingresu abp. Karola Wojtyły do Katedry 
Wawelskiej. Z tej okazji Koło PZF nr. 1 im. St. Miksteina przygotowało 
kopertę oraz nakładkę na frankaturę mechaniczną, która będzie 
stosowana 8 marca. 
Osoby zainteresowane odbitką frankatury, bądź informacją na ten temat, 
proszone są o kontakt do dnia 28.02.2019 pisząc na adres e-mail 
m.jackowsky@wp.pl. 

Marcin Jackowski 

Zygmunt Kittel - powstaniec wielkopolski 

W dniach 01-31.03.2019 roku odbędzie się w Hotelu MARTINA w Żninie 
wystawa ikonograficzna pt. "Droga do niepodległości" ze zbiorów 
Wojciecha Śmieleckiego. 
Tematem przewodnim wystawy będzie powstanie wielkopolskie i postać 
Zygmunta Kittla, związanego zarówno z Gnieznem jak i Żninem. 
Wernisaż zaplanowano o godzinie 16.30 w pierwszy dzień marca. W 
pozostałe dni wystawa będzie dostępna w godzinach 8.00-16.00 

 
Z tej okazji w dniu otwarcia na stoisku pocztowym zorganizowanym przez 
Urząd Pocztowy Żnin 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy. 
Dodatkowo zostaną wydane 2 kartki okolicznościowe oraz 2 wzory 
MojegoZNACZKA. Osoby zainteresowane nabyciem tych wydawnictw 
mogą kontaktować się pod adresem email: woj.smielecki@gmail.com lub 
nr. telefonu 608391138. 

 
Wojciech Śmielecki 

Wernisaż wystawy czasowej pt. "W 100 lat dookoła PWPW" w 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 

Z okazji Rocznicy 100-lecia powołania PWPW Muzeum Poczty i 
Telekomunikacji we Wrocławiu pragnie zaprosić Państwa na wernisaż 
wystawy czasowej pt. "W 100 lat dookoła PWPW", który odbędzie się 7 
marca 2019 roku o godzenie 12:00 w budynku Muzeum Poczty i 
Telekomunikacji we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. 
Prezentowana wystawa ma na celu ukazanie jednej z wielu gałęzi 
produkcji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, jaką jest druk 
znaczków pocztowych. Na wystawie zaprezentowane zostaną 
nowatorskie emisje znaczków - kamienie milowe w produkcji Wytwórni. 
Nie zabraknie walorów nagradzanych w światowych konkursach na 
najlepiej wydrukowane znaczki, wyróżniane niejednokrotnie podczas 
konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Rządowych 
Producentów Znaczków Pocztowych. 



Biuletyn Filatelistyczny 
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Wystawa objęta została Patronatem Honorowym Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz wpisuje się 
w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Oficjalne otwarcie wystawy przewidziane jest na godzinę 12:00. 

 
Waleria Kozłowska 
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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. 

Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na  

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

