Nr 10 (751)  8 marca 2019 r.  ISSN 1896-561X

Znaczki

Datowniki okolicznościowe

Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Abu Dhabi 2019

Datowniki jednodniowe

7 marca 2019 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 2,60
zł, na którym przedstawiono zawodnika ze zniczem olimpijskim i
zawodnika przekraczającego linię mety oraz logotyp igrzysk.

•
•
•

2019.04.09. Gdańsk 50: 2019 Rok Anny Walentynowicz. Anna,
projekt: Dariusz Janowski
2019.05.08. Kraków 1: Zakończenie uroczystości kościuszkowskiej
na Politechnice Krakowskiej. Dwusetna rocznica ponownego
pochówku Tadeusza Kościuszki, projekt: Andrzej Błaszczyk
2019.05.18. Czeladź 1: XX Festiwal Ave Maria, projekt: Teresa
Strojniak

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz
•

10-lecie nadania imienia Kazimierza Górskiego Szkole
Podstawowej w Dobrczu, numer: 9/Bydgoszcz (dodruk) (kartka
dwustronna), nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15
marca 2019 roku
Kartka nr 9 dostępna w UP Bydgoszcz 1, Dobrcz.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@pocztapolska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk
•

2019 Rok Anny Walentynowicz, numer: 1/Gdańsk, nakład: 300
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 25 marca 2019 roku
Kartka nr 1 dostępna w UP Gdańsk 50, Gdynia 1, Szczecin 1, Koszalin 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Informacje różne
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich i rotmistrz Edward Grabski
Dla uczczenia setnej rocznicy utworzenia 1(2),3/ 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich w Gnieźnie wydana została seria znaczków
personalizowanych.
Znaczki przedstawiają rotmistrza Edwarda Grabskiego twórcę
wielkopolskiej kawalerii w czasie Powstania Wielkopolskiego,
organizatora i I dowódcę 17 Pułku Ułanów oraz defiladę Ułanów w
Krakowie na ulicy Floriańskiej.
Znaczki powstały z inicjatywy Małgorzaty Grabskiej i Dariusza Mielcarka.
Autorami projektów są: Dariusz Mielcarek, Mikołaj Kaczmarek i Paweł
Kochański.
Znaczki przedstawione w arkusiku są pełnoprawnymi znaczkami
pocztowymi - przesyłka ekonomiczna, gabaryt A (do 350g). Zamówienia
można składać na adres: malgorzata.grabska11@wp.pl

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

Dorota Arczewska
1
2,60 zł
216.000 sztuk
offset
43 x 31,25 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (3x4)
7 marca 2019 roku
źródło: Poczta Polska
Edward Grabski herbu Wczele (ur. 8.07.1883r w Kruszy Podlotowej koło
Inowrocławia, zm. 8.03.1951r. w Poznaniu) przystępuje do tworzenia
pierwszego pułku ułanów w Gnieźnie już 28.12.1918r. W Poznaniu

Biuletyn Filatelistyczny
30.12.1918r. podporucznik Kazimierz Ciążyński tworzy strzelców
konnych, późniejszy 1 płk ułanów, a po unifikacji z Wojskiem Polskim 15
Pułk Ułanów Poznańskich. Pierwsi ułani przystępują do walk w potyczce
pod Zdziechową, potem w walkach na froncie północnym o Szubin. Do
17 Pułku Ułanów wcielono po rozejmie w Trewirze część Szwadronu
Nadgoplańskiego. W 1920 pułk przejmuje z rąk niemieckich min
Bydgoszcz, a później bierze udział w wojnie bolszewickiej. Dnia
7.05.1920r. jako pierwszy oddział polski wkracza do Kijowa. Ten dzień
staje się dniem Święta Pułku. Po powrocie do Gniezna w dniu
14.09.1919r. Janina z Prądzyńskich Grabska wraz z mężem Edwardem
Grabskim wręcza pułkowi sztandar pułku. W dniu 21.11.1921r. pułk
zmienił garnizon i przybył do Leszna. W kampanii wrześniowej pułk
zasłynął min. wkroczeniem do Niemiec poprzez atak na Wschowę oraz
walkach w bitwie nad Bzurą. Został rozwiązany w Łazienkach
Królewskich dnia 29.09.1939r., choć ułani pułku walczyli dalej w
konspiracji, na Zachodzie, a część oddała życie w zbrodni katyńskiej,
min. Kazimierz Grabski.
Edward Grabski realizował sowim postępowaniem idee solidaryzmu
społecznego, która przyniosła wolność Wielkopolsce i Kujawom. Uczył
się w dzisiejszym liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, odbył roczną
przymusową służbę w 4 pułku huzarów pruskich w Oławie a po powrocie
z wojska maturę zdał w Bydgoszczy. W 1906r. przejął pod zarząd
majątek matki w Bieganowie koło Wrześni. Profesor Janusz Karwat
podaje, że w czasie powstania ofiarował 0,5 mln marek na rzecz
Powstania, żołd ułanom płacił z własnych pieniędzy, ofiarował tez
hodowane konie oraz uzbrojenie. W XX-leciu wspomagał bezrobotnych
ułanów zatrudniając ich w swoich fabrykach, niosąc pomoc humanitarną
dla nich. W 1939r. został wysiedlony z żoną i piątką dzieci do Warszawy.
W Powstaniu Warszawskim polegli jego dwaj synowie Edward junior
(2.08.1944r.) oraz Leon Grabski (24.09.1944r.). Wysiedlony został wraz
z żoną oraz najmłodszymi córkami Barbarą i Teresą do obozu w
Furtwangen. Tam umiera dnia 13.07.1945r. jego najmłodsza córka
Teresa. W 1946r. wraca do Polski, gdzie pozostaje bez środków do życia
po zrabowaniu całego swojego majątku przez władze PRL. Umiera w
Poznaniu i pochowany zostaje na cmentarzu górczyńskim, gdzie do dziś
zachowała się jego ziemna mogiła. W 1957r. Rada Państwa odmówiła
odznaczenia go Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym posługując się
postanowieniem SR we Wrześni o uznaniu za zmarłego poległego w
Powstaniu Warszawskim jego syna Edwarda Grabskiego juniora.
Dariusz Mielcarek
Nowe formaty przesyłek w nowym cenniku listów
Poczta Polska od 1 kwietnia 2019 r. wprowadza nowy cennik. Zmieniają
się zarówno ceny przesyłek, jak i ich formaty. Wiadomo też jaki los czeka
znaczki kategoryzowane E/P wydane w 2013 roku.
Do tej pory mieliśmy trzy kategorie wagowe: do 350g, ponad 350 do 1000
g i ponad 1000 do 2000 g oraz dwie kategorie gabarytowe - "a" i "b".
Uwzględniając dwie klasy szybkości przesyłek (ekonomiczne i

priorytetowe) dawało to 12 różnych kombinacji, którym odpowiadało 12
pozycji w cenniku. W nowym cenniku kryteria wagowe i wielkościowe
zostają połączone w trzy formaty i tym samym liczba pozycji w cenniku
zmniejsza się o połowę.
Przesyłki formatu S odpowiadają wielkością kopercie C5, mogą mieć
maksymalne wymiary 230 x 160 x 20 mm, a ich maksymalna masa to
500 g.
Przesyłki formatu M odpowiadają wielkością kopercie C4, mogą mieć
maksymalne wymiary 325 x 230 x 20 mm, a ich maksymalna masa to
1000 g.
Przesyłki formatu L, to przesyłki większe od przesyłek formatu M, suma
ich wymiarów (szerokość + długość + wysokość) nie może przekraczać
900 mm, przy czym długość nie może być większa niż 600 mm.
Formatem tym objęte są również rulony, których suma długości i
podwójnej średnicy nie może przekroczyć 1040 mm, a długość nie może
być większa niż 900 mm. Maksymalna masa przesyłek formatu L to
2000 g.
Jeśli przesyłka przekracza którykolwiek wymiar lub górną granicę
wagową, to jest przesyłką większego formatu, np. przesyłka w małej
kopercie C6 ale o masie 600 g będzie przesyłką formatu M.
Dotychczasowe przesyłki z kategorii masowej do 350 g gabarytu "a" stają
się przesyłkami formatu S. Przesyłki z kategorii wagowej ponad 350 do
1000 g gabarytu "a" stają się przesyłkami formatu M. Wszystkie przesyłki
kategorii wagowej ponad 1000 do 2000 g oraz wszystkie przesyłki
gabarytu "b" stają się przesyłkami formatu L. Wg tej zasady do nowej
taryfy przypisane zostają znaczki kategoryzowane E/P, wprowadzone do
obiegu w 2013 roku. Ilustruje to infografika.
Ceny przesyłek dla poszczególnych formatów nie są jeszcze znane,
wiadomo tylko że cena najlżejszej i najmniejszej przesyłki ekonomicznej
wzrośnie z 2,60 zł do 3,30 zł, jest to wzrost o blisko 27%. Pewną
rekompensatą jest podniesienie górnej granicy wagowej z 350 do 500 g.
Wiadomo też, że nie ulegają zmianie opłaty za paczki i przesyłki
zagraniczne.
Do wzrastających cen za usługi listowe powinniśmy się niestety powoli
przyzwyczajać - nie przynoszą one dochodów operatorom pocztowym,
co powoduje, że przy spadającej liczbie przesyłek podwyżki opłat są
nieuniknione.
Marek Jedziniak
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

Trwa
Plebiscyt na najładniejsze znaczki
i kartki wydane w 2018 roku
www.kzp.pl/plebiscyt
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