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Polacy ratujący Żydów
24 marca 2019 roku do obiegu
wchodzi znaczek pocztowy o
wartości 3,30 zł, na którym
przedstawiono fotografię rodziny
Ulmów.

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

Poczta Polska
1
3,30 zł
160.000 sztuk
offset
39,5 x 51mm
fluorescencyjny
8 znaczków i przywieszka (3x3)
24 marca 2019 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki
40. rocznica utworzenia Instytutu Kardiologii im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
21 marca 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): wizerunek
serca z tomografu komputerowego,
•
na ilustracji: widok sali operacyjnej i znak Instytutu Kardiologii im.
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Warszawie.

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano jednostronnie, techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
8.000 sztuk. Projekt: Jacek Konarzewski.
Emisji
towarzyszy
datownik
okolicznościowy,
stosowany
w
UP
Warszawa 1.
źródło: Poczta Polska
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24 marca 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
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•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): postać siostry
zakonnej, naczelnej matki przełożonej prowincji warszawskiej
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - Matyldy
Getter, zwanej Matką Matyldą Getter,
•
na ilustracji: fotografie dzieci uratowanych przez Matkę Matyldę
Getter ułożone na dwóch dłoniach.
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano jednostronnie, techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
8.000 sztuk. Projekt: Bożydar Grozdew.
Emisji
towarzyszy
datownik
okolicznościowy,
stosowany
w
UP
Warszawa 1.
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe

•

•

•

Datowniki jednodniowe
•
•
•
•
•

2019.03.22. Bydgoszcz 1: Wystawa Akcja "Żegota" Polski
Podziemnej. Rada Pomocy Żydom Żegota, projekt: Waldemar
Kawiński
2019.04.02. Łowicz 1: Wielkanoc, projekt: Tadeusz Dłubisz
2019.04.04. Warszawa 4: 25. Targi Wydawców Katolickich 25,
projekt: Roch Stefaniak
2019.04.12. Zabrze 1: XI Międzynarodowe Targi Dziedzictwa
Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. 220 lat, projekt: Waldemar
Kawiński
2019.04.27. Chrzanów: 57. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs
Filatelistyczny "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" Półfinał
Małopolski w I LO im. Stanisława Staszica. Chrzanów, projekt:
Adam Szuler

5.

6.

7.

8.

9.

Poczty specjalne
Regulamin "Poczty samolotowej" organizowanej w dniu 25 maja
2019 r. z okazji 100. rocznicy powstania Aeroklubu Polskiego w
Poznaniu im. Wandy Modlibowskiej
1.
•
•
•
2.

3.

4.
•
2

Organizatorami "Poczty samolotowej" są:
Aeroklub Poznański,
Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Poznaniu,
Region Sieci w Poznaniu, UP Swarzędz 1, UP Grodzisk Wlkp., UP
Poznań 2.
"Poczta samolotowa" zostanie zorganizowana w dniu 25 maja
2019 r. z okazji 100. rocznicy powstania Aeroklubu Polskiego w
Poznaniu. Przewóz przesyłek nastąpi na trasach:
A. UP Swarzędz 1 - lotnisko w Kobylnicy - z międzylądowaniem na
lotnisku w Kąkolewie dalej - lotnisko w Kobylnicy - UP Poznań 2,
zwana dalej pocztą specjalną na trasie "A",
B. UP Grodzisk Wlkp.- stoisko okolicznościowe na lotnisku w
Kąkolewie - lotnisko w Kąkolewie - lotnisko w Kobylnicy - UP
Poznań 2, zwana dalej pocztą specjalną na trasie "B".
Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez
Region Sieci w Poznaniu.
Do przewozu "Pocztą specjalną" zostaną dopuszczone listy
priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane
i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
Wydane z tej okazji:
kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty
pocztowej,

można nabyć w Urzędach Pocztowych:
UP Swarzędz 1 pod adresem: ul. Dworcowa 7, 62-017 Swarzędz,
tel. 519-034-733 lub 885-870-520, e-mail: up-swarzedz334520@poczta-polska.pl.
Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku
Pocztowego
dla
UP
Swarzędz
1
nr
12132025500290064600007400.
UP Grodzisk Wielkopolski pod adresem: ul. Bukowska 2, 62-065
Grodzisk Wlkp., tel. 885-900-994 lub 614445874, e-mail: upgrodziskwielkopolski-241522@poczta-polska.pl.
Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku
Pocztowego
dla
UP
Grodzisk
Wlkp.
nr
60132025500290064600007118.
UP Poznań 2 pod adresem: ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2,
tel. 885-951-557, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@pocztapolska.pl.
Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku
Pocztowego dla UP Poznań 2 nr 10132025500290064500007323.
Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą specjalną" po ich
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu
zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 maja 2019 roku na
adres wybranego Urzędu Pocztowego UP Swarzędz 1 lub UP
Grodzisk Wlkp. (adresy powyżej), w zależności od tego z
którego UP ma być Poczta specjalna przewieziona z dopiskiem
na kopercie "Poczta samolotowa".
Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą specjalną" do
przewiezienia przesyłek tylko na trasie "B" będą również
przyjmowane w dniu 25 maja 2019 r. na stoisku okolicznościowym
zorganizowanym podczas festynu na lotnisku w Kąkolewie.
Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą specjalną" zostaną
ostemplowane datownikiem okolicznościowym:
w UP Swarzędz 1 dla trasy "A" z hasłem: 100 LAT AEROKLUBU
POLSKIEGO W POZNANIU Poczta samolotowa Lotnisko
Kobylnica oraz
w UP Grodzisk Wlkp. dla trasy "B" z hasłem: 100 LAT AEROKLUBU
POLSKIEGO W POZNANIU Poczta samolotowa Lotnisko
Kąkolewo.
Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą specjalną" po ich
opracowaniu w poszczególnych Urzędach Pocztowych: Swarzędz
1 oraz Grodzisk Wlkp. oraz na stoisku okolicznościowym
organizowanym przez Urząd Pocztowy Grodzisk Wlkp. zostaną
przekazane upoważnionym osobom, które dalej przekażą przesyłki
upoważnionemu pilotowi samolotu celem przewiezienia ich na
określonej wcześniej trasie.
Po przewiezieniu "Pocztą specjalną" przesyłki zostaną przekazane
upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Poznań 2 gdzie
zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz
stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono samolotem
Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej pilot
Andrzej Rybski". Następnie przesyłki zostaną przesłane i
doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą
specjalną" odpowiada:
w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego
wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Poznaniu,
UP Swarzędz 1, UP Grodzisk Wlkp., UP Poznań 2,
w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym
regulaminie, trasie: Aeroklub Poznański,
w zakresie prawidłowego przebiegu "poczty specjalnej" Biuro
Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w
dniu 14 marca 2019 r.
* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki
nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości
żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki
nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje
odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki
z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z
zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".
źródło: Poczta Polska
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Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz
•

Wystawa Akcja "Żegota" Polski Podziemnej, numer:
10/Bydgoszcz, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu:
22 marca 2019 roku
Kartka nr 10 dostępna będzie podczas inauguracji Wystawy w dniu 22
marca 2019 roku w Holu Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@pocztapolska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin
•

PZF Okręg Zachodniopomorski Półfinał 57. Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego Od Unii Lubelskiej
do Unii Europejskiej, numer: 8/Szczecin, nakład: 250 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 5 kwietnia 2019 roku
•
Dowódcy Powstania Wielkopolskiego, numer: 9/Szczecin,
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 kwietnia
2019 roku
•
100. rocznica Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, numer:
10/Szczecin, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10
kwietnia 2019 roku
Kartka nr 8 dostępna w UP Szczecin 1, nr 9 – Koszalin 9, Szczecin 1, nr
10 – Koszalin 9, Szczecin 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Informacje różne
Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II
Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało
kartkę okolicznościową oraz znaczek personalizowany z serii "Ziemia
Gliwicka św. Janowi Pawłowi II", która przedstawia Papieski Tron
znajdujący się w Katedrze Gliwickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w
Gliwicach.
Zaplanowana na 15 czerwca, została odwołana ze względu na zły stan
zdrowia papieża. Na pustym tronie papieskim, przy śpiewie "Tu es
Petrus" bp Gerard Kusz złożył wiązankę białych kwiatów. Na gliwickim
lotnisku odbyło się tylko nabożeństwo, w którym uczestniczyli dostojnicy
śląskich kościołów i legat papieski na to spotkanie, metropolita Detroit w
USA kard. Adam Maida.
W dniu 17.06.1999 o godz. 11.55 Ojciec Święty
Jan Paweł II wylądował na gliwickim lotnisku w
drodze na Jasną Górę. Przywitany przez
biskupa gliwickiego Jana Wieczorka, odmówił
wspólnie z wiernymi modlitwę Anioł Pański, po
czym poświęcił korony na obrazy Matki Boskiej
Boguckiej, Matki Boskiej Pokornej w Rudach
Wielkich, Matki Boskiej Raciborskiej oraz nowy
sztandar miasta.
Tron papieski z pamiętnej wizyty Jana Pawła II
w Gliwicach został w 2000 r. umieszczony w
prezbiterium gliwickiej Katedry św. Apostołów
Piotra i Pawła.
Tron został wykonany przez Pracownię Konserwatorską Art-Reno z
Zabrza.
Znaczek będzie kasowany datownikiem dziennym UP Gliwice 1.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub email: stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk

Kazimierz Piechowski więzień KL Auschwitz numer 918
Minie niebawem sto lat od narodzin Kazimierza Piechowskiego (19192017), człowieka, który wraz z trzema towarzyszami wsławił się
brawurową udaną ucieczką z KL Auschwitz, który był świadkiem
ofiarowania życia przez Maksymiliana Kolbe za współwięźnia Franciszka
Gajowniczka.
20 czerwca 1942 roku przebrani w
niemieckie
mundury,
samochodem
należącym do SS uciekli z obozu - fabryki
śmierci, główną bramą ze słynnym
napisem "Arbeit macht frei" Kazimierz
Piechowski, Stanisław Jaster, porucznik
Armii Krajowej, Eugeniusz Bendera oraz
ksiądz Józef Lempart. Do końca wojny
Kazimierz
Piechowski
walczył
w
szeregach Armii Krajowej, za co po wojnie
był represjonowany i skazany na 10 lat
więzienia.
W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego roku otrzymał nagrodę
Kustosza Pamięci Narodowej, przyznawaną przez Instytut Pamięci
Narodowej.
W styczniu 2006 roku na wniosek Senatora RP Macieja Płażyńskiego,
Rada Miasta Tczewa nadała Kazimierzowi Piechowskiemu tytuł
Honorowego Obywatela miasta Tczewa. Natomiast w 2016 roku
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pelplin. Zmarł w Gdańsku.
Został pochowany na cmentarzu przy ul. Gdańskiej w Tczewie. Uroczyści
pogrzebowe miały charakter państwowy z asystą kompani
reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
27 grudnia 2018 r. tczewscy radni uchwalili na III sesji Rady Miejskiej, że
rok 2019 będzie w Tczewie "Rokiem Kazimierza Piechowskiego"
Z inicjatywy i dzięki staraniom Adama Murawskiego, znanego
tczewskiego filatelisty i kolekcjonera, w opcji "Mój znaczek" został
wydany walor upamiętniający Kazimierza Piechowskiego. Autorami
projektu są Adam Murawski i Jerzy Zimnicki. Wykorzystano fotografię ze
zbiorów prywatnych A. Murawskiego.
Marta Murawska, Jerzy Zimnicki

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
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