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•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): pierwszego
dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej ppłk dr Mariana
Łodyńskiego,
Błogosławionych 108 męczenników polskich
•
na ilustracji: wnętrze obecnej czytelni Centralnej Biblioteki
15 czerwca 2019 roku do obiegu
Wojskowej.
wchodzi znaczek pocztowy o
wartości 3,30 zł, na którym
przedstawiono obraz beatyfikacyjny
108 męczenników polskich II wojny
światowej, autorstwa Stanisława
Baja, znajdujący się obecnie w
kaplicy Sanktuarium Maryjnego w
Licheniu.

Znaczki

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
8.000 sztuk. Projekt: Andrzej Gosik.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
stosowany w UP Warszawa 1.
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•
Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
autor rytu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Jerzy Pietras
Stanisław Baj
1
3,30 zł
140.000 sztuk
rotograwiura
40,5 x 54 mm
fluorescencyjny
35 znaczków (7x5)
15 czerwca 2019 roku
źródło: Poczta Polska

Kolejne emisje znaczków
•

19 czerwca 2019 r.: Tydzień kultury beskidzkiej – 1 znaczek
obiegowy o wartości 4,10zł, w arkuszach po 100 sztuk,
•
21 czerwca 2019 r.: Zabytkowe organy w Polsce – 1 znaczek o
wartości 6,60zł, w bloku,
•
24 czerwca 2019 r.: Anna Walentynowicz – 1 znaczek obiegowy o
wartości 8,70zł, w arkuszach po 100 sztuk,
•
25 czerwca 2019 r.: Polskie odmiany powojników – Clematis – 4
znaczki o wartości 3,30zł, we wspólnym 4-znaczkowym arkusiku.
Szczegóły w kolejnych numerach.

Całostki
100. rocznica utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej
13 czerwca 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:

•
•

•

2019.06.22. Zielona Góra 1: Zielona Góra 2019 Postcrossing
Meeting, projekt: Anna Zielińska-Stecyna
2019.06.25. Płock 1: Rejs Tratwy Pielgrzym - Wisła - Kanał
Bydgoski - Noteć, Warta - Odra - Zalew Szczeciński - Morze
Bałtyckie. Kołobrzeg, Szczecin, Płock, Kraków, projekt: Dariusz
Janowski
2019.06.28. Zakopane: Lato z Pocztą Polską, projekt: Joanna
Rupnicka
2019.07.01. Nakło n. Notecią 1: Rejs Tratwy Pielgrzym - Wisła Kanał Bydgoski - Noteć - Warta - Odra - Zalew Szczeciński - Morze
Bałtyckie. Kołobrzeg, Nakło n. Notecią, Kraków, projekt: Dariusz
Janowski
2019.07.05.
Puszczykowo:
XIX
Krajowa
Konferencja
Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II w roku 5. rocznicy
kanonizacji Jana Pawła II. Totus Tuus Cały Twój, projekt: Adam
Szuler

Biuletyn Filatelistyczny

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz
•

20. rocznica wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy i Toruniu,
numer: 17/Bydgoszcz (dodruk), nakład: 300 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 19 czerwca 2019 roku
Kartka nr 17 (dodruk) dostępna w UP Bydgoszcz 1, Toruń 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@pocztapolska.pl).

Erki okolicznościowe
•

od 2019.07.01. Lublin 1
(20-001): 450 lat Unii
Lubelskiej, nakład: 200
sztuk,
projekt:
Anna
Betlejewska

Wydawnictwa

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice
•

20. Rocznica pobytu Św. Jana Pawła II w Gliwicach, numer:
2/Katowice (dodruk), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 17 czerwca 2019 roku
Kartka nr 2 dostępna w UP Gliwice 1 (tel.: 32 231 32 00).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach
(telefon: 887 334 292, e-mail: ewelina.lerke@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Lublin
•

75.rocznica bitwy pod Osuchami, numer: 19/Lublin, nakład: 350
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 czerwca 2019 roku
•
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu Lublin
2019, numer: 20/Lublin (kartka dwustronna), nakład: 450 sztuk,
termin wprowadzenia do obrotu: 17 czerwca 2019 roku
•
Bawmy się! Święto Kielc, numer: 21/Lublin (kartka dwustronna),
nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17 czerwca
2019 roku
Kartki nr 19 i 20 dostępne w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel.
41 34-535-83), nr 21 - Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 34535-83), Kielce 12 (tel. 885-920-842) informacja w godzinach 7.00-15.00.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 81 745 27 34 wew. 881, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe – Poznań
•

20. rocznica beatyfikacji przez Jana Pawła II 108 męczenników
polskich, numer: 27/Poznań, nakład: 450 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 13 czerwca 2019 roku
Kartka nr 27 wraz z datownikiem FDC z hasłem: Błogosławionych
108 męczenników polskich dostępna będzie w Urzędzie
Pocztowym Ślesin k. Konina, Ul. Kleczewska 14, 62-561 Ślesin k.
Konina. Godziny otwarcia UP: dni robocze: 08:00-17:00, soboty:
08:00-14:00, tel. 887-853-849 e-mail: up-slesin-269094@pocztapolska.pl . Kartka będzie też dostępna na stoisku okolicznościowym
w dniu 15.06.2019 r. w Licheniu podczas uroczystości
jubileuszowych. Ponadto kartka dostępna też 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. 885-951557.
•
Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w
Poznaniu gen. bryg. Franciszek Seweryn Wład, numer:
32/Poznań, nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 29
czerwca 2019 roku
•
Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w
Poznaniu, numer: 33/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 550
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 29 czerwca 2019 roku
Kartka nr 32 oraz nr 33 w cenie jednostkowej 1,10 zł wraz z
datownikiem z hasłem: Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk
Lądowych w Poznaniu dostępna będzie 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-260323filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Kartki wraz z
datownikiem będą też dostępne na stoisku okolicznościowym w
dniu 29.06.2019 r. w godzinach 10:00 do 15:00 na terenie
Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
przy ul. Wojska Polskiego 86/90. Wstęp wolny. Serdecznie
zapraszamy.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska
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Taryfy i cenniki opłat Poczty Polskiej
W tym roku planowane jest nowe wydanie monografii "Taryfy i cenniki
opłat Poczty Polskiej".
Już pierwsze wydanie tej publikacji było swego rodzaju ewenementem
na skalę krajową i choć ujrzała ona światło dzienne dobre osiem lat temu,
nadal służy jako wykładnia wielu filatelistom, ekspertom czy sędziom
filatelistycznym. Czas płynie jednak nieubłaganie, a wraz z nim zmieniają
się taryfy pocztowe - stąd powstał pomysł wydania nowej monografii z
uzupełnieniem o taryfy ostatnich lat.
Z myślą o posiadaczach I wydania Taryf z roku 2010 podjęliśmy decyzję
o wydaniu Taryf w dwóch wersjach.
I wersja
Jest to nowe wydanie "Taryf", które na 563 stronach zawiera dokumenty
zgodne treściowo z dokumentami oryginalnymi z lat 1941-2019, w
szczególności:
•
taryfy i cenniki obrotu wewnętrznego,
•
taryfy i cenniki obrotu zagranicznego,
•
taryfy i cenniki dla przesyłek lotniczych,
•
taryfy i cenniki dla urzędowych przesyłek listowych,
•
taryfy dopłat,
•
wiele innych dokumentów uzupełniających taryfy, np. o ulgach,
przesyłkach bezpłatnych, obowiązkowych opłatach, itp.
Wydanie to jest przeznaczone przede wszystkim, choć nie tylko, dla
filatelistów nieposiadających I wydania. W tej wersji poza nowo
wprowadzonymi wykazami opłat za Międzynarodowe kupony na
odpowiedź (1947-2019) i opłat za SUPER-EKSPRES (1991-1995) nie
wprowadzaliśmy żadnych zmian. Wymiary: 17,4 x 24,4 cm; okładka
twarda.
II wersja - UZUPEŁNIENIE I Wydania Taryf
Wydana w formie broszury o wymiarach "Taryf" z myślą o posiadaczach
I wydania z 2010 roku, która na 72 stronach zawiera taryfy krajowe i
zagraniczne z lat 2010-2019. Także i ta wersja zawiera nowo
wprowadzone wykazy opłat w formie tabel za Międzynarodowe kupony
na odpowiedź (1947-2019) i za SUPER-EKSPRES (1991-1995).
Wymiary: 17,4 x 24,4 cm.
Planowany termin wydania jesień 2019. Wszelkie pytania i zamówienia
prosimy kierować na adres: staszek@phila.pl lub adamek@gmx.ch

Stanisław Fołta, Adam Kielbasa-Schoeni

Biuletyn Filatelistyczny

Informacje różne
XX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego
W Kościanie organizowane będzie w dniu 18 czerwca 2019 r. XX
Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego odbywające się w
gmachu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.
Podczas seminarium zorganizowane będzie stoisko okolicznościowe, na
którym będzie stosowany datownik okolicznościowy z hasłem: XX
Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego. Dowódcy
Powstania i Wojska Wielkopolskiego 1918-1919. Płk Wincenty
Wierzejewski (1889-1972) - Skaut, Powstaniec, Oficer, Artysta. Wstęp
wolny. Na stoisku będzie dostępna ciekawa i bogata oferta Poczty
Polskiej S.A., będą dostępne walory filatelistyczne - kartki i znaczki o
tematyce historyczno patriotycznej w szczególności nawiązujące do
Powstania Wielkopolskiego, Niepodległości. Ponadto na stoisku będą
dostępne również wydawnictwa emisji 100. rocznica urodzin Adama
Tomaszewskiego.
Stoisko okolicznościowe będzie czynne w godzinach 09:00 do 15:00.
Serdecznie zapraszamy.
Anna Plewa-Śróda
Tadeusz Kościuszko - naczelnik, inżynier, generał
Najlepsze prace nadesłane na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na
projekt kartki pocztowej pt. "Tadeusz Kościuszko - naczelnik, inżynier,
generał" zostały wydane w formie MojegoZNACZKA.

Osoby zainteresowane tym wydawnictwem szczegóły uzyskają pod
adresem email: olesnicoviana@wp.pl
Przypominam że od 6.06 w UP Wrocław 1 jest stosowany datownik
okolicznościowy tematycznie związany z tymi znaczkami oraz jest
dostępna także kartka okolicznościowa.
Adam Szuler

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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