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•
na ilustracji: panoramę Torunia i fragment odezwy generała broni
Józefa Hallera, dowódcy Frontu Pomorskiego, do mieszkańców
Pomorza, z 21 stycznia 1920 roku.

17 stycznia 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości
3,30 zł, na którym przedstawiono fragment pomnika Wdzięczności
Powstańcom Wielkopolskim na tle ratusza w Lesznie.

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

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•

2020.01.23. Koszalin 1: Pokaz Filatelistyczny Front Północny
Powstania Wielkopolskiego. Koło PZF przy PK. mjr Stanisław
Taczak, projekt: Władysław Fijałkowski
2020.03.14. Wrocław 1: X Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Harcerskiej I Turystycznej Bumerang 10, projekt: Joanna Rupnicka
i Maciej Syrek

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą
•
Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Andrzej Gosik
1
3,30 zł
30.000.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 25,5 mm
fluorescencyjny
100 znaczków (10x10)
17 stycznia 2020 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki

od 2020.02.19. do 2020.12.31. Rychtal: Gmina Rychtal w
Granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat, projekt: Tadeusz
Wincewicz

Wznowienie stosowania
zmienną datą
•
•
•
•
•

datowników

stałych

ozdobnych

ze

od 2020.01.15. do 2020.12.31. Jarocin Poznański 1: 200 lat
Poczty w Jarocinie 1816-2016
od 2020.01.15. do 2020.12.31. Poznań 2: Sklep Filatelistyczny
od 2020.01.15. do 2020.12.31. Poznań 9: Stary Rynek
od 2020.01.15. do 2020.12.31. Poznań 9: XX lat Towarzystwa im.
H. Cegielskiego w Poznaniu
od 2020.01.15. do 2020.12.31. Poznań 9: Zamek Królewski
przywrócony Poznaniowi

100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski

Informacje różne
Leszno 100-lecie odzyskania niepodległości
18 stycznia 2020 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): podobiznę
generała broni Józefa Hallera,

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Koło PZF w Lesznie
przygotowało 3 kartki pocztowe, "MÓJznaczek" (we współpracy z
władzami miasta) oraz datownik okolicznościowy, który będzie
stosowany 17 stycznia w UP Leszno 1.
Kartki wydano w nakładzi epo 200 szt. każdej, znaczek w nakładzie 100
arkusików (900 znaczków).

Biuletyn Filatelistyczny
Rok św. Jana Pawła II
Z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz ustanowionego
przez Sejm i Senat RP roku 2020 rokiem św. Jana Pawła II Wydawnictwo
Vandre i Klub Cracoviana wydały "MOJEznaczki" oraz serię 18 kartek w
różnych wariantach.
Na ilustracjach poniżej znaczki, na stronie internetowej przykładowe pięć
kartek. Informacje dodatkowe i pytania: wa.wlad@gmail.com lub telefon
12 42 100 65.
17 stycznia, z okazji uroczystej sesji Rady Miasta w korytarzach PWSZ
w Lesznie odbędzie się pokaz filatelistyczny, czynne będzie też stoisko
pocztowe.
Lech Woźny
100. rocznica
wydawnictwa

przejęcia

Rychtala

przez

wojsko

polskie

-

19 stycznia 2020 r. obchodzić będziemy 100. rocznicę przejęcia Rychtala
i okolic przez wojsko polskie - żołnierzy 12. Pułku Strzelców
Wielkopolskich, którzy w lutym przemianowano na 70. Pułk Piechoty.
Przejęcie tych ziem i włączenie ich w granice II Rzeczypospolitej to
realizacja postanowień Traktatu Wersalskiego.

Wydane będą trzy wzorów znaczków emisji "MójZNACZEK":
1. z rysunkiem herbu miasta Rychtal (Reichthal) obowiązującym do
1920 r.;
2. z fotografią odznaki pułkowej 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich - 70.
Pułku Piechoty;
3. z rysunkiem herbu Gminy Rychtal według wzoru obowiązującego od
ubiegłego roku.

Władysław Andreasik
Wystawa ikonograficzna z okazji 75. rocznicy podpalenia Bazyliki
Prymasowskiej w Gnieźnie
Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski", wraz z kolekcjonerem
Wojciechem Śmieleckim zaprasza na wernisaż wystawy filatelistycznoikonograficznej z okazji 75. rocznicy podpalenia Bazyliki Prymasowskiej
w Gnieźnie.
Na wystawie zostanie przedstawiona tragiczna historia podpalenia
Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie dnia 23 stycznia 1945, w dwa dni po
wkroczeniu Armii Czerwonej do Gniezna. W trakcie wernisażu będzie
dostępny na stoisku pocztowym datownik okolicznościowy, kartka
pocztowa oraz znaczki spersonalizowane dotyczące tego wydarzenia.
Wszystkie te wydawnictwa można także zamówić u Wojciecha
Śmieleckiego - tel. 608391138

Patronat honorowy nad wystawą przyjął Ksiądz Arcybiskup Wojciech
Polak, Prymas Polski. Otwarcie wystawy odbędzie się 23 stycznia 2020r.
o godzinie 11:00 w punkcie Informacji Turystycznej znajdującym się na
ul. Bolesława Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej). Wystawa
czynna będzie od 23 stycznia do 7 lutego 2020r. w godzinach otwarcia
punktu Informacji Turystycznej.
Serdecznie zapraszamy!
Wojciech Śmielecki
Kartki związane z osobą Jana Pawła II dostępne w UP Lublin 1

Znaczki wydane będą w arkusiku z okolicznościowymi napisami na
marginesach, a także herbami niektórych wiosek ziemi rychtalskiej. Na
ilustracji - wizualizacja arkusika.
Nakładem prywatnym wydany zostanie formularz kartkowy z fotografią
wspomnianej wyżej odznaki pułkowej oraz herbami włączonych do Polski
miejscowości tzw. kraiku rychtalskiego. Zamieszczamy też wizualizację
kartki
ze
znaczkiem
personalizowanym
ostemplowanej
okolicznościowym datownikiem.
19 stycznia (niedziela, godziny popołudniowe) stoisko pocztowe z
datownikiem czynne będzie w Bibliotece w Rychtalu, gdzie m.in.
zwiedzać będzie można okolicznościową wystawę dokumentalnofotograficzna poświęconą dawnej granicy polsko-niemieckiej na tym
obszarze.
Dystrybucję wydawnictw prowadzi Firma WRATISLAVIA: e-mail:
wratislavia@vp.pl, zapytania i informacje: tel. 603 853 353.
W nawiązaniu do informacji o planowanym stosowaniu datownika ze
zmienną datą z legendą "Gmina Rychtal w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej - 100 lat" i rysunkiem współczesnego herbu Gminy Rychtal planowane jest wydanie pocztowego formularza kartkowego ze
współczesną mapą rychtalskiej gminy i jej herbem.
Tadeusz Wincewicz

2

W UP Lublin 1 dostępne są następujące kartki pocztowe związane z
osobą Jana Pawła II:
•
V. rocznica kanonizacji JP II, nr 5/Lublin 2019
•
V. rocznica kanonizacji JP II, nr 6/Lublin 2019
•
Rejs Tratwy Pielgrzym, nr 9/Lublin 2019
•
20.rocznica wizyty JP II w Sandomierzu, nr 17/Lublin 2019
•
20.rocznica wizyty JP II w Zamościu, nr 13/Lublin 2019
•
Pierwsza Rocznica Powstania Muzeum Samochodu Papieskiego
JP2, nr 37/Lublin 2019
•
Pierwsza Rocznica Powstania Muzeum Samochodu Papieskiego
JP2 dodruk, nr 37/Lublin 2019
Kontakt:
tel.
81
534-65-60,
e-mail:
up-lublin-230710filatelistyka@poczta-polska.pl
Anna Frymus
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