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100. rocznica powstania Jagiellonii Białystok

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki
100. rocznica powstania Jagiellonii Białystok
30 maja 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30
zł, na którym przedstawiono historyczny herb Jagiellonii Białystok
używany w latach 1987-1999, 2003-2006, który będzie używany od lipca
2020 roku oraz odznakę 42. Pułku Piechoty im. Generała Jana Henryka
Dąbrowskiego z 1935 roku - protoplasty Jagiellonii Białystok, na drugim
planie - fotografię drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z 1951 roku.

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

Jan Konarzewski
1
30 gr
5.000.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 25,5 mm
fluorescencyjny
100 znaczków (10x10)
30 maja 2020 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki
100-lecie Muzeum Wojska Polskiego
30 maja 2020 roku do obiegu wchodzą trzy kartki pocztowe, na których
przedstawiono:
na pierwszej:

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

Jarosław Ochendzan
1
3,30 zł
90.000 sztuk
offset
40,5 x 40,5 mm
fluorescencyjny
5 znaczków i 1 przywieszka (3x2)
30 maja 2020 roku
źródło: Poczta Polska

•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): fotografię
portretową Marszałka Józefa Piłsudskiego,
na ilustracji: obraz "Bitwa pod Zadwórzem" autorstwa S. KaczoraBatowskiego, pochodzący ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego,

na drugiej:

Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!"
30 maja 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 30
gr, na którym przedstawiono słupek wskaźnikowy informujący o zbliżaniu
się do przejazdu kolejowo - drogowego oraz czerwone tory kolejowe na
czarnym tle.

•
•
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na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): fotografię
portretową pułkownika Bronisława Gembarzewskiego,
na ilustracji: akwarelę "Patrol Szwoleżerów Gwardii" autorstwa B.
Gembarzewskiego, pochodzącą ze zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego,
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na trzeciej:

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz
•

25 lat informatyzacji placówek Poczty Polskiej 1995-2020,
numer: 10/Bydgoszcz, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 1 czerwca 2020 roku
•
25 lat informatyzacji placówek Poczty Polskiej 1995-2020,
numer: 11/Bydgoszcz, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 1 czerwca 2020 roku
Kartki nr 10 - 11 dostępne w UP Bydgoszcz 1. Emisji kartek towarzyszy
wydanie spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@pocztapolska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

•
•

na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): widok budynku
Muzeum Wojska Polskiego,
na ilustracji: pochodzące ze stałej wystawy Muzeum Wojska
Polskiego zbiory husarskie z II połowy XVII wieku.
Kartki o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano
jednostronnie,
techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie
8.000 sztuk każdej. Projekt: Jarosław
Ochendzan.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
stosowany w UP Warszawa 1.
źródło: Poczta Polska

Międzynarodowy Dzień Dziecka
1 czerwca 2020 roku do obiegu wchodzi kartka
pocztowa, na której przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A
(3,30 zł): rysunek chłopca na rowerku,
•
na ilustracji: postacie bawiących się dzieci
na tle zarysów kontynentów świata.
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm
wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową
na kartonie białym, w nakładzie 8.000 sztuk.
Projekt: Jan Konarzewski.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy,
Warszawa 1.

stosowany

w UP

Wojna 1920, numer: 3/Rzeszów, nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 15 czerwca 2020 roku
Kartka nr 3 dostępna w UP Przemyśl 1 w liczbie 80 szt.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Wydawnictwa
Przegląd Filatelistyczny nr 5/2020
Spis treści numeru majowego:
Aktualności
•
Uchwała Nr 24/XXI/PR/2020 PZG PZF
Dla początkujących
•
Tadeusz Kurlus: Bond, James Bond
Filatelistyka tematyczna
•
Ryszard Prange: Okiem tematyka (34) Specyfika eksponatów
sportowych
•
Dla dociekliwych
•
Jerzy Walocha: Wydanie okolicznościowe z okazji sypania kopca
Piłsudskiego pod Krakowem
•
Janusz Berbeka, Hank Bieniecki, Jerzy Walocha: Zagadkowe
odbitki Fi 343 oraz Fi 432A
•
Marek Zbierski: Przemyślenia aktywnego kolekcjonera
Świat całostek
•
Marian Kazieczko, Adam Mann: Błędy i makulatura na polskich
kopertach pocztowych (5) Koperta pocztowa Ck 45
•
Tadeusz Jarawka: Ciekawe listy Siegera wysłane z Tomaszowa
Mazowieckiego i z Łowicza (GG) do Lorch (III. Rzesza)
Z historii filatelistyki polskiej
•
Krzysztof Lachowicz: 40 lat Oddziału Filatelistycznego WKK im. T.
Kościuszki
Numizmatyka
•
Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne
Aukcje, recenzje, wystawy
•
Janusz Milewski: W stulecie powstania - album o PWPW SA
Rozmaitości
•
Adam Szuler: Koronawirus zostawił także ślad w filatelistyce
•
Kalejdoskop
Dla najmłodszych
•
Kolorowanka

źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•

2020.06.18. Gliwice 1: 1945 75 lat 2020.
Piast Gliwicki Klub Sportowy, projekt:
Barbara Pandel
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Inne informacje
Rok Jana Pawła II
W związku z ustanowieniem przez Sejm roku 2020 rokiem św. Jana
Pawła II Koło PZF nr 1 im. St. Miksteina przygotowało kopertę oraz
nakładkę na frankaturę mechaniczną, która będzie stosowana 13
czerwca 2020 r.

Osoby zainteresowane odbitką frankatury, bądź informacją na ten temat,
proszone są o kontakt do dnia 09.06.2020 pisząc na adres e-mail
m.jackowsky@wp.pl.
Marcin Jackowski
175 lat Drogi Żelaznej Warszawsko Wiedeńskiej
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im.
Tadeusza Hampla z okazji 175. Rocznicy uruchomienia Drogi Żelaznej
Warszawsko Wiedeńskiej będzie stosował nakładkę okolicznościową na
maszynę frankująca.

Nakładka przedstawia parowóz Warszawa, pierwszy parowóz pracujący
na tej trasie. Przewidziane są koperty okolicznościowe z reprodukcją
pocztówki przedstawiającą dworzec Warszawsko Wiedeński. Odbitki
listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub
okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić
ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,00 zł/szt, lub na kopercie
okolicznościowej w cenie 6 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym
będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 7,20 zł/szt. (brak
miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również
nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania
okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście
zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w
transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,20 zł na zwrotny
list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia
nadesłane do dnia 9.06.2020 r., korespondencję do ofrankowania proszę
kierować na adres:
Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
"FRANKOTYP"
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1
Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto
Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP
o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę
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dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie
koperty nadesłane do 9.06.2020 r. Ze względu na brak możliwości
śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na
bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie
listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie
zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być
zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki
zwrotnej.
Przewodniczący Klubu Krzysztof Błaszczyk

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.

