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Zniszczenia wojenne

31 sierpnia 2022 r.

Biuletyn Filatelistyczny

Znaczki

Datowniki okolicznościowe

40. rocznica Gorzowskiego Sierpnia

Datowniki jednodniowe

30 sierpnia 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy z
oznaczeniem wartości Ekonomiczny M, na którym przedstawiono wieżę
Katedry w Gorzowie Wielkopolskim, tłum protestujących ludzi na
narożniku przy katedrze i tyralierę ZOMO.

•
•

2022.09.01. Warszawa 1: Rok Trzech Generałów, projekt: Andrzej
Gosik
2022.09.17. Starachowice 1: 110. rocznica urodzin Władysława
Wagnera pierwszego polskiego żeglarza, który opłynął świat. 19321939. Gdynia "Zjawa I", "Zjawa II", "Zjawa III"., projekt: Adam
Kowalewski

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą
•

od 2022.09.09. do 2022.12.31. Suchowola: Okopy - tu się wszystko
zaczęło, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Kielce
•

30 lat mspo. XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego. "Borsuk", numer: 7/Kielce, nakład: 350 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 3 września 2022 roku
•
30 lat mspo. XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego. Bayraktar TB2, numer: 8/Kielce, nakład: 350 sztuk,
termin wprowadzenia do obrotu: 3 września 2022 roku
•
30 lat mspo. XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego. płk. Grzegorz Lisowski, numer: 9/Kielce, nakład: 350
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 3 września 2022 roku
Kartki nr 7 - 9 dostępne w kompletach w UP Lublin 1 (tel.81 534-65-60) i
Kielce 1 (tel.41 34-535-83).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).

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

Maciej Jędrysik
1
Ekonomiczny M
1.000.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 25,5 mm
fluorescencyjny
100 znaczków (10x10)
30 sierpnia 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

Wystawa Filatelistyczna. 200 rocznica urodzin Ignacego
Łukasiewicza, numer: 9/Rzeszów, nakład: 300 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 23 września 2022 roku
Kartka nr 9 dostępna w UP Rzeszów 1 i Przemyśl 1. Do kartki stosowany
będzie datownik okolicznościowy.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 519 034 744, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Całostki

Informacje różne

Zniszczenia wojenne

Tegoroczny MSPO odbędzie się po raz 30!

31 sierpnia 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): wizerunek
budynku Pałacu Saskiego przed 1939 r.,
•
na ilustracji: fotografię lotniczą ruin Pałacu Saskiego i Ogrodu
Saskiego w Warszawie z 1945 r. (sygn. nr N34139-1945-06000047-0981, ze zbiorów Wojskowego Biura Historycznego).
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 5.000 sztuk. Projekt: Jarosław
Ochendzan.

Emisji towarzyszy
Warszawa 1.

datownik

okolicznościowy,

stosowany

Sądzę, że jest to jedyna w Polsce (jakakolwiek) impreza, która ma
kompletną dokumentację pocztowo-filatelistyczną.
29 razy Targi Kielce zamawiały i zakupywały w Poczcie Polskiej
datowniki, kartki pocztowe beznominałowe, od 10 lat znaczki
personalizowane. Nie zrobiono tego tylko w 2020 roku ze względu na
covidowe obostrzenia - choć targi MSPO naturalnie się odbyły.

w UP

źródło: Poczta Polska
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Biuletyn Filatelistyczny
I od początku robimy to wspólnie z p. Adamem Kowalewskim - on
projektuje, ja organizuję resztę, tzn. kontakty z Poczta Polską, promocję
wydawnictw, dokumentację, kontakty ze zbieraczami "militariów" itd. itp.
Przez 28 lat Targi Kielce organizowały stoisko dla Poczty Polskiej gratis
- dopiero od 2 lat stosują częściowy barter (bo np. za kartki i znaczki
płacimy). Prośba Targów Kielce o uhonorowanie MSPO przez Pocztę
Polską znaczkiem lub kartką pocztową spotkała się, niestety, z brakiem
odpowiedzi. Trudno - może kiedyś...
Trzykrotnie organizowałem - na terenie Targów i w trakcie trwania
Imprezy pokaz filatelistyczny. Były bardzo udane i okazywały się bardzo
potrzebne.
Jubileusz 30-lecia MSPO Poczta Polska wspólnie z Targami
uhonorowała
trzema
kartkami,
datownikiem
i
znaczkiem
personalizowanym. Klub Divertimento, ma, jak zwykle dla sympatyków i
przyjaciół komplety (i nie tylko) wydawnictw. Także podczas wszystkich
dotychczas wydanych - na terenie trwania Imprezy i jesienią w
specjalnym wydawnictwie jubileuszowym.
Janusz Łojek Prezes Divertimento, tel. 668 481 715
Wyniki Plebiscytu na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe
wydane w 2021 roku
Jak co roku Czytelnicy „Filatelisty” i goście strony internetowej „Katalog
znaków pocztowych” wybierali najładniejsze znaczki i kartki wydane
przez Pocztę Polską. W bieżącej edycji plebiscytu zarejestrowano 479
ważnych zgłoszeń – dziękujemy za tak liczny udział w głosowaniu.
Najładniejszym znaczkiem wydanym w 2021 roku został blok
upamiętniający 100. rocznicę urodzin Czesława Słani, zaprojektowany
przez Marzannę Dąbrowską, zdobywając ponad połowę wszystkich
głosów. Jest to jeden z ostatnich jej projektów, a zwycięstwo w tej edycji
plebiscytu potwierdza, że Pani Marzanna była najlepszą projektantką
znaczków polskich wszech czasów – zwyciężyła w największej liczbie
plebiscytów, również jeśli weźmiemy pod uwagę jego edycję specjalną.
Ogromnie żałujemy, że nie będzie już kolejnych znaczków z jej
podpisem.
W kategorii kartek wygrała bardzo udana seria trzech całostek „Polskie
dworce kolejowe”, zaprojektowana przez J. Konarzewskiego.
Gratulujemy sukcesu!
Pełne wyniki dla pierwszych pięciu pozycji w każdej kategorii
przedstawiają tabele:
Znaczki
Pozycja
1

Głosów
262

Procent
54,70%

2
3

57
32

11,90%
6,68%

4
5

26
18

5,43%
3,76%

Głosów
56

Procent
11,69%

Data i nazwa emisji
2021.10.22. 100. rocznica urodzin
Czesława Słani
2021.04.30. Owady pożyteczne
2021.09.02. 400. rocznica bitwy
pod Chocimiem
2021.07.23. Polskie transatlantyki
2021.04.21. Europa

Całostki
Pozycja
1

Data i nazwa emisji
2021.09.24.
Polskie
dworce
kolejowe
2
52
10,86%
2021.06.21. Polskie uzdrowiska
3
49
10,23%
2021.01.21. 50-lecie decyzji o
odbudowie Zamku Królewskiego w
Warszawie
4
30
6,26%
2021.09.13.
Międzynarodowy
Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki
Cerkiewnej"
5
23
4,80%
2021.03.11. 50-lecie 3. Flotylli
Okrętów
Wśród głosujących rozlosujemy nagrody – upominki filatelistyczne,
osoby nagrodzone zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.
Marek Jedziniak
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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.

