SPECYFIKACJA ABONAMENTOWA NR 4/2018
GRUPA „A” Znaczki niestemplowane
4871
4872B (perf.)
4873

Cena

100-lecie utworzenia Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
XXII Ogólnopolska Wystawa
Via Carpatia *

4874
Bla 211
4876
4877-4879
4880-4882
4880-4882
4883
4884

460 lat Poczty Polskiej
Kard. August Hlond - Prymas Polski
Odrodzonej *
Ludzie kina i teatru
Ludzie kina i teatru**

Wspólne Dziedzictwo

4885-4889
4890-4897
4898-4902

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej

4903
4904-4907

Rzeczypospolitej Polskiej

4908
4909

200. rocznica urodzin Ernesta
Malinowskiego

4910-4911
4912

100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

4913-4928
4929-4932

GRUPA „E” Znaczki stemplowane
4871
4872B (perf.)
4873

100-lecie utworzenia Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
XXII Ogólnopolska Wystawa
Via Carpatia *

4874
Ble 211
4876
4877-4879
4880-4882
4880-4882
4883
4884

460 lat Poczty Polskiej
Kard. August Hlond - Prymas Polski
Odrodzonej *
Ludzie kina i teatru
Ludzie kina i teatru**

Wspólne Dziedzictwo

4885-4889
4890-4897
4898-4902

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej

4903
4904-4907

Rzeczypospolitej Polskiej

4908
4909
4910-4911
4912

4913-4928
4929-4932

200. rocznica urodzin Ernesta
Malinowskiego
Polskie wzornictwo przemyslowe
100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

Cena z VAT

GRUPA „S” Koperty I Dnia Obiegu
S-1909
S-1910
S-1911

100-lecie utworzenia Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
XXII Ogólnopolska Wystawa
Via Carpatia *

S-1912
S-1913
S-1914
S-1915
S-1916
S-1917
S-1918
S-1919
S-1920

Cena z VAT
zn. 4871 (1 koperta)
zn. 4872B (1 koperta)
zn. 4873 (1 koperta)
zn. 4874 (1 koperta)

460 lat Poczty Polskiej
Kard. August Hlond - Prymas Polski
Odrodzonej *

Ludzie kina i teatru

Wspólne Dziedzictwo

zn. 4875 (1 koperta)
zn. 4876 (1 koperta)
zn. 4877 (1 koperta)
zn. 4878 (1 koperta)
zn. 4879 (1 koperta)
zn. 4880-4882 (1 koperta)
zn. 4883 (1 koperta)
zn. 4884 (1 koperta)

S-1921

zn. 4885-4889 (1 koperta)

S-1922

zn. 4890-4892 (1 koperta)

S-1923

zn. 4893-4894 (1 koperta)

S-1924

zn. 4895-4897 (1 koperta)

S-1925

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej

zn. 4898-4899 (1 koperta)

S-1926

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej

zn. 4900-4901 (1 koperta)

S-1927

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej

zn. 4902 (1 koperta)

S-1928
S-1929
S-1930

zn. 4903 (1 koperta)
Rzeczypospolitej Polskiej
Rzeczypospolitej Polskiej

S-1931
S-1932

zn. 4906-4907 (1 koperta)
zn. 4908 (1 koperta)

200. rocznica urodzin Ernesta
Malinowskiego

S-1933
S-1934

zn. 4904-4905 (1 koperta)

zn. 4909 (1 koperta)
zn. 4910-4911 (1 koperta)

100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

zn. 4912 (1 koperta)

S-1935

zn. 4913-4916 (1 koperta)

S-1936

zn. 4917-4920 (1 koperta)

S-1937

zn. 4921-4924 (1 koperta)

S-1938

zn. 4925-4928 (1 koperta)

S-1939
S-1940

zn. 4929-4930 (1 koperta)
zn. 4931-4932 (1 koperta)

GRUPA „C”

Cena

Cp-1834
Cp-1835
Cp-1836
Cp-1837
Cp-1838
Cp-1839
Cp-1840
Cp-1841

Józef Haller

Cp-1842
Cp-1843
Cp-1844
Cp-1845

Tadeusz Jordan-Rozwadowski
100-lecie Adwokatury Polskiej

Cp-1846
Cp-1847
Cp-1848
Cp-1849

Konferencja Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu COP24
Polskich
100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

* zakup nie jest obligatoryjny

www.filatelistyka.poczta-polska.pl

Komunikat nr 1/2018 Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.
wydania specjalnego – 3-znaczkowego arkusika emisji „Ludzie kina i teatru”. Wykupienie arkusika jest dobrowolne i
abonamentowej.

ZNACZKI

Wprowadzono do obiegu:
01.10

Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji „100-lecie
utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. Na
znaczku przedstawiono podobiznę ks. Idziego
Radziszewskiego, założyciela Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25x43 mm, w
nakładzie 100.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do
obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Lublin 1. Znaczek,
kopertę oraz datownik zaprojektował Pan Andrzej Gosik.
Arkusz sprzedażny zawiera 50 znaczków.

03.10

Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji „ XXII
Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Poznań 2018”. Na
znaczku przedstawiono fragment wieży ratusza w Poznaniu,
z zegarem i koziołkami. Znaczek wydrukowano techniką
offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25x43
mm, w nakładach: 204.000 sztuk w wersji perforowanej oraz
108.000 sztuk w wersji nieperferowanej. W dniu wprowadzenia
znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona
datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP Poznań 2.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował Pan Jacek
Konarzewski. Arkusz sprzedażny zawiera 12 znaczków z
czterema przywieszkami.

03.10

Znaczek pocztowy o wartości 0,20 zł emisji „Via Carpatia”.
Na znaczku przedstawiono symbolicznie drogę samochodową
Via Carpatia, wiodącą od Morza Czarnego przez Karpaty do
Morza Bałtyckiego, mającą połączyć Litwę, Polskę, Słowację,
Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Ukrainę i Turcję oraz
schematycznie przedstawiono fragment Zamku w Łańcucie miejsce podpisania Deklaracji Łańcuckiej. Znaczek
wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze
fluorescencyjnym w formacie 25,5x31,25 mm, w nakładzie
wielomilionowym powtarzalnym. W dniu wprowadzenia
znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona
datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP
Warszawa 1. Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował Pan
Jacek Konarzewski. Arkusz sprzedażny zawiera 100 znaczków.

16.10

Znaczek pocztowy o wartości 3,20 zł emisji „40. rocznica
wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża”. Na znaczku
przedstawiono wizerunek papieża Jana Pawła II, wykonany ze
szkła weneckiego techniką mozaiki, autorstwa Magdaleny
Czeskiej. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na
papierze fluorescencyjnym, w formacie 39,5x31,25 mm, w
nakładzie 144.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do
obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Kraków 1. Znaczek,
kopertę i datownik zaprojektowała Pani Marzanna Dąbrowska.
Arkusz sprzedażny zawiera 12 znaczków.

18.10

Znaczek pocztowy w formie bloku o wartości 10,00 zł emisji
„460 lat Poczty Polskiej”. Na znaczku przedstawiono część
centralną heliograwiury według obrazu Margaret Isabel
Dicksee „Swift and Stella” ze zbiorów Muzeum Poczty i
Te l e k o m u n i k a c j i w e W r o c ł a w i u . N a o p r a w i e b l o k u
przedstawiono heliograwiurę według obrazu Margaret Isabel
Dicksee „Swift and Stella” ze zbiorów Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu, nazwę emisji: „460 LAT
POCZTY POLSKIEJ” oraz tekst roty przysięgi dla pocztylionów,
zawarty w Instrukcji z dnia 1 lipca 1777 roku. Znaczek
wydrukowano techniką stalorytniczą z wykorzystaniem
suchego tłoczenia, na papierze fluorescencyjnym, w formacie
62,5x39,5 mm, w bloku numerowanym formatu 121x75 mm, w
nakładzie 180.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do
obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Kraków 1. Znaczek,
kopertę i datownik zaprojektowała Pani Agnieszka Sancewicz.

22.10

Znaczek pocztowy o wartości 5,00 zł emisji „Kard. August
Na
znaczku
Hlond - Prymas Polski Odrodzonej” .
przedstawiono czarno-białe zdjęcie portretowe kardynała
Augusta Hlonda. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie 25,5x31,25 mm, w
nakładzie wielomilionowym powtarzalnym. W dniu wprowadzenia
znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczek,
kopertę i datownik zaprojektował Pan Jarosław Ochendzan.
Arkusz sprzedażny
z a w i e r a 1 0 0 z n a c z k ó w.

31.10 Trzy znaczki pocztowe o wartości 2,60 zł, 3,20 zł i 2,60 zł
emisji „Utracone dzieła sztuki”. Na znaczkach przedstawiono
fotografie fragmentów obrazów: na pierwszym „Widok
Zamościa” Marcina Zaleskiego, na drugim „Widok Krakowa”
Juliana Fałata, na trzecim „Przystań na Solcu” Aleksandra
Gierymskiego. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43x31,25 mm, w
nakładzie po 100.000 sztuk każdego. W dniu wprowadzenia
znaczków do obiegu ukazały się trzy koperty FDC opatrzone
datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1.
Znaczki, koperty oraz datownik zaprojektował Pan Bożydar
Grozdew. Arkusz sprzedażny zawiera 6 znaczków.
31.10 Trzy znaczki pocztowe o wartości 2,60 zł, 3,20 zł i 2,60 zł
emisji „Ludzie kina i teatru”. Na znaczkach przedstawiono:
na pierwszym fotografię Stefana Jaracza, na drugim
fotografię Marii Bogdy, na trzecim fotografię Adama Brodzisza.
Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 31,25x43 mm, w nakładzie po
144.000 sztuk każdego. W dniu wprowadzenia znaczków do
obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Konstancin-Jeziorna 1.
Znaczki, kopertę i datownik zaprojektowała Pani Marzanna
Dąbrowska. Arkusz sprzedażny ma dwie formy wydawnicze:
jedna zawiera 12 znaczków każdego, a druga zawiera 3 znaczki.

31.10 Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji „100-lecie
polskiej służby zagranicznej”. Na znaczku przedstawiono
czarno-białe zdjęcie pochodzące z Narodowego Archiwum
Cyfrowego, przedstawiające Pałac Brühla w Warszawie.
Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 39,5x31,25 mm, w nakładzie
120.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu
ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczek,
kopertę i datownik zaprojektował Pan Jarosław Ochendzan.
Arkusz sprzedażny zawiera 50 znaczków.
05.11 Znaczek pocztowy z przywieszką o wartości 2,60 zł emisji
„Polska - Izrael. Niepodległość. Pamięć. Wspólne
Dziedzictwo”. Na znaczku przedstawiono dwie flagi: izraelską i
polską, połączone ze sobą w formie motyla; po lewej stronie
umieszczono liczbę 70, nawiązującą do 70. rocznicy proklamacji
niepodległości Izraela, a po prawej stronie - liczbę100,
symbolizującą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 40x30 mm, w nakładzie 180.000
sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała
się koperta FDC opatrzona datownikiem okolicznościowym
stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczek, kopertę i datownik
zaprojektował Pan Ronen Goldberg. Autorką polskiej wersji
emisji jest Pani Marzanna Dąbrowska. Arkusz sprzedażny
zawiera 10 znaczków z 5 przywieszkami.
11.11

Pięć znaczków pocztowych o wartości 2,60 zł każdy, emisji
„Pierwsze dni niepodległości”. Na znaczkach przedstawiono:
na pierwszym grupę powstańców śląskich, na drugim podobiznę
Edwarda Śmigłego-Rydza, na trzecim podobiznę Franciszka
Ksawerego Latinika, na czwartym pierwszą wartę polską na
odwachu krakowskim, na piątym grupę żołnierzy. Znaczki
wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym
samoprzylepnym, w formacie 31,25x25,5 mm i 25,5x31,25 mm,
w nakładzie po 100.000 sztuk każdego. W dniu wprowadzenia
znaczków do obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona
datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1.
Znaczki, kopertę i datownik zaprojektował Pan Andrzej Gosik.
Arkusz sprzedażny zawiera 5 znaczków.

11.11

Osiem znaczków pocztowych o wartości 2,60 zł każdy, emisji
„100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Na znaczkach przedstawiono: na pierwszym Ignacego Jana
Paderewskiego, na drugim Józefa Piłsudskiego, na trzecim
Romana Dmowskiego, na czwartym Order Odrodzenia Polski,
na piątym wizerunek Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego,
na szóstym Wincentego Witosa, na siódmym Ignacego
Daszyńskiego, na ósmym Wojciecha Korfantego. Znaczki
wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,
w formacie 31,25x43 mm, w nakładzie po 180.000 sztuk
każdego. W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu ukazały się
trzy koperty FDC opatrzone datownikiem okolicznościowym
stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczki, koperty oraz datownik
zaprojektowała Pani Marzanna Dąbrowska. Arkusz sprzedażny
zawiera 8 znaczków wraz z przywieszką.

11.11

11.11

26.11

Pięć znaczków pocztowych o wartości 2,60 zł każdy, emisji
„Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej”. Na znaczkach
przedstawiono wojsko polskie. Na czterech znaczkach
przedstawiono wybrane historyczne wojska Rzeczypospolitej:
na pierwszym wojska lądowe, na drugim kawalerię oraz
artylerię konną, na trzecim wojska marynarki wojennej, na
czwartym wojska lotnicze. Na piątym znaczku przedstawiono
współczesne Siły Zbrojne Rzeczypospolitej: Wojska Lądowe,
Siły Powietrzne, Wojska Marynarki Wojennej, Wojska
Specjalne oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Znaczki
wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze
fluorescencyjnym, w formatach: 54x27 mm (4 znaczki) i 108x27
mm (1 znaczek), w nakładzie po 100.000 sztuk każdego. W dniu
wprowadzenia znaczków do obiegu ukazały się trzy koperty FDC
opatrzone datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP
Warszawa 1. Znaczki, koperty i datownik zaprojektował Pan
Maciej Jędrysik. Arkusz sprzedażny zawiera 5 znaczków.
Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji „100. rocznica
zakończenia I wojny światowej”. Na znaczku przedstawiono
francuski granat F1, wykorzystywany w czasie I wojny
światowej - jako wazon z makami stanowiącymi
międzynarodowy symbol zakończenia tej wojny. Znaczek
wydrukowano techniką offsetową, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 40,5x40,5 mm, w nakładzie
135.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu
ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczek,
kopertę i datownik zaprojektował Pan Jan Konarzewski.
Arkusz sprzedażny zawiera 9 znaczków.
Cztery znaczki pocztowe o wartości 3,20 zł każdy, emisji
„100 lat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Na znaczku przedstawiono: na pierwszym pojazd Triggo,
na drugim aeroskop, na trzecim kamizelkę kuloodporną,
na czwartym atlasy mózgu ludzkiego. Znaczki wydrukowano
techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie
51x39,5 mm, w nakładzie po 80.000 sztuk każdego. W dniu
wprowadzenia znaczków do obiegu ukazały się dwie koperty
FDC opatrzone datownikiem okolicznościowym stosowanym
w UP Warszawa 1. Znaczki, koperty oraz datownik
zaprojektował Pan Roch Stefaniak. Arkusz sprzedażny
zawiera 4 znaczki.

30.11

Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji „250. rocznica
urodzin Jędrzeja Śniadeckiego”. Na znaczku przedstawiono
Jędrzeja Śniadeckiego na tle Uniwersytetu Wileńskiego.
Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 43x31,25 mm, w nakładzie
100.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu
ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Żnin 1. Znaczek, kopertę
i datownik zaprojektował Pan Jan Konarzewski.
Arkusz sprzedażny zawiera 50 znaczków.

10.12

Znaczek pocztowy o wartości 5,20 zł emisji „200. rocznica
urodzin Ernesta Malinowskiego”. Na znaczku
przedstawiono ilustrację - krajobraz szlaku Centralnej Kolei
Transandyjskiej, którego elementy układają się w podobiznę
Ernesta Malinowskiego. Znaczek wydrukowano techniką
offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie
31,25x76,50 mm, w nakładzie 120.000 sztuk. W dniu
wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC
opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym w
UP Warszawa 1. Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował
Pan Karol Tabaka. Arkusz sprzedażny zawiera 4 znaczki.

21.12

Dwa znaczki pocztowe o wartości 2,60 zł każdy, emisji
„Polskie wzornictwo przemysłowe”. Na znaczkach
przedstawiono: na pierwszym fotografię figurki „Dziewczyna
siedząca” autorstwa Henryka Jędrasiaka, na drugim fotografię
fotela RM 58 autorstwa Romana Modzelewskiego. Znaczki
wydrukowano techniką offsetową, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 40,5x40,5 mm, w nakładzie po
120.000 sztuk każdego. W dniu wprowadzenia znaczków do
obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczki,
kopertę oraz datownik zaprojektowała Pani Marzanna
Dąbrowska. Arkusz sprzedażny zawiera 4 znaczki.

27.12

Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji „100. rocznica
wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Na znaczku
przedstawiono w symbolicznej grafice: flagę powstańczą z
orłem w koronie oraz czapkę rogatywkę, ozdobioną treflem i
orłem na froncie. Znaczek wydrukowano techniką offsetową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25x43 mm, w
nakładzie 160.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do
obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Poznań 2. Znaczek,
kopertę oraz datownik zaprojektował Pan Jan Konarzewski.
Arkusz sprzedażny zawiera 8 znaczków z przywieszką.

28.12 Szesnaście znaczków pocztowych o wartości 1,00 zł każdy,
emisji „Złoci Medaliści FIVB Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn Włochy - Bułgaria 2018”. Na każdym
z czternastu znaczków przedstawiono na tle siatki fotografię
jednego z zawodników w stroju reprezentacji Polski w piłce
siatkowej oraz numer zawodnika, na pietnastym znaczku
fotografię trenera, a na szesnastym - puchar i złoty medal.
Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 31,25x43 mm, w nakładzie
po 120.000 sztuk każdego. W dniu wprowadzenia znaczków
do obiegu ukazały się cztery koperty FDC opatrzone
datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1.
Znaczki, koperty oraz datownik zaprojektował Pan Jarosław
Ochendzan. Arkusz sprzedażny zawiera 16 znaczków z
czterema przywieszkami.

28.12 Cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł, 1,30 zł, 3,00 zł
i 3,00 zł emisji „Zwierzęta małe i duże”. Na znaczkach
przedstawiono: na pierwszym Szympansa zwyczajnego,
na drugim Nosorożca indyjskiego, na trzecim Leniuchowca
dwupalczastego, na czwartym Żyrafę Rothschilda. Znaczki
wydrukowano techniką offsetową + sitodruk, na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 31,25x43 mm, w nakładzie po
264.000 sztuk każdego. W dniu wprowadzenia znaczków do
obiegu ukazały się dwie koperty FDC opatrzone datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczki,
koperty oraz datownik zaprojektował Pan Andrzej Gosik.
Arkusze sprzedażne zawierają po 12 znaczków każdego wraz
z 4 przywieszkami.

CAŁOSTKI
Wprowadzono do obiegu:
13.10

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „Błogosławiony o. Honorat
Koźmiński”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono bł. o. Honorata Koźmińskiego
w gronie braci zakonu kapucynów. Kartkę wydrukowano w nakładzie 8.000 sztuk. Autorem projektu jest Pan Zenon Święch.

19.10

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „Narodowy Dzień Pamięci
Duchownych Niezłomnych”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w górnym prawym rogu umieszczono następujące
nazwiska: ŚW. ANDRZEJ BOBOLA, ŚW. ABP ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE, KARD. STEFAN
WYSZYŃSKI, ABP. ANTONI BARANIAK, KS. STANISŁAW BRZÓSKA, KS. STANISŁAW DOBRZAŃSKI, KS. JAN FRENZEL,
KS. WŁADYSŁAW GURGACZ, KS. RUDOLF MARSZAŁEK, KS. IGNACY SKORUPKA,
KS. MICHAŁ PILIPIEC,
KS. MICHAŁ RAPACZ, KS. JAN SZCZEPAŃSKI, KS. TEODOR WALENTA. Kartkę wydrukowano w nakładzie 8.000 sztuk.
Autorem projektu jest Pan Karol Tabaka.

23.10

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „125 lat Teatru im. J.
Słowackiego w Krakowie”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono autoportret
Stanisława Wyspiańskiego. Kartkę wydrukowano w nakładzie 8.000 sztuk. Autorem projektu jest Pan Karol Tabaka.

29.10

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „100. rocznica urodzin Pawła
Hertza”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono fotografię Pawła Hertza siedzącego
za biurkiem. Kartkę wydrukowano w nakładzie 8.000 sztuk. Autorką projektu jest Pani Agata Tobolczyk.

01.11

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „100-lecie Związku Harcerstwa
Polskiego”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono fotografię Olgi DrahonowskiejMałkowskiej i Andrzeja Małkowskiego, twórców polskiego harcerstwa. Kartkę wydrukowano w nakładzie 12.000 sztuk. Autorem
projektu jest Pan Karol Tabaka.

11.11

Sześć kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A każda, emisji: „Żołnierze
Niepodległości”. Na znakach opłaty pocztowej nadrukowanych w prawym górnym rogu przedstawiono: na pierwszym znaku
podobiznę pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, na drugim znaku podobiznę generała broni Józefa DowboraMuśnickiego, na trzecim znaku podobiznę generała broni Józefa Hallera, na czwartym znaku podobiznę generała dywizji
Stanisława Hallera, na piątym znaku podobiznę generała broni Stanisława Szeptyckiego, na szóstym znaku podobiznę generała
broni Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego. Kartki wydrukowano w nakładzie po 12.000 sztuk każdej. Autorem projektów jest
Pan Maciej Jędrysik.

23.11

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „100-lecie Adwokatury
Polskiej”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono odznakę adwokacką z 1924 roku.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 8.000 sztuk. Autorką projektu jest Pani Agata Tobolczyk.

29.11

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „Samochody Marszałka Józefa
Piłsudskiego”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono współczesną fotografię
samochodu Cadillac 355 D; w polu przywieszki przedstawiono wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kartkę wydrukowano w
nakładzie 8.000 sztuk. Autorem projektu jest Pan Andrzej Gosik.

03.12

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „Konferencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu
przedstawiono oficjalne logo konferencji. Kartkę wydrukowano w nakładzie 8.000 sztuk. Autorem projektu jest Pan Karol Tabaka.

21.12

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „100. rocznica Związku
Artystów Scen Polskich”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono zdjęcie członków
stowarzyszeń aktorskich na Rynku Starego Miasta w Warszawie, w dniu 3 maja 1916 roku. Kartkę wydrukowano w nakładzie
8.000 sztuk. Autorem projektu jest Pan Karol Tabaka.

27.12

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: „100. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu przedstawiono jednego z
bohaterów Powstania Wielkopolskiego, majora Mieczysława Palucha na wykadrowanym zdjęciu. Kartkę wydrukowano w nakładzie
8.000 sztuk. Autorem projektu jest Pan Karol Tabaka.

Zapraszamy na stronę filatelistycznego sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.: www.filatelistyka.poczta-polska.pl

SPECYFIKACJA ABONAMENTOWA NR 4/2018 arkusiki
GRUPA „A” Znaczki niestemplowane
4872B (perf.)

XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna

4874
4880
4881
4882
4884

Ludzie kina i teatru - Stefan Jaracz
Ludzie kina i teatru - Maria Bogda
Ludzie kina i teatru - Adam Brodzisz

4903
100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
zwyczajny
4930
dwupalczasty

GRUPA „E” Znaczki stemplowane
XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna

4874

4929

Ludzie kina i teatru - Stefan Jaracz
Ludzie kina i teatru - Maria Bogda
Ludzie kina i teatru - Adam Brodzisz
Wspólne Dziedzictwo

8
12

12

arkuszu
12

12
12
12
10
9

100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
zwyczajny

4930
4931

10

12

4903
4912

12
12
12

12

4932

4884

12

12

4931

4880
4881
4882

Cena

9

4929

4872B (perf.)

jednostkowa

12

Wspólne Dziedzictwo

4912

arkuszu

8
12
12

dwupalczasty

12
12

jednostkowa

Cena

