GRUPA

Koperty I dnia obiegu

„S’’

Cena z VAT

S - 1831

200-lecie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim

zn. 4767-4769 (1 koperta)

16,97 zł

S - 1832

200-lecie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim

zn. 4770-4772 (1 koperta)

16,97 zł

S - 1833

200-lecie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim

zn. 4773-4775 (1 koperta)

16,97 zł

S - 1834

Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2017

zn. 4776 (1 koperta)

14,02 zł

S - 1835

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej

zn. 4777-4778 (1 koperta)

15,99 zł

zn. 4779-4780 (1 koperta)

15,99 zł

zn. 4781 (1 koperta)

6,81 zł

zn. 4782 (1 koperta)

6,15 zł

mężczyzn Polska 2017
S - 1836

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej
mężczyzn Polska 2017

S - 1837

50. Rocznica koronacji obrazu Matki
Bożej Licheńskiej

S - 1838

300-lecie koronacji obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej

S - 1839

Polski Zielnik

zn. 4783-4784 (1 koperta)

9,96 zł

S - 1840

Polski Zielnik

zn. 4785-4786 (1 koperta)

9,96 zł

S - 1841

Sztuka europejska w zbiorach polskich

zn. 4787 (1 koperta)

7,13 zł

S - 1842

Zabytkowe organy w Polsce

zn. 4788 (1 koperta)

23,12 zł

S - 1843

Operacja polska NKWD 1937-1938

zn. 4789 (1 koperta)

7,38 zł
167,42 zł

GRUPA

„C’’

Całostki

Cena

Cp- 1777

41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Polska 2017

2,60 zł

Cp- 1778

Drogi wodne w Polsce

2,60 zł

Cp- 1779

Drogi wodne w Polsce

2,60 zł

Cp- 1780

Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej

2,60 zł

Cp- 1781

Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej

2,60 zł

Cp- 1782

400-lecie Charyzmatu Wincentyńskiego

2,60 zł

Cp- 1783

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

2,60 zł

Cp- 1784

Endemity Polski

2,60 zł

Cp- 1785

Historia polskich organizacji sportowych

2,60 zł
23,40 zł

* zakup nie jest obligatoryjny

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

ZNACZKI
31.08 Cztery znaczki pocztowe o wartości 2,60 zł każdy
Wprowadzono do obiegu:
emisji: „Polski Zielnik”.
31.07 Dziewięć znaczków pocztowych o wartości 2,60 zł każdy
Na znaczkach przedstawiono zioła. Na pierwszym chaber
emisji: „200-lecie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim”.
bławatek, na drugim rumianek pospolity, na trzecim
Na znaczkach przedstawiono wizerunki koni czystej krwi
krwawnik pospolity, na czwartym macierzankę piaskową.
arabskiej. Na pierwszym Algeria, na drugim Pilarka, na
Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze
trzecim Bandos, na czwartym Eturia, na piątym Pinga, na
fluorescencyjnym w formacie 40,5x40,5 mm, w nakładzie
szóstym Pianissima, na siódmym Pogrom, na ósmym
120.000 sztuk każdy.
Ecaho, na dziewiątym Bandola. Znaczki wydrukowano
W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu ukazały się
techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w
dwie koperty FDC opatrzone datownikiem
formacie 51x31,25 mm, w nakładzie 120.000 sztuk
okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1.
każdy. W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu
Znaczki, koperty i datownik zaprojektowała
ukazały się trzy koperty FDC opatrzone datownikiem
Pani Agnieszka Sancewicz
okolicznościowym stosowanym w UP Janów Podlaski.
Arkusz sprzedażny zawiera 4 znaczki.
Znaczki, koperty i datownik okolicznościowy zaprojektował
Pan Karol Tabaka. Arkusz sprzedażny zawiera 9 znaczków. 02.09 Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji:
„Sztuka europejska w zbiorach polskich”.
05.08 Znaczek pocztowy o wartości 6,00 zł emisji:
Na znaczku przedstawiono obraz Ekstaza św. Franciszka
„Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2017”. Na znaczku
autorstwa malarza Domenikosa Theotocopoulosa
przedstawiono fragment żaglowca szkoleniowego STS
zwanego El Greco.
Kapitan Borchardt. Znaczek wydrukowano techniką
Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze
rotograwiurową na papierze fluorescencyjnym w formacie
fluorescencyjnym w formacie 31,25x39,50 mm
10x70 mm, w formie bloku numerowanego
w nakładzie 180.000 sztuk.
w nakładzie 180.000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się
do obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona datownikiem
koperta FDC opatrzona datownikiem okolicznościowym
okolicznościowym stosowanym w UP Szczecin 2.
stosowanym w UP Siedlce 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała
Pan Jarosław Ochendzan. .
Pani Ewa Szydłowska.
10.08 Cztery znaczki pocztowe o wartości 2,60 zł każdy emisji:
Arkusz sprzedażny zawiera 8 znaczków + przywieszka
„Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
pośrodku.
Polska 2017”.
Na znaczkach przedstawiono, na pierwszym zawodnika 16.09 Znaczek pocztowy o wartości 11,00 zł emisji:
serwującego, na drugim przyjmującego podanie, na
„Zabytkowe organy w Polsce”. Na znaczku
trzecim atakującego, na czwartym blokującego.
przedstawiono organy barokowe Bazyliki Katedralnej
Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie.
fluorescencyjnym w formacie 45x45 mm, w nakładzie
Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczą i offsetową
160.000 sztuk każdy.
na papierze fluorescencyjnym w formacie 51x79 mm
W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu ukazały się
w formie bloku numerowanego formatu 75x100 mm
dwie koperty FDC opatrzone datownikiem
w nakładzie 100.000 sztuk.
okolicznościowym stosowanym w UP Kraków 1.
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się
Znaczki, koperty i datownik zaprojektował
koperta FDC opatrzona datownikiem okolicznościowym
Pan Jarosław Ochendzan.
stosowanym w UP Pelplin.
Arkusz sprzedażny zawiera 8 znaczków.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała
Pani Marzanna Dąbrowska.
12.08 Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji:
(Autor rytu Pan Przemysław Krajewski).
„50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej
Licheńskiej”.
29.09 Znaczek pocztowy z oznaczeniem literowym A emisji:
Na znaczku przedstawiono zdjęcie obrazu Matki Bożej
„Operacja Polska NKWD 1937-1938”.
Licheńskiej.
Na znaczku przedstawiono symboliczny węzeł
Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową
w kształcie krzyża.
na papierze fluorescencyjnym w formacie
Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na
51x31,25 mm, w nakładzie 120.000 sztuk.
papierze fluorescencyjnym w formacie 25,50x31,25 mm
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się
w nakładzie wielomilionowym powtarzalnym..
koperta FDC opatrzona datownikiem okolicznościowym
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się
stosowanym w UP Ślesin k. Konina.
koperta FDC opatrzona datownikiem okolicznościowym
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował
stosowanym w UP Warszawa 1.
Pan Karol Tabaka.
Znaczek, kopertę FDC i datownik zaprojektowała
Arkusz sprzedażny zawiera 12 znaczków.
Pani Agnieszka Sancewicz.
26.08 Znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji:
Arkusz sprzedażny zawiera 100 znaczków.
„300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej”.
Na znaczku przedstawiono wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej.
Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową
na papierze fluorescencyjnym w formacie
31,25x51 mm, w nakładzie 240.000 sztuk.
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się
koperta FDC opatrzona datownikiem okolicznościowym
stosowanym w UP Częstochowa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała
Pani Marzanna Dąbrowska.
Arkusz sprzedażny zawiera 12 znaczków.

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

CAŁOSTKI
Wprowadzono do obiegu:
02.07

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji:
“41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Polska 2017”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym
w prawym górnym rogu zamieszczono fotografię Zamku Królewskiego na Wawelu. Kartkę wydrukowano
w nakładzie 12.000 sztuk . Autorem projektu jest Pan Rafał Małysa.

22.07

Kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A,
emisji ”Drogi wodne w Polsce”. Na znakach opłat pocztowych nadrukowanych w prawych górnych rogach
zamieszczono na kartce pierwszej zdjęcie przedstawiające spływ tratwami po Biebrzy, na kartce drugiej zdjęcie
przedstawiające spływ kajakami po Nysie Łużyckiej. Kartki wydrukowano w nakładzie 10.000 sztuk każdej. Autorem
projektu jest Pan Robert Kostera.

31.07

Kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A,
emisji ”Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej”. Na znakach opłat pocztowych nadrukowanych w prawych
górnych rogach zamieszczono na kartce pierwszej zdjęcie przedstawiające ORP Pińsk - monitor rzeczny Flotylli
z okresu międzywojennego, na kartce drugiej zdjęcie przedstawiające KU-30 kuter uzbrojony Flotylli. Kartki wydrukowano
w nakładzie 12.000 sztuk każdej. Autorem projektu jest Pan Andrzej Gosik.

24.08

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji:
“400-lecie Charyzmatu Wincentyńskiego”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym
górnym rogu przedstawiono obraz Św. Wincentego a Paulo nieznanego autora. Kartkę wydrukowano
w nakładzie 10.000 sztuk . Autorem projektu jest Pan Robert Kostera.

14.09

Kartę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A emisji:
“Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko”. Na znaku opłaty pocztowej w prawym górnym rogu przedstawiono
portret ks. Jerzego Popiełuszki z Mszy za Ojczyznę. Kartkę wydrukowano w nakładzie 10.000 sztuk. Autorem
projektu jest Pan Maciej Jędrysik.

18.09

Kartę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty z oznaczeniem literowym A emisji:
”Endemity Polski”. Na znaku opłaty pocztowej w prawym górnym rogu przedstawiono kwiaty przytulii
krakowskiej. Kartkę wydrukowano w nakładzie 10.000 sztuk. Autorem projektu jest Pan Rafał Małysa.

30.09

Kartę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty z oznaczeniem literowym A emisji:
”Historia polskich organizacji sportowych”. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu
przedstawiono wizerunek żużlowca Alfreda Smoczyka. Kartkę wydrukowano w nakładzie 10.000 sztuk. Autorem projektu
jest Pan Rafał Małysa

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

