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Znaczki 

Świat oczami młodych  

25 października 2017 roku do obiegu 
wchodzą trzy znaczki, na których 
przedstawiono prace które zdobyły 
nagrody główne w konkursie "Świat oczami 
młodych": 

 
• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - "Końskie zdrowie" autorstwa 

Ariadny Kruszy, 

• na drugim, o wartości 2,60 zł - "Uosobienie zdrowia" autorstwa 
Kamili Rylskiej, 

• na trzecim, o wartości 2,60 zł - "Zawsze jest czas na zdrowie" 
autorstwa Sandry Marwitz. 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 3 
wartość: po 2,60 zł każdy 
nakład: po 100 000 sztuk każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 51 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 3 znaczki (po 1 każdego rodzaju) 
data obiegu: 25 października 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

100 lat polskiej awangardy  

27 października 2017 roku do obiegu wchodzą cztery znaczki, na których 
przedstawiono dokonania polskiej awangardy w zakresie typografii: 

• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - okładkę pisma "Kurier Bloku", 
autorstwa Mieczysława Szczuki, 

• na drugim, o wartości 2,60 zł - okładkę utworu teatralnego "Szósta! 
Szósta!", autorstwa Władysława Strzemińskiego, 

• na trzecim, o wartości 3,20 zł - okładkę kwartalnika modernistów 
"Praesens", autorstwa Henryka Stażewskiego, 

• na czwartym, o wartości 3,70 zł - okładkę dwutygodnika "Zdrój", 
autorstwa Władysława Skotarka. 

 
 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 4 
wartość: 2 x 2,60 zł, 3,20 zł, 3,70 zł 
nakład: po 120.000 sztuk każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 39,5 x 51 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 4 znaczki (po 1 każdego rodzaju) 
data obiegu: 27 października 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 
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Dalsze emisje 

W ostatnich dniach października do obiegu wejdą następujące emisje: 

• 2017.10.30. Ludzie kina i teatru – 3 znaczki o wartościach 2,60 zł, 
3,20 zł, 3,70 zł, wydane osobno w arkusikach 12-znaczkowych i 
łącznie w arkusikach 3-znaczkowych (podobnie jak w latach 
ubiegłych), 

• 2017.10.31. Kapral niedźwiedź Wojtek – znaczek z oznaczeniem 
wartości „A”, wydany w arkuszach 50 – znaczkowych. 

Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.11.03. Warszawa 1: Krajowa Wystawa Filatelistyczna 100 lat 
Armii Polskiej we Francji, projekt: Katarzyna Tomaszewska 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• 35. rocznica powstania Wojskowych Obozów Internowania, 
numer: 28/Bydgoszcz, nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 3 listopada 2017 roku 

Kartka nr 28 dostępna w UP Bydgoszcz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy, numer: 27/Lublin, nakład: 500 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 24 października 2017 roku 

• Bialskie Tradycje Lotnicze, numer: 28/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 24 października 
2017 roku 

Kartki nr 27 i 28 do nabycia w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), UP Biała 
Podlaska 1 (tel. 83 342-56-14), UP Kielce 1 (tel. 41 345-35-83). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 81 745 27 34 wew. 881, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 
Wydany został również "Mój Znaczek". Kontakt ws. arkuszy "Mojego 
Znaczka" pod nr tel.601-374-293. 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• 65 lat Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, numer: 
31/Warszawa, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
27 października 2017 roku 

• Krajowa Wystawa Filatelistyczna 100 lat Armii Polskiej we 
Francji, numer: 33/Warszawa, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 3 listopada 2017 roku 

Kartka nr 31 dostępna w UP Warszawa 32, nr 33 - Warszawa 1. Do obu 
kartek będą stosowane datowniki okolicznościowe (zapowiadane już na 
kzp). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Wydawnictwa z Gorlic 

Zarząd Koła PZF nr 70 w Gorlicach informuje, że z okazji XVII Dnia 
Papieskiego wydał kartki pocztowe, dwa stemple dodatkowe oraz arkusik 
ze znaczkami spersonalizowanymi. 
Jednocześnie informujemy, że jedną kartkę dotyczącą XVII Dnia 
Papieskiego wydał Pan Robert Huk, a Bogusław Kuciakowski wydał dwie 
różne kartki. 
Zamówienia dotyczące powyższych walorów można kierować do 
Prezesa Koła, Jana Stasiowskiego tel. 517404098. 
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Jan Stasiowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na  

https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

