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Znaczki 

Ludzie kina i teatru 

30 października 2017 roku do obiegu 
wchodzą trzy znaczki, na których 
przedstawiono podobizny: 

• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - 
Mieczysława Cybulskiego, 

• na drugim, o wartości 3,20 zł - Iny 
Benity, 

• na trzecim, o wartości 3,70 zł - 
Kazimierza Junoszy-Stępowskiego.  

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 3 
wartość: 2,60 zł, 3,20 zł i 3,70 zł 
nakład: po 200 000 sztuk, z czego po 120 000 szt. w 

arkuszach 12-znaczkowych i po 80 000 szt. 
w arkusiku 3-znaczkowym 

technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: po 12 szt. znaczków jednego rodzaju oraz 

arkusik zawierający po 1 znaczku każdego 
rodzaju 

data obiegu: 30 października 2017 roku 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

źródło: Poczta Polska 
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Kapral niedźwiedź Wojtek 

31 października 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy z 
oznaczeniem wartości A, na którym przedstawiono odznakę pamiątkową 
22. Kompanii Zaopatrzenia 2. Grupy Artylerii 2. Korpusu Polski Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 1 
wartość: A 
nakład: 250.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (10x5) 
data obiegu: 31 października 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Polskie produkty regionalne 

3 listopada 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 5 
zł, na którym przedstawiono zdjęcie rogala świętomarcińskiego na tle 
rysunków orzechów włoskich i makówek. 
 

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offset i suche tłoczenie 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 3 października 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

 
 

 

150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie 

7 listopada 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 6 
zł, na którym przedstawiono wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 1 
wartość: 6 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offset i hotstamping 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków i 1 przywieszka (3x3) 
data obiegu: 7 października 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

„Miasta polskie” – Nowy Sącz 

8 listopada do obiegu wchodzi znaczek obiegowy o nominale 20gr. 
Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.11.04. Słubice 1: Postcrossing Meeting Frankfurt-Słubice 
2017, projekt: Joanna Rupnicka 

• 2017.11.07. Kielce 1: 50 lat Badminton Europe 40 lat Polskiego 
Związku Badmintona, projekt: Marcin Kot 

• 2017.11.14. Kalisz 1: 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, 
projekt: Tomasz Lewandowski 

• 2017.12.01. Ostrzeszów 1: 60 lat Koła PZF im. A. Serbeńskiego w 
Ostrzeszowie 1957-2017, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2017.12.05. Koszalin 1: 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, 
projekt: Dariusz Janowski 

• 2017.12.05. Szczecin 2: 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, 
projekt: Dariusz Janowski 

 

 

Datownik stały ozdobny ze zmienną 
datą 

• od 2018.01.02. do 2018.12.31. 
Chęciny: 100-lecie Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego 
Chęciny 1918 Soc. Geogr. Polonica 
PTG zał. 1325, projekt: Adam 
Kowalewski  

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Maria i Świat, numer: 34/Warszawa, nakład: 700 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 4 listopada 2017 roku 

Kartka nr 34 do nabycia w UP Warszawa 1 , UP Warszawa 40 i Muzeum 
Marii Skłodowskiej Curie ul. Foksal 16 oraz na stoiskach podczas 
konferencji poświęconej Marii Skłodowskiej - Curie na Uniwersytecie 
Medycznym w Warszawie (06.11.) , Politechnice Warszawskiej (7.11.) 
oraz Uniwersytecie Warszawskim (8.11.). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 11/2017 

Spis treści numeru listopadowego: 
Z życia związku 

• Andrzej Dudek: Gostyńscy filateliści w Pradze i na Dolnym Śląsku 

• Marian Wawrzynkowski: Pamięć 

• Stanisław Gorzelak: Pokaz filatelistyczny MKF - 70 lat Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Oławie 

• Adam Szuler: Międzynarodowa poczta samochodowa Oleśnica - 
Chrudim (Czechy) - Oleśnica 

Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Antarktyczne zabytki - cz. 3 

• Marian Wawrzynkowski: Dachau był pierwszy - cz. 1 
Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Historia poczty lotniczej na świecie 
Badania filatelistyczne 

• Łukasz Wściubiak: Kolejne niekatalogowane stemple cenzury z lat 
1944-1946 

• Janusz Bator: 100-lecia historia Urzędu Pocztowego na Zasaniu w 
Przemyślu 

• Krzysztof Siarkiewicz: Na szkodę poczty - suplement 

• Jerzy Lehmann: Odwrotki znaków ATM 

• Leon Kolosow-Rybczyński: Co to takiego i dlaczego 
Z teki eksperta 

• Janusz Berbeka: Nadruk "- 3 zł -; Zakopane; 29.I.1945" (Fi. 357) na 
Goznaku (Fi. 342) 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Błędy bez nauki. Zwierzenia filatelistyczne 5 
Młody Filatelista na tropie 

• Henryk Jakowiec: List - opad 
Aktualności 

• Stefan Petriuk: Wyróżnienie dla Zbigniewa Mikulskiego 

• Ludwik K. Malendowicz: Wystawiennictwo w Polsce - liczba i klasy 
wystawiennicze eksponatów ujętych w 130. palmaresach wystaw 
krajowych i międzynarodowych w latach 2002-2016 

• Marian Wawrzynkowski: Vive in memoria 

• Marek Zbierski, Józef Kopeć: Czy zostaniemy zasypani makulaturą 
filatelistyczną? 

Nowości 

• Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
Ciekawostki i rozrywka 

• Agnieszka Magiera: Sylabówka 
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Informacje różne 

Rok św. Brata Alberta 

W związku z rokiem św. Brata Alberta w Polsce Koło PZF nr. 1 im. St. 
Miksteina przygotowało nakładkę na frankaturę mechaniczną, która 
będzie stosowana 10 i 13 listopada. 
Osoby zainteresowane odbitką frankatury, bądź informacją na ten temat, 
proszone są o kontakt do dnia 06.11.2017 pisząc na adres e-mail 
m.jackowsky@wp.pl. 

 

 
Marcin Jackowski 

Kościoły Drewniane Ziemi Gliwickiej - Kościół pw. św. Wawrzyńca 
w Zacharzowicach 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Kościoły drewniane Ziemi Gliwickiej". 
Prezentuje ona kościół pw. św. Wawrzyńca z Zacharzowic k/Gliwic. 
Kościół został zbudowany około 1570 r. Właściciel miejscowych dóbr 
przekazał w ręce protestantów. I to oni właśnie, prawdopodobnie w tym 
samym roku, przebudowali świątynię w kształcie, który zachował się do 
dziś. W roku 1629 został ponownie przejęty przez katolików. Około 1675 
r. dobudowano wieżę. Kościół jest orientowany, o konstrukcji zrębowej, 
z wieżą o konstrukcji słupowej i dachami krytymi gontem. Prezbiterium 
wydłużone, zamknięte trójbocznie. Zakrystia przylega do prezbiterium od 
północy. Nawa i wieża na planie kwadratu. W wieży zawieszony jest 
niewielki dzwon. Polichromie pochodzące z około 1580 r. zostały 
zamalowane już w XVIII w., obecne pochodzą z około 1960 r. Ołtarz 
główny w stylu neobarokowym z 1897 r. zawiera obraz św. Wawrzyńca. 
Ołtarz boczny lewy, pochodzący z klasztoru w Jemielnicy, pochodzi 
sprzed 1720 r. i zawiera obrazy śś. Szymona i Judy Tadeusza oraz św. 
Krzysztofa. Ołtarz boczny prawy, z 1720 r., zawiera kopię 
późnogotyckiego tryptyku św. Anny Samotrzeć oraz wizerunki śś. Marii 

Magdaleny i Jadwigi. Barokowa ambona z 1687 roku z obrazem Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVII w. 

 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany. Znaczek 
będzie kasowany datownikiem dziennym z 
datą bieżącego miesiąca. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Frankatura Rok Tadeusza Kościuszki 

W związku trwającym rokiem Tadeusza 
Kościuszki, w dniu zakończenia Insurekcji 
Kościuszkowskiej (16.11.2017) Ogólnopolski 
Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza 
Hampla stosował będzie nakładkę na maszynę frankującą. Przewidziana 
jest również koperta okolicznościowa.  

 
Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić ją na kopercie 
okolicznościowej w cenie 5 zł/szt. (koperta wraz z ofrankowaniem) lub na 
zwykłej białej kopercie w cenie 3,20 zł/szt. Frankatura listem poleconym 
wykonywana będzie TYLKO na zwykłej białej kopercie w cenie 6,30 
zł/szt, na kopercie okolicznościowej nie ma miejsca na naklejenie e-R-ki. 
Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do 
ofrankowania okolicznościową nakładką. Zrealizowane zostaną 
wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 15.11.2017 r., korespondencję 
do ofrankowania proszę kierować na adres: 

Polski Związek Filatelistów 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych 

"FRANKOTYP" 
ul. Fabryczna 25 

90-341 Łódź 
Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto ZO 
PZF w Łodzi z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 
1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię 
dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 
15.11.2017 r. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą 
elektroniczną na adres blaszczyk26@interia.pl nadsyłając wraz z 
zamówieniem skan potwierdzenia przelewu. 
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych 
zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu 
mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej 
informacji na naszej stronie internetowej 
http://www.pzflodz.pl/kluby-pzf/frankotyp.html 

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. 

Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na  

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

