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Znaczki 

Matka Boża Nauczycielka Młodzieży 

  

24 lutego 2018 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
2,60 zł, na którym przedstawiono obraz Matki Bożej Nauczycielki 
Młodzieży autorstwa Marii Wollenberg-Kluza, namalowany wg. wizji 
objawień Władysławy Papis. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 160.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 20 znaczków (5x4) 
data obiegu: 24 lutego 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

XII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie PyeongChang 2018 

 

 

1 marca 2018 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 5,20 
zł, na którym przedstawiono stylizowaną sylwetkę zawodnika 
uprawiającego narciarstwo w pozycji siedzącej. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5,20 zł 
nakład: 135.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 54 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 1 marca 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Major Wacław Szewieliński (1920-2017), numer: 6/Bydgoszcz, 
nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 2 marca 2018 
roku 
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• Książę Kazimierz Konradowic Władca Kujaw, numer: 
7/Bydgoszcz (dodruk), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 2 marca 2018 roku 

Kartki nr 6 i 7 dostępne w UP Inowrocław 1, 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 - Kraków 

• 155 lat bitwy miechowskiej 17.02.1863-17.02.2018r., numer: 
2/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 26 
lutego 2018 roku 

• 155 lat bitwy miechowskiej 17.02.1863-17.02.2018r., numer: 
3/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 26 
lutego 2018 roku 

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, numer: 4/Kraków 
(kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 1 marca 2018 roku 

W dniu 1 marca 2018 r. (czwartek), w godz. 9.30 – 12.30 w Muzeum 
Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie zostanie zorganizowane 
stoisko pocztowe z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji Biuro 
Filatelistyki wyda kartkę pocztową oraz wykona datownik 
okolicznościowy, który będzie stosowany w UP Kraków 1 oraz na stoisku 
okolicznościowym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów 

• Opera Lwowska, numer: 9/Rzeszów, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 22 lutego 2018 roku 

• Ignacy Daszyński, numer: 10/Rzeszów, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 27 lutego 2018 roku 

• Kresy, numer: 11/Rzeszów, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2018 roku 

Kartki nr 9, 10 i 11 dostępne w UP Rzeszów 1 i Przemyśl 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Święty Gabriel nr 133 

 
Spis treści numeru marzec 2018: 

• Jubileusz Biskupstwa w Poznaniu 968-2018 

• 73. rocznica podpalenia Katedry Prymasowskiej w Gnieźnie 

• Ołtarz Świętego Jakuba 

• Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II 

• Papież Jan Paweł II 

• Watykan 

• Kościół Uniwersytecki w Wilnie 

• Św. Małgorzata Antiocheńska 

• Ks. Bolesław Domański 

• Polski ekslibris - Arcybiskup Maciej Drzewicki 

• 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego 

• Dzień Patrona Poczty i Filatelistów Św. Gabriela Archanioła 

• Znaki opłaty wycięte z całostek 

• Treści religijne w nazwach ulic i placów 

• Prezentacja emisji "Boże Narodzenie 2017" w Gnieźnie 

• Wystawa "Operacja polska NKWD 1937-1938" 

• Kronika 

Inne informacje 

Wyprzedaż czarnodruków 

Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach informuje, że 
aktualnie dostępne są jeszcze w sprzedaży czarnodruki wg poniższej 
tabeli. 

lp nazwa 
rok 

wydania 
cena 

1 450 lat Poczty Polskiej 2008 45,00 zł 

2 100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla 
Marii Skłodowskiej-Curie 

2011 20,00 zł 

3 900-lecie kroniki Galla Anonima 2013 18,45 zł 

4 Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2013 2013 18,45 zł 

5 650. rocznica konsekracji Katedry 
Wawelskiej 

2014 18,45 zł 

6 Legiony Polskie 2014 18,45 zł 

7 Zabytkowe organy w Polsce 2015 18,45 zł 

8 Drewniane Cerkwie w polskim i 
ukraińskim regionie Karpat 

2015 24,60 zł 

9 1050. rocznica Chrztu Polski 2016 12,30 zł 

10 Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 2016 12,30 zł 

11 Zabytkowe organy w Polsce 2017 13,53 zł 

Ze względu na fakt, że walory rozmieszczone są w kilku placówkach 
pocztowych w przypadku zainteresowania zakupem wybranych 
czarnodruków proszę o przesłanie zamówienia na adres 
karolina.kolenda@poczta-polska.pl. Proszę podać nr telefonu do 
kontaktu, adres wysyłki - placówka realizująca zamówienie będzie się 
kontaktować z Państwem w celu omówienia formy zapłaty. 
Realizacja zamówienia jedynie do wyczerpania nakładów/zapasów, wg 
kolejności wpływu zamówienia. 

Karolina Kolenda 

Wyłączenie możliwości komentowania wiadomości 

Serwis KZP stał się w ostatnich tygodniach areną wypowiedzi, które 
daleko przekraczają normy przyzwoitości. W szczególności mam tu na 
myśli komentarze pod emisją "Nigdy więcej! Never again!", ale również 
pod innymi wiadomościami. 
Jako osoba odpowiedzialna za treści, które ukazują się na mojej stronie, 
podjąłem decyzję o całkowitym i trwałym wyłączeniu możliwości 
zamieszczania komentarzy pod wiadomościami. Nie chcę swoim 
nazwiskiem firmować wypowiedzi, które nie tylko są nieodpowiednie, ale 
włączają się w obecną w wielu internetowych witrynach mowę 
nienawiści, tzw. internetowy "hejt", czy "wojnę polsko-polską", a 
miejscami nawet ocierają się o łamanie prawa. KZP nie jest miejscem 
na takie treści. Całodobowa moderacja i oddzielanie śmieci od 
wartościowych wypowiedzi nie jest również żadnym rozwiązaniem. 

Marek Jedziniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

