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Znaczki 

Ludzie kina i teatru 

25 października 2019 roku do obiegu wchodzą trzy znaczki, na których 
przedstawiono aktorów: 

• na pierwszym, o wartości 3,30 zł - Michała Znicza, 

• na drugim, o wartości 3,30 zł - Jadwigę Andrzejewską, 

• na trzecim, o wartości 3,30 zł - Józefa Węgrzyna. 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 3 
wartość: 3 x 3,30 zł 
nakład: po 249.000 sztuk każdej wartości: 

• po 204.000 sztuk w arkusikach 
12-znaczkowych 

• po 45.000 sztuk w bloku 3-znaczkowym 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: arkusiki po 12 znaczków (4x3) z każdym 

znaczkiem oddzielnie i wspólny blok 
3-znaczkowy 

data obiegu: 25 października 2019 roku 
źródło: Poczta Polska 

75. rocznica wyzwolenia Bredy przez żołnierzy gen. Stanisława 
Maczka 

 

26 października 2019 roku do obiegu 
wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
3,30 zł, na którym przedstawiono postać 
gen. Stanisława Maczka, wieżę katedry w 
Bredzie oraz czołg. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 150.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (10x5) 
data obiegu: 26 października 2019 roku 

źródło: Poczta Polska 

Sztuka europejska w zbiorach polskich  

28 października do obiegu wejdzie znaczek o wartości 6 zł, wydany w 
arkusiku zawierającym 5 znaczków i 1 przywieszkę. Szczegóły w 
następnym numerze. 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• 108 błogosławionych męczenników polskich II wojny 
światowej - bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, numer: 
18/Gdańsk, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 
listopada 2019 roku 

Kartka nr 18 dostępna w UP Gdańsk 50, Gdynia 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 
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Informacje różne 

100. rocznica pobytu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie 

W dniu 27 października przypada 100. rocznica pobytu w Gnieźnie 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Z tej okazji w siedzibie Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" 
odbędzie się pokaz kolekcjonerski oraz zostanie wydana dwustronna 
kartka okolicznościowa. W planie jest też zrealizowanie dodatkowego 
stempla okolicznościowego. 
Osoby zainteresowane nabyciem tego wydawnictwa mogą kontaktować 
się pod adresem email: woj.smielecki@gmail.com lub nr. telefonu 
608391138. 

 
Wojciech Śmielecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

