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Znaczki 

160 lat polskiego znaczka pocztowego 

31 stycznia 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
3,30 zł, stylizowany na pierwszy polski znaczek pocztowy, na którym 
przedstawiono dwugłowego orła Królestwa Polskiego otoczonego 
ornamentem z koroną. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 mm x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków i 1 przywieszka 
data obiegu: 31 stycznia 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.05.27. Krzyżanowice: Carl Gratza, kapłan i deputowany. 200. 
rocznica urodzin, projekt: Josef Drobny 

• 2020.05.27. Racibórz: Hugo Graf von Saurma-Jeltsch, heraldyk. 
150 annum liberi insignium. SILESIAE MDCCCLXX, projekt: Josef 
Drobny 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2020.02.17. do 2020.12.31. Czerwińsk nad Wisłą: Odzyskanie 
Praw Miejskich 01.01.2020, projekt: Jarosław Ochendzan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 1/2020 

Spis treści numeru styczniowego: 
Bibliografia rocznika 2019 

• Jerzy Walocha: Przegląd Filatelistyczny 2019 - bibliografia 
zawartości 

Aktualności 

• Lista ekspertów PZF na rok 2020 
Dla początkujących 

• Tadeusz Kurlus: SOS dla tygrysów 
Historia w znaczki wpisana 

• Marian Wawrzynkowski: Niezwykły dar Pomorzan dla Narodu - 
część 4 (zakończenie) 

Świat całostek 

• Piotr Pelczar: Wojenna łączność Polaków z rodzinami w 
okupowanej Polsce poprzez państwa neutralne 

• Piotr Pelczar: Oznaczenia związane z pomocą humanitarną na 
kartkach wysyłanych z GG do krajów neutralnych 

• Tadeusz Jarawka, Piotr Pelczar: Co oznaczają tajemnicze numery 
na kartkach pocztowych wysłanych z Generalnego Gubernatorstwa 
(GG) do Szwecji 

• Marian Kazieczko, Adam Mann: Błędy i makulatura na polskich 
kopertach pocztowych (1) Koperta pocztowa Ck 34 

Numizmatyka 

• Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Dla dociekliwych 

• Danuta Jabłońska, Jerzy Walocha: Jeszcze farba nie obeschła... 
czyli błędy najnowszych polskich znaczków 

Rozmaitości 

• Kalejdoskop 

 

Nowości w serwisie 

Jak zapewne Państwo zauważyli, „Biuletyn Filatelistyczny” od bieżącego 
wydania ma nieco zmienioną szatę graficzną – na początku i na końcu 
pliku PDF pojawia się kolorowa okładka. 
Zapraszam też do udziału w kolejnej edycji plebiscytu na najładniejsze 
znaczki i kartki pocztowe wydane przez Pocztę Polską w ubiegłym roku. 
Zgodnie z wieloma sugestiami głosowanie zostało wydłużone do trzech 
miesięcy, swoje typy od jutra (1 lutego) do końca kwietnia można będzie 
rejestrować jak zwykle na stronie www.kzp.pl/plebiscyt 

Marek Jedziniak 
 

https://www.kzp.pl/plebiscyt/
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Informacje o nowych znaczkach, datownikach, erkach i pocztach specjalnych udostępnia Poczta 

Polska. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z biuletynu możliwe jedynie za zgodą redakcji.

https://www.facebook.com/Katalog-Znak%C3%B3w-Pocztowych-505586166149565/

