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Znaczki 

12 Gwiazd w Koronie Królowej Pokoju 

 
 

 

 
13 października 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o 
wartości 3,30 zł, na którym przedstawiono rzeźbę znajdująca nad 
ołtarzem w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w 
Niepokalanowie. 
Autorami rzeźby są Marcin i Kamil Drapikowscy. "12 Gwiazd w Koronie 
Maryi Królowej Pokoju" to idea utworzenia na świecie dwunastu 
ośrodków wieczystej adoracji w intencji pokoju, zainspirowana słowami 
św. Jana Pawła II o Maryi jako Niewieście Eucharystii. Do tej pory 
utworzono 8 miejsc: 

• Betlejem (Palestyna) w 2009 r. 

• Oziornoje (Kazachstan) w 2011 r. 

• Medziugorie (Bośnia i Hercegowina) w 2011 r. 

• Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej) w 2016 r. 

• Hwaseong (Korea Południowa) w 2017 r. 

• Kibeho (Rwanda) w 2018 r. 

• Dagupan (Filipiny) w 2015 r. 

• Niepokalanów (Polska) w 2018 r. 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3) 
data obiegu: 13 października 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 

16 października 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o 
wartości 5 zł, na którym przedstawiono wizerunek Świętego Jana Pawła 
II w aureoli, na tle elementu zdobniczego - fragmentu haftu siostry Łucji 
dos Santos. Przywieszka do znaczka, w której w lewym dolnym rogu 
widnieje napis 100, wpisany w herb papieski - dwa klucze, występuje w 
trzech wersjach graficznych i przedstawia kolejno: 

• pierwsza - Karola Wojtyłę z Mamą, 

• druga - Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski i 
Kardynała Karola Wojtyłę, 

• trzecia - papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie. 

  

Portret Ojca Świętego Jana Pawła II oparty jest na fotografii z 1986 roku, 
na której Ojciec Święty jest pełen witalności i sił. Znaczek budują formy: 
kwadrat, prostokąt i koło. Każdy z elementów odpowiada za 
merytoryczną, ale i graficzną formę składającą się na całość. 
Liternictwo jakim opatrzony jest znaczek, ale i całość arkusika, to "Bona 
Nova" zaprojektowana przez mistrza polskich znaczków - pana Andrzeja 
Heidricha, obecnie odnowiona i zdigitalizowana przez młode pokolenie 
projektantów. 
Przepiękny motyw zdobniczy wypełniający trzeci plan znaczka to haft 
fragmentu siostry Łucji dos Santos, jednej z trojga świadków objawień 
fatimskich, która w podziękowaniu za darowane Papieżowi życie w chwili 
zamachu 13 maja, opatrzyła nim, niczym modlitwą, szkatułę na różaniec. 
Element ten jest symbolem nowego życia darowanego Ojcu Świętemu, 
a lilie budujące formę graficzną, jako kwiaty Matki Boskiej, podkreślają 
datę 13 maja także jako datę objawień Matki Boskiej Fatimskiej. 
Na przywieszki zaprojektowany został logotyp mówiący o doniosłości 
obchodów 100-lecia urodzin papieskich: sto lat wpisane w herb papieski 
- dwa klucze reprezentujące siłę łączenia i rozwiązywania na ziemi i w 
niebie. Przywieszki prowadzą nas przez życie Świętego Jana Pawła II: 
Wadowice - Karol z Mamą; Polska - Kardynał Karol Wojtyła z Kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim - Prymasem Polski; Watykan - papież Jan Paweł 
II na Placu Świętego Piotra. 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sobczyńska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 210.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 6 znaczków i 6 przywieszek (3x4) 
data obiegu: 16 października 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 
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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

2020.10.20. Solec Kujawski 1: 462 drzewa w 462. rocznicę powołania 
Poczty Polskiej, projekt: Waldemar Kawiński 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• 80. rocznica Bitwy o Anglię 1940-2020, numer: 32/Szczecin, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 21 października 
2020 roku 

Kartka nr 32 dostępna w UP Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II 

Z okazji ustanowionego przez Sejm i Senat RP roku 2020 rokiem św. 
Jana Pawła II oraz 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów wyemitował kolejną z serii kopertę okolicznościową - 
1978.10.16 - Papież. 

 
Do koperty wyemitowany został okolicznościowy MójZNACZEK. Znaczki 
będą kasowane datownikiem dziennym UP Gliwice 1 z datą 16.10.2020. 
Stosowany będzie również okolicznościowy stempel dodatkowy. 

 

 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

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

