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Znaczki 

Placówki dyplomatyczne po odzyskaniu niepodległości 

28 lutego 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4 
zł, na którym przedstawiono fronton siedziby ambasady polskiej w 
Ankarze oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 144.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (3x4) 
data obiegu: 28 lutego 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.03.01. Lublin 1: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, projekt: Ryszard Paluch 

• 2022.03.18. Kołobrzeg 1: 77. rocznica walk o Kołobrzeg i zaślubin 
Polski z Bałtykiem, projekt: Waldemar Kawiński 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Nowoczesny Transport Kolejowy - Europejski Rok Kolei 2021 - 
ED-161 (DART), numer: 2/Bydgoszcz, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2022 roku 

• Nowoczesny Transport Kolejowy - Europejski Rok Kolei 2021 - 
ELF II, numer: 3/Bydgoszcz, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2022 roku 

Kartki nr 2 i 3 dostępne w UP 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 - Łódź 

• Powrót tramwaju do Zgierza, numer: 1/Łódź (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2022 
roku 

• Żołnierze Wyklęci - Stanisław Sojczyński, numer: 2/Łódź (kartka 
dwustronna), nakład: 1100 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
28 lutego 2022 roku 

Kartka nr 1 dostępna w UP Łódź 4, Łódź 1, Zgierz 1, nr 2 - Łódź 4. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: pawel.krawczyk1@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę pocztową oraz MójZnaczek z okazji przypadającego w dniu 1 
marca br. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji 
będzie również stosowany stempel dodatkowy. 

 

 

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

Władysław Gębczyk 

Tropem Wilczym - X Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Gliwice 2022 

Tegoroczny, ósmy już Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gliwicach 
odbędzie się w dniu 6 marca br. Start i meta biegu przy kościele pw. 
Chrystusa Króla w gliwickiej dzielnicy Zatorze. Organizatorem biegu jest 
Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Śląsk. Więcej 
informacji na temat biegu można uzyskać na stronie internetowej: 
https://tropemwilczym.org/bieg/gliwice/ oraz 
https://www.facebook.com/tropemwilczym.gliwice 

 

https://tropemwilczym.org/bieg/gliwice/
https://www.facebook.com/tropemwilczym.gliwice
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Organizatorzy biegu we współpracy z Gliwickim Klubem Kolekcjonerów 
przygotowali okolicznościową kartkę pocztową oraz MójZnaczek. W UP 
Gliwice 1 będzie również stosowany datownik okolicznościowy. 
Wspomniane walory filatelistyczne będą dostępne na stoisku 
pocztowym, które będzie czynne w dniu 6 marca br. na starcie biegu w 
Parku przy ul. Chorzowskiej. 

 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 724 710 212 lub e-mail: 
kogowska.elzbieta@gmail.com a także pod nr tel.: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Wydawnictwa 

Marcowy numer biuletynu Tematica 

 

W przewidywanym terminie do rąk czytelników trafia kolejny, trzydziesty 
czwarty numer biuletynu Tematica. 
Bez liczenia wyrazów i liter przygotowaliśmy ciekawy i wszechstronny 
materiał o filatelistyce tematycznej. Zestaw przeszło 220 ilustracji 
rozszerzyliśmy o nową "Galerię TEMATICA" z kolejnymi 23 walorami w 
kolorze. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Waszą aprobatą i 
uatrakcyjni jeszcze nasze biuletyny. 
W 34. numerze nasi klubowicze znajdą m. in. kolejne analizy 
zeszłorocznej majowej wystawy wirtualnej, artykuł o walorach 
pocztowych z nietypowych materiałów (tym razem z tekstyliów, drewna i 
innych roślin) wykonanych nowatorskimi technikami oraz kolejny odcinek 
o znaczkach, których nie powinno właściwie być. Po raz pierwszy 
omawiamy na łamach biuletynu mało znany u nas obszar przesyłek byłej 
wschodnioniemieckiej służby kurierskiej, które są w większości walorami 
tematycznymi do bardzo wielu eksponatów. 
Ilość zgromadzonych informacji i materiału ilustracyjnego powodują, że 
dzielimy niektóre tematy na odcinki. Determinuje to głównie objętość 
każdego numeru (teraz mamy 68 stron), który powinien prezentować 
szeroki wybór tematów. W każdym biuletynie staramy się bowiem 
przekazywać wachlarz atrakcyjnych informacji (od klasyki do nowości 
tematycznych). 
Spis treści (nr 34 - marzec 2022): 

• Marek Zbierski: Co w numerze 

• Kronika towarzyska 

• Abecadło wystawcy tematycznego 

• Marek Zbierski: Deficyty (2) 

• Marek Zbierski: Jeden taki eksponat (3) 

• Krzysztof Trawiński: Czy można poprawić dobry eksponat? (4) 

• Ważny jest także 1% 

• Trochę inny leksykon tematyka (6) 

• Marek Zbierski: ZDK 

• Roman Babut, Marek Zbierski: Bokserzy wiecznie żywi 

• Krzysztof Trawiński: Działalność filatelistyczna firmy 
Mieżdunarodnaja Kniga 

• Marek Zbierski: Dziwne znaczki tematyczne (1) 

• Janusz Łojek: Kolekcjonerstwo muzyczne 

• Marek Zbierski: Szwajcarskie całostki charytatywne (2) 

• Marek Zbierski: Pomocnik dla szukających 

• Krzysztof Trawiński: Amerykańskie całostki i koperty w rozmiarze 
XXL 

• Marek Zbierski: Znaczki, których nie powinno być (3) 
Marek Zbierski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

