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Louis Pasteur 1822-1895
7 marca 2022 r.

200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza
8 marca 2022 r.
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Znaczki
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
1 marca 2022 roku do obiegu wchodzi
znaczek pocztowy o wartości 4,50 zł, na
którym przedstawiono zdjęcie sierżanta
Józefa Franczaka, z przełomu 1938/39 r.,
pochodzące z archiwum rodzinnego.

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Adam Kultys
1
4,50 zł
168.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 51 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
1 marca 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Louis Pasteur 1822-1895
7 marca 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 30
gr, na którym przedstawiono wizerunek Louisa Pasteura.

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

200.
rocznica
Łukasiewicza

Jan Konarzewski
1
30 gr
wielomilionowy powtarzalny
rotograwiura
31,25 x 25,5 mm
fluorescencyjny
100 znaczków (10x10)
7 marca 2022 roku
źródło: Poczta Polska

urodzin

Ignacego

8 marca 2022 roku do obiegu wchodzi
znaczek pocztowy o wartości 11,50 zł, na
którym przedstawiono wizerunek Ignacego
Łukasiewicza.

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
format bloku:
papier:
forma wydawnicza:
data obiegu:

Poczta Polska S.A.
1
11,50 zł
100.000 sztuk
offset
31,25 x 43 mm
121 x 82 mm
fluorescencyjny
blok z 1 znaczkiem i 2 przywieszkami
8 marca 2022 roku
źródło: Poczta Polska

3

Biuletyn Filatelistyczny

Datowniki okolicznościowe

Wydawnictwa

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą

Przegląd Filatelistyczny nr 2/2022

•

Spis treści numeru lutowego:
Dla dociekliwych
•
Dariusz Grochowski: Jak powstawał znaczek Fi 47 "Traugutt z
nadrukiem" Część 2 - Czy istnieją próby tego znaczka?
•
Tadeusz Jarawka: "Dachau-Allach", niecodzienna "macha" do
kupienia w eBayu
•
Tadeusz
Jarawka:
Generał
G.
Korczyński,
znaczek
niewprowadzony do obiegu na liście do Niemiec
Znaki polecenia
•
Tadeusz Jarawka, Piotr Pelczar: Ciekawe znaki polecenia na
przesyłce z Generalnego Gubernatorstwa
Historia poczty
•
Piotr Pelczar: Firmowa zalepka listowa firmy Pionier w innej barwie
•
Piotr Pelczar: Czy poczty Generalnego Gubernatorstwa używały
nalepek z literką "V"?
•
Piotr Pelczar: V, Nike, Zwycięstwo, Victoria, Wiktoria, Prymus
•
Piotr Pelczar: Polska przesyłka cywilna z Białej Cerkwi z okresu
przesilenia frontu pod Kijowem w wojnie polsko-bolszewickiej w
1920 roku
•
Bernard Jesionowski: Malborskie frankatury mechaniczne z
"zamkiem malborskim"
Hyde Park
•
Zdzisław Romanowicz: Co słychać za miedzą?
•
Jerzy Zimnicki: Usługa "MójZNACZEK" - znaki opłaty pocztowej raz
jeszcze
Aukcje, recenzje, wystawy
•
Jerzy Romanowicz: Etapy powstawania emisji "Zwycięzcy
Challenge'u - F. Żwirko i S. Wigura"
Rozmaitości
•
Marian Wawrzynkowski: Na atlantyckich szlakach (8): Piękne
Francuzki (2)

od 2022.04.11. do 2022.12.31. Gdynia 1: 100 lat Akademii
Marynarki Wojennej

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz
•

40. rocznica powstania Wojskowych Obozów Internowania,
numer: 5/Bydgoszcz, nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 15 marca 2022 roku
Kartka nr 5 dostępna w UP Bydgoszcz 1, Chełmno 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@pocztapolska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Lublin
•

1 Marca 2022, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, numer:
4/Lublin, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1
marca 2022 roku
Kartka nr 4 dostępna w UP Lublin 1 (tel.81 534-65-60) i Kielce 1 (tel.41
34-535-83).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Wydawnictwa
Święty Gabriel nr 149
Spis treści numeru marzec 2022:
•
Dzień Patrona Pocztowców i Filatelistów Św. Gabriela Archanioła
•
Pokłon Trzech Króli
•
Bł. Ksiądz Otto Neururer
•
Bł. Karol I Habsburg
•
75. rocznica święceń kapłańskich Karola Wojtyły
•
Zenon Wechmann - uczestnik I Zjazdu Klubu "Święty Gabriel"
•
Boże Narodzenie w Austrii
•
Akwarele Biskupa Reinholda Stechera
•
Wspomnienie o śp. Marzannie Dąbrowskiej
•
Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych - Ciekawostki (9)
•
Nowości polskie
•
Ex libris
•
Kronika Klubu "Święty Gabriel"

Filatelista nr 3/2022

Bogdan Michalak
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Spis treści numeru marcowego:
Kalejdoskop Filatelistyczny
•
Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Radzieckie koperty firmowe z
wypraw antarktycznych
•
Marian Wawrzynkowski: Wojenna "mamusia" i listy do niej od
"synów" marynarzy (IV)
•
Krzysztof Trawiński: Czy w raju rosła jabłoń?
•
Zygmunt K, Jagodziński: Nieznane projekty dwóch znaczków
pocztowych autorstwa Józefa W. Mehoffera
Aerofilatelistyka
•
Jerzy W. Kupiec-Węgliński: "Polskie" przesyłki w katastrofach
lotniczych British Imperial Airways w 1936 i 1939 roku
Badania filatelistyczne
•
Janusz Berbeka, Marcin Wysocki: Fałszerstwa całkowite na szkodę
Poczty polskich znaczków okresu PMW
Rubryka Janika
•
Zygmunt Janik: Kobiety w filatelistyce
Czytelnicy piszą
•
Zbigniew Bruder: "Dworki polskie" bez barwy
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Z życia związku
•
Mieczysław Kula: Obchody 70-lecia Okręgu Wrocławskiego PZF
•
Adam Szuler: Koło Internetowe PZF
•
Marian Wawrzynkowski: Jak co roku...
•
Adam Szuler: Pierwsze posiedzenie nowej Głównej Komisji ds.
Filatelistyki Młodzieżowej
•
Andrzej Dudek: Opłatek u gostyńskich filatelistów
•
Przemysław Drzewiecki: XIV Studium Filatelistyki PZF 2022-2023
Polemika
•
Witold Mikołajczyk: Czy jesteśmy zaściankiem?
Nowości
•
Marek Jedziniak: Nowości polskie
•
Elżbieta Szostak, Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne

20.03.2022 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na
adres:
Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
"Frankotyp"
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1
Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto
Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP
o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę
dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie
koperty nadesłane do 20.03.2022 r. Ze względu na brak możliwości
śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na
bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie
listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie
zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być
zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki
zwrotnej.
Krzysztof Błaszczyk
Perfometr
Wyznaczenie prawidłowej miary ząbkowania ma nieraz wyjątkowo
duże znaczenie – wartości różnych odmian znaczków mogą się
znacząco różnić w zależności od tego, jaka jest ich miara perforacji.

Informacje różne
30. rocznica utworzenia Archidiecezji Łódzkiej
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im.
Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na
maszynę frankująca z okazji 30. rocznicy utworzenia Archidiecezji
Łódzkiej przez Jana Pawła II bullą "Totus tuus Poloniae Populus".

Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające pomnik
papieża przed katedrą w łodzi z budynkiem archidiecezji w tle. Odbitki
listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub
okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić
ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,30 zł/szt, lub na kopercie
okolicznościowej w cenie 6,30 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym
będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 7,80 zł/szt. (brak
miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również
nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania
okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście
zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w
transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,80 zł na zwrotny
list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko
w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne
adresy tylko w kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty
Polskiej. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia

Do moich rąk trafił nowy przyrząd filatelistyczny – Perfometr, który jest
zbudowany ze sztywnego arkusza z przezroczystego tworzywa
sztucznego o wielkości nieco większej niż format A5, z nadrukowanymi
różnego rodzaju miarkami. Podstawową miarką jest ząbkomierz, za
pomocą którego możemy zidentyfikować perforacje o wymiarach od 8
1/2 do 17 7/8. W przeciwieństwie do dotychczas spotykanych
ząbkomierzy, w których kolejne wzory kropek odpowiadają kolejnym
miarom ząbkowania z odstępem 1/4, Perfometr pozwala na
dokładniejszy pomiar – z dokładnością do 1/8. Pole pomiaru jest też
szersze niż w tradycyjnych ząbkomierzach – ma ono szerokość 50 mm.
Inny jest też sam wzornik – zamiast tradycyjnych kropek, znaczniki na
Perfometrze mają kształt łezki, co w połączeniu z przezroczystą
podstawą przyrządu, pozwala na pomiary ząbkowania zarówno dla
obiektów leżących na jego powierzchni, jak i pod nim, a także umożliwia
łatwy pomiar bez względu na kolorystykę mierzonego znaczka i tła, na
jakim się znajduje.
Perfometr jest dostępny w dwóch odmianach – kolorowej i czarno –
białej. W tej pierwszej co dziesiąta „łezka” na wzorniku jest czerwona, a
podstawowe, całkowite miary ząbkowania, mają żółty poddruk. W wersji
5
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czarno-białej co 10 łezka jest ciemnoszara, a poddruki pod miarami bez
ułamków są jasnoszare.
Pomiar ząbkowania z dokładnością do 1/8 stanowi swego rodzaju
rewolucję. Zarówno w znaczkach starszych, jak i w nowszych, spotyka
się egzemplarze dla których trudno jest jednoznacznie dopasować
wielkość ząbkowania mierzoną tradycyjnie z dokładnością do 1/4.
Przykładem mogą być znaczki drukowane rotograwiurą o mierze
ząbkowania tradycyjnie podawanej w katalogach jako 11. W niektórych
przypadkach dobre dopasowanie dawał tutaj również wzornik dla
wielkości 10 3/4. W rzeczywistości zaś ząbkowanie to ma miarę 10 7/8.
O ile w przypadku nowszych znaczków takie bardziej precyzyjne
wyznaczenie miary ząbkowania będzie skutkowało jedynie zmianą w
katalogu, tak wiele może się zmienić w przypadku wspomnianych
wcześniej odmian starszych znaczków, które mogą osiągać znacząco
różne wyceny w zależności od tego, jak są ząbkowane. Na pewno
filateliści specjalizujący w starszych wydaniach będą musieli przemierzyć
na nowo swoje zbiory.
Kolejnymi miarkami na przyrządzie są: linijka centymetrowo –
milimetrowa i calowa, „dziurkomierz”, czyli wzornik obrazujący wielkości
otworów perforacyjnych od 0,7 do 2,0 mm (co 0,1 mm), kątomierz,
Emmonimetr 4525, będący gęstą siatką linii poziomych i pionowych co
0,25 mm, służący do precyzyjnego pomiaru odległości szczegółów
rysunku czy nadruku na znaczku oraz kolejny Emmonimetr,
zaprojektowany do precyzyjnych pomiarów nadruków typograficznych
wydania krakowskiego (ta miarka jest również dostępna jako osobny
przyrząd, wielkości karty kredytowej). Do korzystania z Emmonimetrów
konieczna jest dobra lupa, o powiększeniu co najmniej 30x oraz dobre
oświetlenie mierzonego znaczka, najlepiej tutaj posłużyć się lampą ze
szkłem powiększającym.
Na przyrządzie w górnej części znajduje się również czarne pole, które
ułatwi identyfikację znaków wodnych na znaczkach.
Rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w Polsce (nr
zgłoszenia P.438907) i w innych krajach. Dostarczane jest w estetycznej
obwolucie, której tylna część może służyć jako białe tło, pomocne w
niektórych pomiarach.
Dziękuję firmie EMMONI z Poznania, operatorowi sklepu internetowego
polska6.pl, za udostępnienie Perfometru i Emmonimetru do testów.
Przyrządy te będą również nagrodami w Plebiscycie na najładniejsze
znaczki i kartki pocztowe wydane w 2021 roku, który startuje od 1 marca.
Marek Jedziniak
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Plebiscyt na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe wydane przez
Pocztę Polską w 2021 roku
Tradycyjnie już zapraszamy czytelników „Filatelisty” i „Katalogu Znaków
Pocztowych” do głosowania na najładniejsze znaczki i kartki wydane w
ubiegłym roku.
Głosujemy jak zwykle na jedną emisję znaczków i jedną emisję kartek.
W ubiegłym roku większość emisji była jednoznaczkowa lub
jednokartkowa, ale pojawiło się też kilka interesujących serii a także
bloków. Wielka szkoda, że tylko jeden znaczek wydrukowano
najszlachetniejszą metodą – stalorytem, ale można powiedzieć, że jest
to staloryt podwójny, gdyż oprócz samej techniki wykonania znaczka,
staloryt jest pokazany również na samym znaczku, na którym Czesław
Słania wykonuje jedno ze swoich dzieł. Znaczków i kartek wydano w
ubiegłym roku bardzo dużo, jest więc z czego wybierać. Zapraszam do
głosowania od 1 marca do 31 maja na stronie www.kzp.pl/plebiscyt.
Bardzo proszę o rozpropagowanie plebiscytu wśród znajomych, nie tylko
filatelistów. Zachęcam do głosowania, tym bardziej, że w tym roku mamy
dla uczestników Plebiscytu szczególne nagrody – będzie można
wylosować akcesoria filatelistyczne, w tym Perfometry, ufundowane
przez firmę EMMONI, operatora internetowego sklepu filatelistycznego
Polska 6.pl. Zapraszam do głosowania!
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.

