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Znaczki 

Wielkanoc 

17 marca 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek z oznaczeniem wartości 
"Priorytetowy S", na którym przedstawiono fragmenty fresku Chwała 
Zmartwychwstałego Jezusa, autorstwa Guido Reni (1575-1642), z 
kopuły bocznej kaplicy Najświętszego Sakramentu katedry w Rawennie 
(Włochy). 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: Priorytetowy S 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 17 marca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

100-lecie KKS Lech Poznań 

19 marca 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
4,50 zł, na którym przedstawiono zdjęcie drużyny Lech Poznań z 1930 
roku. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,50 zł 
nakład: 135.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 5 znaczków i 1 przywieszka (3x2) 
data obiegu: 19 marca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.04.02. Warszawa 22: IX Zjazd OKZ PZF "Kolejnictwo", 
projekt: Piotr Topolski 

• 2022.04.19. Gliwice 1: Wincenty Styczyński 100. rocznica 
tragicznej śmierci 18 kwietnia 1922, projekt: Władysław Gębczyk 

• 2022.04.28. Śrem 1: Józef Wybicki 1747-1822 Poczta Rowerowa 
Manieczki - Będomin, projekt: Włodzimierz Bobrowski 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2022.04.01. do 2022.12.31. Rakoniewice: Gmina Rakoniewice. 
770. rocznica powstania Rakoniewic. 360-lecie nadania praw 
miejskich, projekt: UMiG Rakoniewice 

• od 2022.04.01. do 2022.05.16. Rzeszów 2: Wesołych Świąt 
Wielkanocnych, projekt: Bartłomiej Kierzkowski 

• od 2022.04.11. do 2023.04.10. Gostyń Poznański 1: 1392 2022 
Borek Wielkopolski, projekt: Sławomir Tomków 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• Solidarni z Ukrainą, numer: 4/Białystok, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 24 marca 2022 roku 

Kartka nr 4 dostępna w UP Białystok 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 32 29, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Solidarni z Ukrainą, numer: 6/Bydgoszcz, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 24 marca 2022 roku 

Kartka nr 6 dostępna 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 – Poznań 

• 100-lecie KKS Lech Poznań, numer: 5/Poznań, nakład: 300 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 18 marca 2022 roku 
Kartka nr 5 dostępna w UP wraz z datownikiem okolicznościowym 
FDC z hasłem: 100-lecie KKS Lech Poznań Towarzystwo Sportowe 
"Liga" Poznań Dębiec z datą stosowania 19.03.2022 r. w Urzędzie 
Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku 
filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-
polska.pl, tel. 885-951-557. 

• 475. rocznica nadania miastu Leszno praw miejskich, numer: 
6/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 kwietnia 2022 roku 
Kartka nr 6 dostępna w UP wraz z datownikiem ozdobnym ze 
zmienną data stosowania z hasłem: Jubileusz nadania praw 
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miejskich Leszno 1547 2022 z datą stosowania od 01.03.2022 do 
31.12.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 
e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25. 
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. 
Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-
260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

• Natalia Rozmus-Esparza, numer: 7/Poznań (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 18 marca 2022 
roku 
Kartka nr 7 dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. 
Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-
260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557 oraz w 
Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego26, e-mail: up-poznan-
260385@poczta-polska.pl, tel. 61 886 55 01. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - RS Warszawa Miasto 

• IX Zjazd OKZ PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama 
Malinowskiego, numer: 8/RS Warszawa Miasto, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 2 kwietnia 2022 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - RS Warszawa Województwo 

• Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", numer: 1/RS 
Warszawa Województwo, nakład: 600 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 1 marca 2022 roku 

Kartka nr 1 dostępna w UP Ostrołęka 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Z frankaturą na święta 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych będzie 
stosował nakładkę na maszynę frankująca, przedstawiającą Jezusa, 
wraz z Urbi Et Orbi Papieża Jana Pawła II wygłoszonym w Wielkanoc 
1982r. 

 
Przewidziana jest również z tej okazji koperta okolicznościowa na której 
przedstawiono obraz Ostatnia Wieczerza autorstwa Leonardo da Vinci 
namalowany w latach 1495 - 1498. Każdy kto chce by jego 
korespondencja z życzeniami została ostemplowana i wysłana do jego 
bliskich może nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 z kartami z 
kartkami z życzeniami w środku, lub same kartki z życzeniami 
zaadresowane które będą włożone w koperty ozdobne, oraz wpłacić na 
konto należność 4,30 zł za każde ofrankowanie okolicznościową 
nakładką listem zwykłym na białej zwykłej kopercie, 6,30 zł za 
ofrankowanie na kopercie okolicznościowej i 7,80 zł za ofrankowanie 
listem poleconym. 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. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 
dnia 30.03.2022 r. Frankatura mechaniczna jest to alternatywą dla 
znaczków pocztowych stosowanych przez Pocztę Polską i kasowanych 
zwykłymi stemplami dziennymi, lub wirnikami z liniami falistymi 
stosowanymi na WER-ach. 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 30.03.2021 r. Zamówienie można składać 
listownie, lub na mail blaszczyk26@interia.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30.03.2021. 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. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie 
będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia 
kosztów przesyłki zwrotnej. 
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych 
zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu 
mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej 
informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp. 
Posiadamy zapas niektórych wcześniejszych frankatur, 
zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy. 

Krzysztof Błaszczyk 
 
 
 

https://zgpzf.pl/frankotyp




 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

