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Ptaki polskich parków

27 kwietnia 2022 r.

Plebiscyt na najładniejsze znaczki
i kartki pocztowe wydane przez
Pocztę Polską w 2021 roku
Zapraszamy czytelników "Filatelisty"
i "Katalogu Znaków Pocztowych"
do głosowania na najładniejsze
znaczki i kartki wydane
w ubiegłym roku
Głosuj na:
www.kzp.pl/plebiscyt

Biuletyn Filatelistyczny
Święta Gianna Beretta Molla

Znaczki

30 kwietnia 2022 roku do obiegu wchodzi
znaczek pocztowy o wartości 3,60 zł, na
którym przedstawiono podobiznę św.
Gianny Beretty Molli.

Ptaki polskich parków
27 kwietnia 2022 roku do obiegu wchodzą
cztery znaczki, na których przedstawiono
cztery najczęściej występujące w polskich
parkach ptaki:
•
na pierwszym, o wartości 3,60 zł - kowalika,
•
na drugim, o wartości 3,60 zł - bogatkę,
•
na trzecim, o wartości 3,60 zł - wróbla,
•
na czwartym, o wartości 3,60 zł - modraszkę.
Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
autor fotografii:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Paweł Myszka
Maciej Zdziarski
4
po 3,60 zł każdy
po 120.000 sztuk
offset
51 x 39,5 mm
fluorescencyjny
8 znaczków (2x4, po 2 każdego rodzaju)
27 kwietnia 2022 roku
źródło: Poczta Polska

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

Piękno Polski
28 kwietnia 2022 roku do obiegu wchodzi
sześć znaczków, na których przedstawiono:
•
na pierwszym, o wartości 3,60 zł - panoramę Drohiczyna,
•
na drugim, o wartości 3,60 zł - rezerwat pokazowy żubrów w
Białowieskim Parku Narodowym,
•
na trzecim, o wartości 3,60 zł - kościół katolicki pod wezwaniem św.
Trójcy w Tykocinie,
•
na czwartym, o wartości 3,60 zł - meczet muzułmański w
Kruszynianach,
•
na piątym, o wartości 3,60 zł - prawosławny Monaster Zwiastowania
Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu,
•
na szóstym, o wartości 3,60 zł - Pałac Branickich w Białymstoku.

Agnieszka Sancewicz
1
3,60 zł
100.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 39,5 mm
fluorescencyjny
50 znaczków (10x5)
30 kwietnia 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Patroni Polski
3 maja 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 8 zł,
na którym przedstawiono wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej.
Znaczek będzie wydany w dwóch formach wydawniczych - arkusiku 9znaczkowym i w bloku zawierającym 1 znaczek z przywieszką. Blok
będzie numerowany i dostępny wyłącznie w folderze.

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

Jarosław Ochendzan
6
po 3,60 zł każdy
po 90.000 sztuk każdego
offset
51 x 39,5 mm
149 x 154 mm
fluorescencyjny
6 znaczków (2x3, po 1 szt. każdego)
28 kwietnia 2022 roku

źródło: Poczta Polska

Ilustracje kopert FDC do emisji znaczków przedstawianych w tym
numerze „Biuletynu” zostaną opublikowane w następnym numerze.
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Biuletyn Filatelistyczny
Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład znaczka w arkusikach:
nakład znaczka w bloku:
technika druku:
format znaczka:
format przywieszki:
papier:
zawartość arkusika:
zawartość bloku:
data obiegu:

Bożydar Grozdew
1
8 zł
117.000 sztuk
9.000 sztuk
offset
43 x 31,25 mm
43 x 31,25 mm
fluorescencyjny
9 znaczków (3x3)
1 znaczek z przywieszką
3 maja 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki
70 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa
3 maja 2022 roku do obiegu wchodzi kartka
pocztowa, na której przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości
A
(3,60
zł):
Jana
NowakaJeziorańskiego,
•
elementy mikrofonu i radia.
Wycofanie datownika stałego ozdobnego ze zmienną datą
Poniższy zapowiadany wcześniej datownik został wycofany i nie będzie
stosowany:
•
od 2022.05.05. do 2023.05.04. Kraków 1: 1820 1823 Kopiec
Kościuszki

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Katowice
•

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 5.000 sztuk. Projekt: Jarosław
Ochendzan.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP
Warszawa 1.
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•
•
•
•
•
•
•
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2022.05.14. Biała Podlaska 1: Noc Muzeów-Strumiłłowie u
Radziwiłłów. Muzeum Południowego Podlasia. Galeria aS Strumiłło,
projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz
2022.05.18. Gdańsk 50: Pamiętamy Dziękujemy św. Jan Paweł II,
projekt: Elżbieta Kaczyńska
2022.05.21. Kołobrzeg 1: 31. Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej,
projekt: Dariusz Janowski
2022.05.23. Czeladź 1: Jerzy Żymirski fotografik 1930-2002,
projekt: Magdalena Jaworek-Parka
2022.06.11. Częstochowa 1: XXIII Pielgrzymka Pracowników
Poczty Polskiej na Jasną Górę. Królowo Narodu Pokój Światu Daj,
projekt: Karolina Kolenda
2022.06.11. Częstochowa 17: XXIII Pielgrzymka Pracowników
Poczty Polskiej na Jasną Górę. Królowo Narodu Pokój Światu Daj,
projekt: Karolina Kolenda
2022.06.11. Częstochowa 25: XXIII Pielgrzymka Pracowników
Poczty Polskiej na Jasną Górę. Królowo Narodu Pokój Światu Daj,
projekt: Karolina Kolenda
2022.06.28. Warszawa 1: Rok Botaniki 2022, projekt: Barbara
Strzymińska-Zdanewicz

XXIII Pielgrzymka Pracowników Poczty Polskiej na Jasną Górę,
numer: 19/Katowice, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do
obrotu: 11 czerwca 2022 roku
Kartka nr 19 dostępna w UP Katowice 1, ul. Pocztowa 9, 40-001
Katowice,
nr
tel.
32
359
46
02,
adres
e-mail:
ewa.kacprzak1@poczta-polska.pl, malgorzata.oziebala@pocztapolska.pl, Częstochowa 1, ul. Stanisława Orzechowskiego 7, 42200 Częstochowa , tel 34 377 04 86, 34 377 04 85, 34 377 04 51,
34 377 04 10, e-mail upczestochowa1@poczta-polska.pl,
Częstochowa 17, ul. Śląska 19, 42-217 Częstochowa , tel 34 366
80 08, 34 360 61 23, 34 360 56 05, e-mail
upczestochowa17@poczta-polska.pl i Częstochowa 25, ul. Ojca
Augustyna Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa , tel 34 360 58 94
, e-mail upczestochowa25@poczta-polska.pl
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Poznań
•

50-lecie nadania szkole podstawowej w Rydzynie imienia 17
Pułku Ułanów Wielkopolskich, numer: 16/Poznań, nakład: 800
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 maja 2022 roku
Kartka nr 16 dostępna w Filii Urzędu Pocztowego Leszno 2,
mieszczącej się w Rydzynie, Rynek 5, 64-130 Rydzyna, e-mail: fuprydzyna-967714@poczta-polska.pl, tel. 885951666. Ponadto kartka
dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17,
w
okienku
filatelistycznym,
e-mail:
up-poznan-260323filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
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
•

100. rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego,
numer: 14/RS Warszawa Miasto, nakład: 600 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 9 maja 2022 roku
•
Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, numer: 16/RS
Warszawa Miasto (kartka dwustronna), nakład: 1300 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 28 czerwca 2022 roku
Kartka nr 14 dostępna w UP Warszawa 1, nr 16 - w UP Warszawa 1 i na
stoisku - 29-30 czerwca na SGGW.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Biuletyn Filatelistyczny

Informacje różne
Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II
Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitował
kartkę okolicznościową oraz MójZnaczek z serii "Ziemia Gliwicka św.
Janowi Pawłowi II", która przedstawia tablicę pamiątkową z kościoła pw.
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Gliwicka parafia pod wezwaniem
Miłosierdzia
Bożego
została
erygowana dekretem ks. Biskupa
Ordynariusza Jana Wieczorka w dniu
25 marca 2002 r. i jest owocem wizyty
św. Jana Pawła II w Gliwicach w dniu
17 czerwca 1999 r. pod hasłem "Bóg
bogaty w miłosierdzie". Kościół
parafialny został konsekrowany 28
kwietnia 2019 r. przez ks. Bpa Jana
Kopca Ordynariusza Gliwickiego.
Znaczek będzie kasowany datownikiem dziennym UP Gliwice 1.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub email: stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk

Solidarni z Ukrainą
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im.
Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na
maszynę frankująca "Solidarni z Ukrainą" na znak sprzeciwu przeciw
wojnie prowadzonej przez Rosję przeciwko narodowi Ukraińskiemu.

Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające wyciągniętą
rękę na znak pomocy i wsparcia, jakiego do tej pory naród Polski udzielił
uchodźcom z Ukrainy. 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 11.05.2022 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 11.05.2022 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.
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
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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.

