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Znaczki 

Polacy na Syberii 

23 maja 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,60 
zł, na którym przedstawiono portret Aleksandra Czekanowskiego - 
drzeworyt wykonany przez Aleksandra Regulskiego na podstawie 
rysunku autorstwa Franciszka Tegazzo. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,60 zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (10x5) 
data obiegu: 23 maja 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Zmiana planu emisji znaczków na 2022 rok 

Minister Aktywów Państwowych Decyzją nr 3 z dnia 18 maja 2022 r. (Dz. 
Urz. Min. Ak. Państ. poz. 12) zmienił roczny plan emisji znaczków 
pocztowych na 2022 rok. 

• Uchylona zostaje emisja Polskie filmy (planowano 1 znaczek w 
maju). 

• Zmieniona zostaje nazwa emisji "1622-2022 Jubileusz Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów i Papieskich Dzieł Misyjnych" na 
"Jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych". 

• Zmieniony zostaje termin wydania emisji 200 lat latarni morskiej 
Rozewie z listopada na wrzesień. 

• Dodana zostaje emisja Miron Białoszewski - 1 znaczek w czerwcu. 
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Aktywów Państwowych 

Całostki 

Muzeum Narodowe w Warszawie 

20 maja 2022 roku do obiegu wchodzą trzy kartki 
pocztowe, na których przedstawiono:  

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 
zł): centralną część z dziedzińcem Gmachu 
Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie, 
1938 r., 

• na ilustracji: fotografię centralnej części z dziedzińcem Gmachu 
Głównego MNW z 1938 r., 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): malowidło 
ścienne: św. Anna, ze zbiorów Faras, VIII w., 

• na ilustracji: fotografię malowidła ściennego Św. Anny z kolekcji 
Faras, VIII w., 

na trzeciej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): obraz Józefa 
Mehoffera, Słońce majowe,1911 r., 

• na ilustracji: fotografię obrazu Józefa Mehoffera, Słońce majowe, 
1911 r. 

Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 5.000 sztuk każdej. Projekt: 
Paweł Myszka. 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

Dzień Matki 

20 maja 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): serce z 
kwiatów, 

• na ilustracji: kobietę z dziećmi. 

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

źródło: Poczta Polska  

100-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie 

25 maja 2022 roku do obiegu wejdzie kartka pocztowa ze znakiem opłaty 
z oznaczeniem wartości A (3,60 zł). Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.05.29. Piekary Śląskie 1: Pielgrzymka Mężczyzn i 
Młodzieńców do Piekar Śląskich, projekt: Karolina Kolenda 

• 2022.06.10. Kraków 1: Gwiazdy polskiej muzyki. Zbigniew 
Wodecki, projekt: Agnieszka Sancewicz 

• 2022.06.11. Bydgoszcz 1: Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego 17. 
edycja od 2007 roku. Eberhardt Bromberg 1872, projekt: Waldemar 
Kawiński 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2022.06.08. do 2023.06.07. Kruszwica 1: Legendarna stolica 
Polski. Kruszwica 600-lecie nadania praw miejskich na prawie 
magdeburskim, projekt: Waldemar Kawiński 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2022.06.01. do 2022.12.31. Poznań 1: Koleje Wielkopolskie 
Łączą Wielkopolskę od 10 lat 
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Poczty specjalne 

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej" z okazji 180-lecia linii 
kolejowej Wrocław - Oława oraz Krajowej Wystawy Filatelistycznej 
"Transport OPEN - Oława 2022" 

1. "Kolejowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji poczty specjalnej: 

a. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej 
placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone 
uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet 
z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy 
pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając ze specjalnego środka lokomocji 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej 
Poczty Polskiej; 

c. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami 
pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki 
pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem 
dodatkowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej 
poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami "Kolejowej Poczty Specjalnej" są: 
a. Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów, 
b. Poczta Polska S.A. RS we Wrocławiu. 

3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 28 maja 
2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd 
Pocztowy Oława 1 (stoisko na Krajowej Wystawie Filatelistycznej 
"Transport OPEN - Oława 2022") - Urząd Pocztowy Wrocław 68. 

4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" zostaną 
dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i 
okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za 
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "Krajowa Wystawa 
Filatelistyczna Transport OPEN - Oława 2022" od dnia 20 maja 
2022 roku można będzie kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie 
Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-
wroclaw-275120@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym 
Wrocław 68, ul. Małachowskiego 1-9, 50-000 Wrocław (up-wroclaw-
275775-filatelistyka@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie 
Pocztowym Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława (up-olawa-
257234@poczta-polska.pl). 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową 
Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27 
maja 2022 r. do Urzędu Pocztowego Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 
Oława, z dopiskiem na kopercie "Kolejowa Poczta Specjalna". 
Przesyłki będą również przyjmowane do godz. 12:00 28 maja 2022 
roku na stoisku pocztowym zorganizowanym na Krajowej Wystawie 
Filatelistycznej "Transport OPEN - Oława 2022". Przesyłki, które 
nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do 
opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień 
niniejszego regulaminu. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Oława 1, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Krajowa Wystawa 
Filatelistyczna Transport OPEN - Oława 2022, 180-lecie linii 
kolejowej Wrocław - Oława, PKP Oława, Dworzec kolejowy w 

Oławie" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora 
osobie do przewozu pociągiem retro "PIONIER" do Urzędu 
Pocztowego Wrocław 68, który tego dnia odatuje przesyłki 
datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny 
o treści: "Przewieziono Pocztą Kolejową na trasie Oława - 
Wrocław". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Kolejową Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do 
docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiada 
Region Sieci we Wrocławiu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 maja 2022 roku. 

 

Regulamin "Samolotowej Poczty Specjalnej" z okazji wernisażu 
filatelistycznego organizowanego przez Koło PZF Nr 1 w 
Świebodzicach im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki 

1. "Samolotowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji poczty specjalnej: 

a. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej 
placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone 
uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet 
z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy 
pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając ze specjalnego środka lokomocji 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej 
Poczty Polskiej; 

c. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami 
pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki 
pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem 
dodatkowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej 
poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami "Samolotowej Poczty Specjalnej" są: 
a. Urząd Miejski w Świebodzicach, 
b. Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, 
c. Okręg Wałbrzyski Polskiego Związku Filatelistów, Koło 

PZF Nr 1 w Świebodzicach im. Pionierów Świebodzickiej 
Filatelistyki, 

d. Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów, 
e. Poczta Polska S.A. RS we Wrocławiu. 

3. "Samolotowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 6 
czerwca 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: 
Urząd Pocztowy Świebodzice 1 - Urząd Pocztowy Wrocław 15. 

4. Do przemieszczenia "Samolotową Pocztą Specjalną" zostaną 
dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i 
okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za 
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "Poczta Samolotowa 
Świebodzice - Wrocław " od dnia 20 maja 2022 roku można będzie 
kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. 
Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-
polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Świebodzice 1, ul. Świdnicka 10, 
58-160 Świebodzice (up-swiebodzice-269351@poczta-polska.pl) 
oraz w Urzędzie Pocztowym Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława 
(up-olawa-257234@poczta-polska.pl). 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia 
"Samolotową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
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cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie 
do dnia 3 czerwca 2022 r. do Urzędu Pocztowego Świebodzice 1, 
ul. Świdnicka 10, 58-160 Świebodzice, z dopiskiem na kopercie 
"Samolotowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po 
wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą 
doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego 
regulaminu. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samolotową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Świebodzice 1, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Wernisaż 
Filatelistyczny, Poczta Samolotowa, Świebodzice Wrocław" i 
przekazane upoważnionym przez współorganizatora osobom do 
przewozu samolotem z Lądowiska Towarzystwa Lotniczego w 
Świebodzicach na Lotnisko Szymanów Aeroklub Wrocławski i 
dostarczenia do Urzędu Pocztowego Wrocław 15, który tego dnia 
odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich 
stempel informacyjny o treści: "Przesyłka przewieziona na trasie 
Świebodzice - Wrocław samolotem PZL 104 WILGA SP - AGC, Pilot 
- Grzegorz Glegoła ". Następnie przesyłki zostaną przesłane i 
doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Samolotową Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
Samolotowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej 
do docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Samolotowej Poczty Specjalnej" 
odpowiada Region Sieci we Wrocławiu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 maja 2022 roku. 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Rejonowy Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, 
Zwolnionym z Pracy i Ich Rodzinom w Toruniu. 40. rocznica 
powstania 1982-2022, numer: 11/Bydgoszcz, nakład: 300 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 27 maja 2022 roku 
Kartka nr 11 dostępna w UP Bydgoszcz 1 i Toruń 1. 

• Kruszwica 600-lecie nadania praw miejskich na prawie 
magdeburskim, numer: 12/Bydgoszcz (kartka dwustronna), 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 8 czerwca 2022 
roku 
Kartka nr dostępna w UP Bydgoszcz 1 i Kruszwica 1. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• Dar Młodzieży 1982-2022, numer: 6/Gdańsk (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 czerwca 
2022 roku 
Kartka nr 6 dostępna w UP Gdynia 1, FUP Gdańsk 50 ul. 
Straganiarska, UP Słupsk 8. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 20-lecie Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej 
Rzeczpospolitej Polskiej, numer: 18/Poznań, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 20 czerwca 2022 roku 
Kartka nr 18 dostępna w UP wraz z datownikiem okolicznościowym 
z datą stosowania 25.06.2022 r. z hasłem: 20-lecie Klubu 
Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP w Urzędzie Pocztowym 
Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-
poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557 

• 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława 
Boratyńskiego w Gostyniu - Pokaz filatelistyczny w Muzeum w 
Gostyniu, numer: 19/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 30 maja 2022 roku 

• 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława 
Boratyńskiego w Gostyniu, numer: 20/Poznań, nakład: 300 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 30 maja 2022 roku 
Kartki nr 19 i 20 dostępne, wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława 
Boratyńskiego w Gostyniu Pokaz Filatelistyczny 04.6-02.07.2022 
65 PZF, w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 
30, 63-800 Gostyń, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, 
tel. 65 572 05 93. Ponadto kartki dostępne są 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 

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

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• University of Szczecin, numer: 8/Szczecin (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 maja 2022 
roku 

• Uniwersytet Szczeciński, numer: 9/Szczecin (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 19 maja 2022 
roku 

Kartki nr 8 i 9 dostępne 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 

Wydawnictwa 

Tematica nr 35 

W 35. numerze biuletynu Klubu Tematica 
czytelnik znajdzie kolejny bogaty zestaw 
interesujących materiałów.  
W dotychczas publikowanych analizach 
eksponatów tematycznych aktualnej wystawy 
wirtualnej zajmowaliśmy się głównie 
poprawnością w zakresie znajomości i 
praktycznej prezentacji wiedzy filatelistycznej wystawcy. W obszernym 
artykule, po raz pierwszy, ustosunkowujemy się do merytorycznej strony 
jednego z eksponatów, czyli do problemów w przekazie zawartej na 
kartach wiedzy tematycznej. Poza tym, bogato ilustrowane, dalsze uwagi 
na temat filatelistycznych elementów innych eksponatów. Biuletyn 
klubowy ma pełnić bowiem rolę edukacyjną dla obecnych i przeszłych 
wystawców. 
Omawiamy filatelistyczne aspekty bieżących wydarzeń na świecie, jakimi 
są wojna w Ukrainie oraz historyczny jubileusz królowej Elżbiety II. Po 
raz pierwszy czytelnik znajdzie w numerze informacje o nieznanych u 
nas walorach, jakimi są postogramy. Kontynuujemy cykl o walorach z 
nietypowych materiałów oraz wielkoformatowych amerykańskich 
całostkach. Starsze walory tematyczne znalazły też miejsce w artykule o 
włoskich znaczkach z reklamami z lat 1924-25 oraz analizie błędów na 
kilku znaczkach Nowej Fundlandii sprzed przeszło 150 lat. 
Spis treści - nr 35: 

• Marek Zbierski: Publicystyka tematyczna 

• Krzysztof Trawiński: Krótka historia wojennego znaczka Ukrainy 

• Abecadło wystawcy tematycznego 

• Marek Zbierski: "A tych wagonów jest ze czterdzieści, 
sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści" (5) 

• Marek Zbierski: Wiedzy nigdy nie za wiele (6) 

• Marek Zbierski: Dlaczego abecadło wystawcy 
tematycznego? (7) 

• Krzysztof Trawiński: Na drzewo weszła księżniczka, a zeszła 
królowa 

• Tematyka w kilku słowach 

• Marek Zbierski: Pocztowy plasterek (4) 

• Krzysztof Trawiński: Perforacja z liściem (5) 

• Marek Zbierski: Śladami reklam na włoskich znaczkach z lat 1924-
25 

• Wojciech Wojtyra: Błędy na znaczkach Nowej Fundlandii 

• Marek Zbierski: Stemple z dedykacją 

• Krzysztof Trawiński: Postogram - co to takiego? 

• Marek Zbierski: Dziwne znaczki tematyczne (2) 

• Krzysztof Trawiński: Nowy międzynarodowy kupon na odpowiedź 

• Tematyka w kilku słowach 

• Marek Zbierski: Całostka, której nie było (6) 

• Krzysztof Trawiński: Amerykańskie całostki i koperty w rozmiarze 
XXL (2) 

• Marek Zbierski: Skromne podsumowanie 
 

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/

