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Znaczki 

50 lat komiksu "Kajko i Kokosz" 

31 maja 2022 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 8 zł, na którym 
przedstawiono postacie Kajka i Kokosza oraz 
Milusia, bohaterów komiksu autorstwa 
Janusza Christy. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Joanna Fleszar-Haspert, 
Radosław Gieremek 

liczba znaczków: 1 
wartość: 8 zł 
nakład wersji perforowanej: 90.000 sztuk 
nakład wersji nieperforowanej: 6.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
format bloku: 90 x 70 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 31 maja 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

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

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości 
A (3,60 zł): wizerunek Marii 
Grzegorzewskiej, 

• na ilustracji: współczesny widok budynku 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie, fragment budynku Państwowego 
Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, logo obchodów 
stulecia uczelni: "100", widok rękopisów Marii Grzegorzewskiej, 
stronę tytułową publikacji Marii Grzegorzewskiej "Szkoła Specjalna" 
i "Listy do Młodego Nauczyciela" oraz tekst: "100-lecie Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
1922-2022, The Maria Grzegorzewska University 1922-2022". 

 

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

źródło: Poczta Polska 

Maria Wittek - pierwsza kobieta generał w Wojsku Polskim 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): zdjęcie 
oryginalnego, należącego do Marii Wittek orderu Virtuti Militari, 

• na ilustracji: zdjęcie gen. Marii Wittek na tle szkicu budynku 
Archiwum Akt Nowych, w którym znajdują się zbiory utworzonej 
przez nią Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski. 

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

źródło: Poczta Polska  

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.06.04. Kwidzyn 1: Polskie gimnazja w Niemczech. 
Gimnazjum im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie 1937 2022 I 
LO. Gimnazjum Prywatne w Bytomiu 1932 2022 I LO im. Jana 
Smolenia. 18°55' 

• 2022.06.17. Iława 1: 60. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 
Filatelistyczny "Iława w Krainie Warmii i Mazur". Iława od 717 lat. 
Hotel Stary Tartak, 16-19.06.2022, projekt: Adam Szuler 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

od 2022.06.05. do 2022.08.31. Kraków 1: Pozdrowienia ze Smoczego 
Miasta, projekt: Małopolska Organizacja Turystyczna 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2022.06.27. do 2023.06.26. Kalwaria Zebrzydowska: 
Sanktuarium Maryjne 

• od 2022.06.27. do 2023.06.26. Oświęcim: Oświęcim Miasto Pokoju 

• od 2022.06.27. do 2023.06.26. Wadowice: Miasto Rodzinne Jana 
Pawła II 

• od 2022.07.02. do 2023.07.01. Kraków 1: Przesyłka nadana w 
dyliżansie 

• od 2022.07.02. do 2023.07.01. Kraków 53: Kaplica Zygmuntowska 
Wawel 

• od 2022.08.01. do 2023.07.31. Skała:  

• od 2022.08.01. do 2023.07.31. Wielka Wieś: Jaskinia 
Wierzchowska 
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• od 2022.09.14. do 2023.09.13. Miechów: Miechowskie Dni 
Jerozolimy 

• od 2022.10.12. do 2023.10.11. Nowy Sącz 1:  

• od 2022.10.15. do 2023.10.14. Oświęcim: Miejsce Pamięci 
Auschwitz-Birkenau 1940-1945 

• od 2022.11.30. do 2023.11.29. Krościenko nad Dunajcem: 982 
n.p.m. Trzy Korony 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, numer: 13/Bydgoszcz 
(kartka dwustronna), nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 11 czerwca 2022 roku 

Kartka nr 13 dostępna w UP Bydgoszcz 1. Kartce towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany 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 - Kraków 

• 680 lat Myślenic, numer: 8/Kraków (kartka dwustronna), nakład: 
300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 czerwca 2022 roku 

• 680 lat Myślenic, numer: 9/Kraków (kartka dwustronna), nakład: 
300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 czerwca 2022 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 78. rocznica zdobycia Monte Cassino, numer: 12/Lublin, nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 27 maja 2022 roku 

Kartka nr 12 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). 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• Franciszek Chełmiński, numer: 5/Łódź (kartka dwustronna), 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 maja 2022 
roku 

• 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka, numer: 6/Łódź 
(kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 1 czerwca 2022 roku 

Kartki nr 5 i 6 dostępne w UP Łódź 1 i Łódź 4. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: pawel.krawczyk1@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 50 lat Szkoły Oficerów Pożarnictwa, numer: 17/Poznań, nakład: 
300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 czerwca 2022 roku 

Kartka nr 17 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. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

35 rocznica wizyty Jana Pawła II 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na 
maszynę frankująca z okazji 35. Rocznicy wizyty Jana Pawła II w 
Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju Uniontex w 
Łodzi. 

 
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające kłębek wełny 
z przewleczonym szydłem. 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 do08.06.2022 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 08.06.2022 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 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

