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Znaczki 

Ilustracje kopert FDC do poniższych emisji znaczków zostaną 
opublikowane w następnym numerze „Biuletynu”. 

Polska Zobacz Więcej 

28 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzą dwa znaczki, na których 
przedstawiono: 

• na pierwszym, o wartości 3,60 zł - Ratusz i Rynek Wielki w 
Zamościu, 

• na drugim, o wartości 3,60 zł - Zamek Czocha. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 2 
wartość: 2 x 3,60 zł 
nakład: po 120.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 51 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków (2x4, po 4 każdego rodzaju) 
data obiegu: 28 czerwca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

75. rocznica wydania miesięcznika emigracyjnego "Kultura" 

 

30 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 3,60 zł, na 
którym przedstawiono 
metaforycznie wszystkie 
wydania miesięcznika od 
pierwszego do ostatniego 
numeru. 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,60 zł 
nakład: 100.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (10x5) 
data obiegu: 30 czerwca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Utracone skarby architektury 

30 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzą dwa znaczki, na których 
przedstawiono: 

• na pierwszym, o wartości 3,60 zł - rycinę Zamku w Pińczowie, 

• na drugim, o wartości 3,60 zł - rycinę Pałacu Saskiego. 

  

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 2 
wartość: po 3,60 zł każdy 
nakład: po 180.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków (2x4, po 2 każdego rodzaju) 
data obiegu: 30 czerwca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Miron Białoszewski 

 

30 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 3,60 zł, na 
którym przedstawiono portret Mirona 
Białoszewskiego. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Paweł Myszka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,60 zł 
nakład: 100.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (10x5) 
data obiegu: 30 czerwca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

100-lecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

28 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): zdjęcie 
Pleszczotki Wóycickiego na hałdzie galmanowej, 

• na ilustracji: rysunek przedstawiający zbliżenie owoców i kwiatów 
Pleszczotki Wóycickiego. 

 

 
 

 

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

źródło: Poczta Polska 

30-lecie polsko-słoweńskich stosunków dyplomatycznych 

29 czerwca 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): fragment 
widoku na historyczną część Lublany - stolicy Słowenii, 

• na ilustracji: zdjęcie współczesnej części Warszawy i widok na 
historyczną część Lublany oraz flagi Polski i Słowenii, wpisane w 
połączone ze sobą puzzle. 

 

 

 

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 

• 2022.07.05. Kielce 1: Światowy Dzień Badmintona. 100 lat 
Światowej Federacji Badmintona (BWF) 1922-2022. World 
Badminton Day. Świętokrzyski Związek Badmintona zał. 1980, 
projekt: Adam Kowalewski 

• 2022.07.15. Budzyń: 45. rocznica Peregrynacji Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Budzyniu, projekt: Agnieszka 
Sancewicz 

  

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2022.07.11. do 2022.12.31. Solec Zdrój: Świętokrzyska Perła 
Przyrodolecznictwa od 1837 roku, projekt: Adam Szuler 

• od 2022.07.21. do 2023.07.20. Szczecin 1: Droga św. Jakuba, 
projekt: Dariusz Janowski 

 

Erki okolicznościowe 

• od 2022.06.11. 
Niepołomice (32-005): 50 
Jubileusz Klubu 
Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej PZŁ 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Kielce 

• Światowy Dzień Badmintona, numer: 3/Kielce, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 4 lipca 2022 roku 

Kartka nr 3 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 - Bydgoszcz 

• 40. rocznica powstania Wojskowych Obozów Internowania, 
numer: 5/Bydgoszcz (dodruk) (kartka dwustronna), nakład: 1700 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 czerwca 2022 roku 

Kartka nr 5 (dodruk) dostępna w UP Bydgoszcz 1, Chełmno 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• Nadanie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Zofii 
Kossak-Szczuckiej w Dargobądzu AD 2022, numer: 15/Szczecin, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 czerwca 
2022 roku 

Kartka nr 15 dostępna w UP Szczecin 1, Wolin. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Źródło: Poczta Polska 

mailto:waldemar.kawinski@poczta-polska.pl
mailto:waldemar.kawinski@poczta-polska.pl
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Inne informacje 

Madonny Gliwickie - Matka Boża Królowa Różańca Świętego 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Gliwickie". Prezentuje ona 
Matkę Bożą Królową Różańca Świętego z kościoła pw. św. Mikołaja w 
Pyskowicach. 

 
Witraż figuralny z wizerunek Matki Bożej 
Królowej Różańca Świętego z kościoła pw. 
św. Mikołaja w Pyskowicach znajduje się w 
oknie po prawej stronie ołtarza głównego. 
Kościół parafialny w Pyskowicach, pierwotnie 
pw. św. Pawła został wzniesiony w 1256 r. 
przez Lutozata i Lonka, synów Piska. Od 
1412 r. pw. św. Mikołaja. Obecny kościół 
zbudowano w 2. poł. XV wieku. W latach 
1560- 1627 był świątynią protestancką. W 
1622 r. zniszczony pożarem, w 1627 
odbudowany i rekoncyliowany. Kaplice 
barokowe i nawa sklepiona pochodzą z lat 

1727-1728. W 1822 roku zniszczony pożarem, odnowiony w latach 1823-
1824 (projekt Deschnera). Wówczas nastąpiła budowa lub całkowite 
przekształcenie wieży. W 1892 r. powiększono okna. Restauracje 
kościoła przeprowadzano w latach; 1896, 1924-1925, 1948. Witraż został 
ufundowany prawdopodobnie pod koniec lat 20-tych XX w. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany również MójZnaczek z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie kasowany datownikiem 
dziennym UP Pyskowice. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

60. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny 

Z okazji 60 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego 
w Iławie stosowany była datownik okolicznościowy, wydana została 
również kartka okolicznościowa. 

 
Informacji o wydawnictwach udziela Roman Przybyła - prezes Zarządu 
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZF tel. 501970828. 

Roman Przybyła 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

