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100. rocznica powstania
polskich związków sportowych

31 października 2022 r.

Biuletyn Filatelistyczny
Podstawowe dane emisji:

Znaczki
50.
rocznica
nawiązania
dyplomatycznych

polsko-tajlandzkich

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

stosunków

14 listopada 2022 roku do obiegu wchodzą dwa znaczki, na których
przedstawiono:
•
na pierwszym, o wartości 4 zł - Pałac na Wodzie w Łazienkach
Królewskich w Warszawie,
•
na drugim, o wartości 4 zł - Pawilon Aisawanthipphaya-At w
Królewskim Zespole Pałacowym Bang Pa-In.

Andrzej Gosik, Thaneth Ponchaiwong
2
2 x 4zł
po 120.000 sztuk
offset
39,5 x 51 mm
fluorescencyjny
8 znaczków (4x2, po 4 każdego rodzaju)
14 listopada 2022 roku
źródło: Poczta Polska

Całostki
100. rocznica powstania polskich związków sportowych
31 października 2022 roku do obiegu wchodzi
kartka pocztowa, na której przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości
A (3,90 zł): matę i buty zapaśnicze,
•
na
ilustracji:
postać
najbardziej
utytułowanego polskiego zapaśnika,
dwukrotnego medalisty olimpijskiego,
Kazimierza Lipienia i zarys postaci
zapaśników.
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

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•
•

2022.11.07. Kielce 1: 45 lat Polskiego Związku Badmintona 19772022 30 lat Nagrody Fair Play PZBad, projekt: Adam Kowalewski
2022.12.09. Poznań 2: 50. rocznica ogłoszenia Archanioła Gabriela
patronem Poczty i Filatelistów, projekt: Anna Plewa-Śróda

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą
•
•
•

od 2022.11.21. do 2022.12.31. Gdańsk 50: Boże Narodzenie,
projekt: Elżbieta Kaczyńska
od 2022.11.21. do 2022.12.31. Gdynia 1: Boże Narodzenie, projekt:
Elżbieta Kaczyńska
od 2022.11.21. do 2022.12.31. Słupsk 8: Boże Narodzenie, projekt:
Elżbieta Kaczyńska

źródło: Poczta Polska

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Kielce
•

45 Lat Polski Związek Badmintona, numer: 13/Kielce, nakład: 620
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 2 listopada 2022 roku
Kartka nr 13 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 - Kraków
•

175 lat linii kolejowej Kraków-Mysłowice, Wystawa
Filatelistyczna, numer: 13/Kraków (dodruk), nakład: 200 sztuk,
termin wprowadzenia do obrotu: 27 października 2022 roku
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Biuletyn Filatelistyczny
Kartka nr 13 (dodruk) dostępna wraz z datownikiem
okolicznościowym w Urzędzie Pocztowym Trzebinia, ul. Dworcowa
10, 32-540 Trzebinia 32 612 26 22, e-mail: up-trzebinia270756@poczta-polska.pl .
•
Jan Szczepanik - polski Edison 150. rocznica urodzin, numer:
16/Kraków (kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 21 listopada 2022 roku
Kartka nr 16 dostępna w UP Tarnów 1, ul. A. Mickiewicza 6, 33-100
Tarnów 1. Godziny otwarcia UP: dni robocze: 08:00-19:00, soboty:
08:00-14:00, tel. 14 622 17 60, 14 621 17 62 e-mail: up-tarnow269937@poczta-polska.pl. W UP Tarnów 1 do kartki w dniu 21
listopada stosowany będzie datownik okolicznościowy.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Lublin
•

Konik polski - dzikość z natury, numer: 26/Lublin (kartka
dwustronna), nakład: 280 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 25
października 2022 roku
Kartka nr 26 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41
34-535-83) i Zwierzyniec (tel. 84 687-20-96 lub 502-543-105).
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
(telefon: 502 014 310, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Poznań
•

Ratusz w Lesznie - jesień, numer: 47/Poznań, nakład: 200 sztuk,
termin wprowadzenia do obrotu: 31 października 2022 roku
Kartka nr 47 dostępna w UP wraz z datownikiem ozdobnym ze
zmienną datą stosowania od 01.03.2022 r. z hasłem: Jubileusz
nadania praw miejskich 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: uppoznan-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 - RS Warszawa Miasto
•

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, numer: 37/RS
Warszawa Miasto (kartka dwustronna), nakład: 600 sztuk, termin
wprowadzenia do obrotu: 27 października 2022 roku
Kartka nr 37 dostępna w liczbie 80 sztuk w UP Warszawa 1 i 20
sztuk w UP Warszawa 32, gdzie będzie stosowany datownik
okolicznościowy.
•
Pieśń Legionów, numer: 25/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
•
Pieśń Legionów, numer: 26/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
•
Pieśń Legionów, numer: 27/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
•
Pieśń Legionów, numer: 28/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
•
Pieśń Legionów, numer: 29/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
•
Pieśń Legionów, numer: 30/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
•
Pieśń Legionów, numer: 31/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
•
Pieśń Legionów, numer: 32/RS Warszawa Miasto (dodruk),
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 października
2022 roku
30 kompletów kartek 25-32 (dodruki) dostępne w UP Warszawa 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Niewielkich rozmiarów ikona Matki Bożej
Nieustającej Pomocy znajduje się w kościele
pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Oprócz kartki pocztowej został wydany
również MójZnaczek przedstawiający scenę
Koronacji Matki Bożej. Znaczek będzie
kasowany datownikiem dziennym UP
Gliwice 1.
Więcej informacji można uzyskać pod nr
telefonu: 533 804 646 lub e-mail:
stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk
45 lat Polskiego Związku Badmintona
Polski Związek Badmintona powstał w czerwcu 1977 r. w Głubczycach,
ale oficjalną datą jest dzień formalnego utworzenia Związku, tj. 7
listopada w Warszawie.
Jestem członkiem i działaczem PZBad od września 1979 r., a od 1981 r.
organizuję z Pocztą Polską dokumentację pocztowo-filatelistyczną
wszystkich ważnych wydarzeń badmintonowych w Polsce i na świecie,
w których brali udział reprezentanci Polski.
Polski Związek Badmintona jest jedyną organizacją sportową w Polsce
posiadającą taką dokumentację – kompletną – w wymiarze światowym
można o PZBad powiedzieć prawie to samo.
Jesteśmy dużo lepsi od Austrii, Chin i Japonii gdzie badmintona
ukochano prawie tak jak my. Sportowo prawie nie istniejemy ale
pocztowo – promocyjnie jesteśmy gigantem.
Wypada mi, a nawet jest moim obowiązkiem, podziękować Poczcie
Polskiej za życzliwość, wyobraźnię i pomoc w tym by moje, nasze hobby
mogło być tak bardzo satysfakcjonujące.
Mnie dopingowała moja wyobraźnia, dyscyplina i pasja – nie mógłbym
jednak odnieść tego sukcesu bez wyraźnego wsparcia i aprobaty p.
Andrzeja Szalewicza, wpierw długoletniego prezesa PZBad (od
początku) a później życzliwego supportera. Wreszcie znakomitego
kolekcjonera nie tylko badmintonowych artefaktów, także i w
szczególności odznak sportowych i olimpijskich.
Przy czym, wobec totalnej klapy Klubu Zainteresowań PZF „Olimpijczyk”
(od 40 lat!) Andrzej Szalewicz ratuje sportowe kolekcjonerstwo pracując
w PKOl, gdzie przewodzi Klubowi Kolekcjonerów PKOl – o pięknej, jak
dotąd karcie.

Informacje różne
Madonny Gliwickie - Matka Boża Nieustającej Pomocy
Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Gliwickie". Prezentuje ona
ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła pw. Wszystkich
Świętych w Gliwicach.
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45 lat Polskiego Związku Badmintona jest okazją dla kolejnego dowodu
pocztowo-filatelistycznego by uhonorować tę organizację oraz 30-lecie
uchwalenia i przyznania związkowej nagrody Fair Play przez Zarząd

Biuletyn Filatelistyczny
PZBad w 1992 roku właśnie za prezesury p. Andrzeja Szalewicza.
Nagrody wymyślonej, fundowanej i organizowanej przeze mnie.
Z różnymi zawirowaniami Nagroda istnieje do dziś – a PZBad jest
jedynym Polskim Związkiem Sportowym, w którym w którym także
wyróżnienie istnieje.
Tak
wyglądają
tegoroczne
filatelistyczno-pocztowe
pamiątki,
zaprojektowane naturalnie przez Pana Adama Kowalewskiego.
Jak zwykle, dla przyjaciół i sympatyków mamy kilkanaście egzemplarzy,
Janusz Łojek – prezes Klubu Divertimento, tel. 668.481.715
120 lat stacji kolejowej Łódź Kaliska
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im.
Tadeusza Hampla będzie stosował nakładkę okolicznościową na
maszynę frankująca z okazji 120 lat stacji Łódź Kaliska na dawnym
szlaku kolei Warszawsko Kaliskiej.

W dniu 15 listopada przed 120 laty na tę będącą w budowie jeszcze
stację kolejową wjechał pierwszy planowy pociąg osobowy, inaugurując
jej otwarcie. Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające
wygląd Dworca Łódź Kaliska w połowie XX W, na nakładce pokazano
obecny wygląd budynku dworca. 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 4,80 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6,80 zł/szt.
Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych
kopertach w cenie 8,30 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 8,30 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 (list
priorytetowy nierejestrowany 8,30 zł, list polecony priorytetowy 19,20 zł).
Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do
09.11.2022 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 09.11.2022 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.
Przewodniczący klubu 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.

