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Znaczki 

Ptaki Argentyny oraz Polski  

25 listopada 2022 roku do obiegu wchodzą 
dwa znaczki, na których przedstawiono: 

• na pierwszym, o wartości 4 zł - 
Garncarza Rdzawego (Furnarius Rufus), 

• na drugim, o wartości 4 zł - Czubatkę (L. 
Cristatus). 

 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Paweł Myszka 
liczba znaczków: 2 
wartość: po 4 zł 
nakład: po 120.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków (2x4, po 4 każdego rodzaju) 
data obiegu: 25 listopada 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Marszałkowie Senatu II RP 

28 listopada 2022 roku do obiegu wchodzi pięć znaczków, na których 
przedstawiono pięciu Marszałków Senatu II Rzeczypospolitej: 

 

• na pierwszym, o wartości 3,90 zł - 
Wojciecha Trąmpczyńskiego, 

• na drugim, o wartości 3,90 zł - Juliana 
Szymańskiego, 

• na trzecim, o wartości 3,90 zł - 
Władysława Raczkiewicza, 

• na czwartym, o wartości 3,90 zł - 
Aleksandra Prystora, 

• na piątym, o wartości 3,90 zł - Bogusława 
Miedzińskiego. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 5 
wartość: po 3,90 zł 
nakład: po 120.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 5 znaczków i 1 przywieszka (3x2) 
data obiegu: 28 listopada 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Święci i błogosławieni 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,90 zł): wizerunek bł. 
Marii Franciszki Siedliskiej, 

• na ilustracji: zdjęcie kościoła par. pw. św. Mikołaja Biskupa w 
Żdżarach. 
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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 

 

Kolejne emisje 

30 listopada do obiegu wejdą kartki emisji Historia polskich organizacji 
sportowych oraz 40-lecie wydobycia Lubelskiego Węgla 
"Bogdanka". Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.12.01. Gorzów Wielkopolski 1: Dzień Znaczka, projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2022.12.03. Zabrze 1: Barbórka CUP 2022. Międzynarodowy 
Turniej w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn. 100 Zabrze, 
projekt: Karolina Kolenda 

• 2022.12.07. Warszawa 1: 50 lat Startów Polskiej Reprezentacji w 
Igrzyskach Paraolimpijskich, projekt: Jarosław Ochendzan 

• 2022.12.09. Kielce 1: Dzień Patrona Poczty i Filatelistów św. 
Gabriela Archanioła św. Karol Boromeusz 1538-1584 Karczówka, 
projekt: Adam Kowalewski 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2022.12.01. do 2023.01.31. Czempiń: Wesołych Świąt, projekt: 
Sławomir Tomków 

• od 2022.12.01. do 2023.01.31. Gliwice 1: Wesołych Świąt "Cicha 
noc, święta noc Pokój niesie ludziom wszem", projekt: Władysław 
Gębczyk 

• od 2022.12.01. do 2023.01.31. Jarocin Poznański 1: Wesołych 
Świąt, projekt: Sławomir Tomków 

• od 2022.12.01. do 2023.01.31. Krotoszyn 1: Wesołych Świąt, 
projekt: Sławomir Tomków 

• od 2022.12.01. do 2023.01.31. Krzywiń: Wesołych Świąt, projekt: 
Sławomir Tomków 

• od 2022.12.01. do 2023.01.31. Nowe Miasto nad Wartą: Wesołych 
Świąt, projekt: Sławomir Tomków 

• od 2022.12.01. do 2023.01.31. Śmigiel: Wesołych Świąt, projekt: 
Sławomir Tomków 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• Pl. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, numer: 21/Gdańsk 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 30 listopada 2022 roku 

Kartka nr 21 dostępna w UP Gdańsk 1, FUP Gdańsk 50 ul. 
Straganiarska, UP Gdynia 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• Międzynarodowy Turniej w gimnastyce sportowej kobiet i 
mężczyzn Barbórka CUP, numer: 46/Katowice, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 1 grudnia 2022 roku 

Kartka nr 46 dostępna w UP 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@poczta-polska.pl i UP Zabrze 1, pl. 
Dworcowy 1 , nr tel. 32 275 43 05, 32 275 43 02 , adres e-mail: 
upzabrze1@poczta-polska.pl; katarzyna.opalka@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 

• Dzień Kolejarza, numer: 50/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 23 listopada 2022 roku 
Kartka nr 50 dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: Polskie Dworce Kolejowe Poznań Garbary Dzień Kolejarza 
z datą stosowania 25.11.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, 
ul. 23 Lutego 26, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 
61-886-55-01. oraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą 
stosowania z hasłem: Koleje Wielkopolskie Łączą Wielkopolskę od 
10 lat w Urzędzie Pocztowym Poznań 1, ul. Tadeusza Kościuszki 
77, e-mail: up-poznan-260316@poczta-polska.pl, tel. 887-850-669. 
Ponadto kartka dostępna 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. 

• 50. rocznica ogłoszenia Archanioła Gabriela patronem Poczty i 
Filatelistów, numer: 51/Poznań, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 5 grudnia 2022 roku 
Kartka nr 51 dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: 50. rocznica ogłoszenia Archanioła Gabriela patronem 
Poczty i Filatelistów z datą stosowania 09.12.2022 r. 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 - Wrocław 

• 230. rocznica pobytu we Wrocławiu gen. Tadeusza Kościuszki, 
numer: 19/Wrocław, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 2 grudnia 2022 roku 

• Ten magiczny czas..., numer: 20/Wrocław (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 2 grudnia 2022 
roku 

Kartki nr 19 i 20 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 lub 71 3471901 
up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl). Ponadto kartka nr 19 dostępna 
w UP Wrocław 32 (71 3471932 up-wroclaw-275425@poczta-polska.pl). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - RS Warszawa Miasto 

• 50 lat Startów Polskiej Reprezentacji w Igrzyskach 
Paraolimpijskich, numer: 24/RS Warszawa Miasto, nakład: 1100 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 7 grudnia 2022 roku 

100 szt. kartki nr 24 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 

Informacje różne 

Dzień Kolejarza 2022 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę okolicznościową i MójZnaczek z okazji Dnia Kolejarza 
przypadającego w dniu 25 listopada b.r. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym z datą 25.11.2022. 
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Dzień Kolejarza lub Święto Kolejarza jest 
świętem obchodzonym corocznie przez 
kolejarzy i pracowników kolei 25 listopada (od 
1981) w dniu wspomnienia św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. W czasie 
II RP Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono 
we wrześniu. Święto nie miało charakteru 
centralnego, choć w obchodach często 
uczestniczyli ministrowie komunikacji. Po II 
Wojnie Światowej Dzień Kolejarza Polski 
Ludowej ustanowiono tak jak przed wojną, 
także we wrześniu - na drugą niedzielę 
września. 

Po raz pierwszy po wojnie obchodzono je w 1954 r. W okresie przemian 
społeczno-gospodarczych zmniejszono rangę święta i zaniechano 
obchodów w dacie wrześniowej, choć formalnie obowiązywała ona 
ostatni raz w 2000 r. Większości świąt zawodowych wyznaczanych na 
niedzielę przypisano stałą datę. Dzień Kolejarza wyznaczono na 13 
września. Dnia 21 lipca 1981 r. NSZZ "Solidarność" Węzła PKP Lublin 
podjęła Uchwałę nr 1, "że począwszy od roku 1981 Dniem Kolejarza 
uznaje się 25 listopada, tj. dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki 
polskich kolejarzy". Pierwsze główne uroczystości w dacie 25 listopada 
odbyły się w Lublinie, które zbiegły się z odsłonięciem Krzyża-Pomnika 
Doli Kolejarskiej na terenie Lokomotywowni Lublin. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Z frankaturą na święta 

Aby tradycji Bożonarodzeniowej stało się zadość, również i w tym roku 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla stosował będzie okolicznościową nakładkę na 
maszynę frankującą. 

 
Zamiast kupować na poczcie znaczki, każdy z Was może swoją 
korespondencję z życzeniami świątecznymi udekorować przygotowaną 
na tę okoliczność frankaturą z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem 
na nakładce okolicznościowej. Do tego przewidziana jest koperta 
okolicznościowa przedstawiająca drzeworyt Albrechta Dürera z około 
1503 r. "Boże Narodzenie". Wszystko co trzeba zrobić, to naszykować 
kartki z życzeniami lub zaadresowane koperty C6 z kartkami z 
życzeniami do Waszych bliskich w środku i nadesłać je na adres naszego 
klubu. Nadesłane kartki wkładane będą do koperty okolicznościowej i po 

ostemplowaniu ich frankaturą okolicznościową roześlemy je do Waszych 
bliskich na terenie całego kraju. Nadesłane gotowe koperty z życzeniami 
również po ostemplowaniu frankaturą zostaną rozesłane zgodnie z 
adresami do Waszych bliskich. Żeby uniknąć nachodzenia rysunku na 
kopercie na frankaturę, tak by frankatura była wyraźna, czytelna i 
wyglądała estetycznie, należy pozostawić niezadrukowany obszar 
długości 11 cm i wysokości 4 cm mierząc od prawego górnego narożnika. 
Każdy kto chce wysłać bliskim lub otrzymać świąteczną 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 
13.12.2022 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 ZO 
PZF w Łodzi 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 
13.12.2022 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 wcześniejszych frankatur, zainteresowanych 
nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy. 

Przewodniczący klubu 
Krzysztof Błaszczyk 

Jacek Cygan - mural i ławeczka na znaczku 

Polski Związek Filatelistów Oddział Sosnowiec i Urząd Miasta Sosnowiec 
wydały arkusik "MójZNACZEK" i kartkę z wizerunkiem Pana Jacka 
Cygana. 

 
Informacji na temat tych walorów udziela Adam Znojek pod numerem 
telefonu 603 514 404. 

Adam Znojek 

Sportowe MojeZNACZKI 

Z okazji Dnia Polskich Sportów Gimnastycznych (11.09.2022) roku oraz 
Międzynarodowego Turnieju Gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn 
Barbórka CUP 2022 (01.12.2022) wydane zostały Moje ZNACZKI. 

 

 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Karolina Kolenda 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja: Marek Jedziniak, Wydawca: Marek Jedziniak, email: kzp@kzp.pl. Pismo bezpłatne, 
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Informacje o nowych znaczkach, datownikach, erkach i pocztach specjalnych udostępnia Poczta 

Polska. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z biuletynu możliwe jedynie za zgodą redakcji. 
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