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Znaczki 

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  

27 lutego 2023 roku do obiegu wchodzi znaczek 
pocztowy o wartości 8 zł, na którym 
przedstawiono obraz Jana Matejki z 1873 roku 
z postacią Mikołaja Kopernika na tle katedry we 
Fromborku. 
Emisja wspólna z Pocztą Watykanu. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Joanna Fleszar-Haspert 
liczba znaczków: 1 
wartość: 8 zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 51 x 79 mm 
format bloku: 100 x 75 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 27 lutego 2023 roku 

źródło: Poczta Polska 

God Save the King 

Poczta Brytyjska (Royal Mail) zacznie niedługo wydawać znaczki z 
wizerunkiem Króla Karola III. 
Mimo, że od śmierci Elżbiety II minęło już prawie pół roku, brytyjskie 
znaczki do tej pory są wydawane z jej wizerunkiem. Ta sytuacja zmieni 
się 4 kwietnia, kiedy w sprzedaży ukażą się znaczki z podobizną nowego 
władcy Zjednoczonego Królestwa. 

 
Wizerunek Jego Królewskiej Mości widoczny na nowych znaczkach 
został wykonany na podstawie portretu opracowanego przez Martina 
Jenningsa na potrzeby monet. Użycie obrazu z monety jest kontynuacją 
tradycji sięgającej pierwszych znaczków Black Penny z 1840 roku. 
Znaczki z podobizną Królowej Elżbiety II zachowują ważność obiegową 
i będą nadal w sprzedaży, aż do wyczerpania zapasów. Nowe znaczki z 
podobizną Karola III będzie można zamawiać w przedsprzedaży od 3 
marca. 

Marek Jedziniak, źródło: Royal Mail 

Poliwęglanowa latarnia Rozewie 

Od 1 lutego w sklepie internetowym Poczty Polskiej dostępny jest folder 
"200 lat latarni morskiej Rozewie". 
W folderze tym znajdziemy wydany 10 września 2022 r. blok ze 
znaczkiem nr 5252 (tradycyjne wydanie) oraz rodzaj nowodruku, jakiego 
jeszcze nie było - jest on wydrukowany na podłożu z poliwęglanu (rodzaj 
tworzywa sztucznego), ma nadrukowaną imitację ząbkowania w postaci 
czarnych kropek i owali oraz przekreślony nominał - nie jest to więc 
ważny obiegowo znaczek pocztowy. Nie te cechy jednak świadczą o jego 
wyjątkowości - w warstwach plastiku zaszyty jest układ elektroniczny z 
diodą LED emitującą światło w żółtej barwie, umieszczoną w miejscu, 
gdzie na rysunku znajdują się reflektory latarni morskiej. 
Aby uruchomić świecenie, nowodruk należy zbliżyć do źródła zasilania 
bezprzewodowego. Może być nim telefon z aktywną funkcją NFC (ang. 
Near Field Communication), może to być jakiekolwiek inne urządzenie 
stosujące ten standard komunikacji, np. terminal do kart płatniczych (w 
miejscu, gdzie zbliżamy kartę podczas płacenia), źródłem prądu może 
też być bezprzewodowa ładowarka do telefonów. 
Na poniższym filmie widzimy nowodruk na ładowarce Google Pixel 
Stand. Ładowarka generuje pole elektromagnetyczne, które w obwodzie 
umieszczonym w poliwęglanowym podłożu generuje prąd, który 
następnie zasila układ sterujący i diodę LED, powodując jej świecenie. 
Na takiej ładowarce dioda na przemian emituje jeden silny sygnał i kilka 
słabszych. Natomiast w przypadku użycia telefonu Google Pixel 7 Pro, 
dioda świeci jasnym światłem ciągłym. Z kolei ładowarka 
bezprzewodowa wbudowana w podstawę mojej lampki biurkowej, mimo 
że bez problemów ładuje telefony, najwyraźniej nie jest w stanie 
uruchomić tego filatelistycznego urządzenia. W przypadku niektórych 
telefonów konieczne jest przyłożenie nowodruku w ściśle określonym 
miejscu telefonu, gdzie znajduje się antena NFC. Warto zatem 
przeprowadzić próby z różnymi źródłami zasilania. 

 
Folder można kupić w Sklepie Internetowym Poczty Polskiej w cenie 
61,50 zł (plus ew. koszt wysyłki). 

Marek Jedziniak 

Całostki 

100-lecie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 

20 lutego 2023 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

http://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/850,1,1000006690,31,31,83
https://www.youtube.com/embed/Udgc-t5AccU?feature=oembed
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• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,90 zł): logotyp 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 

• na ilustracji: fotografię galaktyki w 
kompozycji z obrazem nieba wykonaną 
przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. 

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

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• Hilary Majewski, numer: 2/Łódź (kartka dwustronna), nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 lutego 2023 roku 

Kartka nr 2 dostępna w UP Łódź 4 i Łódź 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: pawel.krawczyk1@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - RS Warszawa Miasto 

• 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, numer: 1/RS 
Warszawa Miasto, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 lutego 2023 roku 

Kartka nr 1 dostępna 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 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2023.02.19. Warszawa 1: Centrum Nauki Kopernik. Mikołaj 
Kopernik 550, projekt: Roch Stefaniak 

• 2023.02.27. Luboń 1: ks. Stanisław Streich (1902 Bydgoszcz - 
1938 Luboń) Sługa Boży, projekt: Anna Plewa-Śróda 

• 2023.03.15. Kępno 1: 100. rocznica zakończenia procesu 
kształtowania granic II RP. 103 lata Kępna w niepodległej Polsce, 
projekt: Mirosław Kozyra i Michał Kozyra 

   

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2023.03.01. do 2024.02.29. Łódź 1: 120 lat siedziby Poczty 
Głównej w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima 38. 120 lat 1903 2023, 
projekt: Paweł Krawczyk 

• od 2023.04.03. do 2023.12.31. Rawicz 1: 100-lecie Sportu 1923-
2023. 90–lecie Koszykówki w Rawiczu 1932-2023. Rawia Rawicz, 
projekt: Tadeusz Pawłowski 

  
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
https://twitter.com/kazetpe
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