
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II NA ZNAKACH POCZTOWYCH 

Pierwszy walor filatelistyczny związany Janem Pawłem II to stempel okolicznościowy 

z herbem Papieża stosowany na poczcie watykańskiej w dniu 29.10.1978 r. z okazji 

podróży do sanktuarium w Mentorelli. Pierwszy znaczek z postacią Jana Pawła II ukazał się 

w Gabonie 24.01.1979 r. Nikt wtedy nie przypuszczał, że temat „Jan Paweł II” będzie tak 

rozległy. Dotychczas w co najmniej 170-ciu państwach ukazało się około 5000 znaków 

pocztowych (znaczków, bloków, arkusików, kartek pocztowych, stempli 

okolicznościowych,  dodatkowych i innych, okolicznościowych nalepek polecenia, 

zeszycików znaczkowych itp.). W tej ogromnej ilości materiału filatelistycznego wydanych 

zostało około 2000 znaczków i bloków oraz około 3000 różnego rodzaju stempli. 

Rodzaje znaków pocztowych z Janem Pawłem II  

� Znaczek w bloku (Zair str. 1) 

� Nadruk na znaczku wydanym wcześniej (Penrhyn str. 1) 

� Znaczek na srebrnej folii, wspólne wydanie z Polską (Watykan str. 1) 

� Znaczek na srebrnej folii, wspólne wydanie z Watykanem (Polska str. 1) 

� Temat papieski na przywieszce (Watykan – znaczek i 4 przywieszki str. 1) 

� Temat papieski na marginesie arkusza (Polska – tytuł serii na marginesie  str.1) 

� Temat papieski na przywieszce w bloku (Polska str. 1) 

� Aerogram (Gwatemala str. 4) 

� Kartka pocztowa (Austria str. 4) 

� Nadruk na znaczku wydanym wcześniej (Honduras str. 4) 

� Znaczek z przywieszką – nalepką poczty priorytetowej (Watykan str. 4) 

� Temat papieski na marginesie arkusza (Wenezuela – cytaty Papieża  str.4) 

� Dodatkowy motyw papieski na marginesie (Niemcy str. 4) 

� Stempel dodatkowy (Polska – przewóz poczty specjalnej str. 4) 

� Poczta miejska (Eindhoven – Holandia str. 4) 

� Okolicznościowa nalepka polecenia tzw. erka (Polska str. 4) 

� Okolicznościowa nalepka polecenia tzw. erka z kodem paskowym (Polska str. 4) 

� Frankatura mechaniczna (Czechy str. 2 i Polska str. 4) 

� Stemple 

okolicznościowe 

(Różne kraje str. 3) 
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stemple okolicznościowe z USA, Korei Pd., Tunezji, Ukrainy. Estonii, Malty i Izraela 

 

 


