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Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• Tradycje Słupskiej Filatelistyki, numer: 1/Gdańsk, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 lutego 2018 roku 

• Tradycje Słupskiej Filatelistyki, numer: 2/Gdańsk, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 lutego 2018 roku 

Kartki nr 1 i 2 dostępne w UP Słupsk 8 i w Sklepie filatelistycznym w 
Gdańsku (FUP Gdańsk 50 ul. Straganiarska 28/30, 80-837). Z tej samej 
okazji co ww. kartki, został wydany datownik okolicznościowy "Wernisaż 
Tradycje Słupskiej Filatelistyki", który będzie stosowany 16.02.2018 r. w 
UP Słupsk 8. Informacja o datowniku była już publikowana na stronie 
KZP. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 58 326 61 57, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Niepokalanie Poczęta 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z kościoła pw. św. 
Wawrzyńca w Zacharzowicach k/Gliwic. 

 

 

Obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej 
z XVII w został namalowany na deskach, 
którymi wyłożone są ściany świątyni i 
ozdobiony złoconą ramą. Znajduje się on 
na zaplecku zabytkowej ambony z 1687 r 
w kościele pw. św. Wawrzyńca w 
Zacharzowicach k/ Gliwic. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Wielowieś z datą bieżącego miesiąca. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
 
 
 
 
 

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. 

Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na  

https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

