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Znaczki 

Europa  

2 maja 2018 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 5 zł, na 
którym przedstawiono most drogowy w 
Tczewie. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 62,50 x 39,50 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 6 znaczków (3x2) 
data obiegu: 2 maja 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 65 lat Politechniki Lubelskiej, numer: 19/Lublin (kartka 
dwustronna), nakład: 1200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
7 maja 2018 roku 

Kartki są do kupienia w UP na terenie całego Regionu Lublin (UP Lublin 
1, Kielce 1, Lublin 15, Zamość 1, Chełm, Biała Podlaska). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 81 745 27 34 wew. 881, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Sługa Boża Anna Jenke 

Do kartki pocztowej dedykowanej Słudze Bożej Annie Jenke został 
wydany "Mój Znaczek". 

 
Szczegóły dotyczące tego waloru filatelistycznego pod nr tel. 691 314 
376. 

finger_pal 

Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę pocztową oraz znaczek personalizowany z serii "Ziemia Gliwicka 
św. Janowi Pawłowi II", która przedstawia pomnik św. Jana Pawła II z 
Wielowsi k/Gliwic. 

 
Poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II w 
Wielowsi k/Gliwic dokonał biskup gliwicki 
Jan Kopiec w dniu 17 kwietnia 2014 r. 
Pomnik jest darem wdzięczności parafian 
za papieża Jana Pawła II. 
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 
 

Pocztówka Kulinarna: kolekcjonerska* edycja znaczków i 
pocztówek Białej Gruby 

Poczta Polska w Katowicach oraz mysłowicka restauracja Biała Gruba 
przygotowują dla filatelistów ucztę - w dosłownym i przenośnym tego 
słowa znaczeniu. 
Od 5 maja goście lokalu znajdującego się w przyziemiach miejskiego 
ratusza, poza smakowaniem śląskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu, 
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będą mogli za darmo wysyłać unikalne kartki korespondencyjne ze 
znaczkami personalizowanymi dedykowanymi restauracji. 
Inauguracja wspólnej akcji katowickiego oddziału Poczty Polskiej oraz 
mysłowickiej restauracji Biała Gruba "Pocztówka Kulinarna" będzie miała 
miejsce w sobotę 5 maja o godzinie 12.00. Tego dnia w restauracji 
zaprezentowane zostaną m.in. rzadkie znaczki pocztowe związane z 
branżą kulinarną i regionalnymi produktami. 
W ramach akcji przygotowano również limitowaną serię znaczków 
personalizowanych "Mój Znaczek" Białej Gruby. Będą one dostępne w 
trzech wersjach przez miesiąc lub do wyczerpania zapasów. Goście 
restauracji będą mogli je wykorzystać do wysyłki unikalnej kartki 
korespondencyjnej. Kolekcjonerzy będą mieli zatem wyjątkową okazję, 
aby wzbogacić swoje zbiory. Na znaczkach widnieje m.in. Karlus i Frela 
- bohaterowie humorystycznych grafik mysłowickiej restauracji. Na 
pocztówkach z kolei przedstawiono popularne dania restauracji: deser 
Śląska Hołda oraz Czarne kluski śląskie barwione węglem. - Jeżeli 
zainteresowanie akcją będzie spore to przygotujemy kolejną edycję. W 
kolejce czekają emblematy kuchni śląskiej: rolada, żur i krupniok, które z 
pewnością zasługują na własną pocztówkę - zapowiada właściciel 
restauracji Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz. 

 
Tak kartek korespondencyjnych jak i znaczków personalizowanych nie 
będzie można kupić. Będą one dołączane do dań głównych 
serwowanych w Białej Grubie w trakcie trwania akcji. W restauracji stanie 
również skrzynka na listy, dzięki czemu kartkę pocztową będzie można 
wysłać bezpośrednio z restauracji. W dniu premiery "Pocztówki 
Kulinarnej" będzie można osobiście przybić okolicznościowy datownik 
pocztowy przygotowany przez katowicki odział Poczty Polskiej. 

Michał Wawrzaszek - Agencja PR Pan Pikto 
* W informacji prasowej słowa kolekcjonerski i limitowany zostały użyte 
zgodnie z powszechnym ich rozumieniem, a ich konotacji nie należy 
wiązać ze specyficznymi dla branży filatelistycznej wartościami. 
Znaczki, o których mowa w informacji prasowej, zostały zamówione 
przez restaurację Biała Gruba poprzez usługę MójZNACZEK. 

Wydawnictwa Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej 

Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej wydało w 
ograniczonym nakładzie po 100 szt. klaserki - foldery ze znaczkami 
spersonalizowanymi. 
Informacje: Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, 10-109 
Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, filateliamaltanska.pl 
Wzory wydawnictw można zobaczyć na tej stronie. Wydano cztery 
tematy: 

• Pielgrzymka Władz Wojewódzkich i Samorządowych do Świętej 
Lipki 

• Ci co wskrzesili ducha Grunwaldu 

• 35. rocznica koronacji obrazu Matki Pokoju ze Stoczka 
Klasztornego 

• II Maltańska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych z Barczewa do 
Stoczka Klasztornego w 35. rocznicę koronacji Obrazu Matki Pokoju 

Zdzisław Szaflicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n54-n5417
https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

