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Całostki 

XIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych Poznań 
2020/2022 

21 sierpnia 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A 
(3,60 zł): wizerunek Collegium Minus 
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 

• na ilustracji: wizerunek Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu i logo XIII 
Międzynarodowego Kongresu Nauk 
Historycznych Poznań 2020/2022.  

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 Poznań 2. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.09.10. Tarnowskie Góry 1: Gwarki Tarnogórskie, projekt: 
Alicja Jany 

• 2022.09.29. Gniezno 1: 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego 
1747-1822, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2022.10.12. Namysłów: 60-lecie Szkoły Podstawowej 3 im. 
Bolesława Prusa w Namysłowie, projekt: Michał Kozyra 

 
źródło: Poczta Polska 

Erki okolicznościowe 

• od 2022.09.29. Gniezno 1 (62-200): 275. rocznica urodzin Józefa 
Wybickiego 

 
źródło: Poczta Polska 

Poczty specjalne 

Regulamin "Konnej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 29 
września 2022 roku z okazji: 275. rocznicy urodzin Józefa 
Wybickiego 

1. "Konna Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską 
S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W 
ramach organizacji "Konnej Poczty Specjalnej": 

a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej 
placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem 
okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej 
poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami 
pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - 
Urząd Pocztowy Gniezno 1, zabezpieczony pakiet przesyłek 
pocztowych i korzystając ze środka transportu - konno, 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty 
Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem 
dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Konna Poczta 
Specjalna" są: 

a. Polski Związek Filatelistów Okręg Kaliski reprezentowany przez 
Prezesa Pana Macieja Bukczyńskiego w ramach, którego działa 
Koło Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnicy, reprezentowane 
przez Prezesa Pana Wojciecha Śmieleckiego z Gniezna, 

b. Urząd Gminy Gniezno, 
c. Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie, 
d. Stajnia "Ranczo Ganina", 
e. Poczta Polska S.A.: Region Sieci w Poznaniu, Regionalny 

Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy 
Gniezno 1, Filia Urzędu Pocztowego Gniezno 2 w Niechanowie. 

3. "Konna Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 29 
września 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze 
obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu na trasie: Urząd 
Pocztowy Gniezno 1 - stoisko okolicznościowe w Gnieźnie przy Al. 
Reymonta 9-11 - Filia Urzędu Pocztowego Gniezno 2 mieszcząca 
się przy ul. Różanej 1 w Niechanowie. 

4. Do przemieszczenia "Konną Pocztą Specjalną" zostaną 
dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i 
okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za 
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Konną 
Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za 
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być 
dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 27 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego Gniezno 1, ul. 
Bolesław Chrobrego 26, 62-200 Gniezno 1 z dopiskiem na 
kopercie: "Konna Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po 
wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą 
doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego 
regulaminu. 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Konną Pocztą Specjalną" 
będą również przyjmowane w dniu 29 września 2022 r. na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Gnieźnie 
przy Al. Reymonta 9-11 podczas otwarcia wystawy 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Konną Pocztą 
Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1 oraz na stoisku 
okolicznościowym, zostaną opatrzone datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: 275. rocznica urodzin Józefa 
Wybickiego 1747 - 1822 następnie przekazane upoważnionej 
osobie w celu ich przetransportowania konno i następnie 
dostarczenie do Filii Urzędu Pocztowego Gniezno 2 w Niechanowie, 
który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz 
stempel informacyjny o treści: Przewieziono Pocztą konną na trasie: 
Gniezno - Niechanowo. Następnie przesyłki zostaną przesłane i 
doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Konnej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie. 

9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Konnej Poczty Specjalnej" odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w 
Poznaniu - Urząd Pocztowy Gniezno 1 oraz Filia Urzędu 
Pocztowego Gniezno 2 w Niechanowie, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: jeździec Pani Kaja Słomka ze Stajni "Ranczo 
Ganina", 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Konnej Poczty Specjalnej" 
Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 18 sierpnia 2022 roku. 

źródło: Poczta Polska 
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Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Gorzów Wielkopolski 

• 40. rocznica Gorzowskiego Sierpnia 1982-2022, numer: 
3/Gorzów Wielkopolski, nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 29 sierpnia 2022 roku 

• 800 lat Zielonej Góry - 700 lat praw miejskich, numer: 4/Gorzów 
Wielkopolski, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 
września 2022 roku 

Kartka nr 3 dostępna w UP Szczecin 1 i Gorzów Wielkopolski 1. Kartka 
nr 4 dostępna w UP Szczecin 1, Zielona Góra 1, Zielona Góra 8. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• Matka Boża Uśmiechnięta z Pszowa, numer: 32/Katowice, 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 sierpnia 2022 
roku 
Kartka nr 32 dostępna w 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 Pszów, ul. Pszowska 542 , 44-370 Pszów, nr tel. 32 
455 88 70 , adres email: uppszow@poczta-polska.pl 

• 150. rocznica poświęcenia kościoła pw. św. Augustyna w 
Świętochłowicach Lipinach, numer: 34/Katowice, nakład: 800 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 sierpnia 2022 roku 
Kartka nr 34 dostępna w 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 Świętochłowice 1, ul. Pocztowa 12, 41-600 
Świętochłowice, nr tel. 32 245 29 93, 32 245 40 49 , adres e-mail: 
upswietochlowice1@poczta-polska.pl 

• Dzień Polskich Sportów Gimnastycznych, numer: 35/Katowice 
(kartka dwustronna), nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 11 września 2022 roku 

• Dzień Polskich Sportów Gimnastycznych, numer: 36/Katowice 
(kartka dwustronna), nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 11 września 2022 roku 
Kartki nr 35 i 36 dostępne w 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 6, ul. Kalinowa 7, 41-806 Zabrze, nr tel. 32 
271 19 03, adres e-mail: upzabrze6@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 - Opole 

• 20. rocznica poświęcenia cudownego wizerunku Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia i posłania na Kalwarię w Praszce, numer: 
3/Opole, nakład: 1700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 14 
sierpnia 2022 roku 
Kartka nr 3 dostępna w UP Opole 1, ul. Krakowska 46, 44-076 
Opole, nr tel. 77-402-28-41, 77-402-28-32, adres e-mail: 
upopole1@poczta-polska.pl i UP Praszka, ul. Kościuszki 13, 46-320 
Praszka, tel.34-359-10-59, 34-359-10-57, adres email: 
praszka@poczta-polska.pl 

• 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w 
Namysłowie, numer: 6/Opole (kartka dwustronna), nakład: 750 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17 października 2022 roku 
Kartka nr 6 dostępna w UP Opole 1, ul. Krakowska 46, 44-076 
Opole, nr tel. 77-402-28-41, 77-402-28-32, adres e-mail: 
upopole1@poczta-polska.pl i UP Namysłów, ul. Pocztowa 13, 46-
100 Namysłów, tel.77 77-419-04-40, 502-013-624, adres email: 
upnamyslow@poczta-polska.pl 

• 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022, numer: 7/Opole 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 sierpnia 2022 roku 

• 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022, numer: 8/Opole 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 sierpnia 2022 roku 

• 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022, numer: 9/Opole 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 sierpnia 2022 roku 

• 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022, numer: 10/Opole 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 sierpnia 2022 roku 

• 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022, numer: 11/Opole 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 sierpnia 2022 roku 

• 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022, numer: 12/Opole 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 sierpnia 2022 roku 

• 65 lat Elektrowni "Blachownia" 1957-2022, numer: 13/Opole 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 19 sierpnia 2022 roku 
Kartki nr 7 - 13 dostępne w UP Opole 1, ul. Krakowska 46, 44-076 
Opole, nr tel. 77-402-28-41, 77-402-28-32, adres e-mail: 
upopole1@poczta-polska.pl i UP Kędzierzyn-Koźle 4, ul. Doktora 
Judyma 2, 44-220 Kędzierzyn-Koźle, tel.504-702-780, 77-472-36-
37, adres email: upkedzierzynkozle4@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 

• 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego, numer: 36/Poznań, 
nakład: 650 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 września 2022 
roku 

Kartka nr 36 dostępna w UP wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego 1747 - 1822 z datą 
stosowania 29.09.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. 
Bolesława Chrobrego 36, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, 
tel. 61-425-46-06. 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. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Biuletyn Tematica nr 36 

Na łamach 36. numeru biuletynu TEMATICA otwieramy nowy dział, który 
nazwaliśmy "Kalendarz (dla) tematyka" - każdy dzień miesiąca ma 
znaczek dokumentujący ważne historyczne wydarzenie, które zwięźle 
opisujemy. 

 
Kontynuujemy także spostrzeżenia o eksponatach wirtualnej wystawy 
tematycznej, które można oglądać na stronie internetowej 
www.pzfpoznan.pl. W kilku miejscach poruszamy ważny temat 
rzetelności przekazywanych w mediach filatelistycznych i eksponatach 
informacji. 
Na końcowych stronach biuletynu zaczynamy publikować różne 
materiały pomocne miłośnikom nowego kierunku kolekcjonerstwa, jakim 
jest "filatelistyka otwarta". W części, którą nazwaliśmy "TEMATICA 
otwarta...", będziemy współpracować z naszym krajowym leaderem w tej 
klasie, Kol. Witoldem Mikołajczykiem, który przygotował dla Was kilka 
artykułów. 
Spis treści numeru 36: 

• Marek Zbierski: Otwieramy nowy rozdział aktywności 

• Kronika towarzyska 

• Marek Zbierski: Wyjątkowa wiadomość 

• Abecadło wystawcy tematycznego 

• Krzysztof Trawiński: Eksponat niewykorzystanej szansy (8) 

• Marek Zbierski: O poprawną polszczyznę... i nie tylko (9) 

• Marek Zbierski: Uwaga: podejrzenie fałszerstwa (10) 

• Marek Zbierski: Wędkarstwo - wielka pasja 

• Marek Zbierski: O rzetelność naszych informacji 

• Marek Zbierski: Kalendarz (dla) tematyka (1) 

• Marek Zbierski, Nadruki, to jednak nie takie proste 

• Marek Zbierski: Moja przygoda z nadrukiem 

• Krzysztof Trawiński: USA+ 

• Marek Zbierski: Stempel z dedykacją (2) 
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• Jacek Wierzbicki: Francuskie kartki pocztowe w rozmiarze XL 

• Krzysztof Trawiński: Fantazje projektanta 

• Marek Zbierski: Infopost to nie "służbowy list poczty" 

• Marek Zbierski: Tematica w zagranicznych mediach 

• Tematica otwarta... 

• Marek Zbierski, Witamy w świecie filatelistyki otwartej 

• Witold Mikołajczyk, Historia niejednego przypadku. Dlaczego 
klasa filatelistyki otwartej... 

• Witold Mikołajczyk, Prezentacja za 5 punktów. 
Reminiscencja powystawowe 

• Marek Zbierski, Jak sobie poradzić z klasą filatelistyki 
otwartej? 

Marek Zbierski 

Informacje różne 

Oddział Sosnowiec PZF włączył się w obchody jubileuszu 140-lecia 
Vitkowice Milmet S.A. 

W dniu 28 kwietnia 2022 roku, a więc w roku jubileuszu 140-lecia 
powstania dawnej Huty Milowice, a obecnie Vitkovice Milmet S.A., w 
Sosnowcu w Pałacu Schoena odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
poświęconej 140-leciu zakładu i 100. rocznicy rozpoczęcia produkcji butli 
stalowych wysokociśnieniowych. 
Firma Vitkovice Milmet S.A. należąca do czeskiego Cylinders Holding 
a.s. należy bowiem do europejskich liderów w produkcji butli stalowych 
wysokociśnieniowych na gazy techniczne. 
Jubileuszową ekspozycję otworzył prezes zarządu Vitkovice Milmet S.A. 
- Jerzy Kościelniak, wraz z przewodniczącym Rady Nadzorczej Cylinders 
Holding a.s. - Janem Světlikiem. Obydwaj w swoich wystąpieniach 
przedstawili historię firmy oraz własnego ponad czterdziestoletniego 
udziału i pracy w zarządzaniu firmą Vitkovice Milmet S.A. i czeskim 
Cylinders Holding a.s. 
Na uroczystość zostali zaproszeni byli i obecni pracownicy Milmetu, a 
honorowymi gośćmi byli Robert Magdziarz - wicewojewoda śląski oraz 
prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Udział wzięli również 
prezydenci ościennych miast oraz posłowie na Sejm RP. 
Przed rozpoczęciem zwiedzania wystawy wszystkim zgromadzonym 
uczestnikom zaprezentowano krótki film pokazujący dorobek kilku 
pokoleń pracowników dawnej Huty Milowice. Była to znakomita okazja 
do przywołania wspomnień z własnego dorobku i wkładu pracy w 140-
letnią historię firmy, jak również wirtualny powrót do jej przeszłości i 
obejrzenia dorobku ostatnich kilku lat. Ponadto była to okazja do 
spotkania dawnych kolegów z pracy, którym po obejrzeniu kadrów 
filmowych pojawiły się wspomnienia i zakręciła się łza w oku. 
Po dwóch miesiącach od oficjalnego otwarcia wystawy, dzień 2 lipca br. 
był ostatnim dniem jej zwiedzania. Wystawa ta prezentująca historię 
firmy, sylwetki ludzi na przełomie kilku pokoleń, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem wśród zwiedzających, zarówno obecnych jak i byłych 
pracowników, którzy ją odwiedzili wraz z całymi rodzinami (dziećmi i 
wnukami). Wśród zwiedzających wyróżnić należy również liczne grupy 
klientów i kooperantów firmy oraz gości z zagranicy. Łącznie w trakcie 
tych ponad dwóch miesięcy wystawę odwiedziło blisko 2 tysiące osób. 
Odwiedzający interesowali się historia zakładu, ale przede wszystkim 
nowościami technicznymi i dalszymi, jakże interesującymi 
perspektywami jego rozwoju. 
Oddział Sosnowiec PZF aktywnie włączył się ten jubileusz i 15 lipca 
wprowadzono do obiegu MójZNACZEK, dwustronną kartkę 
okolicznościową, 2 koperty okolicznościowe (C6 i DL) oraz stempel 
okolicznościowy wg projektów Adama Znojka. Licząc na dalszą owocną 
współpracę z zakładem w przyszłości filateliści Zagłębia Dąbrowskiego 
życzą firmie Vitkovice Milmet S.A. co najmniej kolejnych 100 lat 
działalności.  

Adam Znojek 

Madonny Gliwickie - Koronacja Matki Bożej 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Gliwickie". Prezentuje ona 
scenę Koronacji Matki Bożej z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w 
Gliwicach. 
Obecny kościół parafialny pw. 
Wniebowzięcia NMP został 
zbudowany w Zębowicach koło 
Olesna w 1447 lub 1493 roku. Swój 
obecny kształt kościół zawdzięcza 
pracom prowadzonym w XVII i XVIII 
w. W tym czasie został odeskowany, 
pomalowano jego wnętrze oraz 
ubogacono go w liczne rzeźby i 
obrazy.  

Późnobarokowa polichromia przedstawia Św. Pawła i Elżbietę, Oko 
Opatrzności, oraz Koronację Matki Boskiej w otoczeniu aniołów. 
W latach dwudziestych XX w. władze miejskie Gliwic podjęły decyzję o 
zakupie zębowickiego kościoła (w Zębowicach w 1911 r. wybudowano 
nowy, murowany kościół) i umieszczeniu go na nowo powstającym 
Cmentarzu Centralnym, uważanym wówczas za jeden z piękniejszych w 
Europie. Od roku 1926 przez blisko 50 lat przeniesiony kościółek służył 
jako kaplica pogrzebowa i miejsce modlitwy. Po wojnie z powodu braku 
właściwej opieki ulegał powolnej dewastacji i kiedy pod koniec lat 70-tych 
został zamknięty dla obrzędów liturgicznych stopniowo popadł w zupełną 
ruinę. Po roku 1989 nowe władze podjęły decyzję ratowania zabytku. W 
1992 r. kościół rozebrano i zabezpieczono elementy. Zrekonstruowany 
został na terenie nieczynnego Cmentarza Starokozielskiego w latach 
1997-2000. 15 sierpnia 2000 roku kościół został ponownie poświęcony. 
Oprócz kartki pocztowej został wydany również MójZnaczek 
przedstawiający scenę Koronacji Matki Bożej. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym UP Gliwice 1. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitował 
kartkę okolicznościową oraz MójZnaczek z serii "Ziemia Gliwicka św. 
Janowi Pawłowi II", która przedstawia fragment witraża z kościoła pw. 
św. Gerarda Majelli w Gliwicach. 

 

 

Dwuczęściowy witraż przedstawiający św. 
Jana Pawła II i św. Faustynę znajduje się w 
nowym kościele pw. św. Gerarda Majelli w 
Gliwicach. 
Znaczek będzie kasowany datownikiem 
dziennym UP Gliwice 1. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
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