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Biuletyn Filatelistyczny
Wydawnictwa z Gorlic

Znaczki
100. rocznica zaślubin Polski z morzem
10 lutego 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości
3,30 zł, na którym przedstawiono fragment obrazu Wojciecha Kossaka z
1930 roku "Zaślubiny Polski z morzem" ze zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie.

Zarząd Koła PZF nr 70 w Gorlicach wraz z Honorowym Członkiem Koła
- R. Hukiem wydał kartki, Moje Znaczki i stempel dodatkowy z okazji
pokazu filatelistycznego "Wojenna Witryna".
Pan Bogusław Kuciakowski wydał również kartki papieskie. Koło posiada
te wydawnictwa jeszcze w sprzedaży, zamówienia można kierować do
Prezesa Koła - Pana Jana Stasiowskiego, tel. 517 404 098.

Podstawowe dane emisji:
Jarosław Ochendzan
1
3,30 zł
168.000 sztuk
offset
39,5 x 31,25 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
10 lutego 2020 roku
źródło: Poczta Polska

autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
•

2020.03.21. Oleśnica Śląska 1: Postcrossing Meeting "Witamy
Wiosnę w Oleśnicy". Bocian biały (Ciconia ciconia), projekt: Adam
Szuler

Informacje różne
Plebiscyt na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe wydane przez
Pocztę Polską w 2019 roku
Ruszył doroczny plebiscyt na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe
wydane przez Pocztę Polską, organizowany przez Redakcję "Filatelisty"
i KZP.
W tym roku jest w czym wybierać. Liczba samych znaczków nie jest
wprawdzie rekordowa, ale z uwagi na to, że większość wydań to
pojedyncze znaczki, liczba emisji to aż 71. Spokojniej jest natomiast w
dziale kartek pocztowych - tam mamy 31 kartek w 29 emisjach.
Aby zagłosować należy wejść na stronę www.kzp.pl/plebiscyt, tam
wybrać jedną emisję znaczków i jedną emisję kartek pocztowych - wybór
należy kliknąć, wówczas odpowiednie pole podświetli się na czerwono.
Na koniec na samym dole należy podać swój adres poczty elektronicznej
i kliknąć przycisk Wyślij. Zgodnie z sugestiami uczestników
ubiegłorocznej edycji, w tym roku głosowanie potrwa nie dwa, ale trzy
miesiące - luty, marzec i kwiecień.
Wśród uczestników jak zwykle rozlosowane będą nagrody w postaci
drobnych upominków filatelistycznych.
Marek Jedziniak
70-lecie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Z okazji jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku urzędy pocztowe
w Białymstoku stosują specjalny stempel
PRIORYTET z logo obchodów.
Stempel dostępny jest w urzędach
pocztowych: Białystok 1, Białystok 4 i
Białystok 9.
Barbara Strzymińska-Zdanewicz
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Jan Stasiowski
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