
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 
Kolorem niebieskim zakreślono datę wprowadzenia znaczków do sprzedaży. 

Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu. 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 14 kwietnia 1979 r.   Nr 3 
poz. 12 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 2 marca 1979 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  
50 gr, 1 zł, 1,50 zł i 4,50 zł 

 
2429-2432 1. Z dniem 5 marca 1979 r. wprowadza się do obiegu cztery znaczki 

pocztowe, stanowiące emisję „Polska grafika współczesna". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje prac 

wybitnych polskich artystów grafików znajdujące się w zbiorach Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, a mianowicie: 

1) wartości 50 gr — „Błyskawice" Edmunda Bartłomiejczyka. W prawym dolnym 
rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „50 GR", wzdłuż lewej krawędzi — 
napis „EDMUND BARTŁOMIEJCZYK", a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA", 

2) wartości l zł — „Portret żony z naparstnicami" Karola Mondrala. W prawym 
dolnym rogu znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ l", a 
wzdłuż górnej krawędzi — napis „KAROL MONDRAL", 

3) wartości 1,50 zł — „Muzykanci" Tadeusza Kulisiewicza. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a wzdłuż 
krawędzi górnej — napis „TADEUSZ KULISIEWICZ", 

4) wartości 4,50 zł — „Głowę Junaka" Władysława Skoczylasa. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „450 ZŁ", a 
wzdłuż górnej krawędzi — napis „WŁADYSŁAW SKOCZYLAS". 

3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową na papierze 
znaczkowym w formacie 22,5 X 31,25 mm w wielomilionowych powtarzalnych 
nakładach, w następujących kolorach: 

1) wartości 50 gr — fioletowym, 
2) wartości l zł — zielonym, 
3) wartości 1,50 zł — wiśniowym, 
4) wartości 4,50 zł — brązowym. 

PODSEKRETARZ STANU  
W. Adamski 

poz. 13 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 2 marca 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2433 1. Z dniem 12 marca 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł, wydany dla upamiętnienia 400 rocznicy ustanowienia Trybunału 
Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim.  

1. Na znaczku przedstawiono podobizny Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Stefana Batorego i Jana Zamoyskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości "ZŁ 1,50" i napis "POLSKA ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis 
„400 ROCZNICA TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
1578-1978". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową 
na papierze znaczkowym w formacie 51 X 31,25 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w 
kolorach: kremowym i brązowym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 14 
PISMO OGÓLNE 

z dnia 24 marca 1979 r. 



w sprawie wprowadzeniu do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  
1 zł, 1,50 zł, 6 zł i 8,40 zł. 

 
2434-2437 1. Z dniem 26 marca 1979 r. wprowadza się do obiegu serię czterech 

znaczków pocztowych, wydaną z okazji 60-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące dyscypliny sportowe: 
1) wartości 1 zł -skok o tyczce. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się 

oznaczenie wartości „1 ZŁ", a w prawym górnym rogu - napis "POLSKA ", 
2) wartości 1,50 zł- skok wzwyż. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się 

oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a w prawym górnym rogu - napis "POLSKA ", 
3) wartości 6 zł -bieg płaski na nartach. W prawym górnym rogu znaczka znajduje 

się napis "POLSKA", a poniżej oznaczenie wartości „6 ZŁ", 
4) wartości 8.40 zł -jeździectwo z pięcioboju nowoczesnego. W prawym dolnym 

rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „8,40 ZŁ”, a w prawym górnym rogu — 
napis „POLSKA". 

3. W lewym górnym rogu znaczków określonych w ust. 2 pkt 1- 4 znajduje się znak 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 51X31,25 mm w kolorach: różowym, brązowym i wiśniowym, w 
następujących nakładach: 

1) wartości 1 zł - 8.000.000 sztuk, 
2) wartości 1,50 zł - 8.000.000 sztuk. 
3) wartości 6 zł - 6.000.000 sztuk, 
4) wartości 8.40 zł - 3.000.000 sztuk. 

PODSEKRETARZ STANU 
Wiesław Adamski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 7 maja 1979 r.   Nr 4 
poz. 20 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 25 kwietnia 1979 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 
 

2448 1. Z dniem 7 maja 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 1.50 zł wydany z okazji VI Kongresu Związku Bojowników o Wolność i 
Demokrację. 

2. Na znaczku przedstawiono znak Kongresu oraz profile dwóch twarzy. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 
ZŁ", a powyżej — „KONGRES ZBOWID — MAJ 1979”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
27 X 27 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 22 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 25 kwietnia 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2449 1. Z dniem 15 maja 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł, wydany z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej „Philaserdica '79" 
w Sofii 

2. Na znaczku przedstawiono jedną z najstarszych budowli w Sofii — kościół św. 
Jerzego z IV wieku oraz znak wystawy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się 
napis „PHILASERDICA '79", a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „1,50". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na  papierze kredowanym w 
formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: 
pomarańczowym, czerwonym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 



 
poz. 24 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 25 kwietnia 1979 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 
50 gr, 90 gr, 1 zł, 1,50 zł, 2 zł, 4,50 zł, 5 zł i 6 zł. 

 
2438-2445 1. Z dniem 26 kwietnia 1979 r. wprowadza się do obiegu serię ośmiu 

znaczków pocztowych, stanowiących emisję „100 lat wędkarstwa polskiego — 
ochrona środowiska". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące gatunki ryb 
w ich naturalnym środowisku, a mianowicie: 

1) wartości 50 gr — flądrę. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„PLATICHTHYS FLESUS L. — FLĄDRA", 

2) wartości 90 gr — okonia. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„PERCA FLUVIATILIS L. — OKOŃ", 

3) wartości l zł — lipienia. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„THYMALLUS THYMALLUS L. — LIPIEŃ", 

4) wartości 1,50 zł — łososia. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„SALMO SALAR L.— ŁOSOŚ", 

5) wartości 2 zł — pstrąga. W lewym dolnym rogu znaczka oraz wzdłuż lewej 
krawędzi umieszczono napis „PSTRĄG — SALMO TRUTTA F. PARIO L.", 

6) wartości 4,50 zł — szczupaka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „ESOX LUCIUS L. — SZCZUPAK", 

7) wartości 5 zł — karpia. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„CYPRINUS CARPIO L. — KARP", 

8) wartości 6 zł — suma. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka i w lewym dolnym rogu 
umieszczono napis „SILURUS GLANIS L. — SUM". 

3. W lewym górnym rogu znaczków określonych w ust. 2 pkt 1—8 umieszczono 
Międzynarodowy Znak Ochrony Środowiska, a wzdłuż prawej krawędzi oznaczenie 
wartości znaczka, napis „POLSKA" i znak Polskiego Związku Wędkarskiego. 

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 51 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 50 gr — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim, 
oliwkowym i czarnym, 

2) wartości 90 gr — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim, 
szaro-zielonym i czarnym, 

3) wartości l zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym amarantowym, niebieskim, 
zielonym i czarnym, 

4) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, 
niebieskim, szarym i czarnym, 

5) wartości 2 zł — 9.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim, 
szarym i czarnym, 

6) wartości 4,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, 
niebieskim, szarym i czarnym, 

7) wartości 5 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim, 
szarym i czarnym, 

8) wartości 6 zł — 1.200.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim, 
szarym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz.  26 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 25 kwietnia 1979 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2447 1. Z dniem 30 kwietnia 1979 r. wprowadza się do obiegu  znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł, wydany z okazji 30 rocznicy utworzenia Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej.      

2. Na znaczku przedstawiono napis „30 LAT RWPG" oraz  daty „1949—1979". 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" i napis 



„POLSKA”. 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 

39,5 X 31,25 mm w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, czerwonym i 
granatowym.  

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 20 maja 1979 r.  Nr 5 
poz. 33 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 28 kwietnia 1979 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiega znaczka pocztowego wartości 1,50 zł. 
 

2446 1. Z dniem 28 kwietnia 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 1,50 zł emisji „Arcydzieła sztuki 1979 r." Znaczek o tym samym rysunku lecz 
w odmiennej wersji kolorystycznej i o innej wartości został wprowadzony do obiegu 30 
września 1978 r. 

2. Na znaczku przedstawiono rzeźbę „Pokój" z Zamku Królewskiego w Warszawie 
wykonaną przez artystę rzeźbiarza Andrzeja Le Brun. W dolnej części znaczka umie-
szczono napis „POKÓJ — RZEŹBA Z ZAMKU KRÓLEWSKIEGO", a w prawym 
górnym rogu napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze znaczkowym w formacie 
31,25 X 25,5 mm w kolorze szarozielonym, w wielomilionowym powtarzalnym 
nakładzie. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk 

poz. 36 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 14 maja 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka 

wartości 10 zł z dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 

2450 (bl.108) 1. Z dniem 19 maja 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek w 
formie bloczka wydany z okazji 60-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

2. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono grafikę na temat pięciu kół 
olimpijskich. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości „10 + 5 ZŁ". 

Na bloczku znajduje się znak Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz symboliczne 
rysunki różnych dyscyplin sportowych. Wzdłuż krawędzi bloku znajdują się napisy: 
„60-LECIE POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO" i "DOPŁATA NA PKOL". 

3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i 
rotograwiurową na papierze znaczkowym w formacie 51 X 31,25 mm, w nakładzie 
1.000.000 sztuk, w kolorach: buraczkowym i brązowym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk. 

Cóż to za kolor buraczkowy? 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 18 czerwca 1979 r.   Nr 7 
poz. 47 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 28 maja 1979 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
1,50 zł i 8,40 zł oraz znaczka wartości 58 zł w formie bloczka 

 
2451-2452+2453(bl.109)+2454(bl.110) 1. Z dniem 2 czerwca 1979 r. wprowadza 

się do obiegu dwa znaczki pocztowe oraz znaczek w formie bloczka wydane z okazji 
wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce.  

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:  
1) wartości 1,50 zł - portret Papieża na tle Kościoła Mariackiego w Krakowie. W 



lewym górnym rogu znaczka umieszczono napis "KRAKOW”, 
2) wartości 8,40 zł - portret Papieża na tle Międzynarodowego Pomnika Ofiar 

Faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "OŚWIĘCIM-BRZEZINKA", a wzdłuż prawej krawędzi - napis "AUSCHWITZ-
BIRKENAU". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków określonych w ust. 2, pkt. 1-2 umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości znaczka, a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„JAN PAWEŁ II".  

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 40,5X54 mm w nakładzie po 4 000 000 sztuk każdej wartości, w 
następujących kolorach: 

1) wartości 1,50 zł - czerwonym, brązowym, zielonym, czarnym i złotym, 
2) wartości  8,40 zł - czerwonym, brązowym, zielonym, granatowym i złotym. 
5. Na znaczku w formie bloczka umieszczono portret Papieża na tle konturów 

odbudowanej z gruzów Katedry Warszawskiej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis "POLSKA " i oznaczenie wartości „50 zł", a wzdłuż górnej krawędzi 
- napis "JAN PAWEŁ II". W górnej części bloczka umieszczono napis "KATEDRA 
ŚWIĘTEGO JANA W WARSZAWIE". 

6. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 31,25X X39,5 mm w dwóch wersjach kolorystycznych o 
różnych nakładach i kolorach: pierwsza wersja - w kolorach: czerwonym, brązowym, 
zielonym, szarym i złotym, w nakładzie 1 200 000 sztuk, druga wersja w kolorach: 
czerwonym, brązowym, zielonym, szarym i srebrnym w nakładzie – 300 000 sztuk. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 50 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 13 czerwca 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  

1 zł, 1,50 zł, 4,50 zł i 6 zł 
 

2455-2458 1. Z dniem 15 czerwca 1979 r. wprowadza się do obiegu cztery znaczki 
pocztowe, wydane z okazji 150-lecia żeglugi parowej na Wiśle. 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono różne rodzaje statków parowych 
używanych w żegludze rzecznej w Polsce, a mianowicie: 

1) wartości 1 zł — „Książe Ksawery" na tle panoramy dawnej Warszawy. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „150 LAT ŻEGLUGI PAROWEJ NA 
WIŚLE — KSIĄŻE KSAWERY — 1830", a wzdłuż górnej części znaczka — liczbę 
„1979" oraz napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ. l", 

2) wartości 1,50 zł — „Generał Świerczewski" na tle panoramy dawnego Gdańska. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „150 LAT ŻEGLUGI PAROWEJ 
NA WIŚLE — GEN. SWIERCZEWSKI 1914", a wzdłuż górnej części znaczka — 
oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", napis „POLSKA" oraz liczbę „1979", 

3) wartości 4,50 zł — pchacz „Żubr" na tle panoramy Płocka. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „150 LAT ŻEGLUGI PAROWEJ NA WIŚLE—
PCHACZ 

ŻUBR — 1960", a w górnej części znaczka — liczbę „1979", napis „POLSKA" oraz 
oznaczenie wartości „ZŁ 4,50", 

4) wartości 6 zł — „Syrena" na tle panoramy Warszawy. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „150 LAT ŻEGLUGI PAROWEJ NA WIŚLE — SYRENA - 
1959 R.", a w górnej części znaczka liczbę „1979" oraz napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „ZŁ 6". 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym 
w formacie 54X27 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości l zł — 10000000 sztuk, w kolorach: niebieskim, czerwonym, fioletowym, 
zielonym i czarnym, 

2) wartości 1,50 zł — 10000000 sztuk, w kolorach: niebiesko-zielonym, oliwkowym, 
oranżowym i czarnym, 

3) wartości 4,50 zł — 8000000 sztuk, w kolorach: ultramaryna, zielonym, 
czerwonym i czarnym, 

4) wartości 6 zł — 1300000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym, 



żółtym i czarnym. 
PODSEKRETARZ STANU 

W. Adamski 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 28 lipca1979 r.   Nr 8 

poz. 52 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 28 czerwca 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 8,40 zł 

 
2459 1. Z dniem 1 lipca 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 8,40 zł upamiętniający odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki w Filadelfii, 
przekazanego jako dar narodu polskiego dla narodu amerykańskiego z okazji 200 
rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

2. Na znaczku przedstawiono pomnik Tadeusza Kościuszki dłuta artysty rzeźbiarza 
Mariana Koniecznego. W dolnej części znaczka znajduje się napis „TADEUSZ 
KOŚCIUSZKO POMNIK W FILADELFII", a wzdłuż górnej krawędzi napis ,,POLSKA" i 
oznaczenie wartości „8,40". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25X51 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, 
brązowym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 53 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 28 czerwca 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

1 zł i 1,50 zł 
 

2460-2461 1. Z dniem 14 lipca 1979 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki 
pocztowe emisji „Kopalnia Soli w Wieliczce". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości 1 zł — polski kierat konny z XVII wieku. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

znajduje się napis: „WIELICZKA — POLSKI KIERAT KONNY XVII W.", 
2) wartości 1,50 zł — kryształy solne. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się 

napis: „KRYSZTAŁY SOLNE — WIELICZKA". 
3. W lewym górnym rogu znaczków określonych w ust. 2 pkt l—2 umieszczono 

napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości znaczka. Ponadto 
na znaczkach umieszczono znak Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Przyrodniczego. 

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 25,5X21,5 mm, w nakładzie po 150.000.000 sztuk każdej wartości, w 
następujących kolorach: 

1) wartości 1 zł — brązowym i czarnym, 
2) wartości 1,50 zł — zielono-niebieskim i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 55 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 20 lipca 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  

po 1,50 zł, wydane z okazji 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
 

2462-2463 1. Z dniem 21 lipca 1979 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki 
pocztowe wartości po 1,50 zł, wydane z okazji 35-lecia Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. 

2. Na poszczególnych znaczkach zreprodukowano plakaty: 
1) na pierwszym znaczku – plakat artysty plastyka Karola Śliwki „35 lat Polski 

Ludowej” przedstawiający profil twarzy z flagą. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się oznaczenie wartości „1,50” i napis „POLSKA”, a wzdłuż górnej krawędzi – 



napis „35 LAT POLSKI LUDOWEJ”, 
2) na drugim znaczku – plakat artysty plastyka Mieczysława Wasilewskiego „22 

lipca” przedstawiający symbolicznie orła i sylwetki ludzi. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1,50” i napis „POLSKA”, a wzdłuż górnej 
krawędzi – napis „22 LIPCA”. 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 43 mm w nakładzie po 8.900 sztuk każdego, w następujących 
kolorach: 

1) pierwszy znaczek – czerwonym, czarnym i srebrnym, 
2) drugi znaczek – czerwonym, niebieskim i srebrnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

           
 
 
 
 
w/m 
REZ-061/89  
 
 
VIII.1979 
 
 
 
Dnia 21.VII.79 zostały wprowadzone do obiegu 2 znaczki wartości 1.50 zł emisji „ 

35 lat PRL” . 
Znaczki te zostały wydane w dwóch wersjach wydawniczych: 
- w arkuszach dużych znaczki pojedyncze zostały wprowadzone do obiegu i 

sprzedaży 21.VII.1979 
bl. 112 - w arkuszach małych z przywieszką „ XIII Ogólnopolska Wystawa 

Filatelistyczna KATOWICE 79”, które zostaną wprowadzone do sprzedaży w dniu 
1.IX.1979r., w pierwszej kolejności, na trenie XIII Ogólnopolskiej Wystawy 
Filatelistycznej „KATOWICE 79”, w czasie trwania tej wystawy. 

Centrala Zaopatrzenia P.i T. przekaże do Okr. Składnicy Zaopatrzenia Poczty i 
Telekomunikacji w Bytomiu: 

- 110.000 sztuk arkusików „35 lat PRL” z przeznaczeniem dla Upt Katowice 1, do 
sprzedaży Komitetowi Organizacyjnemu XIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej, 
po cenie 3 zł za arkusik; arkusiki te Komitet Wystawy będzie rozprowadzał Okręgom 
PZF na zbiorowe zamówienia, 

- 50.000 sztuk arkusików, z przeznaczeniem dla Upt Katowice L do sprzedaży 
pocztowej na terenie wystawy, za okazaniem karty wstępu na Wystawę, - 1 karta 
wstępu upoważnia do zakupu 1 arkusika. Przy sprzedaży arkusika karta wstępu 
powinna być skasowana datownikiem pocztowym. 

Dyrekcja Okręgu PiT Katowice zabezpieczy prawidłową obsługę pocztową na 
terenie Wystawy przez zorganizowanie odpowiedniej ilości punktów sprzedaży. 

Centrala Zaopatrzenia Poczty i Telekomunikacji dopiero po zakończeniu wystawy tj 
po 16.IX.79 będzie przekazywać arkusiki Przedsiębiorstwu Filatelistycznemu na 
abonament oraz do innej otwartej sprzedaży. 

Dyrektor Departamentu 
inż. Jerzy Grabowski 
Do wiadomości:      
DOPiT Katowice       
KOM. ORG. „KATOWICE 79” 
Zarz. Gł. PZF 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 28 września 1979 r.   Nr 11 

poz. 82  
PISMO OKÓLNE 

z dnia 31 lipca 1979 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6 zł. 



 
2464 1. Z dniem 16 sierpnia 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 6 zł, wydany z okazji 100 rocznicy śmierci Rowlanda Hilla. 
2. Na znaczku przedstawiono portret Rowlanda Hilla oraz reprodukcję projektu 

pierwszego polskiego znaczka pocztowego z 1860 r. W dolnej części znaczka 
znajduje się oznaczenie wartości „ZŁ 6" i napis „POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi 
daty „1795—1879", a wzdłuż prawej krawędzi napis „ROWLAND HILL".  

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 40,5X27 mm, w nakładzie 
2000000 sztuk, w następujących kolorach: niebieskim, pomarańczowym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 83 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 11 sierpnia 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka  

wartości 10 zł. 
 

2465(bl.111) 1. Z dniem 20 sierpnia wprowadza do obiegu znaczek pocztowy w 
formie bloczka wydany dla upamiętnienia najważniejszych europejskich wystaw 
filatelistycznych. 

2. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono obraz włoskiego malarza Bernardo 
Strozzi (1581-1644) "Porwanie Europy". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości „10 ZŁ" oraz napisy "POLSKA" i „BERNARDO STROZZI".  

Na bloczku znajdują się emblematy następujących wystaw filatelistycznych: 
„POLSKA 73", „INTERNABA 74", „STOCKHOLMIA 74", „ARPHILA 75", „ITALIA 76", 
"PRAGA 78", "PHILASERDICA 79", „RICCIONE 79", „LONDON 80„, „NORWEX 80". 
oraz napisy „EUROPEJSKIE WYSTAWY FILATELISTYCZNE EUROPEAN 
PHILATELIC EXHIBITIONS". 

3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 43X31,25 mm w nakładzie 1,2 mln szt. w kolorach: 
niebieskim, żółtym, amarantowym i złotym. 

PIERWSZY ZASTĘPCA 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

K. Kozłowski 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 15 października 1979 r.  Nr 12 

poz. 89 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 31 lipca 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2496 1. Z dniem 27 sierpnia 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł wydany z okazji VII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Ergonomicznego w Warszawie. 

4A Na znaczku przedstawiono portret Wojciecha Jastrzębowskiego oraz znak 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „WOJCIECH JASTRZĘBOWSKI — PREKURSOR ER 

GONOMII" i daty „1799—1882", a w górnej części znaczka — napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25X39,5 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk w kolorach: różowym, 
brązowym, zielonym i czarnymi. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 90 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 30 sierpnia 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł  

oraz znaczka pocztowego w formie bloczka wartości 10 zł z dopłatą 5 zł na 
pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 



 
2647+2468(bl.113) 1. Z dniem 1 września 1979 r. wprowadza się do obiegu 

znaczek pocztowy wartości 1,50 zł oraz znaczek w formie bloczka wartości 10+5 zł, 
wydane z okazji 40 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. 

2. Na znaczkach obydwu wartości przedstawiono Pomnik obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku dłuta artysty rzeźbiarza Wincentego Kućmy oraz liczbę „1939". W prawym 
dolnym tu znaczków znajduje się oznaczenie wartości, w prawym górnym — napis 
„POLSKA", a ponadto: 

— na perforowanym znaczku wartości 1,50 zł w górnej części znajduje się napis 
„POMNIK OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU", 

— na marginesach nieperforowanego znaczka w formie bloczka wartości 10+5 zł 
przedstawiono Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy i symbol resortu łączności 
oraz napisy: „40 ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ" i 
„POMNIK OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU" oraz „DOPŁATA 5 ZŁ NA 
POMNIK". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 39,5X31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk w kolorach: czerwonym, brązowym i 
czarnym, 

2) wartości 10+5 zł — 1.200.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, brązowym, 
czerwonym i czarnym.  

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 99 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 21 września 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2469 1. Z dniem 24 września 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek wartości 

1,50 zł, wydany z okazji 50-lecia Międzynarodowego Radiokomunikacyjnego Komitetu 
Doradczego — CCIR. 

2. Na znaczku przedstawiono maszt-antenę Warszawskiej Radiostacji Centralnej 
oraz znaki: X Światowego Dnia Telekomunikacji i UIT. Na znaczku podano również 
parametry techniczne: „f = 227 KHz, P == 2 MW ,h = 646 m". Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" i napis „POLSKA", a w górnej 
części znaczka — napisy „RADIOSTACJA CENTRALNA 1974" oraz „CCIR 1929—
1979". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 43X31,25 mm, w kolorach: czerwonym, szarym i czarnym, w nakładzie 
8.000.000 sztuk. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

Poniższe pismo nigdzie nie było publikowane 

Pismo okólne 
Ministra Łączności 

z dnia 18 września 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł. 

 
2470 1. Z dniem 25 września 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł, wydany z okazji Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków w 
Lublinie. 

2. Na znaczku przedstawiono w schematycznej formie fragment skrzypiec. W dolnej 
części znaczka umieszczono napis „MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH 
SKRZYPKÓW LUBLIN 1979”, a w górnej – napis „ POLSKA” i oznaczenie wartości 
„1,50”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
39,5 x 31,25 mm w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: granatowym i 
pomarańczowym. 

Minister Łączności: B. Kowalczyk 



 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 17 listopada 1979 r.   Nr 13 
poz. 102 

PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 1 września 1979 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 8,40 zł 
 

2471 1. Z dniem 1 października 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek 
pocztowy wartości 8,40 zł upamiętniający odsłonięcie pomnika Kazimierza Pułaskiego 
w Buffalo, przekazanego jako dar narodu polskiego dla narodu amerykańskiego z 
okazji 200 rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

2. Na znaczku przedstawiono pomnik Kazimierza Pułaskiego dłuta artysty 
rzeźbiarza Kazimierza Danielewicza. W dolnej części znaczka znajduje się napis 
„KAZIMIERZ PUŁASKI — POMNIK W BUFFALO", a wzdłuż górnej krawędzi — napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „8,40”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 51 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach: niebiesko-szarym, 
czerwonym, żółtym, ultramaryna i zielonym.  

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

poz. 104 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 2 września 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  

1 zł, 1,50 zł, 4,50 zł i 6 zł 
 

2473-2476 1. Z dniem 9 października 1979 r. wprowadza się do obiegu cztery 
znaczki pocztowe stanowiące emisję „Dzień Znaczka 1979 — Postęp pocztowy". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono zastosowanie urządzeń 
technicznych i procesów technologicznych w różnych dziedzinach pracy poczty, a 
mianowicie: 

1) wartości 1 zł — autopoczta. W górnej części znaczku znajduje się napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 1" 

2) wartości 1,50 zł — sortowanie paczek na zaprogramowane kierunki przy 
zastosowaniu półautomatycznej maszyny. W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości, „1,50 ZŁ", w prawym górnym rogu napis „POLSKA", a wzdłuż 
prawej krawędzi napis „SORTOWANIE PACZEK", 

3) wartości 4,50 zł — mechaniczny załadunek pojemników z paczkami do 
ambulansu pocztowego. W górnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „4,50 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi napis — „ZAŁADUNEK 
POJEMNIKÓW", 

4) wartości 6 zł — poczta objazdowa. W górnej części znaczka znajduje się napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 6". 

3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków określonych w ust. 2 pkt. 1—4 znajduje się 
napis „DZIEŃ ZNACZKA 1979". 

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 51 X 31,25 mm, w kolorach: 

żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w następujących nakładach: 
1) wartości 1 zł — 8.000.000 sztuk, 
2) wartości 1,50 zł— 8.000.000 sztuk, 
3) wartości 4,50 zł- 6.000.000 sztuk, 
4) wartości 6 zł —1.500.000 sztuk. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

poz. 105 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 2 września 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2472 1. Z dniem 3 października 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek 



pocztowy wartości 1,50 zł, wydany z okazji 35 rocznicy utworzenia Milicji 
Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. 

2. Na znaczku przedstawiono portret pierwszego Głównego Komendanta Milicji 
Obywatelskiej — Franciszka Jóźwiaka. Wzdłuż krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,50", napisy „POLSKA", GEN. DYW. FRANCISZEK JOZWIAK 
— WITOLD", „35 LAT MO I SB" oraz liczby „1895—1966" i „1979". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, 
granatowym i złotym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

poz. 106 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 3 listopada 1979 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł 

 
2477 1. Z dniem 5 listopada 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 2,50 zł emisji „Arcydzieła sztuki 1979 r.". Znaczek o tym samym rysunku lecz 
w odmiennej wersji kolorystycznej i o innej wartości został wprowadzony do obiegu 30 
września 1978 r. 

2. Na znaczku przedstawiono rzeźbę „Pokój" z Zamku królewskiego w Warszawie 
wykonaną przez artystę rzeźbiarza Andrzeja Le Brun. W dolnej części znaczka umie-
szczono napis „POKÓJ — RZEŹBA Z ZAMKU KRÓLEWSKIEGO", a w prawym 
górnym rogu — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,25 X 25,5 mm w kolorze ultramaryna, w wielomilionowym powtarzalnym nakładzie. 

PODSEKRETARZ STANU 
Wiesław Adamski 

 


