DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 marca 1956 r.
Nr 5
poz. 32.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 20 stycznia 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r., o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje;
774-75 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 40 gr i 60 gr emisji „I Szachowe Mistrzostwa Świata Głuchych".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia dwie dłonie, ułożone w tak zwany
„mig", oznaczający w języku głuchoniemych grę w szachy. „Mig" składa się z dwóch
symetrycznie odwróconych układów rąk. Znaczek przedstawia pierwszy układ. Z
poza dłoni wyłania się figurka szachowa — wieża. W lewym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „40", a w prawym — skrót „GR".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia dwie dłonie symetrycznie odwrócone
w stosunku do rysunku na opisanym wyżej znaczku wartości 40 gr. Układ dłoni na
znaczku wartości 60 gr jest dokończeniem „migu". Z poza dłoni wyłania się figurka
szachowa — koń. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości
„60", a w prawym — skrót „GR".
Wzdłuż krawędzi pionowych i górnej poziomej znaczków wartości 40 gr i 60 gr
umieszczono napis „I Szachowe Mistrzostwa Świata Głuchych, Warszawa, Luty 1956
Roku", u dołu zaś znaczków — napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich: 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
40 gr w kolorze czerwono-brązowym,
80 gr w kolorze stalowo-niebieskim.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 lutego
1956 r.
Minister: wz. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu.
poz. 33.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 13 lutego 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
20 gr, 40 gr i 60 gr.
Na podstawie art. 1.7 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
776-78 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 20 gr, 40 gr i 60 gr emisji „XI Zimowe Akademickie Igrzyska Świata".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia kryształek śniegu w lewej górnej
części znaczka, a z prawej u dołu - parę łyżew do jazdy figurowej. W górnym prawym
rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „20 GR".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia kryształek śniegu odmienny od
wyobrażonego na znaczku wartości 20 gr, a z prawej strony, zwróconą ku lewemu
dolnemu rogowi znaczka — parę kijów hokejowych i krążek. W górnym prawym rogu
znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „40 GR".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia kryształek śniegu odmienny od
wyobrażonych na znaczkach wartości 20 gr i 40 gr, a z prawej strony, zwróconą ku
lewemu dolnemu rogowi znaczka — parę nart oraz dwa skrzyżowane kije. W prawym
dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „60 GR".
U góry wszystkich wymienionych trzech wartości znaczków przez całą ich
szerokość znajduje się w dwóch wierszach napis „XI Zimowe Akademickie Igrzyska
Świata", u dołu zaś znaczków pośrodku — napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich: 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką dwubarwnego offsetu w następujących kolorach:

20 gr w kolorze czarnym i niebieskim,
40 gr w kolorze ultramaryna i zielonym,
60 gr w kolorze wiśniowym i jasno fioletowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 marca
1956 r.
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski.
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
20 marca 1956 r.
Nr 6
poz. 48
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 29 lutego 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
5 gr, 10 gr, 20 gr, 45 gr i 60 gr.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
779-83 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 45 gr i 60 gr emisji „Statki Polskie".
Rysunek znaczka wartości 5 gr przedstawia kapitana marynarki trzymającego w
rękach lornetkę na tle statku handlowego „Kiliński", płynącego na morzu. W górnym
lewym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „5 GR", u dołu zaś znaczka z
prawej strony — napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 10 gr przedstawia na tle płynącego po Odrze pociągu
holowniczego — marynarza, trzymającego w jednym ręku linkę i opierającego drugą
rękę na kotwicy. W oddali po prawej stronie widać zabudowania fabryczne. W
prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „10 GR", a u dołu
znaczka w lewym rogu - napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia robotnika portowego, trzymającego
linę bloku, na tle statku „Pokój" w porcie. W lewym górnym rogu znajduje się
oznaczenie wartości „20 GR" znaczka, u dołu zaś z prawej strony — napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 45 gr przedstawia stoczniowca, trzymającego w ręku
palnik na tle będącego w budowie statku w doku. W prawym górnym rogu znajduje
się oznaczenie wartości „45 GR", u dołu zaś znaczka z lewej strony — napis
„Polska".
Rysunek znaczka wartości 50 gr przedstawia rybaka patrzącego w dal i
trzymającego w lewym ręku lornetkę — na tle morza i statku-bazy z dopływającymi
do niego łowczymi trawlerami.
W lewym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", u dołu zaś
pośrodku — napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich: 43 x 25,5 mm wraz z marginesami. Znaczki
wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących kolorach:
5 gr w kolorze ciemno-zielonym,
10 gr w kolorze czerwonym w odcieniu fioletowym,
20 gr w kolorze szaro-niebieskim,
45 gr w kolorze brązowo-czerwonym,
50 gr w kolorze granatowo-fioletowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 marca
1956 r.
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 maja 1956 r.
Nr 9
poz. 78
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 14 kwietnia 1953 r.
o wprowadzenia obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr.

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
784-85 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 40 gr i 60 gr emisji „IX Wyścig Pokoju". Rysunek znaczków przedstawia na
pierwszym planie jadącego na rowerze wyścigowym kolarza. W lewym górnym rogu
znaczka znajduje się napis „IX Wyścig Pokoju", w prawym zaś — symbol Wyścigu
Pokoju — trzy koła rowerowe z umieszczonymi pośrodku każdego z nich herbami
Berlina, Warszawy i Pragi. U dołu znaczka pośrodku umieszczono napis „Polska", z
lewej jego strony — oznaczenie wartości znaczka „40" względnie „60", z prawej zaś
strony — skrót „GR”.
Znaczki są perforowane; wymiary ich — 31,25 x 25,5 mm z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
wartość 40 gr w kolorze ciemno-niebieskim,
wartość 60 gr w kolorze zielonym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 kwietnia
1958 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko.
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 czerwca 1956 r.
Nr 11
poz. 94
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 11 maja 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
30 gr, 40 gr, 60 gr i 1,15 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
786-89 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 30 gr, 40 gr, 60 gr i 1,15 zł emisji turystycznej.
Rysunek znaczka wartości 30 gr przedstawia schronisko górskie w Dolinie Pięciu
Stawów na tle gór. W górnym prawym rogu znajduje się oznaczenie wartości „30
GR", u dołu zaś znaczka — napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia na pierwszym planie kompas i
plecak z przymocowaną do niego menażką, na tle rozłożonej mapy Polski. W lewym
górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „40 GR", u dołu zaś znaczka
— napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia dwuosobowy kajak na tle sylwety
Polski, w której zaznaczono główne szlaki turystyki wodnej. W rysunek znaczka przy
krawędziach pionowych wkomponowano symetrycznie po jednym wiośle. W lewym
górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", a u dołu znaczka —
napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 1,15 zł przedstawia ośnieżony krajobraz górski. Z lewej
strony znaczka umieszczono parę nart i skrzyżowane ich kije. U góry w prawym rogu
umieszczono oznaczenie wartości znaczka „1,15 zł", u dołu zaś znaczka — napis
„Polska".
Znaczki są perforowane: wymiary ich 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
wartość 30 gr — w kolorze zielonym,
wartość 40 gr — w kolorze brązowym,
wartość 60 gr — W kolorze niebieskim,
wartość 1,15 zł — w kolorze fioletowo-brązowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 maja
1956 r.
Minister: z upoważnienia, H. Baczko.
Dyrektor Generalny

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
20 lipca 1956 r.
Nr 14
poz. 114.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 23 czerwca 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
30 gr, 40 gr oraz 1,55 zł
WARSZAWA,

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
794-96 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 30 gr, 40 gr oraz 1.55 zł emisji „Pomniki Warszawy".
Rysunek znaczka wartości 30 gr przedstawia środkowy fragment pomnika
Bohaterów Ghetta w Warszawie. U góry znaczka przez całą szerokość znajduje się
napis „Pomnik Bohaterów Ghetta Warszawa". W prawym górnym rogu znajduje się
oznaczenie wartości znaczka „30", w lewym — skrót „GR", u dołu zaś znaczka napis
— ,,Polska".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia pomnik Jana Sobieskiego w
Warszawie. U góry znaczka znajduje się napis „Pomnik Jana III Sobieskiego.
Warszawa". W prawym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości znaczka „40",
w lewym — skrót „GR", u dołu zaś znaczka napis — „Polska".
Rysunek znaczka wartości 1.55 zł przedstawia pomnik Ks. J. Poniatowskiego w
Warszawie. U góry znaczka znajduje się napis „Pomnik Ks. J. Poniatowskiego.
Warszawa". W prawym górnymi rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości
,,1.55 zł", u dołu zaś znaczka napis — „Polska".
Znaczki są perforowane, wymiary ich 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących kolorach:
Wartość 30 gr — w kolorze czarnym.
Wartość 40 gr — tło jasno-zielone, kontur brązowo-czerwony.
Wartość 1.55 zł — tło jasno-fioletowe, kontur fiolet-ciemno-czerwony.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 lipca
1956 r.
Minister: wz W. Billig,
Podsekretarz Stanu
poz. 116.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 27 czerwca 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
10 gr, 40 gr, 60 gr, i 1.35 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
790-93 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 10 gr, 40 gr, 60 gr i 1.35 zł.
Znaczki te są przedrukami znaczka pocztowego opłaty wartości 80 gr,
wprowadzonego do obiegu dnia 10.XI.53 r. (Dz. P. i T. Nr 26, poz. 259), emisji „Rok
Odrodzenia", przedstawiającego widok dziedzińca zamku na Wawelu. Na znaczku
tym dokonano nadruku wymienionych wyżej czterech nowych wartości znaczków w
kolorze czarnym w sposób następujący:
Na znaczku wartości 10 gr znajduje się nadruk „10 GR" umieszczony w rysunku
na tle obłoków i dachu zamku Wawelskiego. Dawną wartość znaczka 80 gr,
znajdującą się w jego prawym dolnym rogu, unieważniono nadrukiem złożonym z 6
kresek poziomych.
Na znaczku wartości 40 gr znajduje się nadruk „40 GR" umieszczony w rysunku
na tle obłoków i dachu zamku Wawelskiego. Dawną wartość znaczka 80 gr,
znajdującą się w jego prawym dolnym rogu, unieważniono nadrukiem w postaci
czarnego prostokąta.
Na znaczku wartości 60 gr znajduje się nadruk „60 GR", umieszczony w rysunku

na tle obłoków i dachu zamku Wawelskiego. Dawną wartość znaczka 80 gr,
znajdującą się w jego prawym dolnym rogu, unieważniono nadrukiem złożonym z 6
kresek poziomych.
Na znaczku wartości 1.35 zł znajduje się nadruk „1.35 zł" umieszczony w rysunku
na tle obłoków i dachu zamku Wawelskiego. Dawną wartość znaczka 80 gr,
znajdującą się w jego prawym dolnym rogu, unieważniono nadrukiem w postaci litery
„X".
Wyszczególnione nadruki wartości znaczków różnią się między sobą wielkością
użytych czcionek i cyfr.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 6 lipca 1956 r.
Minister: wz W. Billig,
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
20 września 1956 r.
Nr 18
poz. 151
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 31 sierpnia 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr.
WARSZAWA,

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. i o łączności (Dz. U.
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
799-800 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 40 gr i 60 gr, wydane dla upamiętnienia postaci bohaterskiej nauczycielki
Ludwiki Wawrzyńskiej.
Rysunek znaczka przedstawia portret Ludwiki Wawrzyńskiej, a pod nim sylwetki
trojga dzieci z wiązanką kwiatów. U góry znaczka nad portretem umieszczono napis
,,Ludwika Wawrzyńska". W prawej górnej części znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „40" względnie ,,60", a pod nim skrót „GR", u dołu zaś znaczka przez całą
jego szerokość — napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich — 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
wartość 40 gr w kolorze czerwono-brązowym,
wartość 60 gr w kolorze niebieskim.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 września
1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko,
Dyrektor Generalny.
poz. 152
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 6 września 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. i o łączności (Dz. U.
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
797-98 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 40 gr i 60 gr emisji „Przyjaźń Polsko-Radziecka".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia dwie pary w tańcu ludowym — jedną
z nich w stroju regionalnym polskim, drugą — w rosyjskim. Na dole znaczka wszerz
umieszczono napis „Przyjaźń Polsko-Radziecka". W górnej części znaczka znajduje
się pośrodku napis „Polska", z lewej jego strony — oznaczenie wartości „40", z
prawej zaś — skrót „GR".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia rozłożoną księgę, której lewa
stronica — biało-czerwona wyobraża narodowy sztandar polski, prawa zaś —
czerwona z umieszczonym sierpem i młotem — radziecki. Na tle księgi umieszczono
dwa koła zębate, symbolizujące współpracę gospodarczą i techniczną Polski i ZSRR.
Pośrodku księgi umieszczono napis „Przyjaźń Polsko-Radziecka". W górnej części
znaczka znajduje się pośrodku napis „Polska", z lewej jego strony — oznaczenie

wartości „60", z prawej zaś — skrót „GR".
Znaczki są perforowane; wymiary ich 32,5 x 31,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano dwubarwną techniką offsetowa, w następujących kolorach:
wartość 40 gr — w kolorze różowym i brązowym,
wartość 60 gr — w kolorze jasno-brązowym i czerwonym
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 września
1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko,
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 listopada 1956 r.
Nr 21
poz. 181
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 18 października 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 1,55 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
801 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości
1,55 zł emisji okolicznościowej „Międzynarodowa Kampania Muzealna 1956 r.".
Emisja ta składa się z trzech wartości, z których pozostałe dwie ukażą się w terminie
późniejszym.
Rysunek znaczka wartości 1,55 zł przedstawia „Damę z Łasiczką" wg obrazu
Leonardo da Vinci. Wzdłuż pionowych krawędzi i górnej poziomej znaczka
umieszczono ornament złocony z motywów renesansowych, obramowujący obraz. U
dołu znaczka pod obrazem umieszczono w dwóch wierszach napis „Dama z
Łasiczką Leonardo da Vinci".
U dołu znaczka pośrodku umieszczono napis „Polska", z lewej jego strony —
oznaczenie wartości „1 ,55", z prawej zaś skrót „ZŁ".
Znaczek wartości 1,55 zł wykonano w kolorze brązowo-czerwonym. Znaczek jest
perforowany, wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową; wymiary znaczka
40,5x54 mm wraz z marginesami.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23
października 1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
20 listopada 1956 r.
Nr 22
poz. 189
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 23 października 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr.
WARSZAWA,

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
803-04 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
40 gr i 60 gr emisji „Pszczelarstwo Polskie":
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia pszczołę na kwiecie koniczyny na tle
ula. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „50-lecie śmierci dr
Jana Dzierżona"; poniżej napisu górnego, nad ulem umieszczono daty „1811" i
„1906". Z prawej strony u dołu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „40"; a
poniżej skrót „gr"; na samym dole znaczka przez całą jego szerokość — napis
„Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia postać Jana Dzierżona, a po lewej
strony u góry daty „1811" i „1906". Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka

umieszczono napis „50-lecie śmierci dr Jana Dzierżona". U dołu z prawej strony
znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „60", poniżej — skrót „gr", a na
samym dole znaczka przez całą jego szerokość — napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich 25,5 mm x 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach:
wartość 40 gr; tło — żółte w odcieniu jasno-brązowym, kontur — brązowy,
wartość 60 gr; tło — żółte w odcieniu jasno-brązowym, kontur — brązowy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 października 1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
poz. 190
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 25 października 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
10 gr, 20 gr, 35 gr, 40 gr, 60 gr i 1,55 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
805-10 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 10 gr, 20 gr, 25 gr, 40 gr, 60 gr i 1,55 zł emisji „Igrzyska Olimpijskie —
Melbourne 1956".
Rysunek znaczka wartości 10 gr przedstawia na ciemnym tle postać szermierza
w ataku fleszem.
Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia na ciemnym tle dwóch bokserów w
walce.
Rysunek znaczka wartości 25 gr przedstawia na ciemnym tle wioślarza w jedynce.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia na ciemnym tle zawodnika w biegu
z przeszkodami.
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia na ciemnym tle zawodnika
rzucającego oszczepem.
Rysunek znaczka wartości 1,55 zł przedstawia na ciemnym tle gimnastyczkę w
ćwiczeniu na równoważni.
Znaczki wszystkich wartości przedstawiają jakby medaliony w kształcie elipsy,
powiązane z ornamentacją klasyczną. Na dole medalionów znajduje się napis
„Melbourne 1956”. U góry znaczków w lewym rogu umieszczono oznaczenie wartości: „10", „20", „25", „40", „60" i „1,55", w prawym zaś rogu skrót „GR", a w znaczku
wartości „1,55" — skrót „ZŁ".
Na dole znaczków znajdują się napisy: z lewej strony — „Poczta", z prawej —
„Polska", a pośrodku umieszczono pięć kół złączonych ze sobą — symbol igrzysk
olimpijskich.
Znaczki są perforowane; wymiary ich — 40,5 mm x 40,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką kombinowaną, tj. część środkową znaczka techniką
stalorytniczo-wklęsłodrukową, pozostałą natomiast część znaczka — techniką
offsetową (z rytu).
Znaczki wykonano w następujących kolorach:
wartość 10 gr — środek: jasno, brązowy, ramka: szara;
wartość 20 gr — środek: ciemno-fioletowy, ramka brązowa;
wartość 25 gr — środek: stalowy, ramka: niebieska;
wartość 40 gr — środek: brązowo-czerwony, ramka: zielona;
wartość 60 gr — środek: szary, ramka: wiśniowa;
wartość 1,55 zł — środek: szaro-brązowy, ramka: fioletowa.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 listopada
1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko,
Dyrektor Generalny.

poz. 191
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 20 października 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu bloku znaczkowego wartości 4 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży bloki znaczkowe wydane z okazji „Dnia
Znaczka Warszawa – Budapest 1956”. Bloki o wymiarach 5,5 cm x 7,5 cm wykonano
dwubarwną techniką rotograwiurową. Bloki zawierają w górnej części znaczek
nieperforowany, przedstawiający profile głów F. Chopina i F. Liszta na tle dwóch
pięciolinii z umieszczonymi na nich nutami i znakami muzycznymi. Pod pięcioliniami
umieszczono gałązkę oliwną. W górnej części znaczka przez całą szerokość
znajduje się napis "F. Chopin – F. Liszt". U dołu znaczka pośrodku umieszczono
napis "Polska", z lewej jego strony - oznaczenie wartości znaczka „4", z prawej zaś
strony - skrót "ZŁ". Znaczek umieszczono na tle konturu fortepianu, pod znaczkiem w
dolnej części bloku pośrodku znajduje się napis w trzech rzędach: 1956, Dzień
Znaczka, Warszawa -Budapest. Pod tym napisem pośrodku bloku umieszczono jego
cenę sprzedażną „4 + 2 zł". Bloki wykonano w kolorach:
802 znaczek, data ,,1956" i napis "Dzień Znaczka" - w kolorze niebieskozielonym;
kontur fortepianu, napis "Warszawa -Budapest" oraz cena „4 + 2 zł" - w kolorze
fioletowo-brązowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 25 października
1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
–Dyrektor Generalny.
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
5 grudnia 1956 r.
Nr 23
poz. 200
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 9 listopada 1956 r.
o wprowadzeniu do obiega znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr.
WARSZAWA,

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
811-12 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty
wartości 40 gr i 60 gr emisji „Międzynarodowa Kampania Muzealna 1956".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia rzeźbę grecką „Niobe", znajdującą
się w zbiorach Muzeum w Nieborowie. Pionowe krawędzie i górną poziomą znaczka
obramowano greckim meandrem łamanym. W dolnej części znaczka pod rzeźbą
umieszczono napis „Niobe". U dołu znaczka pośrodku umieszczono napis „Polska", z
lewej jego strony — oznaczenie wartości „40" z prawej zaś skrót „Gr".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia Madonnę — centralny fragment
ołtarza Wita-Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie. Pionowe krawędzie i górną
poziomą znaczka obramowano ornamentem gotyckim ostrołukowym. U dołu znaczka
pośrodku umieszczono napis „Polska", z lewej jego strony — oznaczenie wartości
„60" z prawej zaś — skrót „Gr". W dolnej części znaczka pośrodku nad wyrazem
„Polska" umieszczono napis „Madonna z ołtarza Wita-Stwosza".
Znaczki są perforowane; wymiary ich 40,5 mm x 54 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących kolorach:
wartość 40 gr - w kolorze zielonym,
wartość 60 gr - w kolorze fioletowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 listopada
1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
20 grudnia 1956 r.
Nr 24
poz. 210
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 27 listopada 1956 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 60 gr.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
813 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
60 gr emisji „Muzeum P. i T.". Rysunek znaczka przedstawia posłańca śląskiego w/g
drzeworytu z XVI wieku. Wzdłuż prawej krawędzi pionowej znaczka umieszczono w
dwóch rzędach napis „Muzeum P. i T. 1956, Posłaniec Śląski w/g drzeworytu z XVI
w.”. W lewym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości „60", a pod nim skrót
„GR". U dołu znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis „Polska".
Znaczki są perforowane: wymiary ich 25,5x31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w kolorach: tło — w kolorze niebieskim,
kontur—w kolorze czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia
1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny

