Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka lub bloku określony w PSPZP.
Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 stycznia 1957 r.
Nr 1
poz. 2
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 7 grudnia 1956 r.
o wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 1,55 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1953 r. o łączności (Dz. U.
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
814 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 1.55
zł emisji „Igrzyska Olimpijskie.-— Melbourne 1956".
Rysunek znaczka przedstawia pośrodku jakby medalion w kształcie elipsy,
powiązanej z ornamentacją klasyczną — postać gimnastyczki w skoku w dal na
ciemnym tle. Z prawej jej strony znajduje się uzyskany przez zawodniczkę polską na
Igrzyskach wynik skoku „6,35 m", stanowiący rekord świata. Na dole medalionu
znajduje się napis „Melbourne — 1956". U góry znaczka w lewym rogu umieszczono
oznaczanie wartości „1,55" — w prawym zaś skrót „Zł". Na dole znaczka znajdują się
napisy z lewej strony „Poczta", z prawej „Polska", a pośrodku umieszczono pięć kół
złączonych ze sobą — symbol igrzysk olimpijskich.
Znaczek jest perforowany; wymiary jego — 40,5x 40,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką kombinowaną, tj. część środkową znaczka techniką
rotograwiurową, pozostałą natomiast część znaczka — techniką offsetową (z rytu).
Znaczki wykonano w następujących kolorach:
środek — brązowy,
ramka — pomarańczowa.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 1956 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 lutego 1957 r.
Nr 3
poz. 15
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 9 stycznia 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
40 gr, 60 gr i 1 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.
815-17 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
40 gr, 60 gr i 1 zł emisji „50 lat -narciarstwa polskiego".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia pośrodku stylizowaną śnieżynkę, a z
lewej strony u dołu — postać narciarza w charakterystycznym stroju sprzed 50 lat i z
jednym podówczas stosowanym długim kijem narciarskim. Wzdłuż lewej krawędzi
pionowej i części górnej poziomej znaczka umieszczono napis „50 lat narciarstwa
polskiego". W prawym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości znaczka „40
GR", w prawym zaś dolnym rogu — napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia stylizowaną śnieżynkę, a nad nią
sylwetkę narciarza w skoku. Wzdłuż części lewej krawędzi pionowej i części górnej
poziomej znaczka umieszczono napis „50 lat narciarstwa polskiego". W prawym
górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości znaczka „60 GR" w prawym zaś

dolnym rogu — napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 1 zł przedstawia pośrodku stylizowaną śnieżynkę, a z
prawej strony u dołu — postać narciarza turysty z uniesioną do góry prawą ręką a
lewą ręką opartą na kiju narciarskim; drugi kij wbity jest w śnieg. W prawym górnym
rogu oraz wzdłuż prawej krawędzi bocznej znaczka umieszczono napis „50 lat
narciarstwa polskiego". W lewym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości
znaczka „1 ZŁ", w lewym zaś dolnym rogu — napis „Polska”. Znaczki są
perforowane, wymiary wartości 40 gr i 1 zł 31,25 x 25,5 mm, a wartości 60 gr — 25,5
x 31,25 mm z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
40 gr — niebieskim,
60 gr — zielonym,
1 zł — fioletowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 stycznia 1957 r.
Minister: z upow. H. Baczko
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 marca 1957 r.
Nr 7
poz. 39
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 18 lutego 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu bloku znaczkowego wartości 1,50 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955r. o łączności (Dz. U.
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
bl. 19 (zn. nr 818) Wprowadza się do obiegu i sprzedaży bloki znaczkowe emisji
„Organizacja Narodów Zjednoczonych”.
Bloki zawierają pośrodku znaczek nieperforowany z widokiem gmachu -siedziby
ONZ w Nowym Jorku na tle chmur. U dołu znaczka przez całą jego szerokość
umieszczono napis "Organizacja Narodów Zjednoczonych", u góry zaś znaczka
napis - "Polska", a pod nim w prawym rogu – oznaczenie wartości znaczka "1.50 zł".
Znaczek umieszczono na tle ozdobnej ramki przedstawiającej sylwetki
wysokościowców.
Bloki wykonano w wymiarze 5,5 x 7 cm techniką rotograwiurową w kolorach:
znaczek w kolorze niebieskim i zielonym, ramka - w kolorze żółtym i szarym.
Znaczek w bloczku ma wymiary 25,5 x 36 mm.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 lutego 1957 r.
Minister: wz. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 40
z dnia 5 marca 1957 r.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 18 lutego 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 5 gr,
15 gr i 40 gr.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955r. o łączności (Dz. U.
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
819-21 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 5
gr, 15 gr i 40 gr emisji "Organizacja Narodów Zjednoczonych".
Rysunek znaczka wartości 5 gr przedstawia jabłoń, której koronę stanowi glob
ziemski. U dołu znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis "Organizacja
Narodów Zjednoczonych". W lewym oraz w prawym górnym rogu znaczka znajduje
się oznaczenie wartości „5 GR", a pośrodku napis „Polska".

Rysunek znaczka wartości 15 gr przedstawia emblemat ONZ - glob ziemski,
otoczony liśćmi wawrzynu – umieszczony w środku stylizowanego kwiatu. U dołu
znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis "Organizacja Narodów
Zjednoczonych". W lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości
”15", w prawym skrót „GR", a pośrodku napis –„Polska”.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia widok gmachu siedziby Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. U dołu znaczka przez całą jego szerokość
umieszczono napis "Organizacja Narodów Zjednoczonych". W lewym górnym rogu
znaczka oznaczenie wartości „40", w prawym –skrót "GR", a pośrodku napis "Polska".
Znaczki wydrukowano dwubarwną techniką rotograwiurową w wymiarach 31,5x
39,5 mm wraz z marginesami. Znaczki są perforowane i nieperforowane.
Znaczki wykonano w kolorach:
wartości 5 gr -w kolorze niebieskozielonym i czerwonobrązowym,
wartości 15 gr -w kolorze niebieskim i szarym,
wartości 40 gr -w kolorze szarym i zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 lutego 1957 r.
Minister: wz. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 kwietnia 1957 r.
Nr 10
poz. 59
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 16 marca 1957 r.
o wprowadzeniu do, obiegu dwóch znaczków pocztowych opłaty wartości
po 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:
§ 1.
822-23 Wprowadza .się do obiegu i sprzedaży dwa znaczki pocztowe wartości po
60 gr. emisji „XII Memoriał Br. Czecha i H. Marusarzówny".
Rysunek obydwu znaczków przedstawia sylwetkę narciarza zjeżdżającego z góry.
Wzdłuż lewej krawędzi pionowej oraz górnej poziomej umieszczono napis „XII
Memoriał B''. Czecha i H. Marusarzówny 1957". W prawym dolnym rogu znajduje się
oznaczenie wartości znaczka „60 GR". Na dole znaczka przez jego szerokość
umieszczono napis „Polska".
Znaczki są perforowane, wymiary ich 25,5 x 31,28 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
1) w kolorze jasno-brązowym
2) w kolorze niebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 marca 1957 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny.
poz. 60
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 16 marca 1957 r.
o wprowadzeniu okolicznościowych lotniczych znaczków pocztowych opłaty
wartości 4 + 2 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.
824 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe lotnicze opłaty
wydane z okazji VII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej — Warszawa 1957,
wartości 4 zł z dopłatą 2 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów.

Rysunek znaczka przedstawia skrzydła w locie na tle nieba, rzucające cień; na
końcu ich umieszczono zalakowaną kopertę. U dołu znaczka na całej jego
szerokości znajduje się napis „Polska Poczta Lotnicza". Nad wyrazem „Polska" w
lewym rogu znajduje się oznaczenie wartości znaczka „4+2 ZŁ", a z prawej strony
nad wyrazem „Lotnicza" - napis „Warszawa 1957".
Znaczek wydrukowano w małych arkusikach zawierających po 12 znaczków i 4
pola ozdobne. Pola te są rozłożone po przekątnej arkusika w ten sposób, że
pierwsze z nich mieści się w górnym jego lewym rogu, a ostatnie w prawym dolnym
rogu. Rysunek pierwszego pola przedstawia nad dwiema falistymi liniami syrenę
warszawską na tle polskiej flagi narodowej.
Rysunek drugiego pola przedstawia rozmieszczony w 4-ch wierszach napis „VII
Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna".
Rysunek trzeciego pola przedstawia rozmieszczony w 4-ch wierszach napis
„Warszawa-1957".
Rysunek czwartego pola przedstawia datę „1957" na dwóch liniach poziomych.
Całość arkusika otoczono liniową ramką ozdobną. Znaczki są perforowane. Wymiary
ich 31,25 x 25,8 mm; wymiary arkusika: 160 x 140 mm. Znaczki wydrukowano - w
kolorze niebieskim, pola ozdobne natomiast w arkusiku — w kolorze szarym;
technika druku: rotograwiura.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 marca 1957 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny,
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 maja 1957 r.
Nr 12
poz. 81
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 12 kwietnia 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr,
60gr i 60 gr.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.
Nr 12, póz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
825-27 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
40 gr, 60 gr i 60 gr, wydane z okazji Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Szermierce
1957 r.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia floret, szpadę oraz szablę, których
ostrza tworzą napisy „Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Warszawa" na tle mapy
świata. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „40
GR", u dołu zaś z prawej strony umieszczono napis — „Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia w lewej jego dolnej części sylwetkę
szermierza z wyciągniętą szablą. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie jego wartości „60 GR". Wzdłuż górnej krawędzi poziomej umieszczono
napis: „Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 1957". Na dole znaczka w prawej jego
części umieszczono napis — „Polska".
Rysunek drugiego znaczka wartości 60 gr przedstawia w prawej jego dolnej części
sylwetkę szermierza z wyciągniętą szablą, krzyżującą się w lewym górnym rogu
znaczka z ostrzem drugiej szabli. W prawym górnym rogu znajduje się oznaczenie
wartości „60 GR"." Wzdłuż górnej krawędzi poziomej umieszczono napis
„Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 1957". Na dole znaczka w lewej jego części
umieszczono napis — „Polska". Rysunki obu znaczków wartości 60 gr uzupełniają się wzajemnie, gdyż górna
część szabli szermierza przedstawionego na pierwszym znaczku przechodzi na drugi
sąsiedni znaczek wartości 60 gr, krzyżując się tam z szablą drugiego zawodnika. Z
tego względu oba znaczki wartości 60 gr wydrukowano w sektorach „parkami" w ten
sposób, że w nieparzystych rzędach arkuszy wydrukowano pierwszy znaczek
wartości 60 gr, w parzystych zaś sąsiednich rzędach — drugi znaczek wartości 60 gr.
Wszystkie wymienione znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 31,25 x 25,5

mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano jednobarwną techniką rotograwiurową
w następujących kolorach:
wartość 40 gr — w kolorze fioletowo-czerwonym,
-„- 60 gr — w kolorze czerwono-karminowym
-„- 60 gr — w kolorze jasno-niebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 kwietnia 1957 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
poz. 82
ZARZĄDZENIE 82.
Ministra Łączności
z dnia 12 kwietnia 1955 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 10 gr,
80 gr, 40 gr, 60 gr, 1.35 zł, 2.50 zł i 3 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.
828-834 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.35 zł, 2.50 zł oraz 3 zł emisji „Medycyna Polska".
Rysunek znaczka wartości 10 gr przedstawia podobiznę dr Sebastiana Petrycego.
W prawym górnym rogu znaczka, umieszczono oznaczenie wartości „10 GR".
Wzdłuż prawej krawędzi pionowej znaczka znajduje się napis — „Dr Sebastian
Petrycy 1550—1626".
Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia podobiznę dr Wojciecha Oczki. W
lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „20 GR". .Wzdłuż
lewej krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis — „Dr Wojciech Oczko, 1537—
1599",
''
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia podobiznę dr Jędrzeja
Śniadeckiego. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „40 GR".
Wzdłuż prawej krawędzi pionowej znaczka znajduje się napis — „Dr Jędrzej
Śniadecki. 1768—1838".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia podobiznę dr Tytusa
Chałubińskiego. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości
„60 gr". Wzdłuż lewej krawędzi pionowej' znaczka umieszczono napis — „Dr Tytus
Chałubiński, 1820—1889".
Rysunek znaczka wartości 1,35 zł przedstawia podobiznę dr Józefa Dietla. W
prawym górnym rogu znaczka znajduję się oznaczenie wartości „1,35 ZŁ". Wzdłuż
prawej krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis— „Dr Józef Dietl. 1804—
1878".
Rysunek znaczka, wartości 2,50 zł przedstawia podobiznę dr Benedykta
Dybowskiego. W prawym górnym rogu^ znaczka znajduje się oznaczanie wartości
„2.50 ZŁ". Wzdłuż prawej krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis — ,.Dr
Benedykt Dybowski. 1833—1930".
Rysunek znaczka wartości 3 zł przedstawia podobiznę dr Henryka Jordana. W
lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „3 ZŁ". Wzdłuż lewej
krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis — „Dr Henryk Jordan. 1842—1907".
Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami.
Znaczki
wykonano
techniką
kombinowaną:
stalorytniczowklęsłodrukową (podobizny lekarzy i boczne napisy) i typografią (oznaczenie
wartości znaczka i napisy „Polska") w następujących kolorach:
wartość 10 gr — sepia i granatowy,
„ 20 gr — ciemno-wiśniowy i jasno-zielony,
„ 40 gr — stalowy i pomarańczowy,
„ 60 gr — fioletowo-czerwony i niebieski,
„ 1.35 zł — czarny i ciemno-zielony,
„ 2.50 zł — fioletowo-niebieskawy i czerwony,
„ 3.— zł — brązowo-oliwkowy i fioletowy.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 kwietnia 1957 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny.
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
20 maja 1957 r.
Nr 13
poz. 91
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 19 kwietnia 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
60 gr i 1,50 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.
835-6 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 60
gr i 1.50 zł emisji „X Wyścig Pokoju".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia część koła rowerowego pędzącego
po trasie utworzonej z wyrazów — „Praga—Berlin—Warszawa" względnie z
fragmentów tych wyrazów, umieszczonych w trzech wierszach i biegnących z lewego
górnego rogu znaczka ku prawej dolnej jego części .Poniżej koła z lewej strony
znaczka umieszczono kwiat (goździk) — symbol powitania. U góry znaczka przez
całą jego szerokość umieszczono napis „X Wyścig Pokoju". W prawym dolnym rogu
znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „60 GR". U dołu znaczka z lewej
strony umieszczono napis — „Polska".
Rysunek znaczka wartości 1.50 zł przedstawia kolarza jadącego po trasie. U góry
znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis „X Wyścig Pokoju". W
prawym dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „1.50 ZŁ". U
dołu znaczka z lewej strony umieszczono napis — „Polska". Znaczki wydrukowano
techniką rotograwiurową w wymiarach 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami. Znaczki
są perforowane; wykonane one zostały w kolorach:
wartość 60 gr w kolorze niebieskim, wartość 1.50 zł w kolorze karminowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 maja 1957 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
poz. 92
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 6 maja 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu bloku znaczkowego wartości 4 + 2 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955r. o łączności (Dz. U. Nr
12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
bl. 20 (zn. nr 837) Wprowadza się do obiegu i sprzedaży bloki znaczkowe emisji
"VII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 1957 r.". Bloki zawierają
rozmieszczony w 5 wierszach ozdobny napis " VII Ogólnopolska Wystawa
Filatelistyczna Warszawa1957 r.", a poniżej niego nieperforowany znaczek pocztowy
wartości 4.- zł z dopłatą 2 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów. Rysunek
znaczka przedstawia skrzydła w locie na tle nieba, rzucające cień; na końcu ich
umieszczono zalakowaną kopertę. U dołu znaczka na całej jego szerokości znajduje
się napis „Polska Poczta Lotnicza”; nad wyrazem "Polska" w lewym rogu znajduje się
oznaczenie wartości znaczka „4 + 2 ZŁ", a z prawej strony nad wyrazem "Lotnicza" napis „Warszawa 1957”.
Znaczek oraz napis bloku otoczone są ozdobną ramką. Bloki wykonano techniką
rotograwiurową w kolorach:

ramka – w kolorze amarantowym,
znaczek w kolorze ciemno-niebieskim.
Znaczek w bloku ma wymiary 27 X 21 mm, natomiast format całego bloku wynosi
5,5 x 7,5 cm.
§ 2.
Sprzedaż bloków odbywać się będzie w czasie trwania VII Ogólnopolskiej
Wystawy Filatelistycznej Warszawa 1957 w dniach 18 – 26 maja w kiosku
pocztowym uruchomionym na jej terenie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 maja 1957 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
21 czerwca 1957 r.
Nr 15
poz. 110.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 34 maja 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
60 gr i 2.50 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:
§ 1.
838-39 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
60 gr i 2.50 zł emisji „XXVI Międzynarodowe Targi Poznańskie".
Rysunek obu znaczków przedstawia emblemat Międzynarodowych Targowi
Poznańskich, przez który przechodzą biegnące z lewego dolnego rogu ku prawemu
górnemu rogowi promienie. Podobne promienie wybiegają z lewej górnej części
znaczków w kierunku prawej górnej części krawędzi oraz w kierunku umieszczonego
w dolnej części znaczków wyrazu „Polska". Pod emblematem Targów w prawej
części znaczków umieszczono napis „XXVI MTP 1957", w lewym zaś górnym rogu
znajdują się oznaczenia wartości znaczków „60 GR" względnie „2.50 ZŁ".
Znaczki są perforowane, wymiary ich 25,5 x 31,25 mm.
Znaczka wykonano techniką offsetową w nast. kolorach:
1) wartość 60 gr w kolorze niebieskim,
2) wartość 2,50 zł w kolorze ciemnozielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 czerwca 1957 r.
Minister: z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 września 1957 r.
Nr 20
poz. 144
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 25 lipca 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu pięciu znaczków pocztowych opłaty wartości
po 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:
§ 1.
840-844 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży pięć znaczków pocztowych opłaty
wartości po 60 gr emisji „Kwiaty Chronione".
Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają następujące gatunki kwiatów:
lilię złotogłów, mikołajek nadmorski, szarotkę, obuwik oraz dziewięćsił. Oznaczenia
wartości oraz napisy „Polska" znajdują się poza właściwym rysunkiem znaczków,

przedstawiającym dany kwiat. Oznaczenia wartości „60 GR" umieszczono w lewym
dolnym rogu znaczków, a pod skrótem „GR" — stylizację gałązki. Na dole znaczków
z prawej strony znajduje się napis — „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 31,5 x 39,5 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
lilia złotogłów — w zielonym i karminowo-fioletowym,
mikołajek nadmorski — w niebieskim i ciemno-zielonym,
szarotka — w szarym i jasno-żółtym,
obuwik — jasno-zielonym, karminowo-fioletowym i żółtym,
dziewięćsił — w szarym, zielonym i żółtym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 sierpnia 1957 r.
Minister:
z upoważnienia H. Baczko
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
21 października 1957 r.
Nr 24
poz. 171.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 4 października 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 2.50 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następują:
§ 1.
850 Wprowadza się do obiegu i sprzedamy znaczka pocztowe opłaty wartości
2.50 zł emisji „DZIEŃ ZNACZKA 1957".
Rysunek znaczka przedstawia w ozdobnym owalu młodą dziewczynę w stroju
XVIII wieku przy pisaniu listu; owal umieszczono na tle ornamentu ułożonego ze
stylizowanych gałązek. U dołu owalu z lewej strony znajduje się oznaczenie wartości
znaczka „2,50", z prawej zaś skrót — ,,Zł". U góry znaczka pośrodku rozmieszczono
napis „Dzień Znaczka", z lewej jego strony oznaczenie dnia i miesiąca ,,9.X", a z
prawej oznaczenie roku ,,1957''. Dół znaczka wypełnia napis „Polska".
Znaczki są perforowane: wymiary ich wynoszą 31,5x39,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w kolorze zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października
1957 r.
Minister: wz. Z. Szpigler
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 listopada 1957 r.
Nr 25
poz. 177.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 30 października 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
60 gr i 2,50 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.
851-52 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
60 gr i 2,50 zł wydane z okazji „Czterdziestej Rocznicy Rewolucji Październikowej".
Znaczek opłaty wartości 60 gr przedstawia postrzępiony czerwony sztandar na
ostrzu bagnetu, a pod nim rozerwane .kajdany. W górnej prawej części znaczka
umieszczono datę ,,1917". Na dole pośrodku znaczka znajduje się napis ,,Polska". W

górnym lewym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości ,,60", w prawym zaś
— skrót ,,GR". Wzdłuż lewej i prawej krawędzi pionowej znaczka rozmieszczono
napis „Czterdziesta Rocznica Rewolucji Październikowej".
Rysunek znaczka wartości 2,50 zł przedstawia Pomnik Lenina w Poroninie na tle
gór. W górnym lewym rogu znaczka umieszczono oznaczeniu wartości ,,2,50", w
prawym zaś — skrót „ZŁ"; u góry znaczku pośrodku znajduje się napis ,,Pomnik
Lenina w Poroninie". Na dole znaczka pośrodku znajduje się napis „Polska".
Wzdłuż lewej i prawej krawędzi pionowej znaczka rozmieszczono napis
,,Czterdziesta Rocznica Rewolucji Październikowej".
Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą, 25,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurowa w nast. kolorach:
wartość 60 gr — w granatowym i czerwonym,
wartość 2,50 z! — w czarnym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 listopada 1957 r.
Minister: wz. Z. Szpigler
Podsekretarz Stanu
poz. 178
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 30 października 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 60 gr.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1U57 r. o łączności (Dz. U.
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
853 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 60
gr wydany z okazji 100-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Rysunek znaczku przedstawia podobiznę Karola Libelta. U góry znaczka na całej
jego szerokości znajduje się w dwóch wierszach napis ,,Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk + 1857—1957''. Pod tym napisem, z lewej strony znajduje się
oznaczenie wartości znaczka ,,60", z prawej zaś skrót ,,Gr", w dolnej części znaczka
pośrodku znajduje się napis ,,Karol Libelt", poniżej zaś na całej szerokości znaczka
napis ,,Polska".
Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano jednobarwną techniką rotograwiurową w kolorze czerwonobrązowym,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 listopada 1957r.
Minister: wz. Z. Szpigler
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
20 października 1957 r.
Nr 28
poz. 194
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 10 września 1957 r.
o wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr,
60 gr i 3.50 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:
§ 1.
845-47 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości
40 gr, 60 gr i 2.50 zł, wydane z okazji Kongresu Międzynarodowego Komitetu
Technicznego do Walki z Ogniem — w Warszawie w 1957 r.
Rysunek znaczka wartości 40 gr. przedstawia strażaka w akcji ratowniczej na tle
płomieni. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis ,,Kongres C.T.I P.", a
poniżej niego pośrodku napis ,,Warszawa 1957". W prawej dolnej części znaczka

znajduje się oznaczenie jego wartości ,,40 GR". U dołu znaczka przez całą jego
szerokość znajduje się napis „Polska”.
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia dziecko z wyciągniętymi ku górze
rękami na tle pożaru. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Pożar!
Ratuj!", a wzdłuż lewej bocznej krawędzi — napis „Kongres C.T.I.F. Warszawa
1057''. W dolnej lewej części znaczka znajdują się oznaczenie jego wartości — „60
GR". U dołu znaczka przez całą jego szerokość znajduje się napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia kłos zboża na tle płomieni. Wzdłuż
górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Pożar niszczy chleb'', a wzdłuż lewej
bocznej krawędzi — napis „Kongres C.T.I.F. Warszawa 1957". W dolnej lewej części
znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości ,,2.50 ZŁ". U dołu znaczka przez całą
jego szerokość znajduje się napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 31,5 x 39,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano dwubarwną techniką rotograwiurową w nast. kolorach:
wartość 40 gr — w kolorze czarnym i czerwonym,
wartość 60 gr — w kolorze ciemno-zielonym i czerwono-żółtym,
wartość 2.50 zł - w kolorze fioletowym i czerwonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 września 1957r.
Minister: z up. K. Kozłowski
Dyrektor Generalny
poz. 195.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 13 września 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 1 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.
849 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty, wartości 1 zł
jako dodatkową wartość emisji „Medycyna Polska".
Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Dr Władysława Biegańskiego. W lewym
górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1 ZŁ". Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „Dr Władysław Biegański 1857-1917''. Na dole
znaczka znajduje się napis — „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano
dwubarwną
techniką
kombinowaną: stalorytniczowklęsłodrukową (podobiznę lekarza i boczny napis) oraz typograwią (oznaczenie
wartości znaczka i napis „Polska" w kolorach: stalowo-niebieskim i oranż,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 września 1957r.
Minister; wz. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 196.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 12 września 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego 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:
§ 1.
848 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty, wartości 60
gr, wydany z okazji IV Światowego Kongresu Związków Zawodowych w Lipsku w
1957 r. Rysunek znaczka przedstawia widok starego ratusza w Lipsku. U góry
znaczka z prawej strony umieszczono emblemat Kongresu (dwie półkule globu
ziemskiego) oraz rzymską cyfrę „IV" i napis w dwóch wierszach „Światowy Kongres
Związków Zawodowych". Poniżej napisu znajduje się gałązka lauru, a pod nią z

prawej strony — napis „w Lipsku 1957". W górnym prawym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie jego wartości „60 GR". U dołu znaczka przez całą jego
szerokość znajduje się napis „Poczta Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm, wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w kolorze lila.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 września 1957r.
Minister: wz. Z. Szpigler
Podsekretarz Stanu
poz. 197.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 9 listopada 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu lotniczych znaczków pocztowych opłaty,
wartości 90 gr, 1.50 zł, 3.40 zł, 3.90 zł, 4 zł i 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:
§ 1.
855-60 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży lotnicze znaczki pocztowe opłaty,
wartości 90 gr, 1.50, zł. 3.40 zł, 3.90 zł, 4 zł i 15 zł.
Rysunek znaczka wartości 99 gr przedstawia fragment huty „Pokój". W prawym
dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „90 GR"'. W dolnej
lewej części znaczka znajduje się napis „Huta — Pokój".
Rysunek znaczka wartości 1.50 zł przedstawia fragment Placu Zamkowego w
Warszawie. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenia jego wartości
,,1.50 ZŁ''. W dolnej lewej części znaczka znajduje się napis ,,Warszawa".
Rysunek znaczka wartości 3.40 zł przedstawia fragment rynku krakowskiego. W
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości ,,3.40 ZŁ". W
dolnej lewej części znaczka znajduje się napis ,,Kraków".
Rysunek znaczka wartości 3.90 zł przedstawia fragment Szczecina. W lewym
dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości ,,3'90 ZŁ''. W dolnej prawej
części znaczka znajduje się napis „Szczecin".
Rysunek znaczka wartości 4 zł przedstawia krajobraz górski. W prawym dolnym
rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „4 ZŁ". W dolnej lewej części
znaczka znajduje się napis ,,Karkonosze".
Rysunek znaczka wartości 15 zł przedstawia fragment Lublina. W lewym dolnym
rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości ,,15 ZŁ". W dolnej prawej
części znaczka znajduje się napis „Lublin",
We wszystkich rysunkach znaczków u góry przez całą ich szerokość znajduje się
napis „Poczta Lotnicza" a pod nim sylwetka samolotu, u dołu zaś znaczków mieści
się napis ,,Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25x51 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką kombinowaną, tj. stalorytniczo-wklęsłodrukową plus
rotograwiura w następujących kolorach:
wartość 90 gr — tło różowe, kontur ciemno-brązowy,
wartość 1.50 zł — tło różowe, kontur brązowy,
wartość 3.40 zł — tło pomarańczowe, kontur brązowy,
wartość 3,90 zł — tło żółte, kontur brązowy,
wartość 4 zł — tło seledynowe, kontur ciemno-granatowy,
wartość 15 zł — tło jasno-niebieskie, kontur granatowy.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 6 grudnia 1957 r.
Minister: wz. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 198.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 9 listopada 1957 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty, wartości 2.50 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.
854 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty, wartości
2.50 zł, wydany z okazji III Międzynarodowego Konkursu im. Henryka
Wieniawskiego.
Rysunek znaczka przedstawia H. Wieniawskiego grającego na skrzypcach. W
górnej lewej części znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „2.50 ZŁ". Na
dole z prawej strony znaczka znajduje się napis ,,Polska''. Wzdłuż lewej krawędzie
znaczka oraz krawędzi górnej — rozmieszczono napis ,,III Międzynarodowy Konkurs
im. Henryka Wieniawskiego Poznań — 1957".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w kolorze niebiesko-stalowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 grudnia 1957 r.
Minister: wz. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

