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

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 lutego 1973 r.
Nr 2
poz. 11
PISMO OKÓLNE
z dnia 9 listopada 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
2025 1. Z dniem 13 listopada 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji VII/XIII Kongresu Związków Zawodowych w Polsce.
2. Na znaczku umieszczono różnokolorowe wstęgi, na których znajdują się znaki
symbolizujące kierunki działalności związków zawodowych. W dolnej części znaczka
umieszczono napisy: „VII/XIII KONGRES ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH", „POLSKA"
i oznaczenie wartości „60 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25X43 mm w
nakładzie ok. 8000000 szt. w kolorach: niebieskim, różowym, złotym, czerwonym,
zielonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 12
PISMO OKÓLNE
z dnia 9 listopada 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości
40 gr, 60 gr, 1,55 zł, 1,65 zł, 3,50 zł
2026-30 1. Z dniem 13 listopada 1972 r. wprowadza się do obiegu pięć znaczków
pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 1,55 zł, 1,65 zł, 2,50 zł stanowiących emisję
„Schroniska górskie".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące schroniska
górskie:
1) wartości 40 gr — schronisko w Dolinie Chochołowskiej. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis: „DOLINA CHOCHOŁOWSKA — SCHRONISKO",
2) wartości 60 gr — schronisko na Hali Ornak w Tatrach Zachodnich. Wzdłuż
prawej krawędzi znaczka umieszczono napis: „HALA ORNAK — SCHRONISKO”,
3) wartości 1,55 zł — schronisko na Hali Gąsienicowej w Dolinie Stawów
Gąsienicowych. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis: „HALA
GĄSIENICOWA SCHRONISKO",
4) wartości 1,65 zł — schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. Wzdłuż prawej
krawędzi znaczka umieszczono napis: „DOLINA PIĘCIU STAWÓW —
SCHRONISKO",
5) wartości 2,50 zł — schronisko Morskie Oko w Dolinie Rybiego Potoku. Wzdłuż
prawej krawędzi znaczka umieszczono napis: „MORSKIE OKO — SCHRONISKO".
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt. l—5 znajduje się
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formatach: znaczki
wyszczególnione w ust. 2 pkt. l, 3, 5 w formacie 27X54 mm, a znaczki
wyszczególnione w ust. 2 pkt. 2 i 4 w formacie 54X27 mm.
5. Znaczki wydrukowano w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 10 000 000 szt. w kolorach: niebieskim,
różowym, zielonym, szarym i brązowym,
2) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 10 000 000 szt. w kolorach: zielonym,
różowym, niebieskim, brązowym, fioletowym, szarym,
3) wartości 1,55 zł — w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: niebieskim,
różowym, zielonym, żółtym i szarym,
4) wartości 1,65 zł — w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: szarym,
różowym, brązowym, zielonym i niebieskim,

5) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 4 000 000 szt. w kolorach: żółtym,
niebieskim, zielonym, szarym i różowym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 13
PISMO OKÓLNE
z dnia 16 listopada 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych wartości 50 gr i 90
gr nadrukowanych na znaczku pocztowym wartości 40 gr emisji
„VII wieków Warszawy"
2031-32 1. Z dniem 17 listopada 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczki
pocztowe o wartościach 50 gr i 90 gr — nadrukowane na znaczku pocztowym
wartości 40 gr emisji „VII wieków Warszawy".
2. Wartości, o których mowa w ust. 1, zostały nadrukowane techniką
rotograwiurową w kolorze czerwonym, na znaczku wartości 40 gr przedstawiającym
emisji „VII wieków Warszawy".
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 26 lutego 1973 r.
Nr 3
Poz. 22
Pismo okólne
z dnia 14 grudnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
40 gr, 50 gr, 60 gr, 1,65 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4 zł, 8,50 zł
WARSZAWA

2033-40 1. Z dniem 15 grudnia 1972 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych wartości 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1,65 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4 zł, 8,50 zł —
stanowiące emisję „Kwiaty krzewów".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 40 gr - Różanecznik japoński. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „RÓŻANECZNIK JAPOŃSKI RHODODENDRON JAPONICUM
Suringar", a w dolnej części napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „GR 40";
2) wartości 50 gr — różę alpejską. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „RÓŻA ALPEJSKA ROSA PENDULINA L.", a w dolnej części napis „POLSKA"
i oznaczenie wartości „GR 50";
3) wartości 60 gr — wiciokrzew pomorski. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „WICIOKRZEW POMORSKI LONICERA PERICLYMENUM L".
W górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w lewym dolnym rogu
oznaczenie wartości „60 GR";
4) wartości 1,65 zł — pigwowiec chiński. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „PIGWOWIEC CHIŃSKI CHAENOMELES LAGENARIA Koidz".
W górnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości 1,65 zł;
5) wartości 2,50 zł — kalina koreańska. W prawym górnym rogu znaczka,
umieszczono oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a w dolnej części napis „POLSKA" oraz
„KALINA KOREAŃSKA VIBURNUM CARLESII Hemsl";
6) wartości 3,40 zł — różanecznik żółty. W prawym górnym rogu znaczka znajduje
się oznaczenie wartości „3,40 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi napis „RÓŻANECZNIK
ŻÓŁTY RHODODENDRON Flavum Don". W dolnej części znaczka umieszczono
napis „POLSKA";
7) wartości 4 zł — jaśminowiec delavaya. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „JAŚMINOWIEC DELAVAYA PHILADELPHUS DELAVAYI L.
Henry". W dolnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „ZŁ 4";
8) wartości 8,50 zł — lilak pospolity „Massena". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „LILAK POSPOLITY „Massena" SYBINGA VULGARIS L.
„Massena", a wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA". W górnej części znajduje się
oznaczenie wartości „8,50 ZŁ".

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 51X39,5 mm w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: różowym, szarym,
zielonym, złotym, czarnym;
2) wartości 50 gr w nakładzie ok. 8000000 szt. w kolorach: różowym, zielonym,
złotym, czarnym i żółtym;
3) wartości 60 gr w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: zielonym, różowym,
fioletowym, złotym i czarnym;
4) wartości 1,65 zł — w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym,
różowym, złotym, niebieskim i czarnym;
5) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 3000000 szt. w kolorach: różowym,
zielonym, brązowym i czarnym;
6) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: żółtym, złotym,
zielonym, brązowym i czarnym;
7) wartości 4 zł — w nakładzie ok. 1 200 000 szt. w kolorach: różowym, zielonym,
szarym, złotym i czarnym;
8) wartości 8,50 zł — w nakładzie ok. 900 000 szt. w kolorach: żółtym, zielonym,
złotym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 23
Pismo okólne
z dnia 14 grudnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
2033 1. Z dniem 15 grudnia 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wydany z okazji V Zjazdu Związku Młodzieży Socjalistycznej, który odbędzie się w 1973
r.
2. Na znaczku przedstawiono znak ZMS umieszczony na stylizowanym tle.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w górnej części —
„V ZJAZD ZMS 1972" oraz oznaczenie wartości „60 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 25,5 X 31,25 mm w
nakładzie ok. 6.000.000 szt. w następujących kolorach: czarnym, czerwonym i
różowym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 24
Pismo okólne
z dnia 14 grudnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
40 gr i 60 gr
2042-43 1. Z dniem 15 grudnia 1972 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe wartości 40 gr i 60 gr, wydane z okazji 50-lecia ZSRR.
2. Na znaczkach przedstawiono:
1) wartości 40 gr — fragment reprodukcji rzeźby Muchiny przedstawiającej postać
kobiety i mężczyzny trzymających sierp i młot. W górnej części znaczka umieszczono
napis „50-LECIE ZSRR", a w dolnej części — „POLSKA" i „GR40";
2) wartości 60 gr — zarys kuli ziemskiej z symboliczną czerwoną gwiazdą. Pod
rysunkiem znaczka umieszczono napis „50-LECIE ZSRR", a w dolnej części napis —
„POLSKA" i oznaczenie wartości „GR 60".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm w
nakładzie po 6 000 000 szt. każdej wartości w kolorach:
1) wartości 40 gr — żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym,
2) wartości 60 gr — czerwonym, niebieskim i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 27
Pismo okólne
z dnia 23 grudnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1 zł i 1,50 zł

2044-45 1. Z dniem 28 grudnia 1972 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe wartości 1 zł i 1,50 zł stanowiące emisję „M. Kopernik".
2. Na znaczkach przedstawiono podobiznę M. Kopernika. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczków umieszczono napis „MIKOŁAJ KOPERNIK 1473—1543", a w górnej
części napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 21,5 X 25,5 mm w
kolorach:
1) wartości 1 zł w kolorze — brązowo-wiśniowym,
2) wartości 1,50 zł w kolorze — oliwkowym.
4. Znaczki będą drukowane w wielomilionowych powtarzalnych nakładach.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 31
Pismo okólne
z dnia 27 grudnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu 8 znaczków pocztowych wartości
20 gr, 40 gr, 60 gr, 1,35 zł, 4 zł, 4,50 zł, 5 zł, 7 zł
2046-53 1. Z dniem 28 grudnia 1972 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1,35 zł, 4 zł, 4,50 zł, 5 zł, 7 zł —
stanowiących emisję „Jazda Polska".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 20 gr — woja piastowskiego z okresu X i XI w. W dolnej części
znaczka umieszczono napis „POLSKA WIEK X" i oznaczenie wartości „GR jeźdźca z
XIII w. 20";
2) wartości 40 gr — jeźdźca z XIII w. W dolnej części znaczka umieszczono napis
„POLSKA WIEK XIII" oraz oznaczenie wartości „GR 40";
3) wartości 60 gr — jeźdźca z konnicy Władysława Jagiełły z XV wieku. W dolnej
części znaczka umieszczono napis „POLSKA WIEK XV" oraz oznaczenie wartości
„GR 60";
4) wartości 1,35 zł — jeźdźca z chorągwi husarskiej z XVII w. Wzdłuż prawej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA WIEK XVII" oraz oznaczenie
wartości „1,35 ZŁ";
5) wartości 4 zł — jeźdźca z Pułku Ułanów Gwardii Narodowej z XVIII wieku. W
dolnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA WIEK XVIII" oraz oznaczenie
wartości „4,00 ZŁ";
6) wartości 4,50 zł — jeźdźca z czasów Królestwa Kongresowego z roku 1831.
Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA ROK 1831" oraz
oznaczenie wartości „4,50 ZŁ";
7) wartości 5,00 zł — jeźdźca z Pułku Szwoleżerów z 1939 r. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA ROK 1939" oraz oznaczenie
wartości „5,00 ZŁ";
8) wartości 7,00 zł — jeźdźca z Pułku Ludowego Wojska Polskiego z 1945 r. W
dolnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA ROK 1945" oraz oznaczenie
wartości „7,00 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 40,5 x 54 mm w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 6500000 szt. w kolorach: fioletowym,
brązowym, żółtym, niebieskim i czarnym,
2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6 500 000 szt. w kolorach: żółtym,
granatowym, brązowym, niebieskim i czarnym,
3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6 500 000 szt. w kolorach: pomarańczowym,
czerwonym, żółtym, brązowym i czarnym,
4) wartości 1,35 zł — w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: żółtym,
czerwonym, brązowym, fioletowym, zielonym i czarnym,
5) wartości 4,00 zł — w nakładzie ok. 1 300 000 szt. w kolorach: niebieskim,
fioletowym, brązowym, czerwonym i czarnym,
6) wartości 4,50 zł — w nakładzie ok. 1 300 000 szt. w kolorach: zielonym,
czerwonym, brązowym, granatowym i czarnym,

7) wartości 5 zł — w nakładzie ok. 1 000 000 szt. w kolorach: zielonym, brązowym,
fioletowym, żółtym i czarnym,
8) wartości 7 zł — w nakładzie ok. 1 000 000 szt. w kolorach: czerwonym,
fioletowym, brązowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 28 marca 1973 r.
Nr 4
Poz. 42
Pismo okólne
z dnia 8 lutego 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości
1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,00 zł i 4,90 zł.
2054-58 1. Z dniem 18 lutego 1973 r. wprowadza się do obiegu pięć znaczków
pocztowych wartości 1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,00 zł i 4,90 zł stanowiących emisję: „500letnia rocznica urodzin M. Kopernika".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiano:
1) wartości 1 zł — portret M. Kopernika wg Bacciarellego. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „M. Kopernik 1473—11973", a w dolnej oznaczenie
wartości „1 ZŁ" i napis „POLSKA",
2) wartości 1,50 zł — portret M. Kopernika wg tzw. portretu toruńskiego z XVI
wieku. W górnej części znaczka umieszczono napis: „M. KOPERNIK 1473—1973", a
w dolnej oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" i napis „POLSKA",
3) wartości 2,70 zł — portret M. Kopernika wg Zincka Nory. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „M. KOPERNIK 1473—1973", a w dolnej oznaczenie
wartości „2,70 ZŁ" oraz napis „POLSKA",
4) wartości 4,00 ZŁ — portret M. Kopernika wg kopii z zegara strasburskiego. W
górnej części znaczka umieszczono napis „M. KOPERNIK 1473—1973",a w dolnej
oznaczenie wartości „4,00 ZŁ" oraz napis „POLSKA",
5) wartości 4,90 zł — reprodukcję wg obrazu Jana Matejki pt. „M. Kopernik w
swojej dostrzegalni". W górnej części znaczka umieszczono napis: „M. KOPERNIK
1473— 1973", i oznaczenie wartości „4,90 ZŁ". Wzdłuż. lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis: „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 1 zł — w nakładzie ok. 20.000 000 szt. w kolorach: złotym, brązowym,
czerwonym, żółtym,
2) wartości 1.50 zł—w nakładzie ok. 20.000 000 szt. w kolorach: złotym,
oliwkowym, czerwonym, fioletowym, żółtym, brązowym,
3) wartości 2.70 zł—w nakładzie ok. 3.000 000 szt. w kolorach: złotym, brązowym,
fioletowym, różowym, żółtym,
4) wartości 4.00 zł — w nakładzie ok. 5.000 000 szt. w kolorach: złotym, żółtym,
czerwonym, brązowym, fioletowym, niebieskim,
5) wartości 4.90 zł — w nakładzie ok. 1.000 000 szt. w kolorach: złotym,
brązowym, niebieskim, żółtym, granatowym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 30 kwietnia 1973 r.
Nr 7
Poz. 60
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 marca 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
50 gr, 1,00 zł, 1,00 zł, 1,50 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,90 zł, 8,50 zł
WARSZAWA

2059-66 1. Z dniem 28 marca 1973 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych wartości 50 gr, 1,00 zł, 1,00 zł, 1,50 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,90 zł i 8,50 zł,
stanowiących emisję pn. „Arcydzieła Sztuki Polskiej".

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 50 gr — „Szczerbiec" — miecz koronacyjny królów polskich. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: „Szczerbiec XII w". W dolnej części
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „50 GR" i napis „Polska";
2) wartości 1 zł — „Madonnę z Krużlowej". W górnej części znaczka umieszczono
napis: „Madonna z Krużlowej XV w.", a w dolnej oznaczenie wartości „1 ZŁ" i napis
„Polska";
3) .wartości 1 zł — Zbroję husarską. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napisy: „Polska" i „Zbroja husarska XVII w" oraz oznaczenie wartości
„ZŁ 1";
4) wolności 1,50 zł — Kura Bractwa Strzeleckiego. W górnej części znaczka
umieszczono napis „Kur Bractwa Strzeleckiego XVI w.", a w dolnej napis „Polska" i
oznaczenie wartości „ZŁ 1,50";
5) wartości 1,50 zł — Głowę wawelską. W górnej części znaczka umieszczono
napis: „Głowa Wawelska z XVI w.", a w dolnej części znaczka napis „Polska" i
oznaczenie wartości „ZŁ 1,50";
6) wartości 2,70 zł — Modlitewnik Anny Jagiellonki XVI w. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „Modlitewnik A. Jagiellonki XVI w.", a w dolnej części
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 2,70";
7) wartości 4,90 zł — Madonnę ze Skarbimierza z XIV w. górnej części znaczka
umieszczono napis: „Madonna ze Skarbimierza XIV w.", a w dolnej części napis
„Polska" i oznaczenie wartości „ZŁ 4,90";
8) wartości 8,50 zł — portret S. Tenczyńskiego z XVII w. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „ZŁ 8,50", a wzdłuż
prawej krawędzi napis: „Portret S. Tenczyńskiego XVII w.".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 50 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: fioletowym, żółtym,
czerwonym i czarnym;
2) wartości 1 zł — w nakładzie ok. 8000000 szt. w kolorach: czerwonym, żółtym,
niebieskim, brązowym, zielonym i czarnym;
3) wartości 1 zł — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: żółtym, zielonym,
brązowym, fioletowym i czarnym;
4) wartości 1,50 zł — w nakładzie ok. 4 000 000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym,
niebieskim i czarnym;
5) wartości 1,50 zł — w nakładzie ok. 4 000 000 szt. w kolorach: niebieskim,
zielonym, czerwonym i czarnym;
6) wartości 2,70 zł — w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: niebieskim,
szarym, czerwonym, wiśniowym i czarnym;
7) wartości 4,90 zł — w nakładzie ok. 900 000 szt. w kolorach: fioletowym,
zielonym, brązowym, żółtym, różowym i czarnym;
8) wartości 8,50 zł — w nakładzie ok. 900 000 szt. w kolorach: szafirowym,
niebieskim, wiśniowym, czerwonym, żółtym, zielonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
H. Baczko
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 10 czerwca 1973 r.
Nr 10
Poz. 76
PISMO OKÓLNE
z dnia 2 kwietnia 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł
WARSZAWA

2067 1. Z dniem 23 kwietnia 1973 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1 zł, wydany z okazji odsłonięcia pomnika W. I. Lenina w Nowej Hucie.
2. Na znaczku przedstawiono fragment reprodukcji pomnika W. Lenina. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POMNIK W. I. LENINA W NOWEJ
HUCIE", a w górnej części napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 1".
3. Znaczek jest perforowany. Jego wymiary wynoszą 27 X 40,5 mm wraz z
marginesami.

4. Kartkę wydrukowano techniką offsetową w kolorach: ok. 8 000 000 szt. w
następujących kolorach: fioletowym, pomarańczowym, żółtym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 78
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 kwietnia 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2068 1. Z dniem 5 maja 1973 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł wydany w celu popularyzacji nowego systemu adresowania
przesyłek pocztowych.
2. Na znaczku przedstawiono kopertę z prawidłowo zamieszczonym w adresie
pocztowym numerem adresów. W dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „1,50 ZŁ" oraz napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 39,5 X 31,25 mm w
nakładzie ok. 20.000.000 szt. w następujących kolorach: żółtym, czerwonym,
wiśniowym, niebieskim i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 5 czerwca 1973 r.
Nr 11
Poz. 85
PISMO OKÓLNE
z dnia 10 maja 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
50 gr, 1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 3 zł, 4,50 zł, 4,90 zł, 5 zł
WARSZAWA

2069-2076 1. Z dniem 21 maja 1973 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych stanowiących emisję „ZWIERZYNA ŁOWNA".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 50 gr — wilka. W górnej części znaczka umieszczono napis: „WILK
CANIS LUPUS". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości
„50 GR", a w dolnej części — napis „POLSKA";
2) wartości 1 zł — muflona. W górnej części znaczka umieszczono napis:
„MUFLON OVIS AMMON MUSIMON". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się
napis „POLSKA", a w lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „1 ZŁ";
3) wartości 1,50 zł — łosia. W górnej części znaczka znajduje się napis: „ŁOŚ
ALOES ALCES". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a
w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości „1,50 ZŁ";
4) wartości 2,70 zł — głuszca. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się napis:
„GŁUSZEC TETRAO UROGALLUS", a w górnej części — oznaczenie wartości „2,70
zł". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka zamieszczono napis „POLSKA";
5) wartości 3 zł — sarnę. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „3 zł", a wzdłuż prawej krawędzi napis „SARNA CAPREOLUS
CAPREOLUS". W dolnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA";
6) wartości 4,50 zł — rysia. W górnej części znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „4,50 zł" oraz napis „RYŚ LYNX LYNX", a wzdłuż prawej krawędzi napis
„POLSKA";
7) wartości 4,90 zł — jelenia. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis:
„POLSKA" i oznaczenie wartości „4,90 zł", a wzdłuż prawej krawędzi napis „JELEŃ
EUROPEJSKI CERVUS ELAPHUS";
8) wartości 5 zł — dzika. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA", a w dolnej części oznaczenie wartości „5 ZŁ" oraz napis — „DZIK SUS
SCROFA".
3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—8 umieszczono
odpowiednio rysunki skór, poroży i piór zwierząt przedstawionych na tych znaczkach.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 54 X 40,5 mm w
następujących nakładach i kolorach:

1) wartości 50 gr — w nakładzie ok. 6000000 szt. w kolorach: niebieskim, złotym,
szarym i czarnym,
2) wartości 1 zł — w nakładzie ok. 6000000 szt. w kolorach: zielonym, złotym,
brązowym, żółtym i czarnym,
3) wartości 1,50 zł — w nakładzie ok. 6000000 szt. w kolorach: brązowym,
zielonym, żółtym, złotym, czerwonym i czarnym,
4) wartości 2,70 zł w nakładzie ok. 4000000 szt. w kolorach: złotym, zielonym,
różowym, żółtym, czerwonym i czarnym,
5) wartości 3 zł —w nakładzie ok. 3000000 szt. w kolorach: czerwonym,
fioletowym, niebieskim, żółtym, zielonym, złotym i czarnym,
6) wartości 4,50 zł — w nakładzie ok. 3000000 szt. w kolorach: żółtym, zielonym,
niebieskim, złotym, brązowym, różowym i czarnym,
7) wartości 4,90 zł — w nakładzie ok. 900 000 szt. w kolorach: czerwonym,
brązowym, niebieskim, zielonym, złotym, żółtym i czarnym,
8) wartości 5 zł — w nakładzie ok. 900 000 szt. w kolorach: złotym, brązowym,
niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 16 sierpnia 1973 r.
Nr 14
Poz. 104
PISMO OKÓLNE
z dnia 12 czerwca 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
WARSZAWA

2079 1. Z dniem 26 czerwca 1973 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany dla upamiętnienia „II KONGRESU NAUKI POLSKIEJ".
2. Na znaczku przedstawiono schemat otwartej księgi oraz rysunek płomienia. W
górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,50 zł", napis „II
KONGRES NAUKI POLSKIEJ" oraz znak Kongresu. W dolnej części znaczka
znajduje się napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, w formacie 25,5 X 31,25 mm, w
nakładzie ok. 10.000.000 szt., w kolorach: niebieskim, czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 105
PISMO OKÓLNE
z dnia 12 czerwca 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
po 4,90 zł
2077-78 1. Z dniem 20 czerwca 1973 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe wartości po 4,90 zł, stanowiące emisję „Badanie Kosmosu".
2. Na znaczkach przedstawiono:
1) na znaczku pierwszym wartości 4,90 zł — radziecką doświadczalną stację
kosmiczną „Salut". W górnej części znaczka umieszczono napis „SALUT" i
oznaczenie wartości „4,90 ZŁ", a w dolnej części — napis „POLSKA",
2) na znaczku drugim wartości 4,90 zł — amerykańskie obserwatorium
astronomiczne „Copernicus". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis
„COPERNICUS", a w dolnej części napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „4,90 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 39,5X31,25 mm w
nakładzie po ok. 2.400.000 sztuk znaczków każdej wartości, w kolorach:
1) znaczek pierwszy — w żółtym, czerwonym, niebieskim i brązowym,
2) znaczek drugi — w żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 106
PISMO OKÓLNE
z dnia 13 czerwca 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,00 zł

2080-83 1. Z dniem 30 czerwca 1973 r. wprowadza się do obiegu cztery znaczki
pocztowe wartości 1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,00 zł, stanowiące emisję „Światowa
wystawa filatelistyczna "POLSKA 73".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1 zł — odcisk pieczęci miasta Poznania z XIV w. W górnej części
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,00 ZŁ" oraz napis: „PIECZĘĆ
POZNANIA XIV W", a w dolnej — napis „POLSKA",
2) wartości 1,50 zł — płytę nagrobną M. Tomickiego z XV w. w TOMICACH.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" oraz
napis: „TOMICE — PŁYTA NAGROBNA M. TOMICKIEGO XV W", a w dolnej części
napis: „POLSKA",
3) wartości 2,70 zł — patenę kaliską z XII wieku. W górnej części znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „2,70 ZŁ" oraz napis: „PATENA KALISKA XII W",
a w dolnej części — napis: „POLSKA",
4) wartości 4 zł — fragment drzwi gnieźnieńskich z XII w. W górnej części znaczka
umieszczono napis: „DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE — FRAGMENT XII W", a w dolnej
części — napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości „4,00 ZŁ".
3. Na znaczkach wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—4 umieszczono znak
„Światowej Wystawy Filatelistycznej" „POLSKA 73".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formatach: znaczki
wyszczególnione w ust. 2 pkt 1-3 w formacie 31,25 X 43 mm, a znaczek
wyszczególniony w ust. 2 pkt 4 w formacie 43 X 31,25 mm w następujących
nakładach i kolorach :
1) znaczek wartości 1 zł — w nakładzie ok. 15.000.000 szt., w kolorach:
czerwonym, różowym, brązowym,
2) znaczek wartości 1,50 zł — w nakładzie ok. 15.000.000 szt., w kolorach:
beżowym, pomarańczowym, fioletowym i brązowym,
3) znaczek wartości 2,70 zł — w nakładzie ok. 5.000.000 szt., w kolorach:
beżowym, brązowym, jasnobrązowym i ciemnobrązowym,
4) znaczek wartości 4 zł — w nakładzie ok. 5.000.000 szt., w kolorach: oliwkowym,
czerwonym, fioletowym i seledynowym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Kolejny przykład bałaganu i niechlujstwa; nr 10 dziennika ukazał się później niż nr 11.
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 20 września 1973 r.
Nr 17
Poz. 131
PISMO OKÓLNE
z dnia 27 lipca 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka
wartości 10 zł + 5 zł dopłaty na rzecz Polskiego Związku Filatelistów
bl. 91 (zn. 2085) bl. 92 (zn. 2086) 1. Z dniem 19 sierpnia 1973 r. wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy w formie bloczka, wartości 10 zł + 5 zł dopłaty na rzecz
Polskiego Związku Filatelistów, wydany z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej
„Polska 73".
2. Znaczek przedstawia panoramę miasta Poznania wg ryciny F. B. Wernera z ok.
1740 r. W dolnej części znaczka umieszczono napisy: „500 rocznica urodzin Mikołaja
Kopernika 1973" „POLSKA" i oznaczenie wartości „10+5 zł", a w górnej części znak
Światowej Wystawy Filatelistycznej „Polska 73" oraz napis „ŚWIATOWA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA. EXPOSITION PHILATELIQUE MONDIALE. POLSKA 73.
POZNAŃ".
3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową
w formacie 90 X 66 mm w dwóch wersjach kolorystycznych o różnych nakładach;
pierwsza wersja w kolorze zielono-oliwkowym i czarnym w nakładzie ok. 1.200.000
sztuk, druga wersja w kolorze niebiesko-fioletowym i czarnym w nakładzie ok. 340
000 szt.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI: E. Kowalczyk

Poz. 132
PISMO OKÓLNE
z dnia 27 lipca 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2084 1. Z dniem 8 sierpnia 1973 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany dla upamiętnienia 80 rocznicy urodzin Marcelego Nowotki.
2. Na znaczku przedstawiano podobiznę Marcelego Nowotki. W górnej części
znaczka umieszczono napisy: „POLSKA", „80-ta ROCZNICA URODZIN" oraz
oznaczenie wartości „1,50 zł". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis
„MARCELI NOWOTKO".
3. Znaczek jest perforowany; wydrukowano go techniką offsetową w formacie 25,5
X 43 mm w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk w kolorach: czerwonym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 3 października 1973 r.
Nr 18
Poz. 147
PISMO OKÓLNE
z dnia 7 sierpnia 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych wartości
50 gr, 90 gr, 1,00 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,90 zł, 5,00 zł, 6,50 zł
WARSZAWA

2087-94 1. Z dniem 30 sierpnia 1973 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych, stanowiących emisję „Ochrona środowiska ludzkiego".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiano:
1) wartości 50 gr — ukwiecone gałęzie na tle sadu,
2) wartości 90 gr — ukwieconą łąkę, siedzącego pod drzewem pastuszka
pasącego krowy,
3) wartości 1,00 zł — bociany w gnieździe na tle osiedla ludzkiego,
4) wartości 1,50 zł — jezioro z fauną i florą a na nim łodzie rybackie,
5) wartości 2,70 zł — łąkę pokrytą kwiatami na tle pejzażu wiejskiego, w pełni lata,
6) wartości 4,90 zł — dno morskie z fauną i florą,
7) wartości 5,00 zł — las z gęstym poszyciem, a w nim lis i dzięcioł,
8) wartości 6,50 zł — stół zastawiany produktami spożywczymi jak chleb, mleko,
owoce i warzywa.
3. Na wszystkich znaczkach; wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—8 wzdłuż lewej
krawędzi umieszczono napis „Ochrona środowiska" a wzdłuż prawej oznaczenie
wartości i napis „POLSKA". Ponadto na każdym znaczku wzdłuż lewej krawędzi
znajdują się trzy czarne pasy, a w dolnym rogu międzynarodowy znak ochrony
środowiska ludzkiego.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 54X40,5 mm:
1) znaczek wartości 50 gr — w nakładzie około 6 000 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
2) znaczek wartości 90 gr — w nakładzie około 9 000 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
3) znaczek wartości 1 zł — w nakładzie około 6 000 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
4) znaczek wartości 1,50 zł — w nakładzie około 6 000 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
5) znaczek wartości 2,70 zł — w nakładzie około 3 000 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
6) znaczek wartości 4,90 zł — w nakładzie około 500 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
7) znaczek wartości 5,00 zł — w nakładzie około 6 000 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
8) znaczek wartości 6,50 zł — w nakładzie około 900 000, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym,
PODSEKRETARZ STANU: H. Baczko

Poz. 148
PISMO OKÓLNE
z dnia 7 sierpnia 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2095 1.Z dniem 2 września 1973 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany z okazji finału indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu.
2. Na znaczku przedstawiano sylwetkę zawodnika pokonującego zakręt, flagi
Związku Radzieckiego, Szwecji, Czechosłowacji, Nowej Zelandii, Polski, Wielkiej
Brytanii, Norwegii, Australii, Danii oraz napis „FINAŁ, I.M.Ś. NA ZUŻLU 2.IX.1973 r.
CHORZÓW". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" oraz
oznaczenie wartości „1,50 ZŁ”.
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 51x31,25 mm w
nakładzie 10 000 000 sztuk, w kolorach srebrnym, czerwonym, żółtym, niebieskim i
czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Baczko
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 października 1973 r.
Nr 20
Poz. 161
PISMO OKÓLNE
z dnia 12 sierpnia 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4 zł + 2 zł
dopłaty na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie
2096 1. Z dniem 27 września 1973 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 4 zł + 2 zł dopłaty na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
2. Na znaczku przedstawiono portret Mikołaja Kopernika wg obrazu M.
Bacciarellego. W górnej części znaczka umieszczono napisy: „Dzień Znaczka 1973",
„M. BACCIARELLI" „MIKOŁAJ KOPERNIK", a w dolnej części znaczka — napisy „NA
ODBUDOWĘ ZAMKU WARSZAWSKIEGO" „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „4
zł + 2 zł".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43 X 31,25 mm w
nakładzie ok. 4 000 000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
fioletowym i czarnym.
PIERWSZY ZASTĘPCA
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
K. Kozłowski
Poz. 166
PISMO OKÓLNE
z dnia 18 września 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych wartości
1 zł i 1,50 zł
2101-02 1. Z dniem 13 października wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe stanowiące emisję „KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ".
2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają;
1) znaczek wartości 1 zł — otwartą księgę; na lewej karcie księgi znajduje się
napis „SŁUŻMY JAK MOŻEMY OJCZYŹNIE EDUKACJA JEJ DAĆ MOŻE RADĘ I
SIŁĘ — G. PIRAMOWICZ", a na prawej karcie — portret autora cytowanego tekstu.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" oraz oznaczenie
wartości „1 zł".
2) znaczek wartości 1,50 zł — portrety: J. Śniadeckiego, H. Kołłątaja, J. U.
Niemcewicza. W dolnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", a po obu jego
stronach oznaczenie wartości „1,50 zł".
Na obu znaczkach wzdłuż górnych krawędzi znajduje się napis „KOMISJA
EDUKACJI NARODOWEJ — 1773".
3. Znaczki wydrukowano techniką kombinowaną w formacie 51 X 31,25 mm w
nakładzie po około 15.000.000 każdego znaczka w kolorach: kremowym, brązowym,
jasno szarym, szaro-zielonym.
PODSEKRETARZ STANU: M. Miśkiewicz

Poz. 167
PISMO OKÓLNE
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych wartości
1 zł i 1,50 zł
2097-2100 1. Z dniem 4 października 1973 r. wprowadza się do obiegu cztery
znaczki pocztowe stanowiące emisję XXX lat Ludowego Wojska Polskiego.
2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają:
1) pierwszy znaczek wartości 1 zł — odrzutowy samolot myśliwski,
2) drugi znaczek wartości 1 zł — czołg,
3) pierwszy znaczek wartości 1,50 zł — pocisk rakietowy,
4) drugi znaczek wartości 1,50 zł — kuter rakietowy.
3. Na wszystkich znaczkach w lewym górnym rogu umieszczono napis „XXX LAT
LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO", a w prawym dolnym rogu napis „POLSKA" i
oznaczenia wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 51X39,5 mm wraz z
marginesami, w kolorach:
1) pierwszy znaczek wartości 1 zł — czerwonym, żółtym, niebieskim i czarnym w
nakładzie ok. 10.000.000 szt.
2) drugi znaczek wartości 1 zł — czerwonym, zielonym, żółtym i czarnym w
nakładzie ok. 10.000.000 szt.
3) pierwszy znaczek wartości 1,50 zł — czerwonym, żółtym, fioletowym i czarnym
w nakładzie ok. l.000.000 szt.
4) drugi znaczek wartości 1,50 zł — żółtym, niebieskim, czerwonym i czarnym w
nakładzie ok. 10.000.000 szt.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz

