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

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 26 stycznia 1981 r.   Nr 1 
poz. 2 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 2 grudnia 1980 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł 
 
2549 1. Z dniem 22 stycznia 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 2,50 zł, wydany dla popularyzacji odsłoniętego w Zdzieszowicach pomnika 
"W hołdzie Powstańcom Śląskim". 

2. Na znaczku przedstawiono pomnik "W hołdzie Powstańcom Śląskim" dłuta 
artysty rzeźbiarza Jana Borowczaka. W dolnej części znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", napis "POLSKA" i liczba „1980", a wzdłuż lewej 
krawędzi - napis "W HOŁDZIE POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową na papierze 
znaczkowym w formacie 25,5 X 31,25 mm w kolorze zielonym, w wielomilionowym 
powtarzalnym nakładzie. 

PODSEKRETARZ STANU 
Wiesław Adamski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 27 kwietnia 1981 r.   Nr 2 
poz. 7 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 9 marca 1981 r. 

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

2550 1. Z dniem 10 marca 1931 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 8,40 Zł, wydany z okazji 100 rocznicy urodzin Pabla Picassa. 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Pabla Picassa. W prawym dolnym rogu 
znaczka umieszczono napis "PABLO PICASSO 1881-1973", w lewym górnym rogu –
oznaczenie wartości „8,40", a w prawym górnym – napis „POLSKA ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 43 mm, w kolorach : żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i 
czarnym, w dwóch formach wydawniczych: 

1) w arkuszach dużych po 25 sztuk znaczków i 25 przywieszek w nakładzie 
2.000.000 sztuk. 

2) w arkusikach składających się z dwóch znaczków i dwóch przywieszek w 
nakładzie 1.050.000 sztuk. 

4. Na marginesie arkusików określonych w ust. 3 pkt 2 umieszczono napis „100 
ROCZNICA URODZIN P. PICASSA„ oraz wartość nominalną znaczków i napis 
„16,80+4,00 DOPŁATA NA PZF.” 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

poz. 9 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 16 marca 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 2 zł. 

2 zł, 2,50 zł, 3 zł, 6 zł, 6,50 zł oraz znaczka w formie bloczka wartości 10,50 zł 
 

2551-56+bl. 119 1. Z dniem 25 marca 1981 r. wprowadza się do obiegu sześć 
znaczków pocztowych oraz znaczek w formie bloczka, stanowiące emisję "Sport 
balonowy". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono różne balony oraz 
nazwiska zawodników i lata dokonywanych lotów, a mianowicie: 

1) wartości 2 zł - wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis "PILATRE 
DE ROZIER, D'ARLANDES 1783" , 



2) wartości 2 zł -wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis "J. 
BLANCHARD, J. JEFFRIES 1785", 

3) wartości 2,50 zł -wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis "F. 
GODARD 1850", 

4) wartości 3 zł -wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis "F. HYNEK, 
Z. BURZYŃSKI 1933", 

5) wartości 6 zł -wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis "Z. 
BURZYŃSKI, N. WYSOCKI 1935", 

5) wartości 6,50 zł -.wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis "B. 
ABRUZZO, M. ANDERSON, P. NEWMAN 1978". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 znajduje się 
napis "POLSKA" i oznaczenie wartości znaczka. 

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

1) wartości 2 zł -10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym, 

2) wartości 2 zł -10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
zielonym i czarnym, 

3) wartości 2,50 zł - 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym niebieskim, 
ultramaryna i czarnym, 

4) wartości 3 zł - 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
fioletowym i czarnym, 

5) wartości 6 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym, 
szarym i czarnym, 

6) wartości 6,50 zł -8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym niebieskim i 
czarnym. 

5. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono balon oraz statuetkę Pucharu 
Gordon Bennetta. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis "POLSKA", 
powyżej liczby i napisy: 

„1933 - F. HYNEK, Z. BURZYŃSKI 
1934 - F. HYNEK, W. POMASKI 
1935 - Z. BURZYŃSKI, W. WYSOCKI 
1938 - A. JANUSZ, F. JANIK” oraz oznaczenie wartości „10,50 ZŁ", a wzdłuż 

górnej krawędzi - napis "PUCHAR GORDON BENNETTA".  
6. Znaczek w formie bloczka wydrukowano w nakładzie 1.500,000 sztuk, w 

kolorach: brązowym, czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym. 
PODSEKRETARZ STANU 

W. Adamski 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 18 maja 1981 r.   Nr 3 

Poz. 19 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 5 maja 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10,59 zł. 

 
2558 1. Z dniem 11 maja 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 10,50 zł, wydany dla upamiętnienia Międzynarodowej Wystawy 
Filatelistycznej „WIPA 81" w Wiedniu. 

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu artysty malarza Franza Antona 
Maulbertscha pn. Ofiarowanie Ifigenii. W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się 
znak Wystawy, a powyżej napis „POLSKA", oznaczenie wartości „10,50" oraz napis 
„FRANZ ANTON MAULBERTSCH".  

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
40,5 x 40,5 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, szarozielonym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

 
 

 



Poz. 21 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 5 maja 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6,50 zł. 

 
2559 1. Z dniem 15 maja 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 6,50 zł emisji „Polskie miasta na starych rycinach". 
2. Na znaczku przedstawiono widok miasta Wrocławia z 1493 roku wg drzeworytu 

z kroniki Schedla. W górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „6,50" oraz napis „WROCŁAW 1493". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 25,5X21,48 mm, w nakładzie 80.000.000 sztuk, w kolorze brązowym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 23 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 5 maja 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6,50 zł. 

 
2560 1. Z dniem 20 maja 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 6,50 zł, wydany z okazji 100 rocznicy urodzin generała broni inż. 
Władysława Sikorskiego.  

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Władysława Sikorskiego. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „6,50 ZŁ", a 
wzdłuż lewej krawędzi — napis „100 ROCZNICA URODZIN GEN. BRONI INŻ. 
WŁADYSŁAWA E. SIKORSKIEGO". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25X39,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 26 sierpnia 1981 r.   Nr 4 
Poz. 43 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 30 kwietnia 1981 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł. 
 

2561 1. Z dniem 15 czerwca 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 2,50 zł, wydany z okazji XIV Kongresu Międzynarodowej Unii Architektów w 
Warszawie. 

2. Na znaczku przedstawiono znak Kongresu wg projektu artysty plastyka 
Andrzeja Zbrożka. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA", w 
górnej części znajduje się napis „WARSZAWA 1981" i oznaczenie wartości „2,50" 
oraz napis „XIV KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ UNII ARCHITEKTÓW UIA".  

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym i 
czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 44 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 39 maja 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  

1 zł, 2 zł, 2,50 zł, 5 zł, 6,50 zł i 8,40 zł. 
 

2562-62 1. Z dniem 15 czerwca 1981 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków 
pocztowych stanowiących emisję „Polska ceramika szlachetna". 



2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono najciekawsze obiekty z 
porcelany i fajansu, wykonane w najsłynniejszych polskich manufakturach, a miano-
wicie : 

1) wartości 1 zł — wazon typu „Kuan". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje 
się napis „BELWEDER 1770—1780 — FAJANS", 

2) wartości 2 zł — filiżankę ze spodkiem. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „BARANÓWKA OK. 1820 — PORCELANA", 

3) wartości 2,50 zł — dzbanek. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się 
napis „KORZEC OK. 1820 — PORCELANA", 

4) wartości 5 zł — paterę z portretem króla Jana III Sobieskiego. Wzdłuż górnej 
krawędzi znaczka znajduje się napis „NIEBORÓW 1880—1890 — FAJANS", 

5) wartości 6,50 zł — wazon. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się napis 
„DĘBNIKI 1900—1907 — FAJANS", 

6) wartości 8,40 zł — koszyczek z plecionych pałączków. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka znajduje się napis „ĆMIELÓW 1840—1850 — PORCELANA". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—6 znajduje 
się. napis „POLSKA" i oznaczenie wartości znaczków. 

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 39,5 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

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

2) wartości 2 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, 
niebieskim, cynober i złotym, 

3) wartości 2,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, 
niebieskim, czerwonym i złotym, 

4) wartości 5 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym, ciemno-
niebieskim, jasno-niebieskim i złotym, 

5) wartości 6,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, szarym, ciemno-
niebieskim, granatowym i złotym, 

6) wartości 8,40 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, 
niebieskim, fioletowym i złotym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 46 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 29 maja 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu, znaczków pocztowych wartości:  

2 zł, 2 zł, 2,50 zł, 2,50 zł, 6,50 zł i 6,50 zł. 
 

2568-73 1. Z dniem 30 czerwca 1981 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków 
pocztowych, stanowiących emisję „Łowiectwo". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono zwierzęta łowne, części 
roślin charakterystycznych dla ich otoczenia, akcesoria myśliwskie, a mianowicie: 

1) wartości 2 zł — łosia, gałązki spałowane, sztucer z lunetą i torbę myśliwską. 
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie war-
tości „2,00", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „ŁOŚ — ALCES ALCES L.", 

2) wartości 2 zł — dzika, gałązkę dębu i sztucer z lunetą. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,00", a wzdłuż prawej 
krawędzi — napis „DZIK — SUS SCROFA L.", 

3) wartości 2,50 zł — lisa, gałązkę jodły, dubeltówkę i pas z nabojami. Wzdłuż 
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „LIS — VULPES VULPES L.”, a wzdłuż 
górnej krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50", 

4) wartości 2,50 zł — sarnę rogacza, gałązkę jodły, paśnik i sztucer z lunetą. 
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „2,50", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „SARNA ROGACZ —.", 

5) wartości 6,50 zł — gęś gęgawę, wodne środowisko roślinne i dubeltówkę. 
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż górnej 
krawędzi — oznaczenie wartości „6,50" i napis „ANSER ANSER L.", 

6) wartości 6,50 zł — kaczkę krzyżówkę, roślinne środowisko wodne, dubeltówkę i 
kosz lęgowy. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „KACZKA 



KRZYŻÓWKA — ANAS PLATYRHYNCHOS L.", a wzdłuż górnej krawędzi — napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „6,50". 

Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,25X43 mm, w kolorach: żółtym, zielonym, brązowym i szarym, w następujących 
nakładach: 

1) wartości 2 zł — 6.000.000 sztuk, 
2) wartości 2 zł — 6.000.000 sztuk,  
3) wartości 2,50 zł.— 8.000.000 sztuk,  
4) wartości 2,50 zł — 8.000.000 sztuk, 
5) wartości 6,50 zł — 5.000.000 sztuk,  
6) wartości 6,50 zł — 1.500.000 sztuk. 

PODSEKRETARZ STANU  
W. Adamski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 18 września 1981 r.   Nr 6 
Poz. 57 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 14 lipca 1981 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  
4 zł, 5 zł, 6 zł i 8 zł. 

 
2574-79 1. Z dniem 28 lipca 1981 r. wprowadza się do obiegu cztery znaczki 

pocztowe emisji „Polskie miasta na starych rycinach”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono widoki następujących 

miast: 
1) wartości 4 zł — Gdańska z 1652 r. wg miedziorytu J. Bassa. W górnej części 

znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „4,00" oraz napis 
„GDAŃSK 1652", 

2) wartości 5 zł — Krakowa z 1493 r. wg drzeworytu z Kroniki Schedla. W górnej 
części znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „5,00" oraz 
napis „KRAKÓW 1493", 

3) wartości 6 zł — Legnicy z 1744 r. wg miedziorytu Schleuna. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „6,00" oraz napis 
„LEGNICA 1744",- 

4) wartości 8 zł — Warszawy z 1618 r. wg miedziorytu Brauna. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „8,00" oraz napis 
„WARSZAWA 1618". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 25,5X21,5 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w 
następujących kolorach : 

1) wartości 4 zł — fioletowym, 
2) wartości 5 zł — zielonym, 
3) wartości 6 zł — pomarańczowym,  
4) wartości 8 zł — granatowym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 27 października 1981 r.   Nr 7 
Poz. 63 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 34 sierpnia 1981 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości  
po 6,50 zł każdy 

 
2578-82 1. Z dniem 27 sierpnia 1981 r. wprowadza się do obiegu pięć maczków 

pocztowych stanowiących emisję ,,Restytucja żubra". 
2. Na pięciu znaczkach drukowanych obok siebie przedstawiono stado żubrów w 

naturalnym środowisku, a mianowicie : 
1) na pierwszym znaczku — młode krowy. 



2) na drugim znaczku — parę żubrów, 
3) na trzecim znaczku — byka karata. 
Pod rysunkiem znaczka umieszczono napis „KARAT 2000". 
4) na czwartym znaczku — krowę z młodym cielakiem, 
5) na piątym znaczku — młode żubry. 
3. Wzdłuż dolnych krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—5 

umieszczono napis „BISON BONASUS L.", a wzdłuż górnych krawędzi — 
oznaczenie wartości „6,30", napis „POLSKA" oraz międzynarodowy znak Ochrony 
Środowiska. 

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie po 6.000.000 sztuk każdego, w kolorach: 
żółtym, oliwkowym, brązowym, niebieskim i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 63 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 34 sierpnia 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości  

po 6,50 zł każdy 
 

2578-82 1. Z dniem 27 sierpnia 1981 r. wprowadza się do obiegu pięć maczków 
pocztowych stanowiących emisję ,,Restytucja żubra". 

2. Na pięciu znaczkach drukowanych obok siebie przedstawiono stado żubrów w 
naturalnym środowisku, a mianowicie : 

1) na pierwszym znaczku — młode krowy. 
2) na drugim znaczku — parę żubrów, 
3) na trzecim znaczku — byka karata. 
Pod rysunkiem znaczka umieszczono napis „KARAT 2000". 
4) na czwartym znaczku — krowę z młodym cielakiem, 
5) na piątym znaczku — młode żubry. 
3. Wzdłuż dolnych krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—5 

umieszczono napis „BISON BONASUS L.", a wzdłuż górnych krawędzi — 
oznaczenie wartości „6,30", napis „POLSKA" oraz międzynarodowy znak Ochrony 
Środowiska. 

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie po 6.000.000 sztuk każdego, w kolorach: 
żółtym, oliwkowym, brązowym, niebieskim i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 66 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 14 sierpnia 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6,50 zł 

 
2583 1. Z dniem 17 września 1981 r. wprowadza się do obiegu maczek pocztowy 

wartości 6,50 zł, wydany z okazji 60-lecia Polskiego Związku Tenisowego. 
2. Na znaczku przedstawiono zawodnika w akcji. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „6,50". 
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 

formacie 43 X 31,25 mm w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, 
amarantowym, beżowym, brązowym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 67 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 14 sierpnia 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  

1 zł, 2 zł, 2,50 zł, 4,20 zł, 6,50 zł i 8 zł. 
 

2584-89 1. Z dniem 24 września 1981 r. wprowadza się do obiegu sześć 
znaczków pocztowych stanowiących emisję „Sport modelarski". 



2. Znaczki poszczególnych wartości prezentują wybrane dyscypliny sportu 
modelarskiego i przedstawiają: 

1) wartości l zł — modelarza z modelem samolotu. Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka znajduje się napis „POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi — napisy „KLASA 
F3A" i „MODELARSTWO LOTNICZE", a poniżej — oznaczenie wartości „ZŁ l", 

2) wartości 2 zł — modele holowników. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajdują 
się napisy „KLASA F2" i „MODELARSTWO OKRĘTOWE", w lewym górnym rogu — 
napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu oznaczenie wartości „ZŁ 2", 

3) wartości 2,50 zł — modele samochodów. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajdują się napisy „KLASA IV" i „MODELARSTWO KOŁOWE", w lewym górnym ro-
gu — oznaczenie wartości „2.50", a w prawym górnym — napis „POLSKA", 

4) wartości 4,20 zł — zawodnika z modelem szybowca. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka znajdują się napisy „KLASA F1A" i „POLSKA", w lewym górnym rogu 
oznaczenie wartości „4,20", a wzdłuż prawej krawędzi 

— napis „MODELARSTWO LOTNICZE", 
5) wartości 6,50 zł — modele samochodów. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

znajdują się napisy „KLASA RC-EB" i „MODELARSTWO KOŁOWE", w lewym 
górnym rogu napis „POLSKA", a w prawym górnym — oznaczenie wartości „6,50", 

6) wartości 8 zł — zawodnika z modelami jachtów żaglowych. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka znajdują się napisy „KLASA DX" i „MODELARSTWO OKRĘTO-
WE", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „8 ZŁ", a w prawym górnym rogu 
— napis „POLSKA". 3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową 
w formacie 55 X 32,8 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości l zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
brązowym i czarnym, 

2) wartości 2 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, jasno-
zielonym, ciemno-zielonym i czarnym, 

3) wartości 2,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym, 

4) wartości 4,20 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, granatowym i czarnym, 

5) wartości 6,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, jasno-
niebieskim, ciemno-niebieskim i czarnym, 

6) wartości 8 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, jasno-
niebieskim, ciemno-niebieskim i brązowym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 68 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 14 sierpnia 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka' pocztowego wartości 8,40 zł 

 
2590 1. Z dniem 25 września 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 8,40 zł, wydany z okazji Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych. 

2. Na znaczku przedstawiono światowy znak informacyjny używany w miejscach 
publicznych przystosowanych do potrzeb inwalidów. Wzdłuż krawędzi znaczka 
umieszczono: znak Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, 
napisy „POLSKA" i „1981 — MIĘDZYNARODOWY ROK INWALIDÓW I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH" oraz oznaczenie wartości znaczka „8,40 ZŁ".  

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31.25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach: jasno-zielonym, ciemno-
zielonym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 16 listopada 1981 r.   Nr 8 
Poz. 86 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 30 września 1981 r. 



w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
2,50 zł i 8,40 zł 

 
2591-92 1. Z dniem 9 października 1981 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki 

pocztowe stanowiące emisję „Dzień Znaczka 1981 — Stara broń". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono broń historyczną, a 

mianowicie: 
1) na znaczku wartości 2,50 zł — pistolet skałkowy z XVII wieku. W prawym 

dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", wzdłuż dolnej 
krawędzi — napis „PISTOLET SKAŁKOWY XVII W", wzdłuż lewej krawędzi — napis 
„DZIEŃ ZNACZKA", a w lewym górnym rogu — napis „POLSKA"; 

2) na znaczku wartości 8,40 zł — szablę paradną z XVII wieku. W prawym dolnym 
rogu znaczka znajduje się napis „SZABLA PARADNA XVII W", a w lewym dolnym — 
oznaczenie wartości „8,40 ZŁ", w prawym górnym rogu napis „POLSKA" oraz napis 
„DZIEŃ ZNACZKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 42,96 X 25,5 mm, w następujących. nakładach i kolorach: 

1) wartości 2,50 zł — 12000000 sztuk, w kolorach: żółtym, szarym, brązowym i 
czarnym; 

2) wartości 8,40 zł — 2 000 000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, 
niebieskim, brązowym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 88 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 30 września 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego, wartości 2,50 zł 

 
2593 1. Z dniem 10 października 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek 

pocztowy wartości 2,50 zł popularyzujący Międzynarodowe Konkursy im. Henryka 
Wieniawskiego. 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Henryka Wieniawskiego oraz fragment 
skrzypiec Groblicza z XVII wieku. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a wzdłuż lewej i górnej krawędzi 
napis „MIĘDZYNARODOWE KONKURSY IM. H. WIENIAWSKIEGO". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 31,25 X 51 mm, w nakładzie 6 000 000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, jasno-brązowym, ciemnobrązowym i złotym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 80 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 14 sierpnia 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 2 zł, 3,50 zł i 6,50 zł 
 

2594-97 1. Z dniem 15 października 1981 r. wprowadza się do obiegu  cztery 
znaczki pocztowe stanowiące emisję „Wybitni działacze polskiego ruchu 
robotniczego". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobizny: 
1) wartości 50 gr — Bronisława Wesołowskiego. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „BRONISŁAW WESOLOWSKI" i liczby „1870— 1919", 
2) wartości 2 zł — Małgorzaty Fornalskiej. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „MAŁGORZATA FORNALSKA" i liczby „1902— 1944", 
3) wartości 2,50 zł — Marii Koszutskiej. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „MARIA KOSZUTSKA" i liczby „1876—1939", 
4) wartości 6,50 zł — Marcina Kasprzaka. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „MARCIN KASPRZAK" i liczby „1860—1905". 
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—4 umieszczono 

oznaczenie wartości znaczka, a w górnej części prawej krawędzi — napis 
„POLSKA".  



4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,25 X 25,5 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 50 gr — 10000000 sztuk, w kolorach: zielonym i czarnym, 
2) wartości 2 zł — 6 000 000 sztuk, w kolorach: niebieskim i czarnym, 
3) wartości 2,50 zł 6000000 sztuk, w kolorach: brązowym i czarnym, 
4) wartości 6,50 zł — 2000000 sztuk, w kolorach: wiśniowym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 81 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 12 października 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6,90 zł 

 
2598 1. Z dniem 16 października 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek 

pocztowy wartości 6,90 zł, wydany dla popularyzacji Światowego Dnia Żywności. 
2. Na znaczku w sposób symboliczny przedstawiono kulę ziemską z 

wyrastającymi z niej kłosami zboża oraz znak FAO — Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „6,90 zł", a w prawym górnym 
rogu — napis „ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 2000000 sztuk, w kolorach: żółtym, pomarańczowym l 
brązowym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Poz. 83 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 13 października 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  

3 zł, 3,50 zł, 6,50 zł i 8,00 zł 
 

2599-602 1. Z dniem 17 października 1981 r. wprowadza się do obiegu cztery 
znaczki pocztowe, wydane z okazji 200 lat istnienia Starego Teatru w Krakowie.   

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono portrety wybitnych 
postaci związanych z Krakowskim Starym Teatrem, a mianowicie:  

1) wartości 2 zł — Heleny Modrzejewskiej. W lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono liczby „1840—1909" i napis „H. MODRZEJEWSKA", 

2) wartości 2,50 zł — Stanisława Koźmiana. W lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono liczby „1836—1922" i napis „S. KOŹMIAN", 

3) wartości 6,50 zł — Konrada Swinarskiego. W lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono liczby „1929—1975" i napis „K. SWINARSKI", 

4) wartości 8 zł — budynek Starego Teatru.  
3. W lewym górnym rogu znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—4 

umieszczono oznaczenie wartości, w prawym górnym rogu liczby „1781—1981", 
poniżej znak Starego Teatru w Krakowie, a wzdłuż dolnej krawędzi — napis 
„POLSKA". 

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

1) wartości 2 zł — 6 000 000 sztuk, w kolorach, wiśniowym, fioletowym i szaro-
zielonym, 

2) wartości 2,50 zł — 6 000 000 sztuk, w kolorach: granatowym, sepia i 
kremowym, 

3) wartości 6,50 zł — 4000000 sztuk, w kolorach: fioletowym, oliwkowym i szarym, 
4) wartości 8 zł — 1500 000 sztuk, w kolorach: brązowym, brązowo-czerwonym i 

oliwkowym. 
PODSEKRETARZ STANU 

W. Adamski 



 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 18 grudnia 1981 r.   Nr 9 

poz. 95 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 18 listopada 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka 

wartości 10,50 zł 
 

2603 (bl. 120) 1. Z dniem 20 listopada 1981 r. wprowadza się do obiegu znaczek 
pocztowy w formie bloczka emisji "Piękna jesteś, rzeko Wisło". 

2. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono widok ogólny miasta Krakowa od 
strony Wisły. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości „10,50 ZŁ". 

Na bloczku zamieszczono fragment poematu "Mazowsze" Władysława 
Broniewskiego oraz przedstawiono łan zboża.  

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,25 X 25,5 mm, w nakładzie 1.200.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym, 
ugier i szarym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

Analizując treści, dochodzi się do wniosku, że blokiem jest to, co my nazywamy marginesem bloku ! 

 
Poz. 98 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 18 listopada 1981 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
2,50 zł + 1 zł oraz 6,50 zł + 1 zł. Dopłaty do znaczków przeznaczone są na 

fundusz Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku. 
 

2604-05 1. Z dniem 16 grudnia 1981 r. wprowadza się do obiegu dwa  znaczki 
pocztowe popularyzujące pomniki „Ofiarom Grudnia 1970 roku w Gdańsku i Gdyni".  

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 2,50 zł + l — pomnik w Gdańsku. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „OFIAROM GRUDNIA 1970 — GDAŃSK", 
2) wartości 6,50 zł + l — pomnik w Gdyni. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „OFIAROM GRUDNIA 1970 — GDYNIA".  
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—2 

umieszczono oznaczenie wartości znaczków i napis „POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 

formatach 31,25 X 51 mm i 31,25 X 39,5 mm w następujących nakładach i kolorach: 
1) wartości 2,50 zł + l — 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarym i 

czarnym, 
2) wartości 6,50 zł + l — 3.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, szarym, 

brązowym i czarnym, 
PODSEKRETARZ STANU 

W. Adamski 
Poz. 99 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 18 listopada 1981 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości  
90 gr, 1 zł, 2 zł, 2,50 zł, 2,50 zł, 6,50 zł, 6,50 zł i 10,50 zł. 

 
2606-13 1. Z dniem 22 grudnia 1981 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków, 

stanowiących emisję „Kwiaty sukulentów — Kaktusy". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 90 gr — Epiphyllopsis gaertneri. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

znajduje się napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „EPIP-HYLLOPSIS 
GAERTNERI", a w prawym górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „90 GR", 



2) wartości l zł — Cereus tonduaii. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się 
napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „CEREUS TONDUZII", a w prawym 
grónym rogu znaczka — oznaczenie wartości „l Zł", 

3) wartości 2 zł — Cylindropuntia leptocaulis. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „CYLIN-DROPUNTIA 
LEPTOCAULIS", a w prawym górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „2 ZŁ", 

4) wartości 2,50 zł — Cylindropuntia fulgida. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis CYLIN-DROPUNTIA 
FULGIDA", a w prawym górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", 

5) wartości 2,50 zł — Caralluma lugardi. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje 
się napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „CARALLUMA LUGARDI" a w 
prawym górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „2,50 zł", 

6) wartości 6,50 zł — Napalea cochenillifera. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „NAPALEA 
COCHENILLIFERA", a w lewym górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „6,50 
ZŁ", 

7) wartości 6,50 zł — Lithops helmutii. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje 
się napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi napis „LITHOPS HELMUTII", a w lewym 
górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „6,50 ZŁ",  

8) wartości 10,50 zł — Cylindropuntia spinosior. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „10,50 
ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi znaczka — napis „CYLINDROPUNTIA SPINOSIOR".  

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 40,071 X 40,071 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 90 gr — 6.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, 
czerwonym i czarnym, 

2) wartości l zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, różowym, zielonym, 
brązowo-czerwonym i czarnym, 

3) wartości 2 zł — 10.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, szaro-niebieskim, 
zielonym, czerwonym i czarnym, 

4) wartości 2,50 zł — 10.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, różowym, zielonym, 
fioletowym i czarnym, 

5) wartości 2,50 zł — 10.000.000 sztuk w kolorach: żółtym; niebieskim, zielonym, 
czerwonym i czarnym, 

6) wartości 6,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, szaro-niebieskim, 
zielonym, czerwonym i czarnym, 

7) wartości 6,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, 
oliwkowym, brązowym i czarnym, 

8) wartości 10,50 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, 
amarantowym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
W. Adamski 

 


