
Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół: 2/746/0 Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie. 
Treść i pisownia zgodna z oryginałem. Treść w tekście drukowana kursywą, jest zapiskiem odręcznym wykonanym na dokumencie 

 
Sprawozdanie 

znaczków po 3 zł. z serii wydanej z okazji oswobodzenia Gdańska. 
Na pamiątkę oswobodzenia miasta Gdańska poleciło wydać Ministerstwo Poczt i Telegrafów serię 

znaczków pocztowych o nominalnej wartości 1, 2 i 3 zł. z widokami miasta Gdańska i daty oswobodzenia 
30.III.1945. Niniejsze sprawozdanie obejmuje tylko znaczek za 3 zł którego druk ukończono w dniu 4 sierpnia, 
jako drugiego z tej serii pamiątkowej. 

Projekt znaczka za 3 zł. wykonany został przez art. graf. Józefa Wilczyka w Krakowie. Jest on formatu 
leżącego prostokąta o wymiarze 28,8 x 18,7 cm. Projekt ten został zatwierdzony przez Wojewódzkie Biuro 
Kontroli Prasy dnia 19.5.1945 M-01838. Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo projekt ten dostał się do drukarni 
w dniu 19.7.1945. Montaż matrycy zaczęto w dniu 20.7,1945 a ukończono w dniu 24.7.1945 oddaniem 
gotowego walca do przechowania w magazynie oddanym do użytku poczty. 

Rysunek znaczka o wymiarze 30,3 x 19,6 mm. składa się: 1/ u góry z leżącego prostokąta obwiedzionego 
białą obwódką o wymiarze 29,8 x 3 mm oraz 2/. niżej z właściwego rysunku znaczka również w formie 
leżącego prostokąta o wymiarze 30,3 x 16,6 mm. przestawiającego widok Bramy Gdańskiej a mającego u dołu 
wartość nominalną i datę oswobodzenia. 

W górnym, prostokącie obwiedzionym białą obwódką o wymiarze 29,8 x 3 mm, na jednolitym barwnym tle 
znajduje się napis "POCZTA POLSKA" o wymiarze 29 x  2 mm. wykonany białymi literami. 

Właściwy rysunek znaczka znaczka obejmuje na pierwszym planie widok Bramy na tle wieży ratusza po 
lewej stronie a zarysu ciemnej budowli po prawej stronie. U góry na prawo umieszczony jest napis "GDAŃSK" 
wymiaru 6,8 x 1,5 mm. wykonany białymi literami na górnej części zarysu budowli. U dołu w obu narożach 
prostokąta znajdują się małe prostokąty formatu 6 x 5,1 mm. z podaną wartością nominalną i datą 
oswobodzenia. W lewym prostokącie jest podana wartość nominalna „3 ZŁ” wymiaru 4 x 3,2 mm. białymi 
cyframi i literami otoczonymi ciemnymi obwódkami na nieco jaśniejszym tle; w prawym zaś prostokącie jest 
umieszczona w dwóch wierszach data oswobodzenia "30.III./1945" białymi cyframi o wysokości 1,3 mm., 
obwiedzionymi ciemniejszymi obwódkami na nieco jaśniejszym tle. 

Rysunki poszczególnych znaczków w arkuszu są jednakowe i oprócz bardzo drobnych, widzialnych tylko 
pod silniejszym powiększeniem indywidualnych, przypadkowych cech w postaci drobnych kropek lub 
kreseczek jak np. na 99 znaczku kreseczka pod dolną ramką znaczka nie wykazują żadnych cech mogących 
im w stosunku do innych znaczków tego samego arkusza, nadać jakąkolwiek odmienną wartość filatelistyczną. 

Barwa znaczków jest ciemno liliowa /czerwonawofioletowa/. 
Wielkość znaczka. Wielkość samego rysunku znaczka wynosi 30,3 x 19,6 mm., wielkość zaś rysunku 

znaczka wraz z perforacją przy idealnym wytłoczeniu perforacji, powinna wynosić 34,9 x 24,4 mm. Jednakowoż 
z powodu wahania się odstępów między znaczkami w granicach do 0,4 mm. a przede wszystkim liniowej 
perforacji może ulegać wahaniom w granicach do 3 mm. Ponieważ średnica dziurek wynosi około 1 mm. przeto 
minimalna wielkość znaczka przy nieuszkodzonym rysunku perforacją musi wynosić 31 x 20,5 mm. 

Odstępy między poszczególnymi znaczkami w arkuszu wahają się w granicy do 0,4 mm. a mianowicie od 
4,4 mm. do 4,8 mm. W szczególności zaś przedstawiają się następująco: 

 
Między poziomymi 

rzędami lub 

pionowymi 

szeregami 

Między rzędami poziomymi po stronie Między pion. szeregami 

lewej prawej u góry u dołu 

1 i 2 4,7 4,7 4, 4,7 

2 i 3 4,4 4,6 4,8 4,5 

3 i 4 4,5 4,5 4,7 4,6 

4 i 5 4,5 4,4 4,6 4,7 

5 i 6 4,5 4,4 4,6 4,7 

6 i 7 4,6 4,7 4,7 4,6 

7 i 8 4,5 4,5 4,7 4,3 

8 i 9 4,4 4,4 4,5 4,5 

9 i 10 4,5 4,6 4,7 4,8 

Powyższe wymiary są podane w milimetrach. 
Technika wykonania. Znaczki te wykonano rotograwurą wklęsłym drukiem siatkowym z walców 

miedzianych na maszynie „Liti” Nr. 11.631/26 z fabryki maszyn Johannisberg, Geisenheim n/Renem, 
posiadającej aparat nakładający „Original_Universal” Nr. 14.923 z fabryki Kleim & Ungerer, Lipsk Leutzsch. 
Skutkiem wykonania rotograwurą rysunek znaczka jest rozbity na kwadraty /punkty/ o różnej ilości 
przeniesionej farby drukarskiej, co właśnie powoduje półtony tworzące rysunek znaczków. 

Druk odbył się w dniach 27, 28, 30, 31 lipca, 1, 2, 3 i 4 sierpnia 1945 łącznie w ośmiu dniach. W dniu 27 
lipca założono walec do maszyny i w czasie ustawiania walca, regulowania nacisku i ustalania barwy zużyto 18 
arkuszy na wykonanie odbitych prób które zaliczono do makulatury. Ogółem wydano do druku 30.907 arkuszy 



papieru formatu 42,8 x 35,8 cm. z czego otrzymano dobrych odbitek 30.495 arkuszy, oraz makulatury 412 ar k. 
Papier użyty do druku tych znaczków jest bez wodnych znaków gumowany przed drukiem a pochodzi z 

fabryki w Łodzi. Zawiera on dużą domieszkę drzewnika /celulozy/, skutkiem czego posiada odcień 
żółtawoszary. Powierzchnia jego nie jest zupełnie gładka, wskazuje bowiem szereg skaz w postaci włókien, 
plamek lub ciał obcych. Gumowanie jest jasnożółtawe, gładkie, błyszczące lub ciemniejsze szorstkie z powodu 
zawartości obcych ciał /prochu lub kurzu/. Grubość papieru wraz z gumowaniem waha się w granicach od 0.08 
do 0.1 mm. 

Arkusz drukarski będący zarazem arkuszem sprzedażnym posiada wielkość 42,8 x 29,8 cm. i obejmuje w 
dziesięciu rzęchach poziomych po dziesięć znaczków, czyli łącznie sto sztuk znaczków, marginesy arkusza 
wynoszą: górny 49,5 mm., lewy 30,5 mm., prawy 53 mm i dolny 11,5 mm. 

Perforacja. Ząbkowania dokonano na dwóch maszynach perforacyjnych a  mianowicie: 1/. maszynie z 
firmy Hogenforst w Lipsku i 2/. maszynie z firmy C.L, Lasch & Comp.   Maschinenfabrik,   Leipzig  05, Nr.   425 
-  27.622 z grzebieniem Nr.   80.965 24.9.43. Obie te maszyny dają ząbkowanie linjowe10 ¾ ,   pierwsza,   
czynna  od  24/5 45 daje ząbki często szarpane o nierównych krawędziach skutkiem zużycia grzebienia, 
natomiast druga sprowadzona dopiero 8 sierpnia 1945 daje bardzo czyste i ostre ząbkowanie. 

Nadzór przy druku wykonywali: insp. Włodz. Milianowicz oraz asyst. poczt. Ob. Borowczyk i Trybowski. 
Maszynę obsługiwali: maszynista Stanisław Kowalski i  nakładaczka Maria Janik. 
Po ukończeniu druku walec komisyjnie zniszczono.  
W Krakowie, dnia 11 sierpnia 1945. 
Zgodność potwierdzam:       /-/ Prof. Stanisław Mikstein. 
Drukarnia Narodowa  
w Krakowie J. Piłsudskiego 19. 


