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Treść i pisownia zgodna z oryginałem. Treść w tekście drukowana kursywą, jest zapiskiem odręcznym wykonanym na dokumencie.  

 
Sprawozdanie. 

A. Przygotowanie form drukarskich. 
 

Przygotowanie form drukarskich odbyło się w dziale prowadzonym przez 
Kierownika Ludwika Bezwińskiego. Projekty przyjęte przez Sąd Konkursowy pod 
Przewodnictwem Dyrektora Okręgu Poczt i Telegrafów Ob. Leona Pleśniaka zostały w 
dziale tym pomniejszone mniej więcej do połowy i poddane bardzo szczegółowemu 
retuszowi. Zdjęcia fotograficzne wykonali Ob. Wacław Piekło i Franciszek Leszkiewicz. 
Otrzymane negatywy retuszowali: 
negatyw dla znaczka po 1 zł.: Henryk Kępiński 
negatyw dla znaczka po 2 zł.: Marian Czapkiewicz i Henryk Bezwiński 
negatyw dla znaczka po 3 zł.: Józef Błachut 
negatyw dla znaczka po 5 zł.: Kazimierz Zygmuntowicz 

Retusz negatywów miał na celu: 1/ szczegółowe wymodelowanie rysunku 2/ 
usunięcie wszelkich przypadkowości technicznego wykonania oraz 3/ stonowanie 
poszczególnych partyj rysunku. Z tak wygotowanych negatywów sporządzono zdjęcia 
na dużych filmach znaczków już w naturalnej wielkości t. j. takiej jaka miały mieć 
znaczki dopuszczone do obiegu. Montarzem znaczków na arkuszach a właściwie 
układem ich zdjęć w format arkuszowy był zajęty Wacław Sechorz.  

Zmontowane odjęcia w format arkuszy zostały skopiowane na papierze 
pigmentowym i przeniesione na miedziane walce celem wytrawienia ich do druku. 
Czynności te wykonali kopiści Stefan Kulka i Bronisław Koziara, wytrawienie zaś Antoni 
Kluzek. Dotychczas otrzymano następujące formy drukarskie na walcach: 

a/  dla  znaczka po  1  zł. 
Pierwszy walec do rotograwiury był przystosowany do maszyny drukarskiej. 

Pierwszy walec do rotograwiury był przystosowany do maszyny drukarskiej "Liti" 
Nr.12.581/1929 z fabryki maszyn Johannisberg Geisenheim nad Renem. Przy próbach 
tego walca w dniu 23 marca, okazało się, że odbitki wypadają zdublowane, u góry 
wydrukowanych arkuszy. Powodem tego był wprawdzie za miękki papier oraz 
ustawienie arkusza na walcu w kierunku jego długości. Wobec tego celem uzyskania 
możliwie najlepiej wykonanych znaczków zdecydowano się wykonać druga formę, a tę 
zniszczyć. 

Drugi walec sporządzono w ciągu dnia 23 marca tak, że w dniu 24 marca odbyły 
się próby odbitek /druku/ znaczków z drugiego walca. Próby te wypadły zupełnie 
pomyślnie, tak że z dniem 26 marca /poniedziałek/ rozpoczęto druk definitywnych 
znaczków po 1 zł. Walcem tym wydrukowano przeszło 30.000 arkuszy znaczków po 1 
zł. przyczym przy ostatnich drukach w dniach 6 i 7 kwietnia okazało się, że walec ten 
nie nadaje się skutkiem zużycia więcej do druku, albowiem daje smugi barwiące 
marginesy poszczególnych znaczków. Wobec tego przystąpiono do przygotowania 
trzeciego walca do dalszego druku znaczków po 1 zł. 

Trzeci walec /trzecia forma drukarska/ były przygotowana w ciągu 6 i 7 kwietnia, 
dnia 9 kwietnia /w poniedziałek/ założony do pośpiesznej maszyny drukarskiej "Palatia" 
II, która jest w stanie drukować 2000 - 3000 arkuszy na godzinę. Druk znaczków z tego 
trzeciego walca zaczął się w dniu 10. kwietnia. Walec ten prawdopodobnie również nie 
wystarczy do wykonania reszty zamówionych znaczków, albowiem po wydrukowaniu 
jakich 30,000 - 40,000 ark. może uledz znowu zużyciu skutkiem zbicia i sprawowania. 

b/. dla znaczka po 2 zł. 
Pierwszy walec do druku znaczków po dwa zł. przygotowano na dzień 26 marca, i 

w tym dniu odbyły się pierwsze próby druku. Próby te wykazały, że walec ten nie nadaje 
się do druku z powodu dublowania i niezbyt czystych odbitek. Wobec tego zniszczono 
go komisyjnie i przygotowano na dzień 29 marca drugi walec, z którego wydrukowano 
całą ilość przeznaczoną do pierwszej partii znaczków /około 6.000 arkuszy/. Walec ten 
jako nadający się do dalszego druku, został wymontowany z maszyny zaplombowany 
celem przechowania go do dalszego druku znaczków po 2 ZŁ. Ponieważ cały nakład 
znaczków po 2 zł. ma wynosić 2.000.000 sztuk czyli 20.000 arkuszy, przeto walec ten 
powinien wystarczyć do druku całego nakładu znaczków po dwa złote. Druk znaczków 
po 2 zł. rozpoczął się dnia 29 marca, a pierwsza próby druku z tego drugiego walca 



odbyły się w dniu 28 marca. 
c/. znaczki po 3 zł. 
Do druku znaczków po 3 zł. przygotowano walec dnia 4 kwietnia, kwietnia dnia 5 

kwietnia zaczęto druk definitywnych znaczków po 3zł. z tego samego walca 
pierwszego. Ponieważ nakład znaczków po 3 zł. ma wynosić 5.000.000 sztuk, przeto 
nie jest wykluczonym, że będzie trzeba sporządzić jeszcze jeden walec, o ile obecny 
wykazałby zbyt wielkie zużycie, objawiające się samrowaniem marginesów znaczków i 
zamazanym drukiem, skutkiem sprasowania powierzchni walca sporządzonego z 
miedzi  t. j. miękkiego metalu. 

d/. znaczki po 5 zł. 
Pierwszy walec przygotowany do druku znaczków po 5 zł. nie został użyty do 

druku skutkiem uszkodzenia w formie plamy na jednym ze znaczków ostatniego 
pionowego szeregu /40-tym znaczku arkusza/. Uszkodzenie to w formie plamy mogłoby 
stanowić okaz poszukiwany przez filatelistów, a w każdym razie świadczący o 
niestaranności wykonania formy. 

Drugi walec przygotowano w ciągu dnia 4 kwietnia, dnia 5 kwietnia wmontowano 
go do pośpiesznej maszyny drukarskiej „Palatia II" w ciągu dni 5 i 6 kwietnia 
wydrukowano cały nakład w ilości około 2.200 arkuszy. 

Walce użyte lub nie nadające się do druku niszczone komisyjnie przez zdarcie 
warstwy miedzi pokrywającej walec i mającej wytrawione rysunki znaczków. Na noc 
plombowano maszyny drukarskie i walce tak, że druk znaczków w czasie nieobecności 
przydzielonych do kontroli urzędników pocztowych był niemożliwym. 

Papier. 
Sprawa dostarczania papieru była bardzo trudna z powoda braku surowców. Do 

druku znaczków po 1 - 3 zł. użyto papieru o gramaturze 60 g. do druku znaczków po 5 
zł. o gramaturze 70 g. Do pierwszych partyj znaczków po 1, 2 i 3 zł. papier użyty jest 
jednakowy pod względem struktury i wyglądu. Do dalszych partyj znaczków po 1 i 3 zł. 
drukowanych w większych nakładach dostały się z braku pierwotnego papieru podobne 
wprawdzie lecz cokolwiek o odmiennym wyglądzie partie papieru. Cały nakład znaczka 
po 5 zł jest wydrukowany na tym samym rodzaju papieru. 

Sprawa ta jest zupełnie niezależna ani od personelu przydzielonego do druku, ani 
od drukarni a jest wynikiem powojennych stosunków i braku surowców oraz 
półfabrykatów. To samo występuje i przy znaczkach drukowanych w Łodzi, gdzie 
znaczki niebieskie po 1zł. wykazują przynajmniej trzy rodzaje papieru, różniąc się tak 
wybitnie, że rzuca się to nawet na pierwszy rzut oka. Takich różnic zaś niema w 
papierze użytym do druku tutejszych znaczków. 

Gumowanie. 
Największa trudność w wykonaniu znaczków krakowskich spotkano przy 

gumowaniu. Dostarczona guma w małych partiach okazała się, trudno wysychającą, o 
lichej jakości. Do rozcieńczania gumy musiano używać spirytusu denaturowanego 
kupowanego po cenach paskowych. Brak również było w drukarni specjalnych maszyn 
do gumowania. Gumowanie odbywano się na maszynie drukarskiej "Palatia" I, z fabryki 
Albert i Comp. J.22.492. Oczywiście maszyna ta przystosowana do druku nie posiadała 
urządzeń ogrzewających i przyśpieszających schnięcie gumy. Początkowo przy 
gumowaniu otrzymywano z powodu lichej gumy makulaturę chwilami w ilości powyżej 
10% wydrukowanych oddanych do gumowania znaczków. 

W ostatnich partiach ilość makulatury otrzymywanej przy gumowaniu spadła 
prawie do 1% co w znacznej mierze trzeba przypisać staraniom osobistym Ob. 
Marcelego Doleżala w fabryce gumy. 

Perforacja. 
Perforacja odbywa się w innej sali poza obrębem sali maszyn drukarskich i jest 

pod nadzorem kilku urzędników przydzielonych do kontroli. Ilość makulatury jest 
minimalna, a wobec możliwości wyzyskania większości znaczków z odrzuconych 
arkuszy wyrazi się zaledwie małym ułamkiem procentu. Natomiast trudność stanowi 
użycie tylko jednej maszyny perforacyjnej o ząbkowaniu liniowym 11 ½. Stąd też mimo 
ukończenia druku znaczków, perforowanie ich będzie musiało trwać dłuższy czas, o ile 
nie uda się uzyskać dalszych maszyn perforacyjnych. W każdym razie można pokrywać 
bieżące zapotrzebowanie znaczków obecnie wydanych. W razie przydzielenia dalszego 
druku znaczków nowych wydań muszą, być dostarczone dalsze maszyny tak do 
perforacji jak i odpowiednie aparaty ogrzewające do gumowania. 



Próby. 
Wobec ustalenia zasadniczych kolorów pojedynczych wartości znaczków odpadły 

wszelkie próby kolorów. Przed drukiem każdej wartości znaczków wykonano wprawdzie 
po kilka arkuszy prób druku i kolorów równocześnie, jednak kolory nie różnią się 
zasadniczo tylko lekko w odcieniu. 

Tylko przy próbach druku znaczka po 6 zł. wykonano próby w kolorze czerwonym 
mianowicie czystym karminem, na który oko ludzkie jest bardzo wrażliwe i który oddaje 
bardzo pięknie półtony. 

Próby te zaliczono do makulatury i tak jak i ona nie dostały się poza obręb 
drukarni, wszystkie bowiem zaliczone, zostały zmagazynowane do urzędowego 
zniszczenia komisyjnego przez, pocztę.  

Opinia filatelistów 
Jako Wiceprezes Krakowskiego Towarzystwa filatelistycznego miałem 

sposobność wysłuchania opinii tutejszych zbieraczy o tych nowo wydawanych 
znaczkach jak również i kupców filatelistycznych. 

Opinia zbieraczy jest jednomyślna i najzupełniej zgodna z tym, że obecnie 
wydawane znaczki przez Dyrekcję Krakowską są najpiękniejszymi ze wszystkich 
znaczków polskich wydanych po oswobodzeniu od Września 1944 r. tak co do 
rysunków i projektów, ujęcia artystycznego jak i doboru kolorów i artystycznego druku 
heliograwurą. 

Kupcy mają tylko zastrzeżenie, że nabywane arkusze wykazują często na swoich 
poszczególnych znaczkach uszkodzoną farbę drukarską skutkiem sklejania się arkuszy 
i następnego przylepiania się jej do leżących na nich gumowanych stron arkuszy: 
znaczków takich bowiem nie mogą sprzedawać jako nieuszkodzonych, mogą je tylko 
zużyć do korespondencji. 
W Krakowie, dnia 12 kwietnia 1945 r.   
/-/ podpis 
(Stanisław Mikstein) 


