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Treść i pisownia zgodna z oryginałem. Treść w tekście drukowana kursywą, jest zapiskiem odręcznym wykonanym na dokumencie.  
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1.
Znaczki na przesyłki urzędowe zwykłe i polecone. 

Zatwierdzone i nadesłane przez Ministerstwo P. i T. projekty dwóch znaczków 
na przesyłki urzędowe, a to jednego na przesyłki zwykłe a drugiego 
na polecone, dostały się do Drukarni Narodowej w Krakowie w drugiej połowie 
maja br. gdzie też natychmiast przystąpiono do prac przygotowawczych sporządzenia 
walców drukarskich. 

Projekty obu tych znaczków wykonane w dużym formacie obejmowały jako 
godło państwowe orła cieniowanego punktami i ujętego w ornamentację i napisy 
kreskowe skutkiem wykonania tych projektów rysunkiem kreskowym i punktowym 
nadawały się one tylko do kreskowego druku, a więc zwykłego wypukłego z cynkotypów 
lub płaskiego litograficznego. Ponieważ jednak Drukarnia Narodowa nie jest 
przystosowana ani do litografji ani też do sporządzenia zwykłych klisz płaskich 
cynkowych, jak również ponieważ skutkiem przynaglenia o wykonanie tych znaczków 
ze względu na pośpiech nie możne było starać się o sporządzenie form innej firmie, 
przeto musiano się niestety zdecydować na druk rotogrsvvurą, nieodpowiednią do 
reprodukcji rysunków kreskowych. 

R y s u n e k  obu tych znaczków zasadniczo  jednakowy, formatu 17x22 mm 
obejmuje u góry napis "POCZTA POLSKA” poniżej jako godło państwowe orła na 
ośmiobocznym,  jednolitym, tle;   tło  jest  otoczone  czterema, równolegle do siebie 
biegnącymi, białymi, łamanymi  linjami,  tworzącymi  skutkiem tego również zamknięte 
ośmioboki. Z tych czterech linij otaczających orła druga od zewnątrz jest najgrubsza a 
dwie środkowe najcieńsze. Pod tym ozdobnym ośmiobokiem znajduje się napis 
zawierający w pierwszym wierszu drobnymi literami o grubości 1,0 mm. „PRZESYŁKA 
URZĘDOWA” a w drugim większymi literami o wysokości 1,6 mm „ZWYKŁA” względnie 
„POLECONA”. 

Między napisami górnym względnie dolnym a ukośnymi bokami ośmioboku 
powstałe cztery trójkąty dotykające lewego względnie prawego brzegu znaczka 
zawierają po 9 kreseczek biegnących równolegle do dwóch krzyżujących się przekątni 
ośmioboku, dalej zaś ku środkowi znaczka, na kreskach ośmioboku krzyżyki o równych 
spiczasto zakończonych ramionach. 

Walce drukarskie przygotowano dla znaczków na przesyłki zwyczajne na 
dzień 26. maja a dla znaczków na polecone na dzień 30. maja br. Każdy z tych walców 
był przystosowany do druku arkuszy po 200 znaczków ugrupowanych w dwóch blokach 
po 100 znaczków. Znaczki każdego bloku tworzyły 10 rzędów poziomych każdy po 10 
znaczków. Jednakowoż skutkiem zwiększenia ilości znaczków musiano cokolwiek 
zmniejszyć ich format, dlatego też znaczki te są cokolwiek mniejsze od innych 
normalnych opłatnych. 

P a p i e r użyty do druku znaczków urzędowych tak na przesyłki zwykłe 
jak i polecone pochodzi z Łodzi z fabryki "Emil Hoffmann, Buntpapierfabrik" i był 
sporządzony jeszcze za czasów okupacji niemieckiej. Jest on gruby, gąbczasty 
żołtawoszary, gumowany przed drukiem. Gumowanie jest żółtawe 
jaśniejsze gładkie lub ciemniejsze szorstkie. Wielkość arkuszy użytych 
do druku wynosiła przy obydwu znaczkach po 49 x 34 cm. Jest to ten sam papier, 
którego użyto do  druku znaczków krakowskich po  50 gr.  części  znaczków po 2 i 3 zł. 
po 2 i_3 zł. znaczków po 1 i 5 zł. na Kongres Prac. Poczt. w Poznaniu oraz znaczków 
Grunwaldu po 5 zł. 

P e r f o r a c j e wykonano linjowo i to na arkuszach znaczków na przesyłki 
zwyczajne albo 10 ¾  lub też 11 a na arkuszach znaczków na przesyłki polecone tylko 
10 ¾. Perforacja jest jednak dotychczas nieukończona, a nie wykluczone jest, że część 
tych znaczków będzie jeszcze perforowana poza obrębem Drukarni Narodowej, gdzie 
może otrzymać inne ząbkowanie. 

N a k ł a d y zamówione były w ilości dla znaczków na przesyłki zwykłe 
10,000.000 a na polecone 5.000.000. 

Dalsze cechy, jako indywidualne i odrębne dla każdego z tych znaczków podaję 



osobno. 
Znaczek na przesyłki urzędowe zwyczajne 

Barwa tego znaczka była w zarządzeniu z 7/4 1945 oznaczona jako fioletowa, 
przy czym równocześnie załączono jako wzory tejże kilka przedwojennych znaczków 
urzędowych, wydania z 1.IV.1935. Przy próbach i zaczęciu druku starano się też 
właśnie dobrać odcień farby do tych wzorów. Ponieważ drukarnia nie dysponowała 
odpowiednią czystą farbą, przeto musiano sporządzić mieszankę, w której podstawą 
była farba niebieska; farbie tej nadano odpowiedni żądany odcień przez domieszkę 
farby czarnej, białej oraz czerwonej. Odcień dobrano odpowiednio do przesłanych 
wzorów bardzo starannie i w granicach możliwości w obecnych warunkach – bardzo 
dokładnie. Musi się bowiem wziąć pod uwagę, że przysłane wzory z wydania z 1935 r. 
były drukowane na białym papierze bezdrzewnym, obecne zaś na grubym gąbczastym 
żółtawoszarym, co wybitnie wpływa na wygląd barwy. 

P r  ó  b  y_ jakości wytrawienia walca  i dobranie barwy  odbyły się  w  dniu 28. 
maja br. Po zrobieniu kilku odbitek skonstatowano dobre wytrawienie walca, brak 
uszkodzeń lub różnic mogących mieć filatelistyczne znaczenie oraz ustalono odcień 
barwy. Wobec tego odrazu przystąpiono do druku definitywnych tych znaczków. Próby 
zrobiono na niegumowanym papierze. 

D r  u k odbywał  się na maszynie Palatia II,  w dniach 28,29 i  30 maja, oraz 
1,2,4,5,6,7,8 i 9.czerwca 1945 tj. łącznie 11 dni. Do druku wydano 51.134 arkuszy 
papieru łódzkiego, z czego otrzymano 629 arkuszy makulatury drukowej oraz 50.505 
dobrych odbitek. Nadwyżka wynoszące około 1% jest przeznaczona na pokrycie strat 
przy perforacji skutkiem, odpadnięcia makulatury ząbkowania. 

A r k u s z e drukarskie wielkości 49 x 34 cm. obejmowały po 200 
znaczków w dwóch blokach po 100 znaczków, oddzielonych od siebie ostępem 9 1/2 
mm. przyczym marginesy wynosiły: górny 5 cm. lewy - 36 ½ mm, prawy 16 ½ mm, a 
dolny 25 mm. 

Znaczek  na przesyłki urzędowe polecone 
B  a  r  w  ę  tego  znaczka  oznaczoną w wyżej  cytowanym rozporządzeniu  

jako oranżową ustalono  również  stosownie   do przysłanego wzoru odpowiedniego          
znaczka na  przesyłki polecone z wydania  z 1. IV.1935. Jako podstawowej farby użyto 
farby ciemnoczerwonej którą dysponowała drukarnia. Barwę tę rozjaśniono i 
sprowadzono do odcienia czerwono-pomarańczowego dodatkiem farby żółtej. 

P r ó b y jakości przygotowania i wytrawienia walca oraz dobrania 
odpowiedniego wyznaczonego odcienia barwy przeprowadzono w dniu 30 maja 1945. 
Po zrobieniu kilku odbitek próbnych na użytych później do druku definitywnych 
znaczków papierze i skonstatowaniu dobrego wytrawienia walca oraz braku 
jakichkolwiek osobliwości w wykonaniu poszczególnych znaczków, które by 
mogły mieć znaczenie filatelistyczne a nadto ustaleniu odcienia barwy, 
przystąpiono od razu do dalszego druku definitywnych tych znaczków. 

D r u k  tych znaczków  odbywał   się  w dniach 30.maja, 1,2,4,7,8 i 9. czerwca 
1945 na maszynie Liti. Do druku wydano 25.994 arkuszy, z czego otrzymano 415 
arkuszy makulatury oraz 25.579 arkuszy dobrych odbitek. Nadwyżka była 
przeznaczona na pokrycie strat w makulaturze perforacyjnej. 

A r k u s z e drukarskie wielkości jak poprzednie, obejmowały po 200 
znaczków w  dwóch blokach po 100 sztuk oddzielonych od siebie  odstępem 11 mm. 
Szerokość marginesów arkusza drukarskiego wynosiła: u góry 51 mm, po stronie  
lewej 29 mm.,  po prawej   19 mm.,  a u dołu 25 mm. 

Uwagi 
Znaczki powyżej opisane mimo również starannego wykonania tak walców 

drukarskich jak i uskutecznienia samego druku przedstawiają się prymitywnie i bez 
jakichkolwiek walorów artystycznych. Powodem tego jest nieprzystosowanie projektów 
kreskowych do druku rotograwurowego oraz pojedyncze ujecie. 
Kraków, 12 lipca 1945       Mikstein Stanisław mp. 
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