
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 z druku znaczków po 1 zł. z serji wydanej  
z okazji oswobodzenia miasta Gdańska, za czas do dnia 21 sierpnia, włącznie. 

 
Ma pamiątkę oswobodzenia miasta Gdańska poleciło Ministerstwa Poczt i 

Telegrafów wydrukować serię znaczków pocztowych o nominalnej wartości 1, 2 i 3 zł z 
widokami zabytków Gdańska i daty oswobodzenia 30.III.1945. Z druku znaczków po 2 i 3 
zł. ukończonego 4 sierpnia przedłożyłem już poprzednio sprawozdania. Niniejsze 
sprawozdanie obejmuje tylko znaczek za 1 zł. i za czas do 21 sierpnia włącznie albowiem 
z powodu nakładu 150000 arkuszy druku dotychczas nie ukończono, nadto z powodu 
konieczności druku znaczka pamiątkowego "Westerplatte" za 1 + 9 zł. i chwilowego braku 
papieru w dniu 22.8.1945 musiano druk tych znaczków po 1 zł. przerwać. 

Projekt znaczka za 1 zł. wykonany przez art. graf. Józefa Wilczyka w Krakowie, w 
formacie stojącego prostokąta o wymiarze18,7 x 28,8 cm. i zatwierdzeniu przez 
Wojewódzkie Biuro Kontroli Prasy w dniu 19. V. 1945 M-01836, dostał się do drukarni w 
dniu 19.VII.1945, gdzie zaraz zaczęto montaż matrycy do sporządzenia walca. Gotowy 
walec I oddano dnia 20.VII.1945 o godz. 15.30 do przechowania w magazynie oddanym 
do użytku poczty. 

Rysunek znaczka o wymiarze 19,4 x 30 mm. składa się: 
1/. u góry z leżącego prostokąta obwiedzionego białą cienką obwódką o wymiarze 19 x 2,8 

mm., niżej  
2/. z właściwego rysunku znaczka w formie stojącego prostokąta  o wymiarze 19,4 x 27 

mm, obejmującego widok Bramy z żurawiem w Gdańsku z podaniem u dołu wartości 
nominalnej i  daty oswobodzenia. 

Górny leżący prostokąt obwiedziony jaśniejszą obwódką o wymiarze 19 x 2,8 mm., 
jednolitym oliwkowym tle posiada napis "POCZTA POLSKA” o wymiarze 18 x 1,8 mm,  
wykonany biał wykonany białymi literami. 

Właściwy rysunek znaczka obejmuje widok Bramy z żurawiem. Górna część Bramy 
rysuje się na tle białych obłoków, u dołu zaś na pierwszym planie jest woda /rysunek 
kanału nad którym wznosi się ta brama/. U samego dołu w środku jest na tle rysunku wody 
napis "GDAŃSK" białymi literami. Wymiar tego napisu 6,8 x 1,5 mm. W obydwu dolnych 
ach właściwego rysunku znaczka znajdują się kwadraty wielkości 5 x 5 mm. obwiedzione 
jaśniejszymi obwódkami. W lewym kwadracie jest oznaczona wartość nominalna "1 ZŁ." o 
wymiarze 4 x 3,1 mm., białymi cyframi i literami otoczonymi ciemniejszymi obwódkami na 
nieco jaśniejszym tle. W prawym zaś kwadracie 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 arkuszy    są  jednakowe  i  niewykazują  bardzo 
drobnych cech indywidualnych  - przypadkowych - żadnych odmian lub cech mogących  
im  nadać  jakąkolwiek odmienną wartość filatelistyczną w stosunku do innych znaczków 
tego samego arkusza.  

Ze względu na nakład 150.000 arkuszy znaczki te muszą być drukowane 
przynajmniej z trzech różnych walców a to skutkiem zużywania się walców zrobionych z 
miedzi, co zresztą jest określone w umowie z drukarnią. Stąd też w arkuszach 
drukowanych z różnych walców występują pewne drobne przypadkowe cechy mogące 
służyć do rozróżniania arkuszy drukowanych różnymi walcami, mimo przygotowania ich z 
tej samej matrycy zasadniczej. Ponieważ do dnia 21.VIII.1945 były w użyciu dwa walce, 
przeto podaję charakterystyczne, przypadkowe cechy mogące posłużyć do odróżniania 
arkuszy pochodzących z druku każdego z tych wilców. 

Arkusze drukowane z walca I, wykonanego w dniach 19-20.VII.1945, założonego do 
maszyny drukarskiej w dniu 2.8.1945 wykazują następujące przypadkowe, drobne cechy:  
na 4-tym znaczku: ciemniejsza pionowa smuga na niebie pod wyrazem POCZTA; 
na 10-tym zn.: cieniutka smuga na obłokach po lewej stronie bramy; 
na 41-szym zn.: na lewym marginesie przed znaczkiem 41 w odległości 17 mm. pionowa 

kreseczka dłuższa a po niej dwie krótsze;  
na 53-cim zn.: nad „O” wyrazu POLSKA jaśniejsza plamka; 
na 70 i 80-tym zn.: jaśniejsze niebo po prawej stronie Bramy z żurawiem; 
na 85-tym zn.: przy prawej ramce na niebie mała pozioma kreseczka; 
na 88-mym zn.: po prawej stronie na obłokach mała plamka rastrowa; 



na 93-cim zn.: plamka jasna na niebie po lewej stronie bramy z żurawiem; 
na 91-95-tego zn.: obwódki rastrowe u dołu znaczków. 
Arkusze drukowane z II walca, wykonanego w dniach 8-9.VIII.1945. a założonego do 
maszyny drukarskiej w dniu 13.VIII.1945 wykazują następujące cechy indywidualne: 
na 1-szym zn.: na marginesie przed znaczkiem w odległości 23 mm. trzy kropki; 
na 8-mym zn.: pod dolna ramką, pod ZŁ. ciemny punkt; 
na10-tym zn.: po lewej stronie na obłokach ciemniejsza smużka; 
na 15-tym zn.: po lewej stronie tuż przy wieży jaśniejsza plamka na niebie; 
na 25-tym zn.: na ramce pod "Z" wyrazu POCZTA jaśniejsza plamka; 
na 29-tym zn.: po prawej stronie nad kominem na niebie ciemny punkt; 
na 38-mym zn.: kreska na obłokach nad prawą stroną bramy; 
na 50-80 zn.: przed tymi znaczkami przerywana kreska, najwybitniejsza przed 600-tym 

znaczkiem; 
na 79-tym zn.: punkt u góry w literze „O” wyrazu POCZTA; 
na 90-tym zn.: punkt ciemny u dołu w literze „C” wyrazu POCZTA; 
na 97-mym zn.: u dołu na falach ciemny punkt powyżej litery „G” wyrazu GDAŃSK; 
na 91-92 zn.: u dołu obwódki rastrowe pod znaczkami; 
na 91-100 zn.: mniej lub więcej wyraźna siatka rastrowa na białych obłokach. 

Powyższe cechy są zestawione na podstawie pierwszych odbitek, w ciągu druku 
mogą niektóre zniknąć a natomiast powstać nowe, także w innych miejscach arkuszy, 
walec bowiem w czasie druku ulega zużyciu. Walec II w stosunku do walca l wykazuje 
głębsze wytrawienie, co powoduje obfitsze przenoszenie farby, a zatem także ciemniejszy 
wygląd zniczków, mimo użycia tej samej mieszanki farby. 
Barwa znaczków jest oliwkowa /ciemno żółtozielona/ i została dobrana ściśle do 
nadesłanej próby /wzoru/ wykonanego w dniu 6.VI.1945. Do druku użyto jednolitej 
mieszanki wobec czego pewne minimalne wahania następują tylko skutkiem ilości 
przenoszenia farby w zależności od wytrawienia walca, oraz niejednolitości powierzchni, 
niesatynowanej, drzewnego papieru. 

Wielkość znaczków. Wielkość samego znaczka wynosi 19,4 x 30 mm., wielkość zaś 
z marginesem i perforacją przy idealnym wytłoczeniu perforacji powinna wynosić 24,3 x 
34,9 mm. jednakowoż z powodu wahania się odstępów między znaczkami w granicach od 
0,4 mm. a przedewszystkiem liniowej perforacji może ulegać wahaniom do 3 mm. 
Ponieważ średnica dziurek wynosi około 1 mm. przeto minimalna wielkość znaczka przy 
nieuszkodzonym perforacją rysunku musi wynosić około 21 x 31,5 mm. 
Odstępy między poszczególnymi rzędami poziomymi i szeregami pionowymi wahają się 
od 4,8 do 5,2 mm. a zatem w granicy 0,4 mm. W szczególności zaś przedstawiają się 
następująco w obydwóch walcach, jako sporządzonych z tej samej zasadniczej matrycy. 
 
Między poziomymi 

rzędami lub 

pionowymi 

szeregami 

Między rzędami poziomymi po stronie Między pion. szeregami 

lewej prawej u góry u dołu 

1 i 2 4,9 4,9 5,0 4,9 

2 i 3 4,8 4,9 4,9 4,9 

3 i 4 4,8 4,9 4,9 4,8 

4 i 5 4,9 4,8 5,0 4,9 

5 i 6 4,8 4,8 4,9 4,9 

6 i 7 4,9 4,8 5,0 4,9 

7 i 8 4,8 4,9 4,9 4,9 

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

9 i 10 4,8 4,9 5,0 5,2 

Powyższe wymiary są podane w milimetrach. 
Arkusz drukarski będący zarazem arkuszem sprzedażnym posiadają wielkość 29,8 x 

42,7 mm. i obejmuje w dziesięciu rzędach poziomych po dziesięć znaczków czyli łącznie 
100 znaczków. Margines górny posiada szerokość 50 mm., lewy do 44 mm., prawy do 14 
mm., a dolny 32 - 33 mm. 

Technika wykonania. Znaczki te wykonano rotograwiurą t. j. wklęsłym drukiem 
siatkowym z walców miedzianych. Skutkiem wykonania rotograwurą rysunek tych 
znaczków jest rozbity na kwadraty / punkty o różnej ilości przeniesionej farby drukarskiej, 
co właśnie powoduje półtony tworzące rysunek znaczków. 



Druk z walca I odbywał się w dniach 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20 i  21 
sierpnia a  zatem dotychczas łącznie 14 dni  na maszynie „Palatia  II” Nr.17.647 z fabryki 
Albert Frankenthal. Walec I założono do tej maszyny w dniu 2.VIII.1945. Do druku wydano 
do dnia 21.VIII.1945 włącznie 77.015 arkuszy, z czego otrzymano 726 arkuszy makulatury 
oraz 76.289 dobrych odbitek.  

Druk z walca II sporządzonego w dniach 8-9.VIII.1945 a wstawionego do maszyny 
dnia 13.VIII.1945 odbywa się w dniach 16,17,18,20 i 22 sierpnia a zatem w pierwszych 
pięciu dniach na maszynie „Liti” Nr. 116. 31/1926 z fabryki maszyn Johannisberg, 
Geisenheim nad Renem, z aparatem nakładającym "Original-Universal" z fabryki Kleim & 
Ungerer, Nr. 14.923, Leipzig, Leutzsch. Do druku wydano 11.539 arkuszy z czego 
otrzymano 162 arkusze makulatury oraz 11.377 arkuszy dobrych odbitek. 

A zatem do dnia 21.VIII.1945 włącznie ogółem do druku oboma walcami I i II wydano 
88. 554 r arkuszy, z czego otrzymano 888 arkuszy makulatury oraz 87.666 dobrych 
odbitek. 

Papier użyty do druku tych znaczków jest bez wodnych znaków, gumowany przed 
drukiem i pochodzi z fabryki w Łodzi. Zawiera on dużą domieszkę drzewnika /celulozy/, 
skutkiem czego posiada odcień żółtawoszary. Powierzchnia jego nie jest zupełnie gładka, 
wykazuje bowiem szereg skaz w postaci włókien, plamek lub ciał obcych. Często 
wykazuje więcej lub mniej wyraźne prążkowanie. Jakość też powierzchni wpływa i na 
przyjmowanie farby i na jej odcień. Gumowanie jest jasno do ciemno żółtego, błyszczące 
do szorstkiego skutkiem zawartości ciał obcych /prochu i kurzu/. Grubość papieru wraz z 
gumowaniem waha się w granicach od 0,08-0,1 mm. 

Perforacja na razie odbywała się w firmie Wdowiaka, ulica Morsztynowska. 
Ząbkowanie było liniowe 11 ½ . Dalsze sprawozdanie złożę po zakończeniu druku. 

W Krakowie, dnia 25 sierpnia 1945 r. 
Zgodność potwierdzam:    /-/ Stanisław Mikstein 
Drukarnia Narodowa 
w Krakowie 
pod zarządem 

Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik 

 


