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Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. 
(I) – Zestawy form drukowych.

Artykuł  ten  w  wersji  pierwotnej  został  ogłoszony  na  XIV  Konferencji  PAF  w  Ciechocinku 
30.04.2007. Poniższy tekst we wtórnej wersji został rozbudowany i poszerzony o nowe materiały i  
aspekty wynikające z najnowszych badań przeprowadzonych w okresie lipiec - wrzesień 2007 r.

  W tym roku mija 10 lat od ukazania się 
pierwszego  obszernego  specjalistycznego 
artykułu  niestrudzonego  red.  Rejnowskie-
go. Artykuł ten [1] nota bene nic nie stracił 
na swej aktualności. Jest w dalszym ciągu 
jednym z punktów wyjściowych do wszel-
kich rozważań nt. specjalizacji tej emisji.
  Druk znaczków rozpoczęto w  Państwo-
wej Wytwórni  Papierów  Wartościowych 
(il.1) w Warszawie. W 1996 roku – decyzją 
Rady Ministrów przywrócono Wytwórni hi-
storyczną nazwę –  Polska  Wytwórnia Pa-
pierów  Wartościowych  Spółka  Akcyjna. 
Zmiana nazwy jest uwidoczniona także na 
znaczkach. Od wydania znaczka „Wisława 
Szymborska - laureatka Literackiej Nagro-
dy Nobla w 1996 r.” w dn. 10.XII.1996 (Fi. 
3485)  znaczki  wyprodukowane  w  PWPW 
posiadają skrót „PWPW S.A.“ (il.2).
  Znaczki emisji Znaki Zodiaku są niemymi

świadkami minionej epoki jedynymi do dziś 
produkowanymi w PWPW S.A. znaczkami, 
posiadającymi stary skrót.

Przez okres 10 lat ich produkcji nie zmienio-
no  układu  znaczków  i  zawartości  arkuszy 
(10x10),  ich wymiarów (25.5 x 31.25 mm), 
miary perforacji 11¾ :11½ (moduł ząbkowa-
nia wynosi - 1.70 : 1.739, wyrażony w licz-
bach  dziesiętnych 11.758 : 11.521).

Formy drukowe
Forma drukowa – układ elementów druku-
jących  i niedrukujących (dalej: zestaw wal-
ców) w zależności od techniki drukowania,  
przystosowanych  do  przenoszenia 

il. 4 - Seria znaczków „Znaki Zodiaku” 
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obrazu  przy  użyciu  środków  barwiących 
(farb),  na zadrukowywane podłoże lub  po-
wierzchnię pośredniczącą. [2]

Znaczki tej emisji drukowano na maszynie 
zwojowej 5-kolorowej GOEBEL-3. Do druku 
wykorzystano  zestawy  czterech  walców 
drukujących: dwa walce dla barwy podsta-
wowej  w dwóch odcieniach: ciemnym i ja-
snym, oraz dwa walce po jednym dla barwy 
żółtej  i  dla barwy czarnej.  Każdy znaczek 
drukowano  zestawami  4-walców  tworzą-
cych  „formy  drukowe”.  W  formach  druko-
wych  każdy z  walców można było  wymie-
niać indywidualnie lub grupowo pozostawia-
jąc  pozostałe  w  dalszym  ciągu  zestawie. 
Przez taką wymianę powstawała nowa for-
ma drukowa. W okresie drukowania znacz-
ków  Zodiaku z  tej  opcji  korzystano  w 
PWPW, jak później pokażemy, dość często.

  Dla potrzeb tego opracowania zastosowali-
śmy wirtualną numerację walców w formie 
drukowej w kolejności barw: dwa walce do 
drukowania  barwą  podstawową  w  dwóch 
odcieniach: ciemno- i jasno- oraz walec do 
drukowania barwą żółtą i walec do drukowa-
nia barwą czarną.  W krajach anglosaskich 
określenie  takiego  zestawu  walców  brzmi: 
cylinder number inscription. Ilość cyfr w ta-
kim numerze uzależniona jest od ilości wal-
ców drukujących. 

  Numerację rozpoczyna się zwykle od nu-
meru  1111.  Układ  cyfr  1111  oznacza,  iż 
znaczki  drukowano czterema kolorami ze-
stawem czterech pierwszych walców (stare 
określenie  mogłoby  brzmieć  N.1.W.I.)  Po 

wymianie któregoś z walców zapis uległby 
zmianie  w  zależności  od  wymienionego 
walca na: 1112 – gdy wymieniono walec do 
drukowania barwą czarną,  1121 – po wy-
mianie  walca  do  drukowania  barwą żółtą, 
1211 – po wymianie walca do drukowania 
barwą podstawową jasną i na zakończenie 
2111 - po wymianie walca do drukowania 
barwą podstawową ciemną. Na il. 5 poka-
zany jest amerykański znaczek drukowany 
6-kolorowo i  posiadający  barwny  zapis, 
przy czym każda cyfra przypisana jest for-
mie  drukującej  określoną  farbą.  Forma ta 
drukując część rysunku odbija także w tej 
samej  barwie  cyfrę  stanowiącą  część  nu-
meru zestawu. 
  Zestawy czterech walców, tworzących for-
my drukowe użyte do druku w latach 1996 
–  2006  można  podzielić,  ze  wzgl.  na  ich 
charakterystyczne cechy, na sześć zasad-
niczych okresów o płynnych granicach dla 
poszczególnych  nominałów  w  czasie  któ-
rym to PWPW je używała i pod koniec okre-
su dokonywała najczęściej wymiany całego 
zestawu czterech walców. To płynne przej-
ście najlepiej  odzwierciedlają fazy produk-
cyjne  z  końca  pierwszego,  kiedy  znaczki 
drukowano formami trawionymi, i początku 
drugiego okresu, kiedy PWPW podjęło rów-
nocześnie produkcję niektórych nominałów 
formami grawerowanymi.
  Podział na okresy nastąpił na podstawie 
charakterystycznych  cech określonych  pa-
trząc  na  arkusz  znaczków  gołym  (nie 
uzbrojonym) okiem. Przy czym okres szó-
sty ze względu na długi okres i zasadniczą 
różnicę jednej z cech został podzielony na 
dwie podgrupy 6a i 6b.
  Do  charakterystycznych  cech  pierwszo-
rzędnych zaliczamy m.in.: wzorce tonalno-
ści, pola testowe o pokryciu rastrowym lub 
z pełnym nasyceniem, skale tonalne barw, 
znaki:  formatowe, pomocnicze,  pasowania 
(punktura, krzyżyki markacyjne, znaki auto-
tronowe)  itp.  Znaki  te  spotykamy  najczę-
ściej  na  górnym  i  dolnym  marginesie.  W 
celu określenia cech drugorzędnych – w nie-
rzadkim przypadku pozostającą jedyną moż-
liwością ustalenia nowego odmiennego wal-
ca w zespole drukującym – jest niezbędne 
posiadanie dobrej lupy. Cechy drugorzędne 
określamy i  definiujemy na podstawie  ob-
serwacji  rastra  i  mają  wpływ  na ustalenie 
nowej formy drukowej w obrębie grupy.
  Kolejność  nakładania  farb  jest  bardzo 
ważna. Pomimo iż do druku znaczków „Zo-
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diaku” nie użyto barw CMYK i specjalnej „S” 
na podstawie obserwacji znaku dla autotro-
nu  i  znaków  registracyjnych  pasowania 
barw, znajdujących się na lewym margine-
sie, można ją, mimo to, ustalić, porównując 
arkusze zn. Znaki Zodiaku z arkuszami wy-
dania „Dworki polskie”. Arkusze te posiadają 
na lewym marginesie skale tonalne a na dol-
nym skale do pomiarów spektrofotometrycz-
nych w kolejności CMYKS od lewej do pra-
wej:  cztery barwy procesowe (CMYK) plus 
barwa S - specjalna lub także nazywana nie 
procesowa (systemowa) lub „farba PMS”, w 
kolejności:  barwa  główna  w  dwóch  odcie-
niach ciemno-, i jasno-, oraz żółta i czarna. 
Skale tonalne na lewym marginesie: czarna, 
ciemno-, jasno- i żółta. Kolejność znaków re-
gistracyjnych  pasowania  barw  (ryc.  A)  (z 
lewa na prawo): (1) magenta (znak dla auto-
tronu) – (2) cyjan - (3) magenta - (4) żółta - 
(5) magenta -  (6) czarna -  (7) magenta i 
specjalna.

Przy zachowaniu powyższych ustaleń otrzy-
mamy dla znaczków „Znaki Zodiaku” nastę-
pujące zestawienie:

• walce trawione   (B)  :
(a) ciemno- (znak dla autotronu), - (b) żółta – 
(c) ciemno-,  (d) jasno-,  (e) ciemno-,  (f) 
czarna i (g) ciemno-. 

• walce grawerowane   (C)  :

(1) jasno- (znak dla autotronu), - (2) ciemno-, 
-  (3)  jasno-,  (4)  żółta -  (5)  jasno-, -  (6) 
czarna i (7) jasno-. 

Walce trawione
Do końca roku 1996 wszystkie znaczki tej 
serii, a od lutego do końca czerwca 1997 r. 
poszczególne  wartości  drukowano  z  form 
trawionych (por m.in. [1] s. 249-250).  Sto-
sowano raster o gęstości 100 linii / cm, przy 
czym  poszczególne  walce  posiadały  dla 
różnych barw odmienne kąty odchylenia ra-
stra.

nominały = 20 i 70 gr
jasno-: 15°, ciemno-: 15°, czarna 15°, żółta: 15°, 

Barwa czarna posiadała dwie różne miary gę-
stości rastra R100 i R80; tzn. 100 punktów lub 
80 punktów na 1 cm.

nominały = 5, 10, 25, 30, 50, 55 gr, 2 i 5 zł 
jasno-: 45°, ciemno-: 75°, czarna: 15°, żółta: 0°, 

nominał = 40 gr 
jasno-:  45°,  ciemno-:  15°,  czarna:  15°,  żółta: 
15°,  

nominał = 1 zł 
jasno-: 75°, ciemno-: 45°, czarna: 15°, żółta: 0°, 

Ogólny wygląd rastra w formach trawionych. 

A B C



Linie rastra przecinają się pod kątem prostym.
Wspólne cechy arkuszy wykonanych for-
mami trawionymi - okres 1 (03.96 - 07.97).
  W lewym górnym rogu,  na wys.  nazwy 

znaku zodiaku znaj-
duje się znak auto-
tronu (znak służący 
do   przekazania  
informacji  umożli-
wiający  automa-
tyczne  sterowanie 
mechanizmem  per-
forującym) (il.6). Po-
niżej w formie trape-
zów  –  znaki  o  peł-
nym nasyceniu  ste-
rujące elektronicznie 
pasowanie poszcze-
gólnych  barw  (il.7). 
Pomiędzy nimi odci-
śnięte typograficznie 
siedmiocyfrowe  nu-
mery z literą (il.8)  

• Krzyżyki  markacyjne:  w  rogach  arkusza 
oraz nad 5/6. i pod 95/96. polem (il. 9),

• Tytuł emisji „ZNAKI ZODIAKU”: na prawym 
marginesie na wys. 5. i 6. rzędu znaczków.

Pozycja ta nie ulega zmianie przy wszystkich 
zestawach walców formy I i  w dalszym opi-
sie nie będzie szczególnie wymieniana. Ze-
stawami 1111 drukowano wszystkie znacz-
ki tej serii w okresie od marca 1996 do koń-
ca czerwca początku lipca 1997 r. Do ostat-
nich  znaczków  drukowanych  walcami  tra-
wionymi należą wartości 50 i 70 gr. 

Walce grawerowane. 
W roku 1996 PWPW przeprowadza próby z 
nową technologią wykonywania form druko-
wych. Wydanie z okazji Światowego dnia 
Poczty (9.10.1996 r. -  Fi 3477 / blok 115) 
jest  pierwszą  emisją  Poczty  Polskiej  wy-
konaną w PWPW formami grawerowanymi. 
W grudniu 1996 r. ukazuje się pierwszy zna-
czek serii Znaki Zodiaku o nominale 55 gr 
wykonany  formami  grawerowanymi.  Po 
nim, znaczek za 40 gr, a w styczniu 1997 r. 
dalsze nominały.

Wspólne  cechy  arkuszy  wykonane  for-
mami grawerowanymi:

• Krzyżyki markacyjne na przecięciu z okrę-
gami o średnicy 3 mm: w rogach arkusza 
oraz nad 5/6. i pod 95/96. polem (il. 10)  

      31-51. pola

Numery arkuszy na 
wys. 11-21. pola          21-31. pola. 

il. 7

il. 8

il. 6

il. 9



Pozycja ta i wygląd nie 
ulegają  zmianie  przy  
wszystkich dalszych ze-
stawach i w dalszym ich 
opisie  nie  będą  szcze-
gólnie wymieniane. 

Poniżej w formie trapezów - znaki o pełnym 
nasyceniu sterujące elektronicznie pasowa-
nie  poszczególnych  barw.  Pomiędzy  nimi 
odciśnięte  typograficznie  siedmiocyfrowe 
numery z literą  (por. il. B i 7-8).

Różnice w rysunkach znaczków wykona-
nymi walcami trawionymi i grawerowany-
mi: 

- dla wart. 25, 30 i 70 gr pozycja litery „M” 

formy 
trawione  - pod rogiem ramki znaczka
grawerowane - lekko przesunięta w prawo

- dla wart. 20 gr i 2 zł - pozycja cyfry „6” 

formy 
trawione  - pod końcem ramki
grawerowane - wychodzi lekko poza ramkę

- dla wart. 20 gr – 
odstęp „PWPW 1996” od ramki rysunku 

formy 
trawione  - 0.1 mm

grawerowane - 0.5 mm

Dla pozostałych nominałów odstępy te wynoszą:

formy                    trawione                  grawerowane     
nominał
 5 gr 0.4 mm 0.3 mm

10 0.4 0.4
20 0.1 0.5
25 0.4 0.4
30 0.4 0.3
40 0.3 0.3
50 0.3 0.25
55 0.3 0.4
70 0.3 0.4

100 0.3 0.3
200 0.5 0.4
500 0.3 0.4

Ogólny wygląd rastra w grupie 2 

Cechy arkuszy z okresu 2  (12.96 - 07.98)
• Na  górnym  marginesie  nad  polami  1-4. 

(il.11)  cztery  6-polowe  skale  barw  (zbiór  
odbitek drukarskich wykonanych tą samą 
farbą i techniką drukowania, uporządkowa-
nych wg malejącego lub wzrastającego na-
sycenia barwy, drukowany w celu kontroli  
prawidłowości  przebiegu  drukowania) o 
wys.  4.4÷4.5  mm.  Dolny  margines  bez 
oznaczeń.

• Po prawej stronie górnego marginesu nad 
polem 8. lub polami 8/9. skróty literowe do 
ozn. poszczególnych form drukowych:  kr”, 

formy  trawione formy  grawerowane

formy  trawione formy  grawerowane

formy  trawione formy  grawerowane

il. 10

il. 11



„ze”, „mi”, „an” - „krzemian” (il.12). Wyjątek 
zn. o nominale 70 gr. 

• Znak autotronu: w lewym górnym rogu, na 
wys. POLSKA i nominału. Pozycja, wymiar 
i forma znaku autotronu nie jest identyczna 
dla  znaczków  wykonanych  w  grupie  2 
(il.13).

  Arkusze znaczka o nominale 40 gr posiada-
ją najwęższy znak autotronu (8.3 x 6.1 mm). 
Na arkuszach znaczków o nominale 20 i 55 
gr znaki autotronu leżą wyżej jak u pozosta-
łych nominałów - nad POLSKA i nominałem, 
a ich wymiary wynoszą odpowiednio  8.5 x 
6.0  i  8.8 x 4.1 mm. Znak autotronu na arku-
szach znaczka 55 gr  jest  najmniejszym ze 
wszystkich innych z tej serii.  Na arkuszach 
pozostałych  znaczków  wymiary  wynoszą 
9.8÷9.9 x 6.0÷6.1 mm.

Ogólny wygląd rastra w grupie 3. 

Cechy arkuszy z okresu 3  (08.97 - 07.98)
  Na górnym marginesie arkusza:  z lewej 
strony nad polami 1-5. cztery 6-polowe ska-
le tonalne barw o wys. 4.9÷5.0 mm. Z prawej 
strony nad polami 8/9. ozn. literowe posz-
czególnych form barw: „kr”, „ze”, „mi”, „an” 
(krzemian). Na dolnym marginesie elemen-
ty  w  kształcie  okrągłych  pól  o  średnicy  5 
mm  =  skala  do  pomiarów  spektrofotome-
trycznych,  z pełnym nasyceniem farby dla 
każdej barwy. Występuje  czterokrotnie pod 

polami: 91-92., 93-94, 97-98. i 99-100. Od-
stępstwa od reguły znajdziemy na marg. zn. 
o nominałach 20 i 25 gr – gdzie skalę wyko-
nano w formie prostokątów. 

Ogólny wygląd rastra w grupie 4 

Cechy arkuszy z okresu 4  (od 03.99 ...)
Cechy arkuszy z okresu 5  (od 07.99 ...)
  Na górnym  marginesie  arkusza:  z  lewej 
strony nad polami 1-5. cztery 6-polowe skale 
tonalne barw o wys. 4.9÷5.0 mm. Z prawej 
strony nad polami  8/9.  ozn.  literowe posz-
czególnych form barw: „kr”, „ze”, „mi”,  „an” 
(krzemian). Na dolnym marginesie skala do 
pomiarów spektrofotometrycznych, z pełnym 
nasyceniem  farby  dla  każdej  barwy,  przy 
czym piąte i szóste pola są niepokryte farbą. 
Występuje czterokrotnie pod polami: 91-92., 
93-94, 97-98. i 99-100. Na lewym margine-
sie paski kontrolne rastra. Okres 5 bez tych 
pasków.

  il. 13
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Cechy arkuszy z okresu 6a  (od 07.99 ...)
Cechy arkuszy z okresu 6b (od 01.2001...)
  Na górnym marginesie arkusza:  z lewej 
strony nad polami 1-5. cztery 6-polowe ska-
le tonalne barw o wys. 4.9÷5.0 mm. Z prawej 
strony nad polami 8/9. ozn. literowe  posz-
czególnych form barw: „kr”, „ze”, „mi”,  „an” 
(krzemian); bez nazwy (6a) lub z nazwą Zo-
diaku (6b) nad 6/7. polem. Na dolnym mar-
ginesie skala do pomiarów spektrofotome-
trycznych,  z pełnym nasyceniem farby dla 
każdej barwy, przy czym piąte i szóste pola 

są niepokryte farbą. Występuje czterokrotnie 
pod polami: 91-92., 93-94, 97-98. i 99-100. 

☛ W odróżnieniu od form drukowych z gru-
py 1 o wspólnych identycznych cechach dla 
wszystkich znaczków, od grupy 2 wyróżnia-
my całe spektrum z pełną gamą różnic. Dla 
przejrzystości  dalszą  charakterystykę  po-
szczególnych  form przedstawiamy  wg  no-
minałów pokazując daną formą z charakte-
rystycznymi jej cechami oraz fragmenty za-
wierające szczególne jej identyfikatory.

Specjalizacja form drukowych.
Zestawami 1111 w grupie 1 drukowano wszystkie znaczki tej serii. Stąd wszystkie spotykane 
arkusze wykonane formami 1111 posiadają analogiczne cechy.

Wartości w Gr
Zestawy        5             10            20            25            30            40            50            55            70           100          200          500      
F-1111 x x x x x x x x x x x x

5 gr                                                                  

1111 okres 1. Drukowano: 03-06 i 08-12.96;
12.96–02.97; opis jw. 

2222 okres 2. Drukowano: 01-07.97 i
01-07.98. Opis jw.  Po prawej stro-
nie  górnego marginesu  nad polem 

8. skróty literowe do ozn. poszcze-
gólnych  form drukowych:  kr”,  „ze”, 
„mi”, „an” - „krzemian”

2222.

1111.



3333 okres  5.  Drukowano:  01-07.99. 
Opis  jw. Z prawej strony nad 8. po-
lem  ozn.  literowe  poszczególnych 
form barw: „kr”, „ze”, „mi”, „an” (krze-

mian).  Na  dolnym marginesie  obok 
skal  do  pomiarów  spektrofotome-
trycznych pod polami 94-96. wystę-
pują paski kontrolne rastra.

4444 okres 6b. Drukowano 01-08.2000 r. 
Opis jw. Z prawej strony pismem lu-
strzanym nad 6. polem nazwa zna-
ku zodiaku „wodnik” wykonana pod-
wójnym drukiem w barwach c.niebie-

skiej i czarnej Nad polami 8/9. ozn. 
literowe poszczególnych form barw: 
„kr”, „ze”, „mi”, „an” (krzemian). Dolny 
margines opis jw.

c.d.n.

                                             
 Bronisław Rejnowski, Pierwszy rok obiegu 

znaczków emisji „Znaki Zodiaku”. 
FILATELISTA 1997, nr 7-8, s. 248-250.

2 Norma Branżowa [za] Poligraficzny słownik 
terminologiczny, Polska Izba Druku.  
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