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Znaczek nr 362 w barwie karminowej – dokumenty. 

Walec przygotowano na dzień 23 kwietnia i w tym dniu zrobiono 

pierwsze próby celem skontrolowania jakości jego wytrawienia tylko 

w barwie karminowej na  

• papierze bezdrzewnym, satynowanym 60 g., który jako biały 

oddawał doskonale farby i jej odcień oraz  

•na papierach gumowanych z Gliwic i z Łodzi.  

  

Podjęto decyzję druku w barwie karminowej na papierze łódzkim 



Znaczek nr 362 w barwie karminowej – dokumenty. 

Druk zaczęto w dniu 24 kwietnia i do niego wydano 1253 arkusze 

papieru łódzkiego z czego otrzymano 39 ark. makulatury drukowej i 

1214 ark. dobrych odbitek (121 400 sztuk) 

Większość tej makulatury pochodziła już z przypadkowego 

uszkodzenia walca powstałego w czasie druku a występującego w 

postaci dwóch smug ciągnących się przez cały ostatni rząd 

znaczków.  

Po bezskutecznych próbach oczyszczenia walca wstrzymano 

dalszy druk z niego.  

Równocześnie nadeszła też telefoniczna wiadomość z Dyrekcji P. i 

T., że Ministerstwo nie zgodziło się na druk tych znaczków w barwie 

karminowej, tylko zarządziło druk w barwie brązowej (brunatnej). 

Wobec tego walec zdjęto z maszyny i w następnym dniu 25 

kwietnia komisyjnie go zniszczono. 



Znaczek nr 362 w barwie karminowej – fakty. 

Charakterystyczna cecha znaczków karminowych  

- lekkie siatkowane obwódki 

całego szeregu znaczków, 

szczególnie w pierwszym 

rzędzie od góry i w ostatnim 

od dołu, powstałe skutkiem 

niepokrycia powierzchni 

międzyznaczkowych na 

walcu przed trawieniem. 

Obwódki te występują silniej 

na próbach. W ostatecznym 

jednak druku zostały one w 

przeważającej mierze 

usunięte;  



Znaczek nr 362 w barwie karminowej – fakty. 

W dniu druku znaczka 

24.04.1945 drukarnia 

dysponuje jedynie nożną 

maszyną, przystosowaną 

do ząbkowania liniowego 

o miarze 11. 
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• Drugą małą ręczną maszyną dającą ząbkowanie 

linjowe 11½ wprowadzono do użycia 11 maja.  

• Do dnia 24 maja uruchomiono trzecią maszynę 

perforacyjną dającą ząbkowanie liniowe 10¾ . 

 

  Na każdej z tych maszyn można przy dwunastogodzinnej 

(12h) pracy wyperforować maksymalnie 1000 arkuszy dziennie. 
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Ponieważ dwie pozostałe maszyny perforujące oddano 

do użytku po okresie czasu, który nas interesuje tzn.  

•  po decyzji zmiany barwy,  

•  po fakcie zniszczenia walca użytego do druku                         

znaczków karminowych,  

należy przyjąć ZL 11 jako zasadnicze = podstawowe dla 

tego znaczka.  



Znaczek nr 362 w barwie karminowej – kalsyfikacja. 

Klasyfikacja wydania „karminowego“ 
 

 Znaczki o ZL 11 na pap. łódzkim 

 pochodzącym  z fabryki E. Hoffmanna 

 (Buntpapierfabrik,  Litzmannstadt) –

 drzewnym szarożółtawym grubym o luźnej  

 strukturze i o nierównym przeźroczu tworzą- 

 cym regularny wzór siatki, gumowany przed

 drukiem, z gumą gładką, żółtą lub szorstką

 brązowawą TO:   

 

 

znaczki nie wprowadzone do obiegu 
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 Znaczki cięte () – na papierze 

 białym, średnim, satynowanym, o 

 nierównym przeźroczu tworzącym 

 regularny wzór siatki TO  

 Próba nr 1  
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 Znaczki cięte () – na pap 

 „gliwickim” - drzewnym szarym 

 szorstkim o nieregularnej grubości 

 (0.08÷0.11) zasadniczo średnim, 

 guma błyszcząca j.żółta gładka lub 

 z matowymi plamami, TO:  

 Próba nr 2  
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 Znaczki cięte () – na pap. 

 „łódzkim” (jw.) TO:  

 

 Próba nr 3 i makulatura                    

tego wydania. 

 

 

 


