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Analiza formy przedrukowej znaczka nr PSPZP nr 372 (Fi. 416)
– wydanie okolicznościowe z okazji wyboru Sejmu Ustawodawczego.
W dniu 4 lutego 1947 r. wprowadzono do obiegu znaczek nr PSPZP nr 372 (Fi. 416), wydany z okazji wyboru
Sejmu Ustawodawczego. Wartość nominalna znaczka wynosiła 10 zł (3 + 7 zł dopłaty na cele odbudowy
domów wypoczynkowo-kuracyjnych „Łomnica” i „Warszawianka”). Do emisji wykorzystano 101.750 sztuk
wycofanego wcześniej z obiegu znaczka PSPZP nr 355 (Fi. 407) o wartości nominalnej 3 zł (z wydania
okolicznościowego, z okazji 2 rocznicy utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego), dokonując
na nim przedruku nowej wartości (+ 7) oraz okolicznościowego nadruku (SEJM USTAWODAWCZY 19.I
1947).

Znaczek PSPZP 372 (Fi. 416)
Projektantem był J. Wilczyk, który wykonał 6 odręcznych projektów nadruku, spośród których zatwierdzony
został projekt najmniej skomplikowany z punktu widzenia jego realizacji, a w szczególności wykonania formy
przedrukowej.

Projekty wykonane odręcznie przez J. Wilczyka

Wzór zaakceptowanego projektu przedruku
Zarówno forma przedrukowa, jak i sam przedruk zostały wykonane bardzo niestarannie, co skutkowało licznymi
usterkami przedruku na znaczkach.
Brak materiałów źródłowych dokumentujących proces przygotowania formy i druku znaczka nie pozwala na
jednoznaczne stwierdzenie, jak te procesy przebiegały.1 Jednakże, na podstawie analizy arkuszy znaczka PSPZP 372, w
tym arkusza akceptacyjnego znajdującego się w Muzeum P. i T., z dużym prawdopodobieństwem pewności można
wysnuć następujące konkluzje:
Wykonanie formy przedrukowej:
1.

Na białym arkuszu papieru z odwzorowanymi konturami znaczka PSPZP 355, wykonano odręcznie na
wszystkich 50 polach arkusza, piórkiem graficznym, napisy zgodne z zatwierdzonym projektem,
Wykonany w ten sposób projekt arkusza znaczka został sfotografowany i negatyw przekopiowano na blachę
cynkową pokrytą warstwą światłoczułą, a następnie blacha została wytrawiona tworząc wtórną formę
przedrukową. W tamtym czasie grubość blach cynkowych do wielostopniowego trawienia wahała się od 1,25
do 3,00 mm.2 Trawienie prowadzone było ręcznie, stąd wynikają podtrawienia, a w efekcie zniekształcenia,
najbardziej widoczne na cienkich elementach. Niekiedy dochodziło do przerwania takiego elementu.

2.

1

Nie podaje tego również St. Mikstein w swoim sprawozdaniu z dnia 10 lutego 1947 (patrz: www.phila.pl Dokumenty – Drukarnia Narodowa – 10.2.1947).
2
Jan Dorociński - Chemigrafia - WSiP 1961, s 256.

zakładka

Skutkiem takiego sposobu wykonania formy przedrukowej są:
 znaczne rozbieżności w położeniu poszczególnych elementów przedruku na poszczególnych polach arkuszy
drukowych, zarówno w rzędach poziomych, jak i kolumnach pionowych arkuszy. Na wykonanym odręcznie
projekcie widoczne są ostre kontury znaku „+” i daszka cyfry „7”, charakterystyczne podwyższenie litery „S” i
obniżenie litery „M” w słowie „SEJM”, nieco większe litery „C” i „Z” w słowie „USTAWODAWCZY” i ostre
kontury cyfr daty. W stosunku do zatwierdzonego projektu żaden spośród kilkuset zbadanych przedruków nie
jest jego wiernym odwzorowaniem, właśnie z uwagi na sposób wykonania projektu formy i samej formy
przedrukowej.
Różnice dotyczą kształtów i wymiarów poszczególnych elementów przedruku.
Na badanych arkuszach stwierdzono występowanie następujących odchyleń w położeniu poszczególnych
elementów przedruku:
Odchylenia w poziomie między kolumną 1 i 5 arkusza (pola z kol. 1 - wartość 0,0 mm)
Arkusz

1
(Akcept)
2
3
4
5

Znak "+"
(szczyt
ramienia
pionowego)

Cyfra „7”
(szczyt
daszka)

SEJM
(szczyt
najwyższej
litery)

USTAWODAWCZY
(szczyt najwyższej
litery)

19.I 1947
(szczyt
najwyższej
cyfry)

ODCHYLENIE
W POZIOMIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W POZIOMIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W POZIOMIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W POZIOMIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W POZIOMIE
(w mm)

od 0,7 – do 1,1

od 0,7 – do 1,1

od 0,6 – do 1,1

od 0,4 – do 1,1

od 0,5 – do 1,1

od 1,3 – do 2,5
od 1,4 – do 2,3
od 1,1 – do 2,2
od 0,6 – do 1,1

od 1,3 – do 2,4
od 1,4 – do 2,2
od 1,2 – do 2,1
od 0,6 – do 1,1

od 1,3 – do 2,2
od 1,5 – do 2,3
od 1,1 – do 2,3
od 0,4 – do 1,1

od 1,3 – do 2,2
od 1,5 – do 2,2
od 1 – do 2,2
od 0,4 – do 1,1

od 1,3 – do 2,2
od 1,5 – do 2,3
od 1,2 – do 2,2
od 0,5 – do 1,1

Odchylenia w pionie między rzędem 1 i 10 arkusza (pole z rzędu 1 - wartość 0,0 mm)
Arkusz

1
(Akcept)
2
3
4
5

Znak "+"
(lewy bok
ramienia
pionowego)

Cyfra „7”
(lewa krawędź
daszka)

SEJM
(lewa krawędź
litery S)

USTAWODAWCZY
(lewa krawędź
litery U)

19.I 1947
(lewa krawędź
nóżki cyfry „1” w
liczbie „19”)

ODCHYLENIE
W PIONIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W PIONIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W PIONIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W PIONIE
(w mm)

ODCHYLENIE
W PIONIE
(w mm)

od 1,3 – do 2,2

od 1,4 – do 2,1

od 1,4 – do 2,1

od 1,3 – do 1,9

od 1,3 – do 1,9

od 1,6 – do 2,0
od 1,1 – do 3,5
od 1,0 – do 1,8
od 1,5 – do 2,1

od 1,6 – do 1,8
od 1,1 – do 3,4
od 1,1 – do 1,7
od 1,5 – do 2,1

od 1,6 – do 1,9
od 1,1 – do 3,7
od 1,1 – do 1,7
od 1,6 – do 2,0

od 1,5 – do 2,0
od 1,3 – do 3,7
od 1,1 – do 1,7
od 1,5 – do 2,1

od 1,6 – do 2,0
od 1,2 – do 3,8
od 1,1 – do 1,9
od 1,6 – do 2,2

 różnice w wyglądzie (kształcie) i wymiarach znaków, liter i cyfr na różnych polach arkusza i na różnych
arkuszach 3:
Znak „+”

wymiary na Projekcie - długość / grubość:
ramię poziome – 1,9 / 0,4 mm; ramię pionowe – 2,8 / 0,8 mm
wymiary na Arkuszach - długość/ grubość (różnice):
ramię poziome (od 1,9 – do 2,2 mm / od 0,5 – do 0,8 mm)
ramię pionowe (od 2,9 – do 3,3 mm / od 0,8 – do 1,0 mm)

Cyfra „7”

3

wymiary na Projekcie - długość daszka / wysokość cyfry / grubość belki środkowej:
długość daszka – 3,6 mm / wysokość cyfry – 5,5 mm / grubość belki – 0,5 mm

W naszych badaniach stosowano taki sam sposób wymiarowania poszczególnych elementów przedruku, jak zastosowali
E. Cichocki i M. Perzyński przygotowując artykuł „Nowe fałszerstwo na szkodę zbieraczy” – Biuletyn Filatelistyczny
O/Warszawskiego PZF nr 3/1971

wymiary na Arkuszach - długość daszka / wysokość cyfry / grubość belki środkowej (różnice):
długość daszka – od 3,6 – do 4,0 mm / wysokość cyfry – od 5,7 – do 6,1 mm / grubość belki –
od 0,5 – do 0,7 mm

SEJM

wymiary na Projekcie – szerokość (od lewej krawędzi liter „S” do prawej krawędzi prawej
nóżki litery „M”) / wysokość (od górnej do dolnej krawędzi najwyższej litery):
szerokość – 4,9 mm / wysokość – 1,5 mm
wymiary na Arkuszach - szerokość (od lewej krawędzi liter „S” do prawej krawędzi prawej
nóżki litery „M”) / wysokość (od górnej do dolnej krawędzi najwyższej litery) – (różnice):
szerokość – od 5,0 – do 5,4 mm /wysokość – od 1,5 – do 1,7 mm

USTAWODAWCZY

wymiary na Projekcie - szerokość (od lewej krawędzi litery „U” do prawej krawędzi
nóżki litery „Y”) / wysokość (od krawędzi najwyższych liter):
szerokość – 12,9 mm / 1,5 mm
wymiary na Arkuszach - szerokość (od lewej krawędzi litery „U” do prawej krawędzi
nóżki litery „Y”) / wysokość (od krawędzi najwyższej litery) – (różnice):
szerokość – od 13,9 – do 14,3 mm / wysokość – od 1,7 – do 1,9 mm

19. I 1947

wymiary na Projekcie – szerokość (od lewej krawędzi cyfry „1” w liczbie „19” do prawego
dolnego rogu nóżki cyfry „7” w liczbie „1947) / wysokość (od krawędzi najwyższej litery) –
(różnice):
szerokość – 7,4 mm / wysokość 1,7 mm
wymiary na Arkuszach - szerokość (od lewej krawędzi cyfry „1” w liczbie „19” do prawego
dolnego rogu nóżki cyfry „7” w liczbie „1947) / (od krawędzi najwyższej litery) – (różnice):
szerokość – od 7,8 – do 8,2 mm / wysokość – od 1,6 – do 1,9 mm

Farba użyta do przedruku:
Farba użyta do przedruku nie została odpowiednio dobrana do podłoża, czyli farby użytej wcześniej do druku
znaczka podstawowego. Liczne rozlania i plamki farby na całej powierzchni arkuszy sugerują, że farba była zbyt
rzadka i miała zbyt małą lepkość (przyczepność do podłoża). Na różnych polach tych samych arkuszy występują
przedruki o różnej grubości poszczególnych elementów oraz innym nasyceniu barwy przedruku, a na różnych
polach i różnych arkuszach barwa przedruku zmienia się od jasnoczerwonej, przez ciemnoczerwoną,
brązowoczerwoną do karminowoczerwonej.

Regulacja maszyny drukarskiej:
Charakterystyczną cechą znaczków i przedruków drukowanych techniką typografii jest widoczny na stronie gumowanej
odcisk konturów obrazka lub przedruku na znaczku.
W literaturze fachowej i katalogach filatelistycznych podawana jest informacja, że znaczek podstawowy (PSPZP 355/Fi.
407), na którym dokonano przedruku nowej wartości, był drukowany na papierze:
 białym, cienkim (Polskie Znaki Pocztowe tom 2 - Warszawa 1960, Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych
Ziem Polskich 1990 tom 3 – Warszawa 1989),
 białym, średnim (Fischer – Katalog Polskich Znaków Pocztowych (i z Polską związanych) 2021 tom 1 – Bytom –
Kraków 2021),
 białożółtym, średnim (Podręcznik Specjalizowany Polskich Znaczków Pocztowych 1944 – 1999 – Gliwice 2000).
Przy zmiennej grubości arkuszy, na jakich dokonywano przedruku znaczka, maszynista dokonujący regulacji maszyny
drukarskiej nie uwzględnił faktu, że grubość poszczególnych arkuszy może się wahać w przedziale od 0,05 – 0,07 mm
(papier cienki) do 0.08 – 0,099 mm (papier średni) i niewłaściwie ustawił parametry maszyny. Skutkiem tego na
arkuszach papieru cienkiego odcisk przedruku na stronie gumowanej jest widoczny wyraźnie, natomiast na arkuszach
papieru średniego odcisk ten jest albo słabo widoczny (papier 0,08 mm), albo w ogóle niewidoczny (papier 0,099 mm).
*
*
*

W podsumowaniu niniejszego artykułu chcielibyśmy się odnieść do fałszerstwa przedruku opisanego w przywołanej
wcześniej publikacji E. Cichockiego i M. Perzyńskiego oraz powtórzonego w późniejszej publikacji M. Perzyńskiego i
J. Kapkowskiego 4
Autorzy tych publikacji wskazują na wystąpienie znaczka ze sfałszowanym przedrukiem, podając jako cechy
fałszerstwa:
1. nadużycie stempla pocztowego (znaczek został skasowany datownikiem 4.10.1952, podczas gdy znaczek
został wycofany z obiegu 28.02.1947 r.),
2. odmienne wymiary przedruku na znaczku fałszywym, w stosunku do wymiarów przedruku na znaczku
oryginalnym, niewyraźny krój liter i nierówno nałożona gęsta farba.
3. połączenie liter w wyrazie „USTAWODAWCZY”, z wyjątkiem litery „D”, która nie jest połączona z literą
poprzedzającą i następującą po niej,
4. karminowoczerwoną barwę przedruku na znaczku sfałszowanym, podczas gdy na znaczku oryginalnym barwa
przedruku jest szkarłatna.
(obrazek zamieszczony przez autorów publikacji dot. fałszerstwa)

Nie kwestionując ustaleń autorów publikacji dotyczącej fałszerstwa przedruku na znaczku PSPZP 372, po
przeprowadzeniu opisanej wcześniej analizy arkuszy tego znaczka (w tym arkusza akceptacyjnego oraz zatwierdzonego
projektu znaczka) można jednak poddać te ustalenia w wątpliwość.
Prawdopodobny sposób wykonania formy przedrukowej oraz wyniki zwymiarowania przedruków na kilkuset polach
różnych arkuszy pokazują istotne różnice w wymiarach poszczególnych elementów przedruku na różnych arkuszach.
Natomiast źle dobrana farba o zmienny parametrach powodowała liczne „rozlania” i rozmazania poszczególnych
elementów przedruku zmieniając w ten sposób zarówno grubość i sam wygląd liter i cyfr, a także barwę przedruku.

Prócz tego, jako cechę fałszerstwa przedruku nie można – naszym zdaniem – traktować nadużycia stempla
pocztowego. Znane są bowiem dosyć liczne przypadki tego rodzaju nadużyć, wynikających z faktu bardzo krótkiego
pozostawania znaczka w obiegu i związaną z tym faktem znaczną różnicą w wycenie znaczka kasowanego
niekasowanego i kasowanego.

*
4

*

*

M. Perzyński, J. Kapkowski – Fałszerstwa znaków pocztowych PRL – wydanie KAW / PZF, Warszawa 1975

Autorzy pragną podziękować Panu Profesorowi Stefanowi Jakucewiczowi za konsultację w zakresie technik druku
znaczków pocztowych, a także Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu za udostępnienie znajdujących się w
jego posiadaniu projektów przedruku i arkusza akceptacyjnego.

