
Drodzy P.T. czytelnicy,  
nale y si  Wam kilka s ów wyja nie , st d ta wyj tkowa forma komunikacji.  
 
Wczoraj mia a miejsce ostatnia ods ona w tym d ugim procesie powstania kolejnego tomu Podr cznika. Chcia oby 
si  krzykn , nareszcie! Powodów by o wiele, np. sytuacja epidemiologiczna (?), nie, ta akurat nie; moja (aks) sy-
tuacja zawodowa? Na pewno tak, ta zwala a z nóg i mia a bezpo redni wp yw na tempo prac, mea culpa; ale naj-
wa niejszym aspektem by  nasz stan wiedzy dot. tego okresu polskiej filatelistyki. Nasz zamierzony cel, wydanie II 
tomu obejmuj cego lata 1944-1964 zosta  b. szybko zweryfikowany, a my twardo wyl dowali my w rzeczywisto ci 
polskiej filatelistyki. Wydawa o nam si , e aby dobrze opracowa  wydania z tych lat, wystarczy zebra  i przejrze  
znaczn  ilo  materia u. Lecz im wi cej gromadzili my materia u do wgl du, tym wi cej pojawia o si  znaków zapy-
tania. Musieli my przeanalizowa  spostrze one rozbie no ci pomi dzy: „powinno by ” (bo tak jest w literaturze), a 
tym „co jest” (to co widzimy). Innymi s owy, wyszuka  oraz zrozumie  te czynniki, które mia y wp yw na ten stan 
rzeczy i co u atwi nam tak e dalsze prace. I tak:  
 
- primo, dotychczasowa literatura filatelistyczna nie podejmowa a tematu w dostatecznym stopniu, a nieliczne pró-
by dok adniejszego opisu niektórych wyda  nie by y do ko ca udane i zawiera y tylko cz  prawdy, jak równie  
wiele nie cis ci i b dów, co trzeba by o sprawdzi , wyja ni  i poprawi ,  
- secondo, sama materia emisji, szczególnie wielomilionowych nak adów znaczków z lat 60-tych drukowanych offse-
tem, by a trudna do analizy. W tych latach nast pi a zmiana bazy technologicznej wykonywania form offsetowych i 
wprowadzenie nowych maszyn drukarskich (np. PWPW do sierpnia 1964 posiada o tylko jednokolorowe maszyny off-
setowe. Arkusz znaczka drukowanego 6. farbami przechodzi  sze ciokrotnie przez maszyn  drukarsk , o wp ywie te-
go na ko cowy wynik drukowania nie musimy nikogo przekonywa ). Zmiany te mia y ogromny wp yw na wyniki pracy 
PWPW. 
 W tym okresie Poczta Polska wyda a 35 emisji, dla których zebrali my 7260 skanów arkuszy. Zatem, aby to 
wszystko merytorycznie „obj ” musieli my ograniczy  okres „zainteresowania” do dwóch lat: 1963-1964. 
Skoncentrowali my si  na: 
- ustaleniu po enia sektorów w arkuszach drukowych (dopiero w ostatniej serii z 1964 sektory by y oznaczone),  
- nadaniu im numerów umownych zgodnie z ich umiejscowieniem,  
- okre leniu powi zania sektor-forma (identyfikacji), ze szczególnymi cechami (np. pasery, znaki drukarza czy inne 
marginesowe znaki informacyjne) i mikro cechami (usterkami) ka dego dost pnego nam sektora. 
 
Zadanie to utrudnia  fakt, e w tamtych latach formy drukowe bardzo cz sto nie by y w stanie wytrzyma  prawid o-
wego drukowania ca ci nak adu. Zu ywa y si , co skutkowa o tym, e na znaczkach znika y pewne usterki, poja-
wia y si  usterki nowe lub dochodzi o do ewolucji usterek wcze niejszych z tej samej formy drukowej. W ko cu 
trzeba by o form  dla danej farby (barwy) wymieni . W konsekwencji u ycia nowej formy drukowej pojawiaj  si  
nowe, w ciwe tylko dla tej nowej formy, usterki i cechy szczególne arkuszy sprzeda nych (sektorów) w danej 
barwie. Bior c pod uwag  to, e drukowano kilkoma farbami, a formy drukowe dla niektórych z barw zmieniano raz 
lub dwa w trakcie realizacji nak adu, mo emy dzi  wyodr bni  pewn  liczb  kombinacji usterek na arkuszach 
sprzeda nych (sektorach). St d w tym najnowszym opracowaniu pojawia si  du a ilo  wi kszych i mniejszych 
usterek, niezb dnych jednak by opisa  te kombinacje.  
 
W zwi zku ze skomplikowan  materi  problemu, wielosektorowymi emisjami i ograniczeniami autorów, co do dost p-
no ci materia ów badawczych arkuszy w pe nych sektorach, mo emy z pewno ci  stwierdzi , e problem nie zosta  
do ko ca zbadany i pozostaje jeszcze wiele do ostatecznego wyja nienia, poprawienia i uzupe nienia. Niestety, pew-
nych (nielicznych) sektorów wcale nie mogli my „zdoby ”, st d mimo okaza ej ilo ci materia u posiadamy braki w 
sektorach wielu form.  
 
Sprawy redakcyjne: 
Aby móc przerobi  t  ilo  materia u i by  lepiej przygotowanym na przysz , powi kszyli my nasz zespó  autor-
ski. Dr Adam Kruk - od wydania IId - jest nowym wspó autorem w naszym sk adzie redakcyjnym.  
 

Autorzy 
 
Podr cznik tom IId, lata 1963-1964, stron 624. Termin wydania sierpie  2022 (?)*.  
 
* Poniewa  drukujemy nasze Podr czniki w Polsce, jeste my pod bezpo rednim wp ywem tego wszystkiego, co 

wokó  nas si  dzieje. Drukarnie borykaj  si  z dostawami papieru odpowiedniej jako ci, st d ostateczny termin 
jest jeszcze niepotwierdzony przez drukarnie. Ten czas chcieliby my wykorzysta  i zach ci  Pa stwa do z enia 
niezobowi zuj cej deklaracji nabycia Podr cznika, co u atwi nam okre lenie wysoko ci i tak ograniczonego na-

adu. Z tego wzgl du, a tak e i zmian adresów mailowych prosimy o przekazanie tego pisma innym zaintereso-
wanym nabyciem, by nie stracili okazji.       

 
 


