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KILKA SŁÓW o ARKUSZACH ZNACZKÓW „DOPŁATA“ *)
KSZPZP D92-D99
Znaczki DOPŁATA nr kat. D92-D99 wyprodukowane w PWPW wprowadzano do obiegu sukcesywnie w okresie koniec 1938 - początek 1939 roku na podstawie rozporządzenia z dnia
25. listopada 1938 roku. Dokładnych dat wprowadzenia ich do obiegu niestety nie udało się
jak dotychczas ustalić. Do dziś w literaturze polskiej na temat tych znaczków można było
bardzo mało przeczytać. Nawet „Polskie Znaki Pocztowe“ (PZP) w III tomie na stronie 687
poświęcają temu wydaniu zaledwie 3/4 strony.[1] Można tam m.in. przeczytać:
„Arkusze odbijano na maszynie rotacyjnej drukiem wypukłym z walców uzyskanych galwanotypią i zawierających po 100 znaczków, Arkusze sprzedażne po 100 sztuk odrywano z taśmy bieżącej, nie posiadają one więc marginesów bocznych oraz liczb rozrachunkowych jedynie na dolnych marginesach bieżące numery arkuszy.”
Zastanowić może fakt, że danych tych do dnia dzisiejszego nie sprecyzowano i nie poprawiono

Ryc. 1 Kompletny arkusz znaczka „Dopłaty“ - Ruch D92.

bo jak na załączonej ilustracji (ryc.1) widać, arkusz sprzedażny posiadał marginesy po lewej i
prawej stronie, a nie jak nam sugerują wspomniane już PZP i ostatni Katalog Specjalizowany
KSZPZP (tom I str. 200) z roku 1990.[2]
*) Artykuł ten ukazał się po raz pierwszy w biuletynie „ArGe Polen” nr 50 w lipcu 2002.
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Na prawym marginesie znajdują się numery arkuszy,
które ustawione są dla czytelnika w kierunku dół  góra
(). Jak widać na ryc 1 na prawym marginesie znajdują
się dwa kolejne numery 028213 i 028214 a przed każdym numerem kleks w barwie znaczków. Znane są także arkusze z jednym numerem na prawym marginesie.
Numery te nie występują na arkuszach w tym samym
miejscu, lecz zawsze obok innego znaczka. Można to
wytłumaczyć faktem, że numerator liczył obroty walca
drukowego, który drukował za jednym obrotem jedynie 7
rzędów po 10 znaczków (7x10), a nie jak mógłby nam
sugerować wygląd arkusza sprzedażnego, czyli 10 rzędów po 10 znaczków.
Po lewej stronie widzimy fragment (prawa strona arkuszy) dwóch kolejnych arkuszy znaczka D94. Kolejne
numery w kolejności dół  góra to: 015681 – 015682 –
015683. Odstęp pomiędzy numerami na wszystkich arkuszach wynosi 15.05 cm lub 7 razy wysokość znaczka
po 21.5 mm. Stąd można wnioskować iż obwód walca
drukowego wynosił 15.05 cm.

15.05 cm

Miejsce rozerwania taśmy bieżącej:
10x10 znaczków góra 
10x10 znaczków dół 

Ryc.2

Reasumując: Arkusze odbijano na maszynie rotacyjnej
drukiem wypukłym z walców uzyskanych galwanotypią i
zawierających po 70 znaczków. Arkusze sprzedażne po
100 sztuk odrywano z taśmy bieżącej, nie posiadają one
więc marginesów dolnych i górnych jedynie na prawym
marginesie bieżące numery arkuszy.
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