
Sprawozdanie z druku znaczka na Święto Morza 1946 r.  
z dopłatą na Ligę Morską. 

Otrzymany z Ministerstwa projekt tego znaczka wykonany przez Ob. Piotra 
Marczewskiego jako nienadający się do druku rotograwurą w oznaczonym formacie 
30 X 21 mm. po telefonicznym porozumieniu się z Ministerstwem oddano do 
przerobienia art. J. WiIczykowi. Przeróbka polegała przedewszystkiem na 
powiększeniu wszystkich napisów, które przy reprodukcji pierwotnego projektu w 
oznaczonym wymiarze były by nieczytelne, nadto na wypełnieniu pustych miejsc po 
obu stronach mapki przed łużeniami wstęgi. 

Rysunek znaczka wielkości 30 X 21,3 mm, przedstawia u góry wstęgę z 
napisem „ŚWIĘTO MORZA 1946 R." a nad nią po bokach stylizowane gałązki, 
poniżej zaś mapki polskiego wybrzeża Bałtyku od Szczecina do Elbląga. Na morzu 
po obu bokach napisu "Morze Bałtyckie" znajdują się sylwetki dwóch okrętów 
żaglowych. U dołu w środku napis "POLSKA" a po jego bokach w narożach wartość 
"3 + 7 Zł". 

Arkusze wielkości 30 X 37,9 cm. obejmują po 50 znaczków a to po pięc 
znaczków w dziesięciu rzędach poziomych. W lewym dolnym narożu arkusza pod 46 
znaczkiem znajduje się znak "OK". /znaczek okolicznościowy/ 

Przygotowanie pramatrycy odbyło się dnia 14.VII.1946 a w nocy z 14/15 zdjęć 
matrycowych. W dniu 15.VII przeprowadzono retusz i zestawienie matrycy a po 
południu przeniesienie i wytrawienie na walcu. 

Druk odbył się dnia 16.VII.1946 na maszynie Liti Nr. 12.581/1929. Wydano do 
druku 3.600 arkuszy, z czego otrzymano 54 arkuszy prób i makulatury oraz 3.546 
dobrych odbitek. Z makulatury wysłano do Muzeum 10 ark. oraz także 10 ark. 
dobrych odbitek nieperforowanych. 

Barwa znaczków jest ciemnoniebieska, drukarnia nie posiadana bowiem innej 
farby niebieskiej ani tez farby białej do rozjaśnienia odcienia. Próby barwy 
przedłożono Ob. Dyrektorowi Okręgu P. i T. do zatwierdzenia. 

Papier użyty do druku pochodzi z fabryki Emil Hoffmann w Łodzi, jest 
gumowany przed drukiem i zawiera bardzo dużą domieszkę drzewnika. 

Znaczki te wykonano wklęsłym drukiem siatkowym t. z. rotograwurą. 
Perforację wykonano w dniu 17.VII.1946 linjowo o gęstości 10 3/4. Do perforacji 

wydano 3.536 ark. z czego otrzymano 57 ark. makulatury oraz 3.479 dobrych 
perforowanych odbitek. 

Odesłano: dla Muzeum P. i T. 10 ark. prób z makulatury drukowej, 10 ark i 
dobrych odbitek nieperforowanych oraz 200 ark. perforowanych. Dla Głównej 
Składnicy zaś 3.279 ark. dobrych perforowanych arkuszy. Makulatury do spalenia 
było 101 ark. a to 44 nie perforowanej drukowej i 57 perforowanej.  

 
W Krakowie, dnia 22 lipca 1946 r. 
Zgodność potwierdzam: 

/-/ M. Kaczmarski 
nacz. obwodu     /-/ Prof. Stanisław Mikstein 


