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Należyte wykorzystanie papieru 
do druku znaczków. 

Do 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów 

wWarszawie 
 
 

W wykonaniu zarządzenia z dnia 15 kwietnia b.r.Nr .AG.400 przedstawiam wyjaśnienie odnośnie 
pozostawienia na, arkuszach znaczków okolicznościowych dużych marginesów niezadrukowanych: 
1/ Do druku znaczków okolicznościowych "Ghetto" użyto ścinków papieru podgumowanego. Ścinki te 

powstały na skutek zamawiania przez Ministerstwo P. i T. znaczków pocztowych o różnych 
formatach, tak, iż mimo najoszczędniejszego używania papieru pewna jego część zostaje 
niewykorzystana. Celem uniknięcia z tego powodu strat, Dyrekcja Okręgu wydała zarządzenie 
przechowywania tychże ścinków i użycia ich do druku arkuszy znaczków o mniejszej ilości jak 100 
szt. t.j. okolicznościowych wzgl. do druku znaczków o małym formacie n.p. do przesyłek urzę-
dowych. Dział Druku Znaczków Pocztowych posiada jeszcze pewną ilość ścinków papieru 
podgumowanego drzewnego poprzedniego przydziału, które przechowuje się do ewent. druku 
znaczków urzędowych. 

2/ Od roku 1946 r. przyjął się zwyczaj z uwagi na konieczność precyzyjnego wykonania znaczków 
okolicznościowych (uzyskanie równomierności naświetlenia pozytywów i wytrawienie znaków) 
drukowania tychże znaczków w arkuszach po 50 sztuk. 

3/ Dotycząca maszyna na której drukowano znaczki "Ghetto" może przyjąć do druku arkusze o 
szerokości najmniej 25 cm. zatym w tym wypadku przy dużych trudnościach technicznych można 
byłoby umieścić najwyżej jeszcze jeden rząd znaczków, ponieważ szerokość omawianego arkusza 
wynosi 26.5 cm a z dwóch stron musi być margines do perforacji ręcznej o szerokości przynajmniej 
5 om. 

4/ Krótki termin wyznaczony przez Ministerstwo P. i T. na wykonanie znaczka okolicznościowego 
"Ghetto" nie zezwalał na wykonanie 100 znaczkowych arkuszy, gdyż wykonanie 100 pozytywów i 
ich montaż wymaga dłuższego czasu, przede wszystkiem zaś przy przenoszeniu i trawieniu walca 
o 100 znaczkach w arkuszu zwiększa się ryzyko nieudania się walca i powtórnego zaczynania 
pracy od początku, co uniemożliwiłoby terminowe wykonania zamówienia. 

5/ Odnośnie znaczka "Międzynarodowy Wyścig Kolarski" dodatkowo powiadamiam, iż przedłożone 
Ministerstwu P.i T. próby wykonane zostały na większych arkuszach celem ułatwienia ustawienia 
maszyny, obecnie zaś po pokonaniu trudności technicznych, ustalono właściwy format arkusza, na 
którym cały nakład jest wykonywany. Arkusz ten obecnie posiada marginesy koniecznie potrzebne 
do druku i perforacji.- 

Dyrektor Okręgu 
T.Argasiński 


