
SPRAWOZDANIE 
z druku znaczków za miesiąc maj / czerwiec 1946 r. 

A/. Dane ogólne tyczące się wszystkich znaczków. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego 

sprawozdania obejmującego druk znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za 
czas od marca 1945 r. do maja 1946 r. a oddanego w dniu 12 czerwca 1946. 

W ciągu miesiąca maja/czerwca 1946 nie zaszły żadne zmiany w używanych 
maszynach drukarskich i perforacyjnych tak, że wszystkie dane techniczne 
umieszczone na początku sprawozdania z 12 czerwca 1946 odnoszą się również 
do niżej opisanych znaczków. 

Wszystkie arkusze znaczków wyprodukowane w tym okresie 
sprawozdawczym posiadają liczby rozrachunkowe na marginesach a w lewym 
dolnym narożu pod 91 znaczkiem arkusza o 100 zn. względnie pod 46 zn. arkusza 
o 50 zn. numer nakładu i numer walca użytego do druku, np. N. 2. W. III. = Nakład 2 
walec III. 

W dniach od 5 do 15 oraz 21 do 30 czerwca drukowano nalepki dla Związku 
Pracowników Poczt i Telegrafów a to trójkolorowe po 1 zł. i dwukolorowe po 5 zł. 
skutkiem czego jedna maszyna odpadła dla produkcji znaczków. 

B. Szczegółowe dane tyczące się poszczególnych znaczków. 
Nakład IV znaczków po 50 gr. z widokiem pomnika Grunwaldu w Krakowie. 

Nakład IV tych znaczków zamówiono w ilości 10,000.000 zarządzeniem z 27. III. 
1946 AG. 21. Wykonano go według projektu J. Wilczvka rotograwurą trzema 
walcami oznaczonymi na arkuszach tych znaczków jako N. 4. W.1., N. 4. W. II., i N. 
4. W. III.   pod 91 znaczkiem. 
Druk odbył się: 
a/. walcem N.4.W.I. w dniach 21, 22, 23, 24, 25 i 27 maja 1946;wydano do druku 

26.530 ark., z czego otrzymano 253 ark. makulatury i 26.277 ark. dobrych 
odbitek. 

b/. walcem N.4.W.II. w dniach 28, 28/29, 31 maja, 1,6,7 czerwca 1946; wydano do 
druku 41.220 ark., z czego otrzymano 387 makulatury drukowej oraz 40.833 ark. 
dobrych odbitek, 

c/. walcem N.4.W.III. w dniach 25/26, 26,27/28 czerwca 1946; wydano 44.000 ark., 
z czego otrzymano 562 ark. makulatury oraz 43.438 ark. dobrych odbitek. 
Ogółem do druku czwartego nakładu wydano 111.750 ark., z czego 

otrzymano 1.202. ark. makulatury drukowej i 110.548 ark. dobrych odbitek. 
Perforacji dotychczas nieukończono: cześć wyperforowana została odesłana do 

Gł. Składnicy. 
Nakład II znaczków po   1,50 zł. z widokiem Zamku, z serii Warszawa 

zniszczona, nieząbkowanych. 
Wydanie II nakładu wymienionych znaczków zostało zarządzone przez 

Ministerstwo rozp.  z 20. V. 1946 w ilości 20,000.000 a Dyrekcja Okręgu P. i T. w 
Krakowie zamówiła je zarządzeniem z dnia 4.VI.1946 Nr.AG.21. 

Do druku tego II nakładu służyły dotychczas następujące walce którymi 
sporządzono: 
a/. walcem N.2.W.I. /a/ w dniu 25 czerwca wykonano próby, po których nieprzyjęto 

go do druku. Wydano 20 ark. i otrzymano 20 ark. makulatury. 
b/. walcem N.2.W.I. /b/ drukowano w dniach 28/29 VI i 1/VII = 1 dzień i 1 noc; 

wydano 12.954 ark. z czego otrzymano 188 ark. makulatury i 12.766 ark. 
dobrych odbitek. 

c/. walcem N.2.W.II drukowano 1/2, 2, 2/3 i 3 lipca 1946= 2 dni i dwie noce; wydano 
41.546 ark. z czego otrzymano 710 ark. makulatury i 40.836 ark. dobrych 
odbitek. 

d/. walcem N.2.W.III drukowano 4, 4/5, 5, 5/6 i 6 lipca 1946 = 3 dni i 2 noce; 
wydano 33.000 ark. z czego otrzymano 310 ark. makulatury i 32.690 ark. 
dobrych odbitek. 
Dotychczas do II nakładu wydano 87.520 ark. z czego otrzymano 1228 ark. 

makulatury oraz 86.292 ark. dobrych odbitek. 
Ciąg dalszy druku znaczków po 3 zł. niebieskich z widokiem katedry św. Jana 

z serii Warszawa zniszczona, nieząbkowana. 
Od zaczęcia druku tych znaczków w dniu 5.X.1945 aż do dnia 1. VI. 1946 dla 



XVIII walców ogółem wydano 762.658 ark. z czego otrzymano 16.782 ark. 
makulatury i 745.876 ark. dobrych odbitek. 
W ciągu czerwca 1946 drukowano: 
a/. walcem XIV w dniach 11, 12, 13 i 14 czerwca = 4 dni; wydano 41.020 ark. z 

czego otrzymano 827 ark. makulatury oraz 40.193 ark. dobrych odbitek. 
Oznaczenie tego walca jako XIV nastąpiło celem, uzupełnienia liczby walców, z 
których drukowano te znaczki a to w miejsce XIV nieprzyjętego do druku w dniu 29 
kwietnia 1946. 

b/. walcem XIX 'a w dniu 17.Vl.1946 wykonano tylko próby, po których nieprzyjęto 
go do druku. 

c/. walcem XIX `b drukowano 18, 19 i 21.VI.1946 trzy doby; wydano do druku 
40.015 ark. z czego otrzymano 594 ark. makulatury oraz 39.421 ark. dobrych 
odbitek. 

d/. walcem XX drukowano w dniach 17, 18 i 19. VI. 1946 = 3 doby; wydano do 
druku 42.520 ark. z czego otrzymano 452 ark. makulatury i 42.068 ark. dobrych 
odbitek. 

e/. walcem XXII drukowano w dniach 21, 22 24.VI.1946 = 3 doby; wydano do druku 
46.500 ark. z czego otrzymano 1,029 ark. makulatury oraz 45.471 ark. dobrych 
odbitek. 

f/. walcem XXI drukowano w dniach 3/4, 6, 8 i 9.VII.1946 = 5 dni; wydano do druku 
35.745 ark. z czego otrzymano 607 ark. makulatury oraz 35.133 ark. dobrych 
odbitek. 

Ogółem do druku tego I nakładu od zaczęcia go w dniu 5.X.1945 aż do dnia 
9.VII. 1946 wydano 968.464 ark. z czego otrzymano 20.297 ark. makulatury oraz 
948.167 ark. dobrych odbitek. 

Ostateczne obliczenie z nakładu znaczkom po 3 zł. jasno-brunatnych ku 
upamiętnieniu roli oswobodzicielskiej żołnierza p. 

Czas druku, ilość wydanych arkuszy oraz zatrzymanej makulatury drukowej i 
dobrych odbitek podałem już w poprzednim sprawozdaniu z 12.VI.1946. Obecnie 
podaję ostateczne wyliczenie po skończeniu perforacji i odsyłce: dobrych odbitek z 
obu użytych do druku walców było 90.470 ark. z czego 5 nieperforowanych odesła-
no dla Muzeum. P. i T. a 90.565 wydano do perforacji. Przy perforacji odpadło 
makulatury 559 ark. a zatem dobrych perforowanych odbitek uzyskano 89.906 ark. 
z których 120 przesłano dla Muzeum a resztę 89.786 do Głównej Składnicy. 

Znaczki lotnicze po 5 zł. w barwie stalowej. 
Nakład tych znaczków został zamówiony zarządzeniem z 8.1.1946 Nr. AG. 21 

w ilości 4,000.000 sztuk, według projektu J.Wilczyka. W dniu 15.1.wykonano 
pierwsze próby barw. Druk odbył się w dniach 3, 4. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 i 15. VI. 
1946 łącznie w 10 dniach na maszynie Liti Nr. 11.631 / 1926. Wielkość rysunku 
znaczków 20 X 27 mm., wielkość arkuszy 33,7 X 41,6 cm. 

Wydano do druku 46.409 ark., z czego otrzymano 385 ark. makulatury 
drukowej i 46.024 dobrych odbitek. Z tego wysłano dla Muzeum P. i T. 5 ark. 
odbitek dobrych nieperforowanych oraz 4 ark. prób. Do perforacji wydano 46.019 
ark. z których odpadło 246 ark. jako makulatura perforacyjna. Otrzymano zatem 
45.773 ark. dobrych perforowanych, z których 100 wysłano do Muzeum a resztę w 
ilości 44.673 do Głównej Składnicy M.P. 
Obecnie w druku są następujące znaczki: 
1/. Znaczki po 1,50 zł. Warszawa Zamek nakład II walec IV. 
2/. Znaczki po 1 zł. Gdańskie z widokiem bramy z żurawiem nakład III. 
3/. Znaczki dopłaty po 5 zł. według projektu inż. J. Ogórkiewicza przerobionego do 
rotograwurowego druku przez J. Wilczyka. 
W Krakowie, dnia 12 lipca 1946.          /-/ Prof. Stanisław Mikstein
/-/ M. Kaczmarski  
Nacz. Obwodu 
Zgodne z faktycznym stanem Kraków, dnia 12. VII.1946 


