
Sprawozdanie 
z druku znaczków pocztowych za miesiąc lipiec 1946 r. 

A/. Dane ogólne. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego spra-

wozdania z 12 lipca 1946 obejmującego druk znaczków za miesiąc maj / czerwiec 
1946 r. 

Druk znaczków okolicznościowych a to a/. pamiątkowego w drugą rocznice 
manifestu P.K.W.N. oraz b/. na Święto Morza 1946 r. przedstawiłem osobnym 
sprawozdaniem z dnia 22. VII. 1946. 

Wszystkie dane odnoszące się do technicznego wykonywania, maszyn 
drukarskich i perforacyjnych wyszczególnione w mym sprawozdaniu z dnia 12 
czerwca 1946 są nadal obowiązujące, albowiem od tego czasu nie zaszły żadne 
zmiany w urządzeniach drukarskich. 

B/. Szczegółowe dane tyczące się druku poszczególnych znaczków. 
Wyliczenie z IV nakładu znaczków po 50 gr. z widokiem pomnika 

Grunwaldu w Krakowie. 
Znaczków po 50 gr. z widokiem pomnika Grunwaldu w Krakowie wydano do 

perforacji 110.549 ark. z czego odpadło makulatury perforacyjnej 860 ark. a zatem 
dobrych perforowanych było 109.689 ark., z których 120 odesłano do Muzeum P. i T. 
a resztę do Gł. Składnicy w Warszawie. 

Druk znaczków po 1 zł. z widokiem bramy z żurawiem w Gdańsku. 
Nakład III tych znaczków zamówiła Dyrekcja Okr. P. i T. zarządzeniem, w ilości 

10,000.000. Sporządzono je następującymi walcami: 
a/. walcem N.3.W.I. w dniach: 8/9, 9, 10, 11, 12, 13/VII.1946 łącznie pięć dni i jedną 

noc. Wydano 45.000 ark. z czego otrzymano 373 ark. makulatury 
drukarskiej i 44.627 ark. dobrych odbitek. 

b/. walcem N3.W.Il. w dniach: 24/25, 25, 26/VII.1946 łącznie dwa dni i jedną noc. 
Wydano 32.500 ark. z czego otrzymano 209 ark. makulatury drukowej i 
32.291 ark. dobrych odbitek. 

c/. walcem N.3.W.III. w dniach 31/VII, 1, 2/VIII. 1946 łącznie trzy dni. Wydano 34.500 
ark. z czego otrzymano 330 ark. makulatury druk. i 34.170 ark. dobrych 
odbitek. 

Łącznie do nakładu III wydano 112.000 ark. z czego otrzymano 912 ark. 
makulatury oraz 111.088 ark. dobrych odbitek. Perforacja dotychczas jest 
nieukończona. Część perforowanych już odesłano do Gł. Składnicy. 

Druk znaczka lotniczego za 15 zł. Samolot nad Warszawą. 
Znaczek ten zamówiony został przez Dyrekcję 8/I.1946 w ilości 4,000.000 

sztuk. Druk jego odbył się jednym walcem N.l.W.I. w dniach 5, 6/7, 7 i 9/10 i 10 
sierpnia 1946. Wydano 46.029 ark. z czego otrzymano 298 ark. makulatury drukowej 
i 45.731 ark. dobrych odbitek. Perforacji dotychczas nieukończono. 

Dalszy ciąg druku nakładu II znaczków po 1,50 zł. Zamek. 
Drugi nakład znaczków Warszawa zniszczona, Zamek, po 1,50 zł. czerwony 

drukowano dalszymi walcami a mianowicie:  
a/. walcem N.2.W.IV. w dniach 6/7, 8, 9, 10, 11, 12/VII.1946 łącznie pięć dni i jedną 

noc. Wydano 40.000 ark. z czego otrzymano 902 ark. makulatury i 39.098 
ark. dobrych odbitek. 

b/. walcem N.2. W. V. w dniach 16. 17. 18. 19. 20 i 23/VII.1946 łącznie 6 dni. 
Wydano 46.531 ark. z czego otrzymano 546 ark. makulatury druk. i 45.985 
ark. dobrych odbitek. 

c/. walcem N.2.W. VI. w dniach 18, 19 i 20/VII łącznie trzy dni. Wydano 16.000 ark. z 
czego otrzymano 93 ark. makulatury druk. oraz 15.907 ark. dobrych 
odbitek. 

Ogółem przy druku drugiego nakładu tych znaczkowi do dnia 23.VII.1946 wydano 
190.051 ark. z czego otrzymano 2.769 ark. makulatury druk. oraz 187.282 ark.  
dobrych odbitek. 



Druk znaczków po 3 zł. niebieskich z serii Warszawa  
zniszczona Katedra św. Jana. 

Nakład I zamów. 60,000.000. 
Dalszy druk odbywał się następującymi walcami: 
a/. walcem XXIV w dniach 20, 23, 24. 25, 26, 27 i 29/VII. 1946 łącznie 7 dni. Wydano 

40.000 ark. z czego otrzymano 372 ark. makulatury druk. oraz 39.628 ark. 
dobrych odbitek. 

b/. walcem XXIII w dniach 26, 27, 29 i 30/VII.1946 łącznie 4 dni. Wydano 32.000 ark. 
z czego otrzymano 439 ark. makulatury druk. i 31.561 ark. dobrych 
odbitek. 

c/. walcem XXV w dniach 1, 2, 3, 5, 6, 7/VIII.1946 łącznie 6 dni. Wydano 38,500 ark. 
z czego otrzymano 725 ark. makulatury oraz 37.775 ark. dobrych odbitek. 

Od początku druku tych znaczków /nakład I / wydano 1,078.964 ark. z czego 
otrzymano 21.833 ark. makulatury druk. oraz 1,057.131 ark. dobrych odbitek. 
 

Druk znaczków dopłatnych po 5 zł. według projektu inż. J. 0górkiewicza z 
Lublina, przystosowanego do druku rotograwurowego przez J. Wilczyka w 

Krakowie. Nakład zamów. 20. V. 1946. 
Nakład tych znaczków zamówiony przez Ministerstwo rozp. z 20. V. 1946 AG 

Nr. 421 a przez Dyrekcję Okr. Krak. rozp. z 24.VI.1946 w ilości 1,000.000 sztuk 
drukowano z projektu inż. J. Ogórkiewicza z Lublina przerobionego do druku 
rotograwurowego przez J. Wilczyka w Krakowie. Pierwszy nakład tych znaczków był 
drukowany w Łodzi litografią w ilości 1,000.000 sztuk. Obecny nakład jest właściwie 
drugim nakładem jednak jako pierwszy drukowany rotograwurą w Krakowie posiada 
oznaczenie pod 91 znaczkiem arkusza N.l.W.I. t.j. I nakład w druku rotograwmiowym. 
Wielkość rysunku znaczków tvch wykonanych w Łodzi litografią wynosi 26 X 19,3 
mm., a wykonanych w Krakowie rotograwiurą 29,5 X 22 mm. Druk ich odbył się 
jednym walcem oznaczonym N.l.W.I. w dniach 10, 11, 12 i 13 VII.1946 łącznie w 
czterech dniach. Wydano do druku 15.520 ark. z czego otrzymano 194 ark. 
makulatury druk. oraz 15.326 ark. dobrych odbitek. Do Składnicy wysłano 15.226 ark. 
a do Muzeum 100 ark. oraz 5 ark. prób z makulatury. Znaczki te nie są perforowane. 
 

Druk znaczków po 6 zł. dopłatnych. 
Znaczki te zamówiła Dyrekcja Okręgu P. i T. w Krakowie rozp. z 12.VII.1946 w 

ilości 8,000.000. Drukowano je: 
a/. walcem N.l.W.I. w dniach 30, 31/VII oraz 1, 2, 3/VIII.1946 łącznie w 5 dniach. 

Wydano 43.000 ark. z czego otrzymano 423 ark. makulatury oraz 42.577 
ark. dobrych odbitek. 

b/. walcem N.l.W.II zaczęto dalszy druk 6/VIII.1946. 
Druk pocztówek. 

W toku druku jest III nakład pocztówek po 1,50 zł. zamówiony 8.II.1946 w ilości 
10,000.000 sztuk. Drukowano je dopiero walcem II w dniach 16,17,18,19, 20, 23, 24 i 
25/VII. Szczegółowe sprawozdanie podam po ukończeniu nakładu. . 
W Krakowie dnia 15.VIII.1946. 

Zgodność potwierdzam :    /-/ Pro f .Stanisław Mikstein 
W Krakowie, dnia 15.VIII. 1946. 
M. Karczmarski 
nacz. obwodu 

/-/ w/z Kłapuł 
 


