Pisownia zgodna z oryginałem
Sprawozdanie
z druku znaczków pocztowych za miesiąc sierpień 1946.
Niniejsze

sprawozdanie

jest

bezpośrednim

dalszym

ciągiem

mego

sprawozdania z dnia 15 sierpnia obejmującego druk znaczków za miesiąc lipiec i
początek sierpnia 1946 r.
Niniejszym sprawozdaniem obejmuje także druk znaczka okolicznościowego
"Cześć poległym w Gdańsku pocztowcom" z dnia 2.IX.1946.
Wszystkie techniczne dane odnoszące się do technicznego wykonania,
maszyn drukarskich i perforacyjnych wyszczególnione w mym sprawozdaniu z dnia
12.VI.1946 są nadal obowiązujące, albowiem od tego czasu nie zaszły żadne zmiany
w urządzeniach drukarskich.
Część szczegółowa
Znaczek lotniczy po 15 zł.
Druk tego znaczka odbył się w dniach 5, 6/7, 7, 9 i 10 sierpnia. Wydano 46.029
ark. z czego otrzymano 298, ark. makulatury i 45.731 ark. dobrych odbitek. Do
Muzeum, wysłano 5 ark. nieperforowa, a 45.726 ark. wydano do perforacji, z czego
otrzymano dobrych perforowanych 45.694 i 32 ark. makulatury perforacyjnej.
Wysłano gotowych perforowanych do Składnicy M.P. 45.594 ark. i 100 ark. do
Muzeum.
Znaczek lotniczy po 25 zł.
Druk tego znaczka odbywał się w dniach 12, 13, 14, 16, 17 i 19.VIII.1946
łącznie w 6 dniach. Wydano do druku 46.032 ark. z czego otrzymano 572 ark.
makulatury drukowej i 45.460 ark. dobrych odbitek. Do Muzeum wysłano 5 ark.
nieperforowanych dobrych odbitek i 9 ark. prób z makulatury. Do perforacji wydano
zatem 45.455 ark. z czego otrzymano 78 ark. makulatury i 45.277 ark. dobrych
perforowanych. Wysłano do Gł. Składnicy 45.277 ark. a do Muzeum 100 ark.
perforowanych.
Znaczek po 1 zł. gdański, brama z żurawiem III nakład.
Ogółem III nakład tego znaczka wyniósł: 111.088 dobrych arkuszy drukarskich,
z czego 5 ark. nieperforowanych wysłano do Muzeum. Do perforacji wydano 111.083
ark. z czego otrzymano 443 ark. makulatury perforacyjnej oraz 120.640 ark. dobrych
perforowanych. Arkuszy dobrych perforowanych wysłano do Gł. Składnicy 110.500 a
do Muzeum 14 ark.

Znaczek po 6 zł dopłatny, żółtobrunatny
Znaczek ten drukowano walcem N.l.W.II. w dniach 6, 7, 12, 13, 14, 16.VIII t. j.
sześć dni. Wydano do druku 46.500 ark. z czego otrzymano 390 ark. makulatury
drukowej i 46.110 ark. dobrych odbitek. Łącznie do druku obydwoma walcami I i II
wydano 89.500 ark. z czego otrzymano 88.687 ark. dobrych odbitek i 813 ark.
makulatury drukowej. Do Gł. Składnicy odesłano 88.567 ark. a do Muzeum 120 ark.
Znaczek dopłatny po 10 zł, żółtobrunatny
Znaczek ten zamówiony 13.VII.1946 w ilości 4,000.000 drukowano jednym walcem w
dniach 19, 20, 21, 22 i 23.VIII.1946 łącznie pięć dni. Wydano do druku 42.520 ark. z
czego otrzymano 427 ark. makulatury oraz 42.093 ark. dobrych odbitek. Do Gł.
Składnicy odesłano 41.993 ark. a dla Muzeum 100 ark. oraz 5 ark. prób z
makulatury.
Znaczek dopłatny po 15 zł. żółtobrunatny
Znaczek ten zamówiony 13.VII.1946 w ilości 4,000.000 szt. drukowano jednym
walcem N.1W.I. w dniach 27, 28, 29, 30, 31.VIII oraz 2 i 3.IX. 1946 łącznie siedem
dni. Wydano do druku 44.020 ark. z czego otrzymano 305 ark. makulatury drukowej i
43.715 ark. dobrych odbitek. Wysłano do Gł. Składnicy 43.615 ark. a do Muzeum 100
ark.
Znaczek opłaty za 5 zł, Zamek w Będzinie, szarooliwkowy.
Znaczek ten według projektu S. K. Dawskiego zamówiono 15.VII.1946
w ilości 60,000.000 sztuk nieząbkowanych. Pierwsze próby wykonano w dniu
3.VIII.1946

w

barwach:

szarooliwkowej,

jasnofioletowej,

jasnoczekoladowobrunatnej,

czerwonobrunatnej,

zatwierdzenia

Ministerstwo.

barwy

przez

jasnoniebieskiej,

oliwkowobrunatnej

Ministerstwo

zatwierdziło

do
barwę

szarooliwkową. Definitywny druk walcem I zaczęto 20.VIII.1946.
Walec N.1.W.1 drukowano 20, 21 i 22. VIII. 1946, łącznie trzy dni. Wydano do
druku 40.540 ark. z czego otrzymano 349 ark. makulatury drukowej i 40.193 ark
dobrych odbitek. Do Muzeum wysłano z prób 8 ark. zaliczonych do Makulatury.
Walec N.1.W.II. Walcem tym drukowano pięć dni a to 24, 26. VIII, 3, 4 i 5.IX. 1946.
Wydano do druku 50.834 ark. z czego otrzymano 352 ark. makulatury i 50.482
ark. dobrych odbitek. Obecnie drukuje się te znaczki walcem N.1.W.III.
Znaczek okolicznościowy poświecony pamięci poległych pocztowców
w Gdańsku w 1939 r.
Krótkie sprawozdanie z zaczęcia druku tego znaczka przedłożyłem dnia

2.IX.1946. Znaczek ten wartości 3 zł, z dopłatą 12 zł., w barwie stalowoniebieskiej
/jak Westerplatte 1945/, formatu rysunku 45 X 32mm a łącznie z perforacja około
50 X 37 mm. drukowano jednym walcem dnia 2.IX.1946 w arkuszach obejmujących
po 50 sztuk. Ponieważ zasadnicza barwa była już ustalona, przeto nie robiono prób
w innych kolorach, tylko w barwie stalowoniebieskiej. Do druku wydano 4.500 ark. z
czego otrzymano 103 ark. makulatury drukowej i 4.397 ark. dobrych odbitek. Do
perforacji wydano 4.387 ark. z czego, otrzymano makulatury 58 ark. i 4.329 ark.
dobrych perforowanych odbitek. Do Składnicy wysłano 4.129 ark. dobrych
perforowanych odbitek a do Muzeum 200 ark. perforowanych i 10 ark. nie
perforowanych oraz 10 ark. prób z makulatury drukowej. Do spalenia przeznaczono
93 ark. nieperforowanych z makulatury drukowej i 58 ark. perforowanych z
makulatury perforacyjnej.
W Krakowie, dnia 16 września 1946 r.
Zgodność potwierdzam

/-/ Prof. Stanisław Mikstein

W Krakowie, dnia 16.IX.1946.

biegły przydzielony do

Kierownik Działu
/-/ w/z Kłapuł

do druku znaczków

