
(pisownia oryginalna) 
Sprawozdanie 

z druku znaczków pocztowych za miesiąc wrzesień i październik 1946 r. 
 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego 

sprawozdania a dnia 16 września 1946 r. obejmującego druk znaczków za miesiąc 
sierpień i początek września 1946 r. 

Wszystkie techniczne dane odnoszące się do technicznego wykonywana 
znaczków, maszyn drukarskich i perforacyjnych są nadal są nadal obowiązujące 
tylko z tym, że od 22 października wrósiła z remontu maszyna perforacyjna z firmy 
Hogenforst w Lipsku o gęstości ząbkowania 11. Maszyna ta ze względu na nowo 
założone igły będzie używana do perforacji przede wszystkim okolicznościowych i 
pamiątkowych znaczków. 

Część szczegółowa 
Znaczki Gdańskie po 2 zł. niebieskie  zob. sprawozdanie za listopad 
Trzeci nakład tych znaczków zamówiony 27.IX.1946 Nr.AG.21 w ilości 

2,000.000 sztuk, a podwyższony 17.X.1946 AG.21 do 4,000.000 sztuk był 
drukowany walcem N.3.W.I. w dniach 7 i 8 /X 1946 = 2 dni. Wydano do druku 27.511 
ark. z czego otrzymano 311 ark. makulatury drukowej i 27.200 ark. dobrych 
nieperforowanych odbitek. Dla Muzeum wysłano 6 ark. prób zaliczonych do 
makulatury. 

Znaczki z widokiem pomnika Grunwaldu w Krakowie po 50 gr. zob. 
sprawozdanie za listopad 

Nakład piąty tych znaczków zamówiony przez Dyrekcję Okręgu 4.VI.46 
Nr.AG.21. na podstawie zarządzenia Ministerstwa z 20.V.1946 był drukowany 
dwoma walcami a następnie skutkiem podwyższenia taryfy dalszy druk jak i nakład 
VI zamówiony 13.VIII.1946 wstrzymano. 

Walcem N.5.W.I. drukowano 11, 12, 12, 14, 16 i 17 /IX.1946 = 6 dni; wydano do 
druku 44.020 ark. z czego otrzymano 476 ark. makulatury druk. i 43.544 ark. dobrych 
odbitek. Dla Muzeum wysłano 5 ark. prób zaliczonych do makulatury. Perforacja 
dotychczas nieukończona. 

Walcem N.5.W.II. drukowano 19, 20, 21, 23, 24, 25 i 26/IX łącznie 7 dni. 
Wyddano do druku 43.020 ark. z czego otrzymano 477 ark. makulatury drukowej i 
42.543 ark. dobrych odbitek. 

Ogółem do V-tego nakładu wydano 87.040 ark. z czego otrzymano 953 ark. 
makulatury i 86.087 ark. dobrych odbitek. 

Znaczki po 3 zł. niebieskie z widokiem Katedry z serii Warszawa zniszczona. 
Dalszy druk tej wartości odbywał się następującymi walcami: 
Walcem W.XXVI w dniach 28 i 29 /IX oraz 1, 2, 3 /X.1946 - łącznie 5 dni. 

Wydano do druku 43.520 ark. z czego otrzymano 692 ark. makulatury 
drukowej i 42.909 ark. dobrych odbitek. 

Walca W.XXVII/a/z powodu plamistego druku nie przyjęto. 
Walcem W.XXVII/b/ w dniach 28/IX, 1, 2, 3 i 4/X. 1946 łącznie 5 dni; wydano 

40.518 ark. z czego otrzymano 692 ark. makulatury oraz 39.826 ark. dobrych 
odbitek. 

Walcem W.XXVIII w dniach 8, 9, 10, 11, 14 i 15/x.1946  łącznie 6 dni; wydano 
do druku 37.520 ark. z czego otrzymano 654 ark. makulatury druk. i 36.866 ark. 
dobrych odbitek. 

Na polecenia Ministerstwa dalszy druk tych znaczków wstrzymano. Ogółem do 
tego pierwszego i jedynego nakładu znaczka po 3 zł. wydano 1,200.522 ark.  z czego 
o otrzymano 23,790 ark, makulatury  oraz 1,176.732. Do Muzeum wysłano ogółem 
12 ark. prób z makulatury. 

Znaczki po 10 zł. fioletowe z serii Warszawa zniszczona. 
Poprzednio przerwano druk tego znaczka 13 marca 1946 r z walcem III., a 



podjęto go na nowo w sierpnia b. r.  
Walcem  /W.IV/. drukowanno 8, 9, 10, 12 i 13 /VIII 1946 łącznie 5 dni. Wydano 

do druku 39.520 ark. z czego otrzymano 635 ark. makulatury, oraz 38.885 ark. 
dobrych odbitek. 

Walcem W.V. drukowano 16, 17, 19, 20, 21 i 22 /VIII łącznie 6 dni, przy czym 
wydano do druku 40.657 ark. z których otrzymano 465 ark. makulatury i 40.192 ark. 
dobrych odbitek. 

Walcem VI. drukowano w dniach 27, 28, 29, 30 i 31 /VIII 1946 łącznie 5 dni, 
przyczym otrzymano z wydanych 28.020 ark.: 278 ark. makulatury oraz 27.742 ark. 
dobrych odbitek. 

Walcem VII. drukowano w dniach 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11/IX 1946 łącznie 8 dni. 
Wydano do druku 58.500 ark. z czego otrzymano 731 ar k. makulatury oraz 57.769 
ark. dobrych odbitek. Na tym druk tego znaczka wstrzymano. 

Ogółem do całego nakładu wydano 249.218 ark. z czego odpadło 3.259 ark. 
makulatury drukowej a otrzymano 245.959 ark. dobrych odbitek. Przy spinaniu 
odpadło jeszcze 180 ark. makulatury ze spinania tak, że ostatecznie wysłano do 
Głównej Składnicy 245.369  ark. i do Muzeum 410 ark. .łącznie zatem 245.779 ark. 

Oczywiście w tym są wliczone także znaczki te z nadrukami Warszawa Wolna 
Styczeń 1945 -. 1946, których osobno jako nie mających zmienionej wartości nie 
prowadzono tylko wliczono do tego nakładu. Dla Muzeum wysłano z makulatury z 
walca I. 8 ark. /łącznie z nadrukami/, z walca IV. 5 ark. czyli łącznie 13 ark. 
zaliczonych do makulatury. 

Znaczki po 5 zł. szarooliwkowe, Zamek w Będzinie. 
Walcem III /N.1.W.III/. drukowano w dniach 12, 13, 14, 16, 17, 18 ,19 i 20 /IX. 

1946 łącznie 8 dni. Wydano do druku 43.520 ark. czego otrzymano 544 ark. 
makulatury oraz 42.976 ark. dobrych odbitek. 

Walcem N.l.W.IV drukowano w dniach 26, 27, 28, 30/IX i 1/X.1946 łącznie 5 
dni. Wydano do druku 41.520 ark. z czego otrzymano 450 ark. makulatury i 41.070 
ark. dobrych odbitek.. 

Walcem N.l.W.V. drukowano 3 i 4 /X łącznie dwa dni z powoda uszkodzenia 
walca w czasie druku. Wydano do druku 4.141 ark. z czego otrzymano 61  ark. 
makulatury oraz 4.080 ark. dobrych odbitek. 

Walca N.l.W.VI./a/ w dniu 7.X.1946 po zrobieniu 19 próbnych odbitek 
zaliczonych do makulatury nie przyjęto z powodu defektów do druku. 

Walcem N.l.W.VI. /b/ drukowano 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 i 19/X.1946 
łącznie 9 dni. Wydano do druku 41.020 ark. z czego otrzymano 373 ark. makulatury 
oraz 40.647 ark. dobrych odbitek. 

Od dnia 24.X drukuje, się te znaczki walcem VII. 
Znaczki po 6 zł. z płytą nagrobkową Henryka IV Probusa, szarostalowe. 
Znaczki te zamówiono zarządzeniem 15.VII.1946 Nr. AG.21 w ilości 12,000.000 

sztuk. Próby do aprobaty barwy wykonano 5.VIII.1946, do czego wydano 40 ark. 
zaliczonych do makulatury I walca. Próby wykonano w barwach szarostalowej, 
jasnoniebieskiej, czerwonej, oliwkowej, jasno czekoladowobrunatnej, fioletowej i 
żółtobrunatnej. Z prób tych przeznaczono 11 ark. do Muzeum P. T. Ministerstwo 
zatwierdziło barwę szarostalową Druk odbywał się: 

Walcem N.1.W.I. w dniach 4. IX. 1946 jeden dzień z powodu uszkodzenia 
walca przy druku. Wydano 11.746 ark. z czego otrzymano 175 ark. makulatury i 
11.571 ark. dobrych odbitek. 

Walcem N.1.W.II. w dniach 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/IX.1946, łącznie 7 dni. Wydano 
49.953 ark., z czego otrzymano 512 ark. makulatury oraz 49.441 ark. dobrych 
odbitek. 

Walcem N.1.W.III. drukowano w dniach 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 2 /IX.1946 
łącznie w 7 dniach. Wydano do druku 38.000 ark. z czego otrzymano 
484 ark. makulatury oraz 37.516 ark. dobrych odbitek. 

Ogółem dla tych trzech walców wydano 99.699 ark. z czego otrzymano 1.171 



ark. makulatury oraz 98.528 ark. dobrych odbitek. 
Znaczki lotnicze po 20 zł. czerwonobrunatne. Nakład drugi. 
Drugi nakład tyoh znaczków sporządzono: 
Walcem N.2.W.1.  w dniach 10, 11, 12, 14, 15 /X,1946 łącznie 5 dni. Wydano 

do druku 24.020 ark. z czego otrzymano 596 ark. makulatury oraz 23.424 ark. 
dobrych odbitek. 

Znaczki dopłaty po 5 zł. żółtobrunatne, nieząbkowane 
Nakład drugi znaczków dopłaty po 5 zł. drukowano: 
Walcem N.2.W.1. w dniach 4 i 5/X.1946 łącznie 2 dni. Wydano do druku 

14.000 ark. z czego otrzymano 223 ark. makulatury oraz 13.777 ark. dobrych 
odbitek. 

Walcem N.2.W.1. drukuje się od 18 do bieżącej chwili. 
Znaczki dopłaty po 25 zł. żółtobrunatne. zob. sprawozdanie listopad 
Nakład pierwszy tych znaczków dopłaty drukowano: 
Walcem N.1.W.I. w dniach 9, 10 i 11/IX.1946 łącznie w 3 dniach. Wydano do 

druku 20 .444 ark., z czego otrzymano 259 ark. makulatury oraz 20.185 ark dobrych 
odbitek. Z makulatury przeznaczono 6 ark. próbnych odbitek do Muzeum. 

Pocztówki po 3 zł. zielone. powtórzone w sprawozdaniu za listopad 
Nakład tych pocztówek został zamówiony 30.VIII.1946 AG.21 w ilości 

10,000.000 sztuk.    Drukowano ja w arkuszach po 42 sztuk pocztówek. 
Walcem I w dniach 6, 7, 9, 10, 11 i 12 /IX.1946 łąoznie 6 dni. Wydano 40.664 

ark., z czego otrzymano 127 ark. makulatury oraz 40.537 arkuszy dobrych odbitek. 
Walcem II w dniaoh 17, 18, 19 /IX i 8, 9, 10 i 11/X.1946 łącznie 7 dni. Wydano 

47.030 ark. z czego otrzymano 264  ark. makulatury ark. dobrych  odbitek. 
Łącznie do tego nakładu wydano 87.694 ark.  z  czego otrzymano 391 ark, 

makulatury oraz 87.303 ark. dobrych odbitek. 
nalepki związkowe po 1 zł. 
Nalepki związkowe po 1 zł, w jednym kolorze zamówione w nakładzie 

5,000.000 sztuk drukowano jednym walcem w dniach 21, 23, 24, 25 i 26 /IX.1946. 
Wydano do druku 55.025 ark., z czego otrzymano 554 ark. makulatury oraz 54.471 
ark. dobrych odbitek. 

Przygotowane druki. 
Kończy się druk II nakładu znaczków lotniczych po 25 zł., znaczków dopłaty po 

5 zł z II nakładu II walca, zrobiony jest walec na II nakład znaczków lotniczych po 30 
zł.,  oraz drukuje się z VII walca zamek w Będzinie  po 5 zł. 

 
W Krakowie, dnia 28 października 1946. 
Zgodność potwierdzam:  
W Krakowie, dnia 28.X.1946 
M. KACZMARSKI     Prof.Stanisław Mikstein 
NACZ. OBWODU     biegły przydzielony  do druku znaczków 
 
 
  


