
(pisownia oryginalna) 
Sprawozdanie  

z druku znaczków za miesiąc listopad 1946 r. w Drukarni Narodowej. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania a 

dnia 28 października 1946 r. obejmującego druk znaczków wrześniu i październiku 1946 r. 
W miesiącu listopadzie wróciła z remontu druga maszyna perforacyjna o gęstości 

ząbkowania 10 ¾ do której dorobiono nowy grzebień perforacyjny, tak że obecnie są już 
dwie dobrze perforujące maszyny. 

Nadto skońcem listopada nabyto nowy raster o gęstości kresek 80 kresek na cm2 i 
przeprowadzono nim próby przy druku znaczków Będzina i lotniczych po 5 zł. Jakość 
rysunku znacznie się poprawiła przy użyciu tego nowego rastru, a w szczególności ostrość 
kresek i drobnych szczegółów rysunku. Dotychczas rastry miały po 70 kresek na cm2. 

Inne techniczne urządzenia pozostały niezmienione. 
Część szczegółowa. 

Ostateczne obliczenie nakładu V-tego znaczków po 50 gr. z widokiem pomnika 
Grunwaldu w Krakowie. 

Ukończono perforację i wysyłkę tego nakładu V-tego zamówionego przez Dyrekcję 
Okręgu 4.VI.1946 Nr.AG.21 a wykonanego dwoma walcami N.5.W.I i N.5.W.2. w czasie 
od 11 – 26.IX.1946. Sprawozdanie z druku tego nakładu znajduje siię w mym 
sprawozdaniu z września i października 1946, obecnie przedstawiam ostateczne 
obliczenie: Ogółem wydano do druku tego nakładu 87.040 ark. z tego otrzymano 953 ark. 
makulatury i 86.087 dobrych odbitek, z których 5 ark. nieperforowanych wysłano dla 
Muzeum. Do perforacji wydano 86.082 ark. z których otrzymano 335 ark. makulatury 
perforacyjnej i 85.747 ark. dobrych perforowanych. Do Składnicy odesłano 85.627 ark. 
oraz do Muzeum 120 ark. perforowanych. Nadto dla Muzeum wysłano z makulatury 
nieperforowanej 5 ark. prób. Dnia 25.XI. podjęto do zniszczenia 948 ark. nieperforowanej i 
335 ark. perforowanej makulatury czyli łącznie 1283 ark makulatury z całego nakładu. 

Znaczki po 1 zł. ciemnooliwkowe z widokiem bramy z żurawiem w Gdańsku z 
nakładu pczwrtego. 

Nakład IV-ty tych znaczków został zamówiony przez Ministerstwo 21.X.1946 Nr. 
AG.421 a przez Dyrekcję 30.X.1946 Nr. AG.21. w wysokości 4,000.000 sztuk. Wykonano 
go jednym walcem N.4.W.I. w dniach 11, 12, 13, 14, 15, 16/XI.1946 = 6 dniach. Wydano 
do druku 44.000 ark. z czego otrzymano 750 ark. makulatury drukowej i 43.250 dobrych 
odbitek. do muzeum wysłano 5 ark. dobrych nieperforowanych a 43.245 ark. wydano do 
perforacji. Przy perforacji otrzymano 362 ark. makulatury oraz 42.883 ark. dobrych 
perforowanych. Wysłano do Głównej Składnicy 42.733 ark. i dla Muzeum 100 ark. dobrych 
perforowanych odbitek. 
Drugi nakład znaczków gdańskich po 3 zł. ciemnoliliowych z widokiem bramy koło 

ratusza, nieperforowanych. 
Nakład tych znaczków po 3 zł. zamówiono 25.X.1946 w ilości 16.000.000 sztuk. 

Drukowano je dotychczas następującymi walcami: 
Walcem N.2.W.I. tylko jeden dzień i jedną noc 18/XI.1946. Walec ten w czasie druku uległ 

uszkodzeniu, skutkiem czego musiano go wycofać. Wydano do druku 20.520 ark. z 
czego otrzymano 135 ark. makulatury oraz 20.385 ark. dobrych odbitek. Z makulatury 
tej przeznaczono 5 ark. prób dla Muzeum. 

Walca N.2.W.II. /a/ nieprzyjęto do druku. Wykonano 13 prób zaliczonych do makulatury. 
Walcem N.2.W.II /WINI/ w dniach 23, 25, 26, 27, 28, 29/XI = 6 dniach. Wydano 41.520 

ark. z czego otrzymano 623 ark. makulatury drukowej oraz 40.897 ark. dobrych 
odbitek. 

Walcem N.2.W.III. w dniach 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28/XI.1946 = 7 dni. Wydano 40.040 
ark. z czego otrzymano 262 ark makulatury drukowej oraz 39.778. ark. dobrych 
odbitek. Z tej makulatury przeznaczono dla Muzeum 3 ark. prób. 
Ogółem dotychczas wydano do druku 102.093 ark. z których otrzymano 1033 ark. 

makulatury oraz 101.093 dobrych odbitek. Z dotychczasowej makulatury drukowej 
przeznaczono dla Muzeum 8 ark. prób. 

Znaczek 5 zł oliwkowy z widokiem widokiem Będzinie, nieząbkowany 
W poprzednim sprawozdaniu podałem druk z VI-ściu walców. Obecnie powtarzam 

jeszcze walec VI, w którym zaszła pomyłka w ostatnim sprawozdaniu. 
Walec VI. N.1.W.VI. /b/. Drukowano 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/X.1946 łącznie 9 

dni. Wydano do druku 40.020 ark., z czego otrzymano 373 ark. makulatury drukowej 
oraz 39.647 ark. dobrych odbitek. 



Walec N.2.W.VII. Drukowano 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31/X. i 4/XI.1946 łącznie 8 dni. 
Wydano 35.552 ark. z czego otrzymano 645 ark. makulatury oraz 34.908 ark. 
dobrych odbitek /1 arkusz nadwyżki z druku!/. Walcem tym wykonano próby barw dla 
aprobaty Ministerstwa celem zmiany dotychczasowej barwy tych znaczków. Próby te 
zaliczono do makulatury tylko 11 z nich przeznaczono dla Muzeum. Próby te 
wykonano w barwach: niebieskiej, 2 odcienie szaroniebieskiej, czerwonej 2 odcienie, 
brunatnoczerwonej, żółtobrunatnej, brunatnej i jasnofioletowej. 

Walec N1.W.VIII. Drukowano nim 26, 28, 29, 30, 31/X, 4, 5/XI.1946 łącznie 7 dni. Wydano 
do druku 41.595 ark. z czego otrzymano 598 ark. makulatury oraz 40.999 ark. 
dobrych odbitek /2 ark. nadwyżki z druku/. 

Walec N.1.W.X. drukowano nim 29, 30, 31/X, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/XI.1946 łącznie 10 dni. 
Wydano do druku 41.075 ark.  czego otrzymano 1.469 ark. makulatury drukowej oraz 
39.606 dobrych odbitek. 

Walec N.1.W.IX. drukowano nim 9, 11, 12, 13 i 14.XI.1946 łącznie 5 dni. Wydano do druku 
28.020 ark. z czego otrzymano 286 ark. makulatury drukowej oraz 27.734 ark. 
dobrych odbitek. 
Ogółem z dziesięciu walców N1.W.I. – N.1.W.X. otrzymano Wydano 366.836 ark. z 

czego otrzymano 5.144 ark. makulatury drukowej oraz 361.695 ark. dobrych odbitek /3 
ark. nadwyżki z walców W.VII i W.VIII/.  Do muzeum przeznaczono prób: z walca N.1.W.I. 
– 8 ark., z walca N.1.W.VII. – 11 ark.  i z walca N.1.W.IX – 5 ark. czyli razem 24 arkusze, 
nadto 200 ark. dobrych odbitek. Dnia 25.XI.1946 oddano do zniszczenia 5.120 ark. 
makulatury. Od walca N.1.W.XI nastąpiła zmiana barwy tego znaczka z oliwkowej na 
czerwonobrunatną, skutkiem czego zaczęto obliczenia wydanego papieru i drukowanych 
odbitek na nowo prowadzić. 
Walec N.1.W.XI. drukowano nim 21, 22, 23, 25, 26, 27.XI.1946 łącznie 6 dni. Wydano do 

druku 41.020 ark. z czego otrzymano 691 ark. makulatury oraz 40.329 ark. dobrych 
odbitek. Z makulatury 691 ark. przeznaczono dla Muzeum 4 próby. 
Zamek w Lanckoronie według sztychu z 1618 r. Znaczek niebieski za 10 zł. 

nieząbkowany. 
Znaczki te zostały zamówione według projektu art. Żechowskiego 8.X.1946 AG.21 w 

nakładzie 12,000.000 nieząbkowane. Próby do aprobaty barwy wykonano walcem I w dniu 
17.IX.1946 i z prób tych przeznaczono dla Muzeum 6 arkuszy. Drukowano te znaczki 
dotychczas następującymi walcami: 
Walcem N.1.W.I. w dniach 11, 12, 13, 14, 15/XI.1946 nadto wykonano nim próby 

17.X.1946. Ogółem wydano do druku 40.560 ark. z czego otrzymano makulatury 
drukowej 1.296 ark. oraz 39.264 ark. dobrych odbitek. Z prób wykonanych tym 
walcem w dniu 17.X.1946 przeznaczono dla Muzeum 6 ark. a z wykonanych w dniu 
11.XI.1946 – 5 arkuszy, razem 11 arkuszy. 

Walec N.1.W.II. dniu 19.XI.1946 wydano 261 arkuszy, z czego otrzymano 22 ark. 
makulatury drukowej i 239 ark. dobrych odbitek. Walec ten nie nadawał się do 
dalszego druku wobec czego go wycofano. 

Walcem N.1.W.III. drukowano w dniach 21, 22, 23, 25/26, 26/XI.1946 łącznie 5 dni i jedną 
noc. Wydano 39.500 ark. z czego otrzymano 727 ark. makulatury drukowej oraz 
38.773 ark. dobrych odbitek. 

Dotychczas zatem do druku tego znaczka wydano 80.321 ark. z czego otrzymano 2.045 
ark. makulatury oraz 78.276 ark. dobrych odbitek. 

Wyliczenie z nakładu drugiego znaczków lotniczych po 20 zł. 
Drugi nakład znaczków lotniczych po 20 zł, zamówionych 30.VII.46 Nr. AG.21 w ilości 

2,000.000 sztuk wydrukowano w dniach 10. – 15.X.1946 jak to podałem w sprawozdaniu z 
września i października. Ogółem wydano do tego nakładu 24.020 ark. z czego otrzymano 
596 ark. makulatury drukowej oraz 23.424 ark. dobrych odbitek. Z tych 5 
nieperforowanych przeznaczono dla Muzeum, a 23.419 wydano do perforacji. Z perforacji 
otrzymano 180 ark. makulatury perforacyjnej i 23.239 ark. dobrych perforowanych arkuszy 
z czego 23.139 odesłano do Głównej Składnicy a 100 ark. dla Muzeum. Makulatury 
podjęto do zniszczenia 590 ark. nieprforowanych i 180 ark. perforowanych łącznie 770 ark. 
w dniu 25.XI.1946. Z makulatury drukowej nieperforowanej przeznaczono 6 ark. prób dla 
Muzeum tak, że w dniu 25.XI.wydano do zniszczenia tylko 590 ark. makulatury 
nieperforowanej. 

Drugi nakład znaczków lotniczych po 30 zł. pomarańczowych. 
Drugi nakład znaczków lotniczych po 30 zł. pomarańczowych zamówiono 10.X.1946 

Nr. AG.21 w ilości 4,000.000 sztuk. Drukowano go jednym walcem N.2.W.I. w dniach 13, 



14, 15, 16, 18, 19, 20/XI.1946 łącznie w 7 dniach. Do druku wydano 46.415 ark. z czego 
otrzymano 586 ark. makulatury drukowej i 45.829 ark. dobrych odbitek. Perforacji 
dotychczas nieukończono. 

Drugi nakład znaczków dopłatnych po 5 zł. żółtobrunatnych. 
Drugi nakład znaczków dopłaty po 5 zł. zamówiony 27.IX.1946 AG.21 w ilości 

3,000.000 a podwyższony rop. z 17.X.1946 AG.21 do 4,000.000 szt. drukowano: 
Walcem N.2.W.I. 4, 5/X.1946 = 2 dni, przyczym wydano 14.000 ark. z których otrzymano 

223 ark. makulatury drukowej i 13.777 ark. dobrych odbitek. Z makulatury tej 
przekazano dla Muzeum 3 ark. 

Walcem N.2.W.II. w dniach 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/X.1946 = 8 dni. Wydano do 
druku 31.005 ark. z czego otrzymano 424 ark. makulatury drukowej oraz 30.581 ark. 
dobrych odbitek. 
Ogółem w nakładzie II wydano 45.005 ark. z czego otrzymano 647 ark. makulatury 

drukowej i 44.358 ark. dobrych odbitek. Do Głównej Składnicy odesłano 44.238 ark. oraz 
120 ark. dla Muzeum. Nadto z makulatury wysłano dla Muzeum 3 ark. prób. Dnia 25.XI. 
podjęto do zniszczenia 644 ark. makulatury. 

Znaczki dopłatne po 25 zł. żółtobrunatne, nieząbkowane. 
Znaczki te zamówiono 13.VII.1946 Nr. AG.21 w ilości 4.000.000 szt. Nakład ten 

wykonano następującymi walcami: 
Walcem N.1.W.I. drukowano w dniach 9, 10, 11/IX.1946 = 3 dni. Wydano do druku 20.444 

ark. z czego otrzymano 259 ark. makulatury oraz 20.185 ark. dobrych odbitek. Z 
makulatury tej przeznaczono 6 prób dla Muzeum. 

Walcem N.1.W.II. drukowano w dniach 30, 31/X. 4, 5, 6, 7/XI.1946 = 6 dni. Wydano do 
druku 31.020 ark., z czego otrzymano 500 ark. makulatury i 30.520 ark. dobrych 
odbitek. 
Ogółem do tego nakładu 1-go znaczków dopłaty po 25 zł wydano 51.464 ark. z czego 

otrzymano 759 ark. makulatury drukowej oraz 50.705 ark. dobrych odbitek. Do Głównej 
Składnicy odesłano 50.585 ark. a dla Muzeum 120 ark. oraz 6 ark. prób z walca N.1.W.I. 

Trzeci nakład znaczków gdańskich po 2 zł. niebieskich niebieskich widokiem 
ratusza, ząbkowanych. 

Nakład trzeci znaczków gdańskich po 2 zł został zamówiony 27.IX.1946 AG.21 w 
ilości 2,000.000 szt. a dnia 17.X.1946 AG.21 podwyższony do 4,000.000 sztuk. Druk 
przedstawia się następująco: 
Walec N.3.W.I. użyty do druku 7, 8/X.1946 = 2 dni. Wydano do druku 27.511 ark., z czego 

otrzymano 311 ark. makulatury drukowej i 27.200 ark. dobrych odbitek. Do Muzeum 
przeznaczono 5 ark. nieperforowanych i 5 ark. prób nieperforowanych z makulatury 
drukowej. Do perforacji wydano 27.195 ark. z czego otrzymano 46 ark. makulatury 
perforacyjnej oraz 27.149 dobrych perforowanych ark. Do Głównej Składnicy 
odesłano 27.049 ark. a 100 dla Muzeum. 

Walec N.3.W.II. użyto do druku 19, 20/XI.1946 = 2 dni i jedną noc. Wydano 26.500 ark. z 
czego otrzymano 317 ark. makulatury drukowej i 26.183 ark. dobrych odbitek, które w 
całości wydano do perforacji. Z perforacji otrzymano 134 ark. makulatury 
perforacyjnej oraz 26.049 ark. dobrych perforowanych. Do Głównej Składnicy 
odesłano 26.029 ark. a dla Muzeum 20 ark. perforowanych. 
Ogółem do nakładu 3. wydano 54.011 ark. z czego otrzymano 628 ark. makulatury 

drukowej oraz 53.383 ark. dobrych odbitek. Dla Muzeum przeznaczono 5 ark. 
nieperforowanych i 6 ark. prób z makulatury drukowej. Do perforacji wydano 53.378 ark., 
które dały 180 ark. makulatury perforacyjnej i 53.198 ark. dobrych perforowanych odbitek. 
Do Głównej Składnicy odesłano 53.078 ark. a dla Muzeum 120 ark. perfowanych. 

Nakład III. pocztówek po 1 zł 50 gr. granatowych. 
Trzeci nakład pocztówek po 1,50 zł. został zamówiony 8.II.1946 w nakładzie 

10,000.000 sztuk. Druk odbył się: 
Walcem I. w arkuszach po 42 sztuk w dniach 7.10.11.13.14.15.16/V.1946 łącznie w 7-miu 

dniach. Wydano do druku 29.180 ark. z czego otrzymano 254 ark. makulatury 
drukowej i 28.926 ark. dobrych odbitek. Z cięcia było 3 ark. makulatury. Odesłano do 
Głównej Składnicy 28.923 ark.= 1,214.766 szt. Komisja makulaturowa podjęła do 
zniszczenia 257 ark. 

Walcem I w arkuszach po 32 sztuki w dniaoh 18.20.21.22.23.24.25.27/V.1946 łącznie 8 
dni. Wydano do druku 44.229 ark. z czego otrzymano 279 ark. makulatury drukowej i 
43.941 ark. dobrych odbitek. Z cięcia było 25 ark. makulatury. Po Głównej Składnicy 



odesłano 43.916 ark. = 1,405.312 sztuk. Komisja makulaturowa podjęła do 
zniszczenia 304 ark.— 

Walcem II w arkuszach po 42 sztuki na papierze ciemnym drukowano w dniach 
16,17,18/.1946-- 3 dni.  Wydano 30.709 ark. z czego otrzymano 121 ark. makulatury 
oraz 30.588 ark. dobrych odbitek. Z cieia było 7 ark. makulatury. Odesłano do 
Głównej Składnicy  30.581 ark-  1,284.402 sztuk. Dnia 2.VIII.1946 Komisja 
makulaturowa podjęła 123 ark. makulatury do zniszczenia. 
W arkuszach po 42 sztuki na papierze jasnym drukowano w dniach 
18.19.20.23,24.25.26/VIII.1946= 7 dni. Wydano do druku 56.151 ark. z czego 
otrzymano 256 ark. makulatury i 55.895 ark- dobrych odbitek. Wysłano do Głównej 
Składnicy 55.895 ark. = 2,347.590 sztuk. 

Ogółem do druku walcem II w arkuszach po 42 sztuki wydano 86.860 ark. z czego 
otrzymano 377 ark. makulatury drukowej oraz 86.483 ark. dobrych odbitek. Z cięcia było 7 
ark. makulatury, a odesłano do Gł. Składnicy 86.476 ark. dobrych odbitek- 3,631,992 
sztuk. 

Nakład czwarty. 
Czwarty nakład pocztówek po 3 zł. zielonych został zamówiony 30.VIII.1946 Nr. AG.21. w 
ilości 10,000.000 sztuk. Drukowano go:  
Walcem I w arkuszach po 42 sztuki w dniach 6.7.8.10.11.12./IX.1946 = 6 dni. Wydano do 

druku 40.664 ark. z czego otrzymano 127 ark. makulatury druk. oraz 40.537 ark. 
dobrych odbitek.  

Walcem II. w arkuszaoh po 42 sztuk w dniach 17.18.19/IX. 8.9.10.11/X 1946 = 7 dni. 
Wydano do druku 47.030 ark. z czego otrzymano 264 ark. makulatury druk. oraz 
46.760 ark.  dobrych odbitek. 

Łącznie zatem do 4-tego nakładu dotychczas wydano 87.694 ark. z czego otrzymano 391 
ark. makulatury drukowej i 87.303 ark. dobrych odbitek. Z cięcia było 67 ark. makulatury, a 
do Głównej Składnicy odesłano 87.236 ark= 3,663.912 sztuk. 
W Krakowie,  dnia 3 grudnia 1946 r. 
Zgodność potwierdzam: 
Kraków, dnia 4.XII.1946.    Prof. Stanisław Mikstein 
M. KARCZMARSKI    biegły przydzielony do druku znaczków. 
nacz. obwodu     Kraków, Tarnowskiego 7. 
 
 
 
 


