
(Pisownia oryginalna) 

Na niebiesko zaznaczono uwagi poczynione odręcznie 

 

Sprawozdanie 

z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za listopad 1947 r. 

Niniejsze   sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego 

sprawozdania za październik 1947 r. z dnia 6 listopada 1947 r. 

Poza zremontowaniem jednej maszyny do perforacji o gęstości ząbkowania 

11, nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach-technicznych. 

Część szczegółowa 

Dokończenie druku nakładu 3. znaczków po 1 zł. Malarstwo 

Walcem N.3.W.IV. wykonano próby 30.X.1947 a drukowano w dniach 11 i 

12.X.1947. Wydano do druku 15.020 ark. 2 czego otrzymano 185 ark. makul. druk. i 

14.835 dobrych odbitek. Do perforacji wydano 6.815 ark. z  czego otrzymano 34 ark. 

makul. perf. oraz 6.781 ark. dobrych perforowanych. Do wysyłki przeznaczono a/. Dla 

Głównej Składnicy 8.000 a. /800.000 szt./ ciętych i 6.741- ark. /674.100 szt./ 

ząbkowanych oraz  

b/.  dla Muzeum 20 ark./2.000 szt./ ciętych, 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych i 3 ark.  

prób z makulatury.                                                         zapas 

Walcem N.3W.V. wykonano próby 17.XI.1947 a drukowano 18 i 21.XI.1947 

na nowym papierze bezdrzewym z Łodzi. Wydano do druku. 8.771 ark. z czego 

otrzymano 115 ark. makulat. druk. i 8.656 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 

4,636 ark. z czego otrzymano 61 ark. makul. perfor. i 4.575 ark. dobrych 

perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy - 4.000 ark. 

/400.000 szt./ ciętych, i 4,535 ark. /453.500 szt./ ząbkowanych  oraz b/.  dla Muzeum 

20 ark. /2.000 szt./ ciętych, 40 ark. /4.000. szt./ ząbkowanych i 3 ark. prób z 

makulatury. 

Ogólne zestawienie nakładu 3. Do druku wydano 85.543 ark. z czego 

otrzymano 903 ark. makul. drukowej i 84.640 ark. dobrych odbitek. Makulatury z 

perforacji było 297 ark. Wysłano a/. Dla Gł. Składnicy 42.500 ark. /4,250.000 szt./ 

ciętych, ząbkowanych 41.363 ark. /4,136.300 szt./ razem 83.863 ark. /8,386.300 szt./ 

oraz b/. dla Muzeum 100 ark. /10.000 szt./ ciętych, 380 ark. /38.000 szt../ 

ząbkowanych i 18 ark. prób z makulatury. 

Dalszy druk znaczków po 5 zł. Teatr żółtooliwkowy. 

Z walca N.3.W.III. otrzymano w październiku 1947 - 40.106 ark. odbitek. Do 

perforacji wydano 20.086 ark. z czego otrzymano 159 ark makul. perfor. oraz 19.927 

ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 

20,000 ark. /2,000.000  szt./ ciętych i 19,887 ark. /1,988.700 szt./ ząbkowanych  a b/. 



dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt./ ciętych, 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych i 4 ark. 

prób z makulatury.                                                                     zapas 

Z walca N.3.W.IV.otrzymano w październiku 1947 17.521 ark. dobrych 

odbitek, z których przeznaczono do perforacji 7.231. Makulatury z perforacji było 48 

ark. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 10,000 ark. /1,000.000 szt./ 

ciętych i 7.143 ark. /714.300 szt./ ząbkowanych,  b/. dla Muzeum przeznaczono 20 

ark. /2.000 szt./ ciętych i 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych oraz 4 ark.  prób z 

makulatury.         zapas 

 Z walca N.3.W.V.  otrzymano w październiku 1947 35.148 ark. dobrych 

odbitek. Do perforacji wydano 20.128 ark., z czego otrzymano 364 ark. makulat. 

perfor. i 19.764 dobrych perfor.  arkuszy. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. 

Składnicy 15.000 ark. /1,5.00.000 szt./ ciętych. i 19.724 ark. /1,972.400 szt./ 

ząbkowanych, b/. dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt./ ciętych i 40 ark. /4.000 szt./ 

ząbkowanych oraz 5 ark. prób z makulatury.                             zapas 

Walcem N.3.W.VI. wykonano próby 22.XI.1947 a drukowano 25.XI.1947 na 

papierze    b e z d r z e w n y m z Łodzi. Wydano do druku 9.843 ark.  z czego 

otrzymano 79 ark. makul. druk. i 9.764 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 

4,744 ark. z czego otrzymano 12 ark. makul. perfor. oraz 4.732 dobrych perfor.  

arkuszy. Do wysyłki przeznaczono 5.000 ark. /500.000 szt./ ciętych oraz 4.692 ark. 

/469.200 szt./ ząbkowanych dla Sł. Składnicy a dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt/. 

ciętych 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych i 5 ark. prób. z makulatury. 

Walcem N.3.W.VII. wykonano próby 25.XI.1947 a drukowano 26,27,28,29.XI 

i 1.XII.1947 t.j. łącznie 5 dni. Wydano do druku 37.020 ark. z czego otrzymano 492 

ark. makul. druk. i 36.528 ark. dobrych odbitek. Perforacja jaszcze nie ukończona. 

Papier bezdrzewny. Dla Muz. 8 ark. prób    

Walcem N.3.W.VIII wykonano próby 31.X.1947 a drukowano 3,4,5,6,7 i 

8.XI.1947 t.j. 6 dni. Wydano do druku 45.020 ark. z czego otrzymano 255 ark. 

makulatury druk. i 44.765 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 24.645 ark. z 

czego otrzymano 159 ark. makul. perfor. i 24.486 ark. dobrych, perforowanych 

odbitek. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 20.100 ark. /2,010.000 szt./ 

ciętych i 24.446 ark. /2,444.600 szt./ ząbkowanych oraz b/. dla Muzem 20  ark. /2.000 

szt./ ciętych, 40 ark. /4,000 szt./ ząbkowanych oraz 4 ark. prób z makulatury. Papier 

bezdrzewny. Ogólne zestawienie nakładu 3. podam po ukończeniu perforacji znacz-

ków z walca VII.  

Znaczki po 20 zł. fioletowe z podobizną A. Mickiewicza. 

Walcem N.2.W.XII. wykonano próby 13.XI.1947 a drukowano 14 i 

15.XI.1947. Wydano do druku 9.020 ark. z  czego otrzymano 564 ark. makul. druk. i 

8.656 ark. dobrych odbitek. Da perforacji wydano 4.636 ark. z  czego otrzymano 66  



ark.  makul. perfor. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 4.000 ark /400.000 

szt./ ciętych i 4.530 ark. /453.000 szt./ ząbkowanych, b/. dla Muzeum przeznaczono 

20 ark. /2.000 szt./ ciętych, 40 ark. /4.000, szt./ ząbkowanych i 5 ark. prób z 

makulatury. 

Ogólne zestawienie nakładu 2-go. Wydano do druku 83.213 ark. z czego 

otrzymano 1.507 ark. dobrych odbitek. Z perforacji otrzymano 755 ark. makul. perfor. 

Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 36.000 ark. /3,600.000 szt./ ciętych i 

44.468 ark. /4,446.800 szt./ ząbkowanych, b/. dla Muzeum przeznaczono 105 ark. 

/10.500 ark./ ciętych, 380 ark. ząbkowanych /38.000 szt./ oraz 64 ark. prób z 

makulatury. 

Wyliczenie z nakładu 3.go znaczków lotniczych po10 zł 

Z walca N.3.W.I. otrzymano w październiku 45.136 ark. dobrych odbitek. Do 

perforacji wydano 45.131 ark. z czego otrzymano 232 ark. makul. perfor. i 44.899 

ark. dobrych perforowanych. Do wysyłki przeznaczono: a/ dla Gł. Składnicy 44.679 

ark. /4,467.900 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum 220 ark. ząbkowanych /22.000 

szt./, 5 ark. /500 szt./ ciętych i 4 ark. prób z makulatury. 

Znaczki na przesyłki zwykłe urzędowe. 

Nakład 6-ty tych znaczków zamówiono rozp. z 11.XI.47 AG. 421 i z 18.XI.47. 

AG.21 w ilości 12,000.000 sztuk ząbkowanych. Drukowane je: 

Walcem N.6.W.I. wykonano próby 18.XI.1947 a drukowano 

19,20,21,22,24,25.XI.1947 łącznie 6 dni. Wydano do druku 42.099 ark. z czego 

otrzymano 349 ark. makul. druk. i 41.750 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 

41.745 ark. z czego otrzymano 250 ark. makul. perforac. i 41.495 ark. dobrych 

perforowanych. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 41.275 ark. /4,127.500 

szt./ ząbkowanych, b/. dla Muzeum 220 ark. /22.000 szt./ ząbkowanych, 5 ark. /500 

szt./ ciętych oraz 5 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.6.W.II. wykonano próby 26.XI.1947 a drukowano 27,28.29.X.I i 

2.XII.1947 łącznie 5 dni. Wydano do druku 45.520 ark. z czego otrzymano 420 ark. 

makul. druk. i 41.100 ark. dobrych odbitek. Perforacja jeszcze nie zaczęta.  

Dalszy druk pocztówek z widoczkiem Centrali Poczty w Warszawie 

/Urz.Telekomun./ po 5 zł. ze znaczkiem Belweder za 3 zł. 

Walcem III drukowano w dniach 11,12,13,14,15,17.XI.1947 w arkuszach po 16 

sztuk tak samo jak i poprzednimi walcami I. i II-gim. Wydano do druku 42.197 ark. z 

czego otrzymano 128 ark. makul. druk. i 42.069 ark. dobrych odbitek, z których przy 

cięciu odpadło, jeszcze 35 ark. Ostatecznie dobrych pociętych arkuszy było 42.034 

ark. czyli 672.544 sztuk.  

Do całego nakładu tych pocztówek wydano 130.672 ark. z czego odpadło 573 

ark. makul. drukowej i 35 ark. makul. z. cięcia tak że dobrych pociętych arkuszy było 



130.064 ark. obejmujących po 16 sztuk pocztówek czyli 2,081.024 sztuk. Nakład 

ukończony. 

Nakład 4-ty pocztówek ze znaczkiem Belweder za 3 zł. zielony. 

Nakład ten zamówiony w ilości 10,000.000 szt. wyniósł: 

1/. drukowanych walcami I i II bez sentencyj…………….3,663.912 szt. 

2/. drukowanych walcami III-V z sentencjami..…………..6,318.998  „ 

Razem.............9,982.910 sztuk 

Druk tego nakładu ukończono 20.IX.1947. 

Nakład 5-ty pocztówek ze znaczkiem Belweder za 3 zł. 

Nakład ten zamówiony rozp. z 15.IV.1947 Nr. AG.421 drukowano: 

Walcem I w arkuszach po 32 sztuki w dniach 7,8,9,11,12,13,14,16 .VIII.1947 

Wydano do druku 42.592 ark. z  czego otrzymano 526  ark. makul. drukowej i 42.066 

ark.  dobrych odbitek. 

Walcem III, w arkuszach po 32 sztuki, w dniach 8.9,11,13,14.X.1947. 

Wydano do druku 30.481 ark. z czego otrzymano 150 ark. makul. druk. i 30.331 ark. 

dobrych odbitek. Z obydwu zatem walcy otrzymano łącznie 72.397 ark. obejmujących 

po 32 sztuk pocztówek. Po pocięciu dały one 2,316.704 sztuk. 

Walcem II. w arkuszach po 42 sztuki w dniach, 3.4,6,7,8.X.1947. Wydano 

do druku 16.645 ark. z czego otrzymano 135 ark. makul. druk. oraz 

16.510 ark. dobrych odbitek z których przy cięciu odpadło jeszcze 

20 ark. jako makulatura z cięcia. Dobrych pociętych było 16.490 ark. czyli 692.580 

sztuk pocztówek. 

Walcem III    w arkuszach po 42 sztuki w dniach 22,23,24,25,27.X.1947. 

Wydano do druku 41.816 ark.  z  czego otrzymano makul.  druk.  839  ark. i 41.577 

ark. dobrych odbitek. Przy cięciu odpadło jeszcze 41 ark. makulatury z  cięcia,  tak że 

dobrych pociętych arkuszy  było 41.536 ark. czyli 1,744.512 sztuk. 

Ogółem w nakładzie 5-tym wyprodukowano 4,753.796 sztuk pocztówek,  poczym na 

zarządzenie Ministerstwa z 13.X!.1947 dalszy druk 

ze znaczkiem Belweder 3 zł wstrzymano. Brakująca ilość 5,340.000 szt. 

ma być drukowana ze znaczkami w Pniowie o wartości 6 zł. 

W Krakowie, dnia 5 grudnia 1947.  

Zgodność potwierdzam:  

 

 

Maczelnik Działu Druku znaczków   Prof. Stanisław Mikstein 

biegły przydzielony do druku 


