
(Pisownia zgodna z oryginałem). 
Sprawozdanie 

z druku znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej w Krakowie  
za miesiąc listopad 1948 

 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania za miesiąc 

październik 1948, z dnia 9 listopada 1948. W okresie tym nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach 
drukarni. 

 
C z ę ś ć s z c z e g ó ł o w a. 

 
Pierwszy nakład znaczków z podobizną Pana Prezydenta Bol. Bieruta. 

Nakład 1. tych znaczków po 5, 6, 15, 18, 30 i 35 zł zamówiono zarządzeniem z 13. X. 1948 Nr. 
AG.421 oraz Dyrekcji Nr. AG.111 w ilościach po 4,000.000 szt. znaczków po 5, 6, 18, 30 i 35 zł. oraz 
24,000.000 szt. znaczków po 15 zł. Wykonano je na białym bezdrzewnym papierze z Łodzi, w 
arkuszach obejmujących po 100 szt. znaczków. 

 
Znaczki po 5 zł. żółtobrunatne. 

 
Znaczki po 5 zł. żółtobrunatne drukowano następującymi walcami: 
Walcem N.1.W.I. wykonano próby 20.X.1948 w ilości 20 ark. z których 6 ark. przeznaczono 

dla Muzeum. Druk odbył się 21 i 22.X.1948 t.j. dwóch dniach. Wydano do druku 15.020 ark. z czego 
otrzymano 109 ark. makul. drukowej i 14.911 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 14.906 ark., 
z czego otrzymano 55 ark. makul. perfor. i 14,851 ark. perforowanych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 14.611 ark. /1,461.000 szt./ w tym 582 ark. do przeróbki, a dla Muze-
um 240 ark. perfor. 10 ¾, 11 i 11 ¼ /24.000 szt,/, dalej 5 ark. /500 szt./ nieząbkowanych oraz 6 ark. 
prób z makulatury. 

Walcem N.1.W.II. wykonano próby 2.XI.1948 w ilości 35 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 2, 3 i 4. XI.1948 t.j. 3 dniach. Wydano do druku 19.675 ark., z czego 
otrzymano 110 ark. makulatury drukowej i 19.565 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 19.560 
ark., z czego otrzymano 30 ark. makul. perfor. i 19.530 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 19.470 ark. /1,947.000 szt./ w tym 691 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 60 ark. 
/6.000 szt./ ząbkowanych 10 ¾, 11 i 11 ¼, 5 ark. nieząbkowanych i 6 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.1.W.III. wykonano próby 9.XI. w ilości 20 ark. z których 6 a przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 9, 10 i 11.XI.1948. t. j. 3 dn. Wydano do druku 11.020 ark., z czego 
otrzymano 131 ark. makul. druk. i 10.889 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 10.884 ark. z 
czego otrzymano 16 ark. makul. perfor. i 10.868 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 10.808 ark. /1,080.800 szt./ a w tym 599 ark. do przeróbki, dla Muzeum 60 ark. 
perforowanych /6.000.000 szt./, 5 ark. ciętych oraz 6 ark. prób z makulatury. 

Ogółem do całego nakładu wydano 45.715 ark., z czego otrzymano 350 ark. makul. drukowej i 
45.365 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 45.350 ark. z czego otrzymano 101 ark. makul. 
perfor. i 45.249 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.889 ark. 
/4,488.900 szt./ a w tym 1872 ark. do przeróbki, dla Muzeum 360 ark. /36.000 szt./ ząbkowanych 15 
ark. ciętych oraz 18 ark. prób z makulatury. 

 
Znaczki po 6 zł. niebieskawoczarne 

 
Znaczki te drukowano następującymi walcami: 
Walcem N.1.W. I. wykonano próby 13.X,1948 w ilości. 10 ark., z których 6 ark. przeznaczono 

dla Muzeum. Walca tego z powodu uszkodzeń nie przyjęto do druku. 
Walcem N.1.W.II. wykonano próby 14.X.1948 w ilości 35 ark., z których 9 ark. przeznaczono 

dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 15, 16, 18 i 19.XI.1948 t. j. 4 dniach. Do druku wydano 34.995 
ark., z czego otrzymano 510 ark. makul. druk. i 34.485 dobrych odbitek. Do perforacji wydano 34.480 
ark., z czego otrzymano 153 ark. makul. perfor. i 34.327 perforowanych arkuszy. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 34.087 ark. /3,408.700 szt./ a w tym 1.772 ark. do przeróbki, dla Mu-
zeum 240 ark. /24.000 szt./ perforowanych, 5 ark. ciętych oraz 9 ark. prób z makulatury. Ząbkowanie 
10 ¾, 11 i 11 ¼. 

Walcem N.l.W.III. wykonano próby 12.Xl.1948 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 12, 13 i 15.XI.1948 t.j. 3. dniach. Wydano do druku 14.030 ark., z czego 
otrzymano 117 ark. makul. druk. i 13.913, ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 13.908 ark., z 
czego otrzymano 31 ark. makul. perfor., i 13.877 ark. perforowanych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 13.817 ark. /1,381.700 szt./ perforowanych, dla Muzeum 60 ark. 
ząbkow. 5 ark. ciętych i 6 ark. prób z makulatury. 

Ogółem do całego nakładu 1. wydano 49.035 ark., z czego otrzymano 637 ark. makul. druk. i 
48.398 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 48.388 ark., z czego otrzymano 184 ark makul. 
perfor. i 48.204 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 47.904 ark. 
/4,790.400 szt./ w tym 2,489 ark. do przeróbki, dla Muzeum 300 ark. /30.000 szt./ ząbkowanych 10 ¾, 
11, 11 ¼, 10 ark. ciętych i 21 ark. prób z makulatury. 

 
Znaczki po 18 zł. oliwkowozielone. 

 
Nakład tych znaczków wydrukowano jednym walcem N.1.W.I. Próby wykonano 21.X.1948 w 

ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 22, 23, 25, 26, 27 i 



28.X.1948 t.j. 6ściu dniach. Wydano do druku 46.020 ark., z czego otrzymano 301 ark. makul. druk. i 
45.719 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 45.714 ark. z czego otrzymano 61 ark. makul. 
perforac. i 45.653 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.413 ark. 
/4,541.300 szt./ a w tym 2.100 ark. do przeróbki, dla Muzeum 240 ark. /24.000 szt./ ząbkowanych, 5 
ark. ciętych i 6 ark. prób z makulatury. Nakład ukończony. 

 
Znaczki po 30 zł. niebieskie. 

 
Znaczki te drukowano następującymi walcami: 

Walcem N.1.W.I. wykonano próby 11.X.1948 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.1.W.II. wykonano próby 14.X.l948 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 14, 15, 16, 18, 19 i 20.X.1948 t. j. 6ściu dniach. Wydano do druku 46.020 
ark. z czego otrzymano 285 ark. makul. druk. i 45.735 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
45.730 ark., z czego otrzymano 69 ark. makul. perfor. oraz 45.661 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.421 ark. /4,542.100 szt./ a w tym 2.402 ark. do przeróbki, dla 
Muzeum 240 ark. ząbkowanych 10 ¾, 11, 11 ¼, 5 ark. ciętych i 6 ark. prób z makulatury. 

Ogółem wydano do druku 46.040 ark., z czego otrzymano 305 ark. makul. drukowej, reszta 
jak przy walcu II-gim. 
 

Znaczki po 35-zł. Liliowe. 
 
Znaczki te drukowano następującymi walcami: 

Walcem N.1.W.1. wykonano próby 20.X.1948 w ilości 12 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Walca tego nie przejęto do druku. 

Walcem N.l.W.II. wykonano próby 29.X.1948 w ilości 13 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.l.W.III wykonano próby 30.X.1948 w ilości 20 ark., z których 5 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 2, 4,5, 6, 8 i 9.XI.1948 t.j. 7-miu dniach. Wydano do druku 45.520 ark., z 
czego otrzymano 225 ark. makulatury drukowej i 45.295 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano, 
45.290 ark., z czego otrzymano 109 ark. makulatury perforacyjnej i 45.181 ark. perforowanych. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.941 ark. /4,494.100 szt./, a w tym 1,652 ark. do przeróbki, 
dla Muzeum 240 ark. ząbkowanych 10 ¾, 11, 11 ¼, 5 ark. nieząbkowanych oraz 6 /sześć/ ark. prób z 
makulatury. 

Ogółem do całego nakładu wydano 45,545. ark. z czego otrzymano 250 ark. makul. drukowej i 
45.295 ark. dobrych odbitek. Obliczenie z perforacji jak poprzednio wyżej. 
 

Znaczki po 15 zł. czerwone. 
 
Znaczki te drukowano następującymi walcami: 

Walcem N.1.W.I. wykonano próby do aprobaty 6.X.1948 w ilości 87 ark., z których 45 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.1.W.II. wykonano próby 8.X.1948 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 8, 9, 11 i 12.X.1948 t.j. 4-rech dniach. Wydano do druku 46.030 ark., z 
czego otrzymano 270 ark. makul. druk. i 45.760 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 45.750 
ark. z czego otrzymano 43 ark. makul. perfor. i 45.707 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 45.467 ark. /4,546.700 szt./, a w tym 2.527 ark. do przeróbki, dla Muzeum 240 ark. 
ząbkowanych 10 ¾, 11, 11 ¼, 10 ark. ciętych oraz 6 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.1.W.III. wykonano próby 4.XI.1948 w ilości 10 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.1.W.IV. wykonano próby 6.XI.1948 w ilości 30 ark. z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 8, 9, 10, 11 i 12.XI.1948 t.j. 5-ciu dniach. Wydano do druku 47.530 ark., z 
czego otrzymano 459 ark. makul. druk. i 47.071 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 47.066 
ark., z czego otrzymano 245 ark. makul. perfor. i 46.821 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 46.761ark. /4,676.100 szt./, a w tym 2.136 ark. do przeróbki, dla 
Muzeum 60 ark. ząbkowanych 10 ¾, 11, 11 ¼, 5 ark. ciętych oraz 6 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.1.W.V. wykonano próby 13.Xl.1948 w ilości 20 ark., z których 6 ark., przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 13, 15, 16, 17, 18 i 19.XI.1948 t.j. 6-ściu dniach. Wydano do 
druku 45.520 ark., z czego otrzymano 85 ark. makul. druk. i 45.435 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 45.430 ark., z czego otrzymano 52 ark. makul. druk. i 45.378 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.318 ark. /4,531.800 szt./a w tym 2.396 ark. do przeróbki, dla 
Muzeum 60 ark. ząbkowanych 10 ¾, 11, 11 ¼, 5 ark. ciętych oraz 6 ark. prób z makulatury.  

Obecnie drukuje się walcem N.l.W.IX. Druki z walców N.l.W.VI i dalszych nie są jeszcze 
wyperforowane. Nakład nie ukończony. 
 

Koperty po 20 zł. 
 

Koperty po 20 zł. ze znaczkiem po 15 zł. Wiosna Ludów według projektu M. Wątorskiego 
drukowano następującymi walcami: 

Walcem I. wykonano próby do aprobaty barwy 16.IX.1948 w ilości 70 ark z których 32 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby wykonano 7.X.1948 w ilości 20 ark., z których                       
4 przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 11, 12, 13, 14 i 15.X.1948 t.j. 5-ciu dniach. Wydano do 
druku 46.189 ark. z czego otrzymano 304 ark. makul. druk. i 45,883 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki 



przeznaczono 45.873 ark. a dla Muzeum 10 ark. 
Walcem II. drukowano 23, 25, 26, 27, 28, 29 i 30.X.1948 t. j. 7 dni. Wydano do druku 53.560 

ark., z czego otrzymano 114 ark. makul.. druk. i 53.446 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono 53.436 ark. , a dla Muzeum 10 ark. 

Walcem III.  drukowano 5, 6, 8, 9. i 10.XI.1948 t.j. 5 dni. Wydano do druku 35.253 ark., z czego 
otrzymano 130 ark. makul. druk. i 35.123 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono 35.113 ark. 
a dla Muzeum 10 ark. Koperty drukowane walcem III są na innym papierze niż drukowane 
walcami I i II.  

Ogółem do całego nakładu wydano 135.000 ark. z czego otrzymano 548 ark. makul. druk. oraz 
134,452 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki celem dalszej obróbki przeznaczono 134.422 ark. a dla 
Muzeum 30 ark. Jeden arkusz drukarski obejmował 8 /osiem/ druków na koperty. 

W druku są znaczki na Kongres Jedności Robotniczej, z czego nakład normalny po 4,000.000 
szt. nie jest jeszcze wyperforowany, a okolicznościowy po 200.000 szt. drukuje się, nadto są już 
przygotowane walce i druk znaczków propagandowych przeciwgruźliczych. 
 
W Krakowie, dnia 5 grudnia 1948. 
Zgodność potwierdzam : 
M. Karczmarski      Prof.Stanisław Mikstein 
Nacz. Działu Druku Znaczków    rzeczoznawca przydzielony do  

druku znaczków 
 
 


