
(Pisownia zgodna z oryginałem) 
Sprawozdanie 

z druku, znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej w Krakowie 
za miesiąc wrzesień 1948 r. 

 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania za miesiąc 

sierpień 1946 r. z dnia 30 sierpnia 1948 r. 
Od 12 września 1948 r. czynne są nowo uzyskane dwie maszyny perforacyjne a mianowicie: 1. z 

fabryki Emil Kahle, bez bliższych oznaczeń, Lipsk, o ząbkowaniu zasadniczym 11 ¼ w jednym miejscu 
jednak 11 ½, a zatem nie regularnem oraz 2/. Karl, Krause Berlin C.19. Nr. 44.431 o regularnem 
ząbkowaniu 11 ¼. Jako pierwsze znaczki były tymi maszynami ząbkowane: Lotnicze Centaur nakład 
N. po, 15, 25 i 30 zł. dalej znaczki po 18 zł. Na europejską Konferencję rozkładów jazdy Kolei. Obie 
maszyny są od 12.IX.1946 stale w użyciu. Poza tym nie zaszły w urządzeniach drukarni żadne zmiany 
w tym okresie. 

 
Część szczegółowa. 

 
Znaczki po 15 zł. niebieskie na zjazd Międzynarodowej Federacji Młodzieży Demokratycznej. 

 
Nakład tych znaczków zamówiony 13.VII.1948 Nr. AG.421 w ilości 4,000.000 sztuk, był drukowany 

w arkuszach po 100 szt. Następującymi walcami na papierze bezdrzewnym z Łodzi. 
Walcem N.1.W.I. wykonano próby do aprobaty barwy w dniu 20.VII.1948 

w ilości 90 ark. z których 27 ark. przeznaczono dla Muzeum. Walca tego z powodu usterek nie 
przyjęto do druku. 

Walcem N.1.W.lI. wykonano próby 21.VII.1948 w ilości 80 ark., z czego 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 23, 23/24 noc i 24.VII.1948 t.j. dwa dni i jedna noc. Do druku wydano 21.080 
ark., z czego otrzymano 325 ark. makul. druk. i 20.755 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
20.759 ark., z czego otrzymano 104 ark. makul. perforac. i 20.646 ark. perforowanych dobrych 
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 20,426 ark. /2,042.600 szt./ a dla Muzeum 5 ark. 
ciętych, 200 ark. ząbk. 11 i 20 ark. ząb. 10 ¾ oraz 6 ark. prób z makul. drukowej. 

Walcem N.1.W.III. wykonano próby 26.VII.1948 w ilości 60 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 26, 27 i 28.VII.1948 t. j . w trzech dniach. Do druku wydano 24.860 ark., z 
czego odpadło 277 ark. makul. drukowej a otrzymano 24.583 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 24.578 ark., z czego otrzymano 133 ark. makul. perfor. i 24.445 ark. perforowanych dobrych 
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 24,405 ark. /2,440.500 szt./ a dla Muzeum 40 ark, 
ząbk. 10 ¾ i 11, 5 ark. ciętych oraz 6 ark. prób z makul. druk. 

Ogółem do całego nakładu wydano 46.030 ark., z czego otrzymano 692 ark. makul. druk. i 45.386 
ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 45.328 ark. z czego otrzymano 237 ark. makul. perfor. i 
45.091 ark. perforowanych dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 44.831 ark. 
/4,483.100 szt./, a dla Muzeum 10 ark. ciętych, 260 ark. ząbkowanych oraz 39 ark. prób z makulatury. 
Rysunek znaczka projektował Tadeusz Tuszewski. 

 
Do kończenie nakładu 1. znaczków po 60 zł. z podobiznami K. Marksa i Fryd. Engelsa z serii 

Wiosna Ludów. 
 
Walcem N.1.W.III. wykonano próby 3.VIII.1948 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 

Muzeum. Druk odbył się w arkuszach po 90 szt. 4 i 5.VIII.1948 t. j. dwóch dniach. Wydano do druku 
14.232 ark. z czego otrzymano 46 ark. makul. druk. oraz 14.186 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 14.180 ark., z czego otrzymano 62 ark. makul. perfor. i 14.118 dobrych perfor. arkuszy. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 14.072 ark. /1,266.480 szt./ a dla Muzeum 46 ark. /4.140 szt./ 
oraz 6 ark. ciętych i 6 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.l.W.IV. wykonano próby 14.VIII.1948 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 14 i 16.VIII.l948 t.j. 2 dniach. Wydano do druku 5.520 ark., z czego 
otrzymano 30 ark. makul. druk. i 5.490 ark., dobrych odbitek. Do perforacji wydano 5,484 ark., z czego 
otrzymano 23 ark. makul. peror. i 5.461 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczona dla 
Gł. Składnicy 5.415 ark. /487.350 szt./ a dla Muzeum 46 ark. ząbk. 10 ¾ i 11, 6 ark. ciętych oraz 6 ark. 
prób z makul. druk. 

Ogółem do całego nakładu tego znaczka po 60 zł. wydano do druku 48.902 ark. z czego 
otrzymano 347 ark. makul. druk. i 48.555 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 48.537 ark., z 
czego otrzymano 161 ark. makul. druk. i 48.376 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 48.038 ark. /4,323.420 szt./ a dla Muzeum 18 ark. ciętych, 338 ark. ząbkowanych i 48 ark. 
prób z makulatury. Arkusza po 90 znaczków. 

 
Wyliczenie z perforacji znaczków po 15 zł. Zjazd Filatelistyczny w Toruniu. 

  
Z otrzymanych walcem N.1.W.I. 45.039 ark. dobrych odbitek wydano do perforacji 45,034 ark., z 

czego otrzymano 195 ark. makul. perfor. i 44.839 ark. perforowanych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.619 ark. /4,461.900 szt./ ząbkowanych, a dla Muzeum 5 ark. 
ciętych, 220 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11, oraz 33 ark. prób z makulatury drukowej. Arkusze po 100 
sztuk. Nakład skończony. 

 
Znaczek na odbudowę Warszawy po 15 + 5 zł zielony. 

 



Znaczki te zamówiono 16.VIII.1948 Nr. AG.421 w ilości 4,000.000 według projektu Z. Skibińskiego. 
Drukowano je z matrycy pierwszej sporządzonymi walcami: 20.VIII.1948 

Walcem N.1.W.I. wykonano próby do aprobaty barwy w ilości 56 ark., 
z których 24 przeznaczono dla Muzeum. Walca nie przyjęto do druku. 

Walcem N.1.W.II. wykonano próby 23.VIII.1948 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego również nie przyjęto do druku. 

Walcami sporządzonymi z drugiej matrycy: 
Walcem N.1.W.III. wykonano próby 24.VIII.1948 w ilości 8 ark., z których 4 ark. przeznaczono dla 

Muzeum. Walca N.1.W.III. nie przyjęto. 
Walcem N.1.W.IV. wykonano próby 24.VIII.1948 w ilości 20 ark., z których 6 przeznaczono dla 

Muzeum. Druk odbył się 24, 25 i 26.VIII.1948 t. j. 3 dniach z nocami. Do druku wydano 45.020 ark., z 
czego otrzymano 97 ark. makul. druk. i 44.923 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44.916 ark., 
z czego otrzymano 157 ark. makul. perfor. i 44.761 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.541 ark. /4,454.100 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum 5 ark. 
ciętych, 220 ark. ząbkowanych 10 ¾, i 11 oraz - 40 ark. prób z makulatury. Arkusze po 100 sztuk. 
Nakład, skończony. 

 
Znaczki po 18 zł. niebieskie na Europejską Konferencję Rozkładów Jazdy w Krakowie w 

październiku 1948. 
 
Nakład tych znaczków zamówionych 11.IX.1948 Nr. Ag.421. w ilości 100.000 sztuk według 

projektu Bartłomiejczyka drukowano w arkuszach po 50 sztuk, walcami oznaczonymi „OK.” 
/okolicznościowe/.  

Walec OK. Wykonano próby do aprobaty barwy 21.IX.1946 w ilości 55 ark., z których 18 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby przy zaczęciu druku wykonano 23.IX.1948 w ilości 30 ark., z 
których 9 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk obył się 23.11.1946. Wydano do druku 2.565 ark., z 
czego otrzymano 121 ark. makulatury drukowej i 2.464 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
2.454 ark., z czego otrzymano 4 ark. makul. perfor. i 2.450 dobrych perforowanych arkuszy. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 2,050 ark. /102.500 szt./ w tym 50 ark. do przeróbki, a dla 
Muzeum 10 ark. ciętych, 400 ark. ząbk. 11 ¼ /mylnie podano na opakowaniu 10 ¾ / oraz 27 ark. prób 
z makul. drukowej. 

 
Nakład 5-ty znaczków lotniczych po 5 zł, w/g projektu J. Wilczyka, samolot nad Warszawy ruinami. 
 
Nakład 5-tych znaczków lotniczych po 5 zł. według proj. i J. Wilczyka zamówiony 27.Vll.1948 r. 

AG.421 w ilości 4,000.000 sztuk drukowano w arkuszach obejmujących po 100 sztuk znaczków na 
białym bez drzewnym papierze z Łodzi następującymi walcami: 

Walcem N.5.W.I. wykonano próby 2.VIII.1948 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca nie przyjęto do druku. 

Walcem próby.5.W.II. wykonano próby 27.VIII.1946 w ilości 15 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Walca niej przyjęto do druku. 

Walcem N.5.W.III. wykonano próby 28.VIII.1948 w ilości 20 ark., z których 7 przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 29 i 30.VIII.1948 t. j. dwa dni i noc. Wydano do druku 45.020 ark., z czego 
otrzymano 87 ark. makul. druki i 44.933 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44,928 ark., z 
czego otrzymano 49 ark. makul. druk. i 44.879 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.839 ark. /4,483.900 szt./ ząbkowanych, w tym 2.269 ark. do 
przeróbki, a dla Muzeum 40 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11, 5 ark. ciętych oraz 19 ark. prób z 
makulatury. Nakład ukończony. 

 
Nakład 2-gi znaczków lotniczych po 15 zł z Centaurem,  

według projektu Stef. Żechowskiego. 
 
Nakład 2-gi tych znaczków, zamówiony 27.VII.1948 AG. 421 w ilości 4,000,000 sztuk/ drukowany 

w arkuszach po 100 sztuk znaczków na bezdrzewnym papierze białym z Łodzi następującym walcem: 
Walcem N.2.W.I. wykonano próby 6.VIII.1948 w ilości 40 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 

Muzeum. Druk odbył się w dniach 7, 9, 10, 11, 12 i 13.VII.1948 t. j. 6-ściu dniach. Wydano do druku 
44.540 ark., z czego otrzymano 70 ark., makul. druk. i 44.470 ark. dobrych odbitek. Po perforacji 
wydano 44.465 ark., z czego otrzymano 43 ark. makul. perfor. i 44.422 ark. dobrych perforowanych 
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 44,382 ark. /4,438.200 szt./ ząbkowanych, a dla 
Muzeum 40 ark. /4,000 szt./ ząbkowanych 10 ¾ i 11, 5 ark. ciętych oraz 6 ark. prób z makulatury 
drukowej. 

 
Nakład 2-gi znaczków lotniczych po 25 zł. niebieskich,  

według projektu Stef. Bechowskiego, z Centaurem. 
 
Nakład 2-gi tych znaczków zamówiony 27.VII.1948 w ilości 4,000.000 sztuk, drukowano w 

arkuszach po 100 znaczków na białym bezdrzewnym papierze z Łodzi następującymi walcami: 
Walcem N.2.W.I. wykonano próby 8.IX.1948 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 

Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 
Walcem N.2.W.II. wykonano próby 10.IX.1948 w ilości 40 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 

Muzeum. Druk odbył się 10, 11, 13 i 14.IX.1948 t. j. 4-ch dniach. Do druku wydano 28.914 ark., z 
czego otrzymano 231 ark. makul. druk. i 28,683 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 28,678 
ark., z czego otrzymano 95 ark., makul. druk. i 28,583 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki 



przeznaczono dla Gł. Składnicy 28,543 ark. /2,854.300 szt./ a w tym 2.757 ark. do przeróbki, a dla 
Muzeum 5 ark. ciętych, 40 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11 oraz 6 ark. prób z makulatury drukowej. 

Walcem N.2.W.III. wykonano próby 16.IX.1948 w ilości 40 ark., z których 6 przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 16, 17,18 i 20.IX.1948 t. j. 4-ch dniach. Wydano do druku 28.040 
ark., z czego otrzymano 122 ark. makul. druk. i 27.918 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
27.913 ark., z czego otrzymano 38 ark. makul. druk. i 27.875 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 27,835 ark. /2,783.500 sztuk/ ząbkowanych, a w tym 2.260 
ark. do przeróbki, a dla Muzeum 5 ark. ciętych, 40 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11, oraz 6 ark. prób z 
makulatury. 

Ogółem do nakładu 2-go tych znaczków wydano 56.984 ark., z czego otrzymano 383 ark. makul. 
druk. i 56.601 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 56.591 ark., z czego otrzymano 133 ark. 
makul. perforacyjnej oraz 56.458 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 56.378 ark. /5,637.800 szt./ ząbkow. a w tym 5,017 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 80 ark. 
ząbkowanych, 10 ark. ciętych i 18 ark. prób z makul. drukowej. 

 
Nakład 7-my znaczków na zwyczajne przesyłki urzędowe. 

 
Nakład 7-my tych znaczków, według projektu inż. J. Ogórkiewicza z 1945 r. zamówiony 27.7.1948 

w ilości 12,000.000 sztuk był drukowany w arkuszach po 100 znaczków: 
Walcem N.7.W.I. na drzewnym papierze łódzkim cienkim, celem wykorzystania ścinków 

poprzedniego papieru w arkuszach po 100 zn. Próby wykonano 20.VIII.1948 w ilości 40 ark. z których 
9 przeznaczono do Muzeum. Druk odbył się 22, 24, 25, 26, 27 i 28.IX.1948 t. j. 6-ściu dniach. Wydano 
do druku 45.000. ark. z czego otrzymano 282 ark. makul. druk. i 44,718 ark. dobrych odbitek z których 
44.698 ark. /4,469.800 szt,/ przeznaczono dla Gł. Składnicy, a 20 ark. ciętych i 9. ark. prób z makul. 
druk. dla Muzeum. W przesyłce przeznaczonej dla (Gł. Składnicy było 665 ark. do przeróbki 
wliczonych do poprzedniej sumy. 

Walcem N.7.W.II. na bezdrzewnym papierze białym z Łodzi wykonano próby 30.VIII.1948 w ilości 
20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 31. VIII, 1,2,3,4 i 
6.IX.1948 t.j. 6-ściu dniach. Do druku wydano 46.020 ark., z czego otrzymano 344 ark. makul. druk. i 
45.676 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.656 ark. /4,565.600 szt./ 
ciętych a w tym 279 ark. do przeróbki, dla Muzeum 20 ark. ciętych i 9 ark. prób z makulatury drukowej. 

Walcem N.7.W.III. na bezdrzewnym papierze białym z Łodzi. Próby wykonano 13.X.1948 w ilości 
20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 13, 14,15, 16, 17, 18 i 
29.IX.1948 t. j. 7-miu dniach. Wydano do druku 45.462 ark. z czego otrzymano 162 ark. makul. druk. i 
45.300 ark., dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.280 ark. /4,528.000 szt./ 
ciętych, w tym 172 ark, do przeróbki a dla Muzeum 20 ark. ciętych. 

Ogółem do całego nakładu 7-mego wydano 136.482 ark., z czego otrzymano 788 ark. makul. druk. 
i 135.694 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczano dla Gł. Składnicy 135,634 ark. /13,563,400 
szt./ ciętych, a w tym 1.116 ark. do przeróbki, dla Muzeum 60 ark. ciętych i 21 ark. prób z makulatury 
drukowej. 

 
Nakład 1-szy dopłatnego znaczka po 2 zł. 

 
Nakład 1-szy tego znaczka zamówiono 27.7.1948 Nr. AG.421, w ilości 2,000.000 sztuk. 

Drukowano go w arkuszach po 100 znaczków na białym bezdrzewnym papierze z Łodzi: 
Walcem N.1.W.I. Próby wykonano 7.IX.1948 w ilości 25 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 

Muzeum. Druk odbył się 8,9,10 i 11.IX.1948 t. j. 4-ch dniach. Wydano do druku 30.025 ark. z czego 
otrzymano 209 ark. makul. druk. i 29,816 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 29.616 ark. /2,961.600 szt./, a dla Muzeum 200 ark. ciętych i 6 ark. prób z makulatury. 
Zamówiony nakład ukończony. 

 
Nakład 2-gi znaczków lotniczych czerwonobrunatnych z Centaurem w/g projektu Stefana 

Żachowskiego. 
 
Nakład 2-gi tych znaczków zamówiono 27.VII.1948 Nr. AG.421 w ilości 4,000.000 sztuk. 

Drukowano je w arkuszach po 100 szt. znaczków na białym, bezdrzewnym papierze z Łodzi jednym 
walcem: 

Walcem N.2.W.I. wykonano próby dnia 23.IX.1948 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 23, 24, 25, 27 i 28.IX.1948 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 45.030 
ark., z czego otrzymano 97 ark. makul. druk. i 45.955 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
45.928 ark., z czego otrzymano 6 ark. makul. perforac. i 45,922 dobrych perforowanych arkuszy. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 45,862 ark. /4,586.200 szt./ a w tym 2.215 ark. do przeróbki, 
dla Muzeum zaś 60 ark. /6.000 szt./ ząbkowanych 10 ¾, 11 i 11 ¼ oraz 5 ark. ciętych i 6 ark. prób z 
makulatury drukowej. Nakład ukończony. 

W Krakowie, dnia 9 października 1946.  
Zgodność potwierdzam 
M. Kaczmarski       Prof. Stanisław Mikstein 
Naczelnik Działa Druku znaczków    biegły przydzielony do  

druku znaczków. 
 
 


