
Pisownia oryginalna; odręczne zapiski są pokazane kursywą 
Sprawozdanie 

z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za grudzień 1946. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania 

za miesiąc listopad 1946 z dnia 3 grudnia 1946. W grudniu 1946 nie  zaszły żadne  
zmiany w urządzeniach technicznych. 

Część szczegółowa. 
Dalszy druk nakładu 2 znaczków gdańskich po 3 zł nieząbkowanych 
Druk walcami N.2.W.I. do N.2.W.III. jest w sprawozdaniu z 3.XII.1946. 
Walcem N.2.W.III. drukowano 21,22,23,25,26,27 i 28.XI.1946. Wydano 

do druku 40.040 ark. z czego otrzymano 262 ark. makulatury oraz 39.778  ark.  dobrych 
odbitek. Z makulatury przeznaczono dla Muzeum P. i T. 3 ark. próbnych odbitek. 

Walcem N.2.W.IV. drukowano 5,6 i 7.XII.1946. Wydano do druku 
28.604 ark. z  czego otrzymano 573 ark. makulatury oraz 28.031 dobrych odbitek. Walec 
ten uległ przedwcześnie  zużyciu. 

Walcem N.2.W.V. drukowano 10,11 i 12.XII.1946 t.j.  3 doby. Wydano do druku 
44.529 ark. z czego otrzymano 1.666 ark. makulatury oraz 42.854 ark. dobrych odbitek. 

Ogółem dotychczas do druku walcami N.2.W.I. do N.2.W.V. wydano 175.217 ark. 
z czego otrzymano 3.272 ark. makulatury drukowej oraz 171.945 ark. dobrych odbitek. 

Druk tego nakładu 2 — ukończony. 
Dalszy druk nakładu l.  znaczków z widokiem zamku w Będzinie,5  zł. 

Druk walcami aż do walca   N.1.W.XI.  jest w sprawozdaniu z  3.XII.46. 
Walcem N.1.W.XIII. drukowano 28,29,30/XI,   2,3/XII.1946 t. j. 5 dni. Wydano do 

druku 42.520 ark.  z  czego otrzymano 583 ark. makulatury drukowej  oraz 41.937  ark. 
dobrych odbitek. 

Walcem N.1.W.XII. drukowano 4 i 5 /XII.1946. Wydano do druku 16.020 ark. z 
czego otrzymano 1.456 ark. makulatury oraz 14.564 ark. dobrych odbitek. 

Walcem N.1.W.XIV. drukowano 6,7 i 9/XII.1946 t.j. 3 doby. Wydano 42.520 ark. z 
czego otrzymano 1.051 ark. makulatury drukowej oraz 41.469 ark. dobrych odbitek. 

Walcem N.1.W.XV. drukowano 11, 23,27,28,30,31.XII.  2,3 i 4/I.1947 t.j. 9 dni. 
Wydano do druku 43.078 ark. z czego otrzymano 2,847 ark. makulatury drukowej oraz 
40.231 ark. dobrych odbitek. 

Walcem N.1.W.XVI. drukowano 12,13,14,16,17,18 i 19/XII.1946 t.j. 7 dni. Wydano 
do druku 42.465 ark. z czego otrzymano 4.875 ark. makulatury oraz 37.590 ark. dobrych 
odbitek. 

Walcem N.1.W.XVIII. drukowano 28,30,31/XII.1946, 2 i 3/I.1947. t.j. 5 dni. Wydano 
do druku 34.012 ark. z czego otrzymano 610 ark. makulatury drukowej i 33.402 ark. 
dobrych odbitek. 

Dotychczas do druku walcami N.1.W.Xl aż do N.1.W.XVIII, t.j. do dnia 3 stycznia 
1947 wydano ogółem 261.635 ark. z czego otrzymano 12.113 ark. makulatury drukowej 
oraz 249.522 ark. dobrych odbitek. Od dnia 8.1.1947 drukuje się walcem N.1.W.XVII. 

Z walców N.W.I. do N.1.W.X. drukowało się ten znaczek 5 zł, Będzin zamek w 
barwie ciemnooliwkowej a od walca N.I.W.XI. drukuje się w barwie czerwonawobrunatnej. 

Znaczek po 10 zł. niebieski z widokiem zamku w Lanckoronie. 
Druk walcami N.1.W.I. do N.1.W.III. jest w sprawozdaniu z  3.XII.1946. 
Walcem N.l.W.IV. wykonywano próby 21 i 23.XII.1946. Wydano 37 ark. z czego 

otrzymano 37 ark. makulatury. Mimo różnych poprawek walec nie 
nadał się do druku znaczków. 

Walcem N.1. W. V. drukuje się  od 3.I.1947. 
Drugi nakład znaczków lotniczych po 5 zł stalowych. 

Drugi nakład znaczków lotniczych po 5 zł. został zamówiony przez Dyrekcję 
Okręgu Krak. dnia 30.X.1946 AG.21 w wysokości 4,000.000 szt. Drukowano go jednym 
walcem, farbą błyszczącą walcem:  

N.2.W.I. 30.XI, 2,5 i 4/XII.1946. t. j. 4 dni. Wydano do druku 47.020 ark.  z  czego 
otrzymano 574 ark.  makulatury drukowej  oraz 46.446 ark. dobrych odbitek. Do Muzeum 
przeznaczono 5 ark. nieperforowanych a resztę 46.441 ark. wydano do perforacji. Przy 
perforacji odpadło 463 ark. makulatury perforacyjnej tak że ostatecznie otrzymano 45.978 
ark.  perforowanych arkuszy. Z tego dla Muzeum przeznaczono 100 ark. a resztę 4.878 
ark. dla Głównej Składnicy. Z prób dla Muzeum przeznaczono 5 ark. Ząbk.  linjowe 10 ¾ i 
11. 



Drugi nakład znaczków lotniczych po 15. zł. niebieskich 
Drugi nakład znaczków lotniczych po 15 zł. zamówiony przez dyrekcję 

Okręgu Krak. dnia 30.X.1946 AG.21. w wysokości 4,000.000 szt. drukowano: 
Walcem N.2.W.I. w dniach 19,20,21,23,27,28, 30 i 31/XII.1946. farbą błyszczącą. 

Wydano do druku 47.520 ark. z czego otrzymano 703 ark. makulatury drukowej  oraz 
46.817 ark. dobrych odbitek. Perforacja nieukończona. 

corr. Mikstein 
Drugi nakład znaczków lotniczych po 25 zł zielonych. 
Drugi nakład znaczków lotniczych po 25 zł. zamówiony przez Dyrekcję Okręgu 

10.X.1946 w wysokości 4,000,000 sztuk drukowano na razie jednym walcem: 
Walcem N.2.W.I.  w dniach 17,18,19,21,22,23 i 24/X.1946. t.j. 7 dni. Wydano do 

druku 27.863 ark. z czego otrzymano 406 ark. makulatury drukowej oraz 27.457 ark. 
dobrych odbitek. Dla Muzeum przeznaczono 5 ark. próbnych odbitek oraz 5 ark. dobrych 
nieperforowanych. Do perforacji wydano 27.452 ark.   z  czego otrzymano 68 ark.  
makulatury perforacyjnej  oraz 27.384 ark. dobrych perforowanych odbitek. Dla Muzeum 
przeznaczono 100 ark. a resztę 27.284 dla Głównej Składnicy. Druk nakładu 
nieukończony. 

Wyliczenie  z drugiego nakładu znaczków lotniczych po 30 zł . 
Wydano do druku 46.415 ark. z czego otrzymano 586 ark. makulatury drukowej 

oraz 45.829 ark.  dobrych odbitek. Dla Muzeum przeznaczono 5 ark. prób i 5 ark. 
nieperforowanych. Do perforacji wydano 45.824 ark. z czego otrzymano 2.347 ark. 
makulatury perforacyjnej  i 43.477  ark.  dobrych perforowanych. Dla Muzeum 
przeznaczono 100 ark perforowanych a resztę w ilości 43.377 dla Głównej Składnicy. 

Dalszy ciąg druku pocztówek nakładu czwartego po 3 zł. 
Na dalszej części czwartego nakładu pocztówek po 3 zł są umieszczone na 

stronie adresowej u góry sentencje. Druk odbywał się: 
Walcem III w dniach 16,17,18,20 i 21.XII.1946. w arkuszach po 42 szt. pocztówek. 

Wydano do druku 33.664 ark. z czego otrzymano 217 ark. makulatury drukowej oraz 
83.447 ark. dobrych odbitek. W arkuszach po 32 sztuki: 18,19 i 20.XII.1946: wydano 
26.474 ark. z czego otrzymano 131 ark. makulatury drukowej oraz 26.343 ark. dobrych 
odbitek. 

Walcem IV. w dniach 31.XII,  2,3,4,7 /I. druk nieukończony. 
Nalepki Związku Pocztowców 

Nalepki Związku Pocztowców po 5 zł. zamówione w nakładzie 3,000.000 sztuk 
drukowano jednym walcem w arkuszach po 100 sztuk nieperforowanych w dniach 
14,17,18,20/XII.1946. Wydano 34.044 ark. z czego otrzymano 1.153 ark. makulatury 
drukowej oraz 32.891 ark. dobryoh nieperforowanych ark. odbitek.  

W Krakowie, dnia 13 stycznia 1947. 
Zgodność potwierdzam: 
W Krakowie, dnia  stycznia 1947. 
Naczelnik Druku Znaczków   

Prof. Stanisław Mikstein 
     biegły przydzielony do druku znaczków 


