
S p r a w o z d a n i e  
z druku znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej w Krakowie 

za miesiąc luty 1949 r. 
 

Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania z 
dnia 11 lutego 1949 z druku za miesiąc styczeń 1949 r. W urządzeniach drukarni nie 
zaszła w ciągu lutego żadna zmiana. 

C z ę ś ć  s z c z e g ó ł o w a .  
Dokończenie druku i perforacji znaczków po 15 zł. czerwonych z podobizną  

Prezydenta Bolesława Bieruta. 
Dalszy druk nakładu 2. znaczków po 15 zł. odbywał się w arkuszach obejmujących po 
100 sztuk znaczków na papierze częstochowskim: 
Walcem H.2.W.VI. wykonano próby 24.I.1949 w ilości 30 ark., z których 13 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 31.I.1949 
t.j. łącznie w 7-miu dniach. Wydano do druku 42.428 ark. z czego otrzymano 466 ark. 
makul. druk. i 41.962 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 41.957 ark., z 
czego otrzymano 121 ark. makul. perfor. i 41.836 ark, perforowanych dobrych od-
bitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł.Składnicy 41.796 ark. /4,179.600 sztuk/ w tem 
5.855 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 40 ark. /4.000 sz/ ząbk. 103/4 i 11¼, 5 ark. 
ciętych i 6 ark. prób z makulatury.  
Walcem N.2.W.VII. wykonano próby 31.I.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum.  Druk odbył się 1, 3, 4, 5, 7 i 8.II.1949 t.j. w 6-ściu 
dniach. Wydano do druku 50.030 ark., z czego otrzymano 458 ark. makul. druk. i 
49.572 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 49.567 ark., z czego otrzymano 
143 ark. makul. perforac. i 49.424 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki prze-
znaczono dla Gł. Składnicy 49.384 ark. /4,938.400 sztuk/ w tym 3.714 ark. do- 
przeróbki, a dla Muzeum 40 ark. ząbk. 103/4 i 11¼, 5 ark. nie ząbkowanych i 6 ark. 
prób z makulatury. 
Walcem N.2.W.VIII. wykonano próby 8.II.l949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 9, 10, 11, 12 i 14.11.1949 t.j. w 5-oiu 
.dniach. Wydano do druku 41.530 ark. z czego otrzymano 178 ark. makulatury 
drukowej i 41.352 ark. dobrych odbitek Do perforacji wydano 41.347 ark., z czego 
otrzymano 27 ark. makulat. perforac. i 41.320 ark. dobrych perforowanych odbitek. 
Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 41.280 ark. /4,128.000 szt./ w tym 1.994 
ark. do przeróbki, a dla Muzeum 40 ark. /4.000 szt./ ząbk. 103/4 i 11¼, 5 ark. ciętych 
oraz 6 ark. prób z makulatury. 

Ogółem do całego nakładu 2. tych znaczków wydano 288.258 ark., z czego 
otrzymano 2.495 ark. makul. druk. i 285.763 ark. dobrych odbitek. Nie ząbkowanych 
wysłano 35 ark. dla Muzeum. Do perforacji wydano 285.728 z czego otrzymano 557 ark. 
makul. perfor. i 285.171 perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 284.871 ark. /28.487.100 szt./, dla Muzeum 300 ark. /30.000 szt./ ząbk., 
35 ark. ciętych i 48 ark. prób z makulatury. Nakład 2. ukończony. 

Od 11.II.1949 jest w druku nakład 3. tych znaczków: obecnie drukuje się walcami 
N.3.W.IV. i N.3.W.V. jednak znaczki wydrukowane zalegają w perforacji, która nie może 
nastarczyć drukowi z powodu małej ilości maszyn. 

Nakład 1. znaczków po 2 zł. żółtobrunatnych z podobizną Prezydenta. 
Nakład 1. tych znaczków zamówiono 5.I.1949 Nr. AG. 402 i 11.I.1949 Nr. AG. 111 w 
ilości około 4,000.000 sztuk. Drukowano je walcem: 
 Walcem N.l.W.I. wykonano próby do aprobaty 24.I.1949 w ilości 50 ark. z których 15 
ark. przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby przy zaczęciu druku wykonano 
31.I.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 
w dniach 3, 4, 5, 7, 8 i 9.II.1949 t.j. w 6-ściu dniach. Ogółem wydano do druku 45.070 
ark., z czego otrzymano 361 ark. makul. druk. i 44.709 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 44,704 ark. z czego otrzymano 178 ark. makul. perforac. i 44.526 ark, dobrych 
perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.306 ark. 
/4,430.600 szt./ a dla Muzeum 220 ark. /22.000 szt./ ząbkowanych, 5 ark. ciętych i 21 
ark. prób z makulatury. Nakład ukończony. 

Nakład 2. kartek pocztowych ze znaczkiem za 10 zł. czerwonym 
z podobizną Prezydenta Bolesław Bieruta. 

Nakład 2. tych kartek zamówiony 26.I.1949 Nr. AG.402n i 3.II.1949 Nr. AG 111 w ilości 
około 2,000.000 sztuk był drukowany:  
Walcem W.I. w dniach 9, 10, 11, 12, 14, 15 i 16.II.1949 t.j. w 7-miu daniach. Wycofano 
do druku 45.017 ark., z czego otrzymano 162 ark. makulatury drukowej i 44.855 ark. 
dobrych odbitek. Dla Muzeum wysłano 10 ark. /420 sztuk poczt./ a dla Głównej 
Składnicy 44.845, ark. /1,883.490 sztuk/. Kartki tego nakładu mają sygnaturę P.P.T.i 
T.-I.49-1,700.000; - 2. 

Obecnie jest  w przygotowaniu druk nakładu 3. 
 
W Krakowie, dnia 3 marca 1949 
Zgodność potwierdzam:    Prof.Stanisław Mikstein 
/M.Kaczmarski/      biegły przydzielony do druku 
Naczelnik Działu Druku Znaczków    znaczków. 
 

 


