
(Pisownia z oryginałem) 
Sprawozdanie 

z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za miesiąc grudzień 1948 r. 
 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania z dnia 5 grudnia 
1948 r. za miesiąc listopad 1948 r.  
W okresie tym nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni. 
 

Część szczegółowa. 
Znaczki obiegowe wydane z okazji Kongresu Jedności Robotniczej. 

 
Seria tych znaczków obejmująca wartości została zamówiona telefonicznie dnia 20.XI.1948 w 
nakładzie po 4,000.000 sztuk każdej wartości. Próby do aprobaty barw zostały wykonane dnia 
21.XI.1948 w następujących barwach: 1/ . Czerwona /Mischrot/ szwajcarska, 2/ Karminowa /Roug 
carmin/szwajc. 3/. Siena, 4/. Brunatna czekoladowa, 5/. Zielona jasna /vert vertitable/, 6/. Zielona 
ciemna, 7/ niebiesko zielona /Bleu azur/8niebieska ciemna, 9/. Czarna obojętna,10/. Ciemno brunatna, 
11/. Wiśniowa ciemna, 12/. Fiolet brunatny, 13 fiolet ciemny. Zatwierdzono: dla 5 zł. Mischrot 
szwajcarski czerwony, dla 15 zł fiolet brunatny, dla 25 zł. brunatna czekoladowa. 

Znaczek 5 zł. czerwony. 
Znaczek ten drukowano jednym walcem : 
N.1.W.I. którym wykonano próby do aprobaty 21.XI.1948 w ilości 95 ark; z tych przeznaczono dla 
Muzeum 39 ark. Drugie próby przy zaczęciu druku wykonano 22.XI.1948 w ilości 30 ark., z których 6 
ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 22, 23, 24 i 25.XI.1948 t. j. czterech dniach. 
Do druku wydano ogółem razem z próbami 45.625 ark. z czego otrzymano 391 ark.. makul. drukowej i 
45.224 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 45.229 ark., z czego otrzymano 91 ark. makulat. 
perforac. i 45.138 ark. perforowanych dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł.. Składnicy 
44.698 ark /4,489.800 ark./ a w tym 2.692 ark. do przeróbki, dla Muzeum 39 ark. prób w różnych 
barwach, 6 ark. prób z zaczęcia druku, 5 ark. ciętych i 240 ark. ząbkowanych. Papier bezdrzewny 
łódzki, ząbk. 10 ¾ , 11, 11 ¼ . 
 

Znaczek po 15 zł. ciemnofioletowy 
 
Znaczki te drukowano następującymi walcami :  
Walcem N.1.W.I. wykonano próby do aprobaty 21.XI.1948 w ilości 85 ark. z których 39 ark. 
przeznaczono do Muzeum. 
Walca tego z powodu usterek nie przyjęto do druku. 
Walcem N.1.W.II. wykonano próby 22.XI.1948 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 22, 23 i 24.XI. 1948 t.j. trzech dniach. Do druku wydano ogółem 
łącznie z próbami 45.105 ark. z czego otrzymano 4343 ark.. makul. drukowej i 44.670 ark. dobrych od-
bitek. Do perforacji wydano 44.665 ark., z czego otrzymano 65 ark. makulat. perforac. i 44.569 ark. 
dobrych perfor. odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł.. Składnicy 44.356 ark /4,435.600 ark./ a w 
tym 2.398 ark. do przeróbki, dla Muzeum 39 ark. prób w różnych barwach, 6 ark. prób z walca 
N.1.W.II., 5 ark. ciętych i 240 ark. perforowanych. Papier bezdrzewny łódzki, ząbk. 10 ¾ , 11 i 11 ¼ . 
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Znaczki po 25 zł. żółtobrunatne. 

Znaczki te drukowano następującymi walcami w arkuszach po 100 sztuk znaczków, na bezdrzewnym 
papierze częstochowskim. 
Walcem N.1.W.I. wykonano próby do aprobaty 21.XI.1948 w ilości 80 ark. Walca tego z powodu 
defektów nie przyjęto do druku. Z tych prób przeznaczono dla Muzeum 39 ark.  
Walcem N.1.W.II. wykonano próby 24.XI.1948 w ilości 20 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 24, 25, 26 i 27 XI.1948 t.j. czterech dniach a wstrzymano go na 
telefoniczne zarządzenie Ministerstwa dnia 27.XI.1948. Do druku wydano 30.100 ark., z czego 
otrzymano 355 ark. makulat. druk. i 29.745 ark. dobrych odbitek. 
Do perforacji wydano 29.740 ark. z czego otrzymano 233 ark. makulat. perforac. i 29.517 ark. 
perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 29.277 ark. /2,927.700 ark./ , w 
tym 2.838 ark. do przeróbki, dla Muzeum z walca N.1.W.I. 39 ark. prób, z walca N.1.W.II. 6 ark. prób, 
5 ark. ciętych oraz 240 ark. ząbkowanych. 
 

Seria znaczków w okolicznościowych z okazji Kongresu Jedności 
Robotniczej. 

 
Serie tę zamówiono 30.XI.1948 Nr. AG.421 i 3/XII.1948 Nr. AG 111, w ilości po 200.000 szt. każdej 
wartości. Próby do aprobaty barw wykonano tylko walcem OK.W.I. dla 15 zł. znaczka na papierze 
bezdrzewnym w następujących barwach: 1/. niebieska szwajcarska, 2/ czarna obojętna, szwajcarska, 
fioletowa szwajca.4/« żółtobrunatna szwajc. 5/, jasno brunatna, 6/ zielona Atra 107, 7/.zielona jasna 
szwajcarska /vert veritable/, 8/. Czerwona Atra 134, 9/.Karmin szwajc. Rouge carmin/,10/. 
czerwonopomarańczowa szwajc. 11/, brunatnoczerwona Atra, 12/. czerwony fiolet /czekoladowa 
jasna/. Papier częstochowski bezdrzewny. Arkusze po 100 sztuk. 

Znaczki po 5 zł. czerwonofioletowe. 
 
Znaczki te drukowano na papierze bezdrzewnym łódzkim: ząbkowano 11 ¼ . 



Walcem O.K.W.I. pierwsza próby wykonano 3.XII.1948 w ilości 10 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum; drugie próby wykonano 5.XII.1948 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniu 5.XII.1948. Do druku wydano ogółem razem z próbami 2.530 ark. z 
czego otrzymano 50 ark. makulat. druk. i 2.480 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 2.475 ark., 
z czego otrzymano 2 ark. makul. perfor. i 2.473 ark. perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 2.273 ark./227.300 szt./w tym 109 ark. do przeróbki, dla Muzeum 12 ark. prób z 
makulatury, 5 ark. ciętych i 200 ark. ząbkowanych 11 ¼ . 
 

Znaczki po 15 zł. niebieskie. 
 
Znaczki te drukowano na papierze bezdrzewnym łódzkim; ząbkowano 11 ¼ . 
Walcem O.K.W.I. wykonano próby do do aprobaty 2.XII.1948 w ilości 92 ar z których 56 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby wykonano 3.XII.1948 w llości 10 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Trzecie próby przy zaczęciu druku wykonano 4.XII.1948 w ilości 20 ark. z 
których 6 przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się dnia 4.XII.1948. 
Do druku wydano łącznie z próbami 2.622 ark. z czego otrzymano 160 ar. makul. druk. i 2.462 ark 
dobrych odbitek. Do perforacji wydano 2.457 ark. z czego otrzymano 26 ark. makulat. perfor. i 2.431 
ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 2.231 ark. /223.100 
szt./ w tym 138 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 48 ark. prób a makulatury, 5 ark. ciętych i 200 ark. 
ząbk. 11 ¼ . 
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Znaczki po 25 zł. ciemnooliwkowe 
Znaczki drukowano na papierze bezdrzewnym łódzkim, ząbkowano 10 ¾ . 
Walcem OK.W.I. wykonano pierwsze próby 3.XII.1948 w ilości 10 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Drugie próby przy zaczęciu druku wykonano 5.XII.1949. w ilości 20 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się dnia 5.XII.1948. Do druku łącznie z próbami wydano 2,530 
ark., z czego otrzymano 50 ark. makulat. druk. i 2,480 art. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
2.475 ark., z czego otrzymano 2 ark. makul. perfor. i 2.473 ark. perforow. odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 2.273 ark. /227.300 szt./ a dla Muzeum 12 prób z makulatury, 5 ark. 
ciętych oraz 200 ark. ząbk. 10 ¾ . W ilości wysłanej do Gł-Składnicy było włącznie 267 ark. do 
przeróbki. 

Znaczki okolicznościowe na propagandę walki z gruźlicą. 
 
Serię tę obejmującą 4 znaczki zamówiono 27.XI.Nr.AG.421 l 3.XII.48 Nr.AG.111. Wykonano ją w 
całości na papierze bezdrzewnym częstochowskim. Zamówiono znaczków po 3—2 zł, 5--5 zł, i 6—4 zł 
po 400,000 sztuk a znaczka po 15--10 zł. 1,000.000 sztuk. Drukowano je w arkuszach obejmujących 
po 50 znaczków i 50 kuponów ze sloganami. 
Znaczki po 3 — 2 zł. oliwkowozielone, ząbk. 11 ¼ . 
Walca OK.W.I. dnia 7.XII.48 po wykonaniu 4 ark. prób nie przyjęto do druku, a te 4 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. 
Walcem OK.W.II. wykonano próby 8.XII.48 10 ark. z których 9 ark. przeznaczono dla Muzeum, a 9.XII. 
48 - 20 ark. , z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 9.XII.1948. Ogółem do druku 
wydano łącznie z próbami 9.034 ark., z których otrzymano 51 ark. makul. drukowej oraz 8.983 ark. 
dobrych odbitek. Do perforacji wydano 8.973 ark., z czego otrzymano 32 ark. makul. perfor. i 8.941 
dobrych perfor. ark. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 8.541ark. /427.050 szt./ a w tym 508 
ark. do przeróbki, dla Muzeum 19 ark. prób z makulatury, 10 ark. ciętych /500 szt./ oraz 400 ark. 
ząbkowanych 11 ¼ . 
Znaczki po 5--5 zł. żółtobrunatne, ząbk. 11 ¼ . 
Walcem OK.W.I. wykonano próby 10.XII.48 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 10.XII.48. Do druku łącznie z próbami wydano 9.020 ark., z czego otrzymano 
54 ark. makulat. druk. i 8.966 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 8.956 ark. z czego 
otrzymano 27 ark. makulat. perfor. i 8.929 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 8.529 ar /426.450 szt./ a w tym 829 ark. do przeróbki, dla Muzeum, 6 
ark. prób z makulatury, 10 ark. ciętych i 400 ark. ząbkowanych 11 ¼ . 
 
Znaczki po 6 -- 4 zł. fioletowe, ząbk. 10 3/4. 
 
Walcem OK.W.I. wykonano próby 8.12.48. w ilości 14 ark., z czego 9 ark przeznaczono dla Muzeum. 
Drugie próby wykonano 10.XII.48 w ilości 20 ark. z czego 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk 
odbył się dnia 10. XII.48. Do druku wydano łącznie z próbami 9.687 ark., z czego otrzymano 38 ark. 
makil. druk. i 9.649 ark. odbryoh odbitek. Do perforacji wydano 9.639 ark., z czego otrzymano 7 ark. 
makul. perfor. oraz 9.632 ark. perforowane. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 9.232 ar. 
/461.600 szt./ a w tym 436 ark. do przeróbki, dla Muzeum 15 ark. prób z makulatury, 10 ark. ciętych i 
400 ark ząbkowanych 10 ¾ . 
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Znaczki po 15 -- 10 zł. wiśniowe. 
Walcem OK.W.I. wykonano próby 4.XII.1948 w ilości 15 ark, z czego 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 
Walcem OK.W.II. wykonano próby do aprobaty 7.XII.48 w ilości 100 ark. z których 54 ark. 



przeznaczono dla Muzeum. Trzecie próby przy zaczęciu druku wykonano 9.XII.48 w ilości 20 ark. z 
czego 6 ark.. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 9, 10 i 11.XII.1948 t.j., trzech 
dniach. Do druku wydano ogółem z próbami 22.635 ark., z czego otrzymano 222 ark. makul. drukowej 
i 22.413 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 22.403 ark., z czego otrzymano 29 ark. makul. 
perfor. i 22.374 ark. perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 21.934 ark. 
/1,096.700 szt./ a w tym 1.567 ark. do przeróbki, dla Muzeum 66 ark. prób z makulatury, 10 ark. 
ciętych, i 400 ark. ząbk. 10 ¾  i 11. 
 

Dalszy druk nakładu 4-tego Poezji po 15 zł. nieząbkowanych znaczków- 
 
Nakład 4-ty znaczków po 15 zł, Poezja z serii Kultura Polska został zamówiony 27.7.48. AG.421 i 
2.VIII.48 AG.111. Walcami N.4.W.I.-N.4.W. do 25.X.1948 wydrukowano w arkuszach po 80 sztuk 
znaczków 11,90.840 sztuk, z czego do Głów. Składnicy odesłano 11,893.840 sztuk, a dla Muzeum 
8.000 sztuk. Walcami tymi drukowano na papierze bezdrzewnymi łódzkim. 
Nakład ten od walca N.4.W.VI., drukuje się w arkuszach po 90 sztuk, na papierze bezdrzewnym 
częstochowskim, z nowej matrycy, albowiem poprzednia używana do nakładów N.1. - N.4.W.V. 
została zużyta i pouszkadzana. 
Walcem N.4.W.VI. wykonano próby 11.XII.48 w ilości 40 ark., z czego 9 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 14, 15, 16 i 17.XII.48 t. j. czterech dniach. Do druku wydano 22.040 ark., z 
czego otrzymano 183 ark. makul. druk. i 21.857 ark. dobrych odbitek. No Głów. Składnicy 
przeznaczono 21.832 ark. /1,964.880 szt./ a dla Muzeum 9 ark. prób z makulatury oraz 25 ark. /2.250 
sztuk/ ciętych. 
Walcem N.4.W.VII. wykonanopróby 17.XII.48 w ilości 20 ark., z czego 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 17, 18, 20, 21,22 i 23.XII.1948 t. j. 6-ściu dniach. Wydano do druku 41.520 
ark., z czego otrzymano 293 ark. makul. druk. i 41.227 ark. dobrych odbitek. Dla Głów. Składnicy 
przeznaczono 41.202 ark. /3,708.180 szt./ a dla Muzeum 25 ark. /2.250 szt./ oraz. 6 ark. prób z 
makulatury. 
 

Dokończenie nakładu 1-go znaczków po 15 zł. czerwonych z podobizny Prezydenta Bol. Bieruta. 
 
Walcem N.1.W.VI. wykonano próby 16.XI.48 w ilości 20 ark., z czego 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 16, 17, 18, 19 i 20.XI.48. t. j. 6-ciu dniach. Wydano do druku 45.020 ark., z 
czego otrzymano 181 ark. makul. druk. i 44.839 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44.834 
ark., z czego otrzymano 83 ark. makul. druk. i 44.751 ark. perforowanych. Bo wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 44.691 ark. /4,469.100 szt./ a w tym 2,015 ark. do przeróbki, dla Muzeum 6 ark. prób 
z makulatury, 5 ark. ciętych i 60 ark. ząbkowanych 10 ¾ , 11 i 11 ¼ . 
Walcem N.1.W.VII. wykonano próby 26.XI.48 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 
Walcem N.1.W.VIII. wykonano próby 30.XI.48 w ilości 40ark. z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 30.X 1 i 2,XII.48, t.j. trzech dniach. Wydano do druku 16.806 ark., z czego 
otrzymano 247 ark. makul. druk. i 16.559 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 16.554 ark. z 
czego otrzymano 35 ark. makul. perfor. i 16.519 ar dobrych perforowanych odbitek, Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł, Składn- 
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cy 16.459 ark. /1,645.900 szt./ a wtym 1.007 do przeróbki, dla Muzeum 6 ark prób z makulatury, 5 ark. 
ciętych i 60 ark. ząbkowanych 10 ¾ , 11 i 11 ¼ . 
Walcem N.1.W.IX. wykonano próby 3.XII.49. w ilości 30 ark., z czego 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 4, 6, 7, 8, 10 i 11.XII.48. t.j. 6-ściu dniach. Do druku wydano 51.030 ark., z 
czego otrzymano 347 ark. makulatury druk. i 50.683 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
50.678 ark., z czego otrzymano 110 ark. makul. perforac. i 50.568 dobrych perforowanych arkuszy. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 50.508 ark. /5,050.800 szt./ a w tym 8.991 ark do przeróbki, 
dla Muzeum 6 ark. prób z makulatury, 5 ark. ciętych i 60 ark. ząbkowanych 10 ¾ , 11 i 11 ¼ . 
Ogółem do całego nakładu 1-go znaczków po 15 zł- czerwonych wydano do druku 252.063 ark., z 
czego otrzymano 1.716 ark. makul. druk. i 250.347 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
250.312 ark., z czego otrzymano 568 ark. makul. perfor. Oraz 249.744 dobrych perforowanych 
arkuszy. Dla Gł. Składnicy przeznaczono 249.204 ark. /24,920.400 szt./ a dla Muzeum 91 ark. prób z 
makulatury, 35 ark. ciętych i 540 ark.54.000 szt./ ząbkowanych. Cały nakład drukowany na papierze 
bezdrzewnym łódzkim. 
 

Nakład 2-gi znaczków po 15. zł. czerwonych z podobizną Prezydenta Bolesława Bieruta. 
 
Nakład ten drugi zamówiono telefonicznie 20.XII.48 w wysokości 28,000.000 sztuk. Drukowano go 
następującymi walcami : 
Walcem N.2.W.I. wykonano próby 30.XII.1948 w ilości 18 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 
Walcem N.2.W.II. wykonano próby 31.XII.1948 w ilości 30 ark. Od 3.I.49 odbywa się druk tym walcem. 
 

Znaczki dopłaty po 100 i 150 zł. żółtobrunatne, nieząbkowane. 
 
Nakład tych znaczków po 100 i 150 zł. został zamówiony 4.XII.48 AG.421 i 14.XII.48 AG. 111 w 
wysokości po 2,000.000 sztuk. Drukowane były jednym walcem w arkuszach obejmujących po 50 szt. 



Znaczków każdej wartości oddzielonych od siebie szerokim wolnym paskiem. Po druku rozcinano te 
arkusze celem otrzymania arkuszy sprzedażnych po 50 sztuk znaczków każdej wartości. W obliczeniu 
są każde osobno wykazane. 

Znaczki dopłaty po 100 zł. 
Walcem N.1.W.I. wykonano próby 20.XII.48 w ilości 30 ark., z czego 10 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 21.22, 23, 27 i 28.XII.48. na papierze częstochowskim bezdrzewnym białym, 
gumowanym przed drukiem. Wydano do druku 45.530 ark., z czego otrzymano 204 ark. makul. 
drukowej i 45.326 ark. dobrych odbitek, Z rozcinania arkuszy były 2 ar makulatury z cięcia. Dobrych 
zatem było 45.324 ark. /2,266.200 sztuk/. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.924 ark. t.j. 
2,246.200 sztuk a dla Muzeum 10 ark. prób z makulatury /500 szt./ oraz 400 ark. /20.000 szt./ ciętych. 
Znaczki dopłaty po 150 zł. 
Walcem N.1.W.I. wykonano próby 20.XII.48 w ilości 30 ark., z czego 10 ark. przeznaczoo dla 
Muzeum. Druk odbył się 21, 22, 23, 27 i 28.XII.1948. Wydano do druku 45.530 ark. z czego otrzymano 
204 ark. makul. drukowej i 45.326 dobrych odbitek w arkuszach po 50 sztuk Z rozcinania arkuszy 
odpadło 19 ark. makul. z cięcia. Dobrych arkuszy było 45.307 ark. /2,265.350 sztuk/. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.907 ark. /2,245.350 sztuk/ a dla Muzeum 10 ark prób z makulat. i 
40 ark. ciętych. 

------------------------------ 
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Kartki pocztowe po 8 zł. ze znaczkiem Kościół w Pniowie wart.6 zł. 
 
Nakład tych kartek został zamówiony 27.7.48 AG.421 i 2.VIII.48 i AG.111 w wysokości 3,000.000 
sztuk, drukowany był 
Walcem I. w arkuszach po 32 sztuki kartek. Próby odbyły się 7.XI.48 w ilości 20 ark. z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 i 15 IX.1948 t.j. w 8-miu dniach. 
Wydano do druku 51.586 ark. z czego otrzymano 132 ark. makul. drukowej i 51.454 ark. dobrych 
odbitek. Przy cięciu odpadło 2 ark. makulatury z cięci tak że dobrych arkuszy było 51.452 czyli 
1.646.464 szt. kartek pocztowych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 51.442 ark. t. j. 
1,646.144 sztuk, a dla Muzeum 10 ark. t. j. 320 sztuk. 
Zarządzeniem telefonicznym dnia 20.XII.1948 wstrzymano dalszy druk tych kartek a zarządzono druk 
kartek z podobizną Prezydenta Bolesława Bieruta i wartością 10 zł. 
 

Kartki pocztowe po 10 zł. ze znaczkiem za 10 zł. z podobizną Prezydenta Bolesława Bieruta. 
 
Druk tych kartek pocztowych zarządzono 20.XII.1948. 
Walcem I. wykonano 18.XII.48 próby w ilości 50 ark. z których 21 ark przeznaczono dla Muzeum 
/aprobata barwy/. Druk odbył się w dniu 27.XII.1948, jeden dzień i jednę noc. Wydano do druku 
14.190 ark. z czego otrzymano 163 ark. makul. drukowej i 14,027 ark. dobrych odbitek. Przy cięciu 
odpadło 9 ark. tak że dobrych pociętych arkuszy było 14.018 ark. t. j. 588.756 sztuk kartek 
pocztowych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 14.008 ark. t. j. 588.336 sztuk kartek, a dla 
Muzeum 10 ark. /420 szt./ oraz 21 ark. prób z makulatury. 
  

W druku jest znaczek na przesyłki urzędowe zwykłe, nakład 8. Od dnia 28.XII.1948 drukuje się 
go walcem N.8.W.I. Nakład 8-my zamówiony dnia 20.XII.48 w wysokości 12,000.000 sztuk. Również 
zamówiony jest nakład 5-ty znaczków na przesyłki urzędowe polecone w wysokości 4,000.000 sztuk 
dnia 20.XII.1948. 

W Krakowie, dnia 6 stycznia 1949 r.  
Zgodność potwierdzam:     Prof.Stanisław Mikstein 
M.Kaczmarski       rzeczoznawca przydzielony do 
Naczelnik Działu Druku     druku znaczków 
znaczków 

 
 


