
(Tekst zgodny z oryginałem) 
Sprawozdanie 

z druku znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej  
za miesiące sierpień i wrzesień 1949 r. 

 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania z dnia 11. sierpnia 
za miesiąc lipiec 1949 r. 
W ciągu tego czasu nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni. 

C z ę ś ć   s z c z e g ó ł o w a. 
Nakład 2. znaczków po 10 zł fioletowych z podobizną Prezydenta. 

Nakład 2. tych znaczków zamówiono 4.7.49 Nr. AG. 402 i 18.7.49 Nr. AG. 111. Drukowano je w 
arkuszach obejmujących po 100 szt. znaczków, na bezdrzewnym papierze częstochowskim i 
ząbkowano 10 ¾ i 11 ¼ . Druk wykonano jednym walcem według zamówienia 4,000.000 sztuk.  

Walec N.2.W.I. Próby wykonano 28.8.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 23, 24, 25, 26 i 27.VIII.1949 t. j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 
44.020 ark., z czego otrzymano 200 ark. makul. druk. i 43.820 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 43.815 ark., z czego otrzymano 189 ark. makul. perfor. i 43.626 ark. perforowanych. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 43.586 ark. /4, 358. 600 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z 
makulatury, 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych. Nakład ukończony. 

 
Nakład 4. znaczków po 15 zł. czerwonych z podobizną Prezydenta. 

 
Nakład 4. tych znaczków zamówiono 23.V.49 Nr.AG.402 i 28.V.49 Nr.AG.111. w ilości 32,000.000 

sztuk. Drukowano je na papierze częstochowskim bezdrzewnym, w arkuszach obejmujących po 100 
znaczków ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼, następującymi walcami : 

Walcem N.4.W.I, wykonano próby 14.VI.49 w ilości 30 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 14, 15, 17, 18, 20 i 21.VI.49 t. j. 6-ściu dniach. Wydano do druku 
42.530 ark., z czego otrzymano 240 ark. makul. druk. i 42.290 ark; dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 42.285 ark. z czego otrzymano 98 ark. makul. perfor. i 42.187 ark. perforowanych. Po wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 42.147 ark. /4,214.700 szt./ a dla Muzeum 6 ark; prób z makul., 5 ark. 
ciętych i 40 ark. ząbkowanych. 

Walcem N.4.W.II. wykonano próby 1.VIII.49 w ilości 30 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca nie przyjęto do druku. 

Walcem N.4.W.III. wykonano próby 26.711.49 w ilości 20 ark, z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 26, 27, 28 i 29.VIII.49 t. j. 4-ch dniach. Wydano do druku 20.594 
ark,, z czego otrzymano 115 ark. makul. druk. i 20.479 ark. dobrych odbitek. Po perforacji wydano 
20.474 ark., z czego otrzymano 52 ark. makul. perfor. i 20.422 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 20.382 ark. /2,038.200 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul., 5 ar. 
ciętych i 40 ark. ząbkowanych. 

Walcem N.4.W.IV. wykonano próby 3.VIII.49 w ilości 24 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 3, 4, 5, 6, 8 i 9.VIII.49, t. j., 6-ściu dniach. Wydano do druku 45.524 ark., z 
czego otrzymano 189 ark. makul. druk. i 45.355 ark. dobrych odbitek. Po perforacji wydano 45.330 
ark., z czego otrzymano 53 ark. makul. perfor. oraz 45.277 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.257 ark./ 4,523.700 szt,/ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul., 5 ar 
ciętych i 40 ark. ząbkowanych.  

Walcem N.4.W.V. wykonano próby 3.7III.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 
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Walcem N.4.W.VI. wykonano próby 29.VII.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 30.VII, 1 i 2.VIII.49 t.j. 3-ch dniach. Wydano do druku 14.011 ark., z czego 
otrzymano 68 ark. makul. druk. oraz 13.943 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 13.938 ark., z 
czego otrzymano 39 ark. makul. perfor. i 13.899 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 13.859 ark. / 1,385.900 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makulat., 5 ark. ciętych i 40 ark. 
ząbkowanych. 

Walcem N.4.W.VII. wykonano próby 4.VIII.49. w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.VIII.49 t, j. 7-rniu dniach. Wydano do druku 42,020 ark. z 
czego otrzymano 188 ark. makul. druk. i 41.832 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 41.827 
ark. z czego otrzymano 97 ark. makul. druk. i 41.730 perforowanych arkuszy. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 41.690 ark. /4,169.000 szt./ a dla Muzeum 6 ark. próby z makul. 5 ark. 
ciętych i 40 ark. ząbkowanych. 

Walcem N.4.W.VIII. wykonano próby 9.VIIl.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 10, 11, 12, 13 i 16.VIII.49 t.j. 5-ciu dniach. Wydano do druku 43.530 ark., z 
czego otrzymano 264 ark. makul. druk. i 43.266 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 43.261 
ark., z czego otrzymano 40 ark. makul. perf. i 43.221 perforowanych arkuszy. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 43.181 ark. /4,318.100 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. 
ciętych i 40 ark. ząbkowanych.  

Walcem N.4.W.IX. wykonano próby 2.IX.49 w ilości 15 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.4.W.X. wykonano próby 29.VIII.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 29, 30, 31.VIII, 1.IX.49 t.j. w 4-ch dniach. Wydano do druku 27,679 ark., z 
czego otrzymano 107 ark. makul. druk. i 27.572 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 27.567 
ark., z czego otrzymano 44 ark. makul. perfor. I 27.523 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 



dla Gł.. Składnicy 27.483 ark. /2,748.300 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. ciętych i 40 
ark. ząbkowanych. 

Walcem N.4.W.XI. wykonano próby 2.IX.49 w ilości 20 ark., z czego 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 3, 5, 6, 7 i 8.IX.49 t. j. 5-ciu dniach. Wydano do druku 49.020 ark., z czego 
otrzymano 497 ark. makul. druk. i 48.523 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 48,518 ark., z 
czego otrzymano 150 ark. makul. perfor. i 48.368 ark. perforowanych, Do wysyłki przeznaczono dla 
Gł. Składnicy 48.328 ark. /4,832.800 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark., ciętych i 40 ark. 
ząbkowanych. 

Walcem N.4,W.XII. wykonano próby 12.IX.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.4.W.XIII. wykonano próby 13.IX.49 w ilości 20 ark, z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 13,.14, 15, 16, 18 i 19.IX.49 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 47.020 
ark., z czego otrzymano 323 ark. makul. druk. i 46.697 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
46.692 ark., z czego otrzymano 87 ark. makul. perfor. i 46.605 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 46.565 ark. /4,656.500 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. 
ciętych i 40 ark. ząbkowanych. 

Ogółem do całego nakładu 4. wydano 332.023 ark. , z czego otrzymano 2.086 ark. makul. druk. i 
329.937 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 329.892 ark. z czego otrzymano 660 ark. makul. 
perforacyjnej i 329.232 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 328.872 ark. 
/32,887.200 szt./ a dla Muzeum 78 ark. prób z makulatury, 45 ark. ciętych i 360 ark. ząbkowanych. 

Nakład 4. ukończony. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Koperty z w drukowany m znaczkiem za 15 zł czerwonym z podobizną Prezydenta. 

 
Koperty te zamówiono 14.II.1949 Nr. AG.402 i 23.II.49 Nr. AG.111 w ilości 3,ooo.ooo sztuk. 
Poszczególne walce są zaznaczone kropkami pod sygnaturą P.P.T.i T. -III. 49 - N.2. 3,ooo,ooo. 

Sprawozdanie z druku pierwszymi trzema walcami jest w moim sprawozdaniu za miesiąc czerwiec 
1949 r. Dalszy druk odbywał się ze sentencjami według rozp. z. 18.VI.1949. 

Do druku walcami I - III wydano 128.841 ark. z czego otrzymano 357 ark. makul. druk. i 128.484 
dobrych odbitek, każda po 8 kopert czyli 1,027.872 sztuk kopert. Wysłano do Gł. Składnicy 128,454 
ark. czyli 1,027.632 sztuk kopert a dla Muzeum 30 ark czyli 240 szt. kopert oraz 18 ark. prób z 
makulatury.  

Walca IV nie przyjęto do druku. 
Walcem V. wykonano próby 1.VII.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 

Druk odbył się w arkuszach po 4 sztuki kop. w dniach 1, 2, 4, 5, 6, i 7.VII.49 t.j. w 6-ściu dniach. 
Wydano do druku 56.543 ark. z czego otrzymano 133 ark. makul. druk. i 56.410 ar. dobrych odbitek. 
Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 56.400 ark. /225.600 sztuk/ a dla Muzeum 10 ark /40 szt./. 

Walcem VI. wykonano próby 11.VII.49 w ilości 30 ark., z czego przeznaczono dla Muzeum 6. ark. 
Druk odbył się w arkuszach po 4 sztuki, 11 i 12.VII.49 t. j. 2 dni. Wydano do druku 2.483 ark., z czego 
otrzymano 40 ark. makul. druk. i 2.443 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 2.433 ark. /9.732 szt./ a dla Muzeum 10 ark / 40 szt./. 

Walcem VII wykonano próby 26.VII.49 w ilości 30 ark., z czego przeznaczono dla Muzeum 6 ark. 
Druk odbył się w arkuszach po 4 szt. kopert 26, 27, 28, 29, 30. VII. 49 t. j. w 5-ciu dniach. Wydano do 
druku 52.705 ark., z czego otrzymano 104 ark. makul. druk. i 52.601 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki 
przeinaczono dla Gł, , Składnicy 52.591 ar. /210.364 szt./ a dla Muzeum 10 ark. / 40 szt./. 

Walcem VIII. wykonano próby 17.VIII.49 w ilości 30 ark., z czego przeznaczono dla Muzeum 6 ark. 
Druk odbył się w arkuszach po 4 kopert, 17, 18, 19, 20, 22.VIII.49 t. j. w 5-ciu dniach. Wydano do 
druku 52.552 ark., z czego otrzymano 108 ark. rnakul. druk i 52.444 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 52.434 ark. / 209.736 szt./ a dla Muzeum 10 ark. /40 szt./. 

Walcem IX. wykonano próby 22.VIII.49 w ilości 30 ark., z czego przeznaczono dla Muzeum 6 ark. 
Druk odbył się w arkuszach po 4 szt. kop. 23, 24, 25 i 26.VIII.49 t. j. w 4-ch dniach. Wydano do druku 
47.977 ark., z czego otrzymano 235 ark. makul. druk. i 47.742 ark. dobrych odbitek. DO wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 47.732 arkuszy / 190.928 szt./ a dla Muzeum 10 ark. /40 szt./. 

Walcem X. wykonano próby 26.VIII.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się w arkuszach po 4 szt. kopert 27, 29, 30 i 31.VIII.49 t. j. 4-ch dniach. Wydano do druku 
55.038 ark, z czego otrzymano 123 ark. makul. druk. i 54.915 ark. dobrych odbitek, Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 54.905 ark. /219.620 szt./ a dla Muzeum 10 ark. /40 szt./ 

Następnymi walcami drukowano w arkuszach po 8 szt. kopert : 
Walcem XI wykonano próby 7.IX.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 

Druk odbył się 8, 9, 10, 12 i 13. IX. 49 t.j. 5-ciu dniach. Wydano do druku 44.901 ark., z czego 
otrzymano 238 ark. makul. druk i 44.663 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 44.653 ark /357.224 szt./ a dla Muzeum 10 ark./80 szt/ 
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Walcem XII wykonano próby 14.IX.49 W ilości 10 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 14, 15, 16, 17, 19 i 20.IX.1949 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 48,262 ark., z 
czego otrzymano 347 ark. makul. druk. i 47.915 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 47.905 ark./ 383.240 szt./ a dla Muzeum 10 ark. /80 szt./. 

Walcem XIII wykonano próby 21.IX.49 w ilości 20 ark. z których 6 ar przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 28.IX.49 t.j. w 7-miu dniach. Wydano do druku 50.167 ark., z 
czego otrzymano 260 ark. makul. druk. i 49.907 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 



Składnicy 49.897 ark /399.176 szt./ a dla Muzeum 10 ark. /80 szt./. 
Ogółem do całego nakładu walców: I - XIII wydano 539.469 ar. z czego otrzymano 1945 ark. 

makul. druk. i 537.423 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 537.404 
arkuszy t.j. 3,233.252 sztuk kopert, a dla Muzeum łprób 72 ark. z makulatury oraz 120 ark. /720 szt. 
kopert/. 

Przedruk kartek pocztowych. 
 

1/. Kartki pocztowe ze znaczkiem za 3 zł. ku upamiętnieniu walki polaków o wolność W Hiszpanii, 
oraz podobizną Ig. Daszyńskiego : Przedruk odbył się 1.X.1949. Wydano do druku 2.574 pocztówek z 
czego otrzymano 70 szt. makulatury z przedruku oraz 2.504 dobrych przedrukowanych pocztówek. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 2.404 sztuk a dla Muzeum 100 sztuk.  

2/. Miesiąc Przyjaźni polsko - radzieckiej ze znaczkiem z podobiznami Marksa i Engelsa wartości 6 
zł. Przedruk odbył się 28, 29, 30.IX i 1.X.49 t.j. 4. dni. Wydano do przedruku 144.053 pocztówek, z 
czego otrzymano 3.075 sztuk makulatury z przedruku oraz 140.978 sztuk dobrych przedruków. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 140.778 sztuk a dla Muzeum 200 sztuk. 
 
W Krakowie, dnia 6 października 1949. 
Zgodność potwierdzam:      Prof.Stanisław Mikstein 
wz. Kłaput Jan      rzeczoznawca przydzielony do 
st. asystent       druku znaczków 
Naczelnik Działu Druku Znaczków 


