
Pisownia oryginalna 
Sprawozdanie 

z druku znaczków w Drukami Narodowej w Krakowie za grudzień 1947 r. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania za 

listopad, z dnia 5 grudnia 1947r. 
W urządzeniach technicznych przy druku znaczków nie zaszły w ciągu grudnia żadne 

zmiany. 
Część szczegółowa. 

Znaczek okolicznościowy na „Pomoc zimową” Brat Albert wartości 2+18 zł. 
Zasadniczy projekt tego znaczka wykonany przez Stef. Żechowskiego z serii Kultura 

Polska został przerobiony przez Józefa Wilczyka na fotograficznej kopii przez dodanie 
odpowiednich napisów, daty i zmianę wartości z 2 zł na 2 + 18 zł.  

Po zaaprobowaniu przez Komisję w Dyrekcji Okręgu P. i T. projektu tego znaczka i 
przygotowania walca próby i druk odbyły się w dniu; 4.XII.1947. Do druku wydano 4,870 
ark. z czego otrzymano 257 ark. makulatury druk. i 4,613 ark. dobrych odbitek. Dla 
Muzeum przeznaczono 20 ark. prób z makulatury oraz 10 ark. nieperforowanych dobrych 
odbitek a do perforacji wydano 4.603 ark. Przy perforacji otrzymano 82 ark. makulatury 
perforacyjnej i 4.521 ark. dobrych perforowanych odbitek. Dla Głównej Składnicy 
przeznaczono 4.081 ark. /204.050 szt./ błąd w wyliczeniu a dla Muzeum 440 ark. 
ząbkowanych. Znaczek ten był drukowany w arkuszach obejmujących po 60 sztuk na 
papierze bezdrzewnym z Łodzi. 

Dokończenie nakładu 3. znaczków po 5 zł. Teatr. 
Z dobrych odbitek wykonanych walcem N.3.W.VII. w ilości 36.628 ark wydano do 

perforacji 18.508 ark. z czego otrzymano 82 ark. makulat. perfor. i 18.426 ark dobrych 
perforowanych arkuszy. Dla Głównej Składnicy przeznaczono 18.386 ark perforowanych / 
1,838.600 szt./,  a nieperforowanych 18,000 ark. /1.800,000 szt./ dla Muzeum zaś 20 ark. 
/2.000 szt./ nieperforowanych i 40 ark. perforowanych. 

Druk tych znaczków z walców N.3.W.VI, N.3.W.VII i N.3.W.VIII odbywał się na 
papierze bezdrzewnym z Łodzi. 

Ogólne zestawienie nakładu 3: druk nakładu 3. odbył się ośmioma 
numerowanymi walcami od N.3.W.I do N.3.W.VIII. w czasie od 25.IX do, 
31.XI. 1947. Ogółem wydano do druku. 247.987 ark. z czego otrzymano 
3.050 ark. makul. druk. i 244.937 ark. dobrych odbitek. Przy perforacji otrzymano 1.026 
ark. makul. perfor. Dobrych nieperforowanych ark. otrzymano 118.260 ark.  a 
ząbkowanych 125.651. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 118.100 ark 
nieperforowanych /11,810.000 szt./ i 125.151 ark. /12,515.100 szt./ perforowanych ark.; 
dla Muzeum przeznaczono 160 ark. /16.000 szt./ ciętych i 500 ark. /50.000 szt./ 
ząbkowanych oraz 37 ark. prób z makulatury. 

Znaczki na przesyłki urzędowe zwykłe nakładu 6-tego. 
Z dobrych odbitek wykonanych walcem N.6.W.II. w ilości 45.100 ark. wydano do 

perforacji 45.095 ark. z czego otrzymano 370 ark. makulatury perfor. i 44.725 dobrych 
perfor. arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Głównej Składnicy 44.685 ark. /4,468.500 
szt./ a dla Muzeum 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych, 5 ark. /500, szt./nieząbkowanych i 8 
ark. prób z makulatury.  

Walca N.6.W.III. w dniu 5.XII.194T po wykonania 20 ark. prób nie przyjęto do druku. 
Dla Muzeum przeznacz ono 5 ark. prób. 

Walcem N.6.W.IV. wykonano próby w dniu 10.XII.47 a drukowano w dniach 11, 12, 
13, 15, 16 i 17.XII.1947 łącznie 6 dni. Wydano do druku 46.852 ark. z czego otrzymano 
443 ark. makulat. druk. i 46.409 ark. dobrych odbitek. Po perforacji wydano 46.404 ark. z  
czego otrzymano 2/255 ark. makul. perfor. i 46.149 ark. dobrych perfor. odbitek. Do 
wysyłki przeznaczono 46.109 ark. /4.610.900 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum 40 ark. 
/4.000. szt./ ząbkowanych, 5 ark. /500 szt./ nieząbkowanych i 10 prób z makulatury. zapas 
Ogólne  zestawienie nakładu 6-tego: Nakład VI drukowano od 18.XI do 17.XII.1947 
czterema walcami oznaczonymi od N.6.W.I. do N.6.W.IV. 
Wydano do druku 134.491 ark. z czego otrzymano 1.232 ark. makul. druk. i 133.259 ark. 
dobrych odbitek. Bo perforacji wydano 153.244 ark. z czego otrzymano 875 ark. makul. 
perfor. i 132.369 ark. dobrych perfor. odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Głównej 
Składnicy 132.069 ark. / 13,206.900 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum 15 ark. /1.500 szt./ 
nieząbkowanych, 300 ark. /30.000 szt./ ząbkowanych, oraz 28  ark. prób z makulatury. 

 



Kartki pocztowe  z podobizną Ign. Daszyńskiego i znaczkiem  
Brygady im. J. Dąbrowskiego w Hiszpanii. 

a/. z nadrukiem Kongres PSS w Wrocławiu. 
Walcem I drukowano znaczek i napisy na stronie adresowej w dniach 5 i 

7.XII.1947. Wydano do druku 7.164 ark. z czego otrzymano 104 ark. makulatury drukowej 
i 7.060 ark. dobrych odbitek. Z prób przeznaczono 10 ark. dla Muzeum. 

Walcem II. drukowano portret Ign. Daszyńskiego na stronie adresowej w dniu 
9.XII.1947. Wydano do druku 7.060 ark. z czego otrzymano 53 ark. makulatury oraz 6.007 
ark. dobrych odbitek. Z tych przeznaczono dla Muzeum 10 ark.  a resztę w ilości 6.997 
przeznaczono do wykonania nadruku „XXVII – KONGRES PPS - 14-17.XII.i947 – 
WROCŁAW”, Na maszynie do płaskiego druku wykonano nadruk okolicznościowy obok 
wdrukowanego znaczka. Do druku wydano 6.997 ark. z czego otrzymano 211 ark. makul. 
druk. i 6.786 ark. dobrych odbitek. Do cięcia wydano 6.776 ark. z czego otrzymano 28 ark. 
makulatury z cięcia i 6.748 ark.pociętych, które dały 107.968 sztuk pocztówek. Dla 
Muzeum przeznaczono 10 ark. niepociętych. 

b/. bez nadruku Kongres PPS w Wrocławiu. 
Walcem I - drukowano znaczek. i napisy w dniach 10,11,12 i 13.XII.47 t.j.  cztery  

dni. Wydano do druku 26.496 ark. z czego otrzymano 301 ark. makul. druk. i 26.195 ark. 
dobrych odbitek. 

Walcem II drukowano portret Ign. Daszyńskiego w dniach 13,14,15 i 
17.XII.1947 t.j. cztery dni. Wydano do druku 26.195 ark. z czego otrzymano 427 ark. 
makul. druk. i 25.768. ark dobrych odbitek, które w całości wydano do cięcia. Przy cięciu 
odpadło 3.421 ark. makul. z cięcia tak że pociętych dobrych arkuszy zostało 25.426 ark. 
czyli 406.816 sztuk. Kartki pocztowe z podobizną Ign. Daszyńskiego były drukowane w 
arkuszach po 16 sztuk.  

Nadto w grudniu drukowano kartki pocztowe z widokiem urzędu pocztowego 
Warszawa 2, kartki pocztowe po 8 zł. ze znaczkiem Kościół w Pniowie, wartości 6 zł. oraz 
przygotowano druk pocztówek z podobiznami zasłużonych polaków. Sprawozdanie 
przedłożę po ukończenia druku który  obecnie jest w toku. 
W Krakowie, dnia 7 stycznia 1948 r.  
Zgodność potwierdzam:  
/M. Kaczmarski/       Prof. Stanisław Mikstein 
Naczelnik Działu Druku Znaczków biegły przydzielony do druku znaczków. 
 
 


