(Treść zgodna z oryginałem
Sprawozdanie
z druku znaczków pocztowych, w Drukarni Narodowej za miesiąc marzec 1949 r.
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania za miesiąc luty
1949 r. z dnia 3 marca 1949 r.
W ciągu marca 1949 nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni.
Częśćszczegółowa
Nakład 3. znaczków po 15 zł. z podobizną Prezydenta.
Nakład 3. tych znaczków zamówiony 14.11.1949 Nr. AG.402 i 23.11.49 Nr. 111 w ilości 28,000.000
sztuk drukowano na bezdrzewnym papierze częstochowskim w arkuszach obejmujących po 100 sztuk
znaczków, z wyjątkiem walca N.3.W.IV. , który obejmował po 60 szt. znaczków w arkuszu. Użycie
tego walca było podyktowane oszczędnością celem zużycia ścinek papieru. Wszystkie te znaczki są
ząbkowane liniowo o gęstości 10 3/4, i 11 1/4. Druk poszczególnymi walcami przedstawia się następująco :
Walcem N.3.W.I. wykonano dnia 11.II.1949 - 20 ark. prób, z których 6 ark.- przeznaczono dla
Muzeum. Walca tego z powodu uszkodzeń nie przyjęto do druku.
Walcem. N.3.W. II. wykonano próby 15.II.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla
Muzeum. Druk odbył się w dni.ach 15, 17,18, 19, 21 i 22. II.1949 t.j. 6-śoiu dniach. Wydano do druku
42.020 ark., z czego otrzymano 165 ark. makul. druk. i 41.85I. ark. dobrych odbitek. Do perforacji
wydano 41.850 ark. z czego otrzymano 173 ark. makul. perfor. i 41.677 ark. dobrych perforowanych
arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 41.637 ark. /4,163.700 szt./, a w tym 1.637 ark.
do przeróbki, dla Muzeum zaś 6 ark. prób z makulatury, 6 ark. ciętych, i 40 ark. ząbkowanych 10 3/4, i
11 1/4.
Walcem.N.3.W.III. wykonano próby 16.II.1949 w ilości 30 ark.. z czego 6 ark. przeznaczono dla
Muzeum. Druk odbył się 17, 18, 19j 21, i 22.II.1949 t.j, w 5-ciu dniach. Wydano do druku 45.030 ark. z
czego otrzymano 184 makul. druk. i 44846 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44.841 ark., z
czego otrzymano 66 ark. makul. perfor. i 44.775 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki
przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.735 ark. /4,473.500 szt./ w tym 2.341 do przeróbki, a dla Muzeum
6 ark. prób z makul. , 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych 10 3/4, i 11 1/4.
Walcem N.3.W.V. wykonano próby 24.II.1949 w ilości 26 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla
Muzeum. Druk odbył się 24, 25, 26 i 28. II. i 1.III.1949 t.j. w 5-oiu dniach. Wydano do druku 43.526
ark., z. czego otrzymano 349 ark. makul. druk. i 43.177 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano
43.172 ark. z czego otrzymano 66 ark. makul. perfor. i 43.106 dobrych perforowanych odbitek. Do
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 43.066 ark. /4,306.600 szt./ w tym 2.506 ark. do przeróbki. a
dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych jak wyżej.
Walca N.3.W.VI. jako obejmującego po 60 szt. znaczków w arkuszu nie użyto do druku ani nim nie
robiono prób.
Walcem N.3.W.VII. wykonano próby 3.III.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla
Muzeum. Druk odbył się 3. 4 i 5.III.1949 t.j. 3. dniach. Wydano do druku 16.661 ark., z czego
otrzymano 152 ark. makul. druk. i 16.509 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 16.504 ark., z
czego otrzymano 9 ark. makul. perfor. i 16.495 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki
przeznaczono dla Gł. Składnicy 16.455 /1,645.500 szt./ w tym do przeróbki 686 ark., a dla Muzeum 6
ark. prób z makul. 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych j.w.
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Muzeum. Druk odbył sią 26 i 28. III.1949 t. j. 2 dniach. Wdano do druku 14.020 ark. z czego
otrzymano 148 ark. makul. druk. i 13.872 ark.. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 13.867 ark., z
czego otrzymano 115 ark. makul. perfor. i 13.752 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla
Gł. Składnicy 13.712 ark., /1, 371. 200 szt./ w tym do przeróbki, a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. , 5
ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych j .w.
Walcem N.3.W.IX. wykonano próby 9.III.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla
Muzeum. Druk odbył się 9, 10, 11, 12 i 14.III.1949 t. j. 5-ciu dniach. Wydano do druku 39,630 ark., z
czego otrzymano 196 ark., makul. druk. i 39.434 ark. dobrych odbitek. Po perforacji wydano 39,429
ark., z czego otrzymano. 51 ark. makul. perforac. i 39.378 rk. perforowanych. Do wysyłki
przeznaczono dla Gł. Składnicy 39.338 ark. /3,933.800 ark./ w tym 2.314 do przeróbki, a dla Muzeum
6 ark. .prób z makul. 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbk. j.w.
Walcem N.3.W.X. wykonano próby 15. III. 1949 w ilości. 30 ark.: z których 6 ark. przeznaczono dla
Muzeum. Druk odbył się 15, 16, 17 i 18.II.1949 t, j. 4-ch dniach. Wydano do druku 29.245 ark., z
czego otrzymano 197 ark. makul. druk. i 29.048 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 29.043
ark., 2 czego otrzymano 29 ark. makul. perforac. i 29.014 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki
przeinaczono dla Gł. Składnicy 28.974 ark. /2, 897.400 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark.
ciętych i 40 ark. ząbkowanych j.w.
Walcem N.3.W.XI. wykonano próby 19.II.1949 w ilości 20 ark.,. z których 6 ark. przeznaczono dla
Muzeum. Druk odbył się 21, 22, 23 i 24 . III.1949. Wy dano do druku 38.030 ark., z czego otrzymano
207 ark. makul. druk. i 37.823 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 37.818 ark., z czego
otrzymano 44 ark. makul. perforac. i 37.774 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki
przeznaczono dla Gł. Składnicy 37.734 ark. /3,773. 400 szt/, a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark.
oiętyoh i 40 ark. ząbk. j.w.
Ogółem do tago nakładu z walców dających arkusze o 100 znaczkach wydano 268.182 ark. , z
czego otrzymano 1.618 ark., makul. druk. i 266.564 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano

266.524 ark. z czego otrzymano 553 ark. makul. perforac. i 265.971 ark. perforowanych. Do wysyłki
przeznaczono dla Gł. Składnicy 265.651 arkuszy t. j. 26,565.100 szt. razem z przeróbką a dla
Muzeum 54 ark. prób z makulatury, 40 ark. ciętych i 320 ark. /32.000 szt./ ząbkowanych.
Walcem N.3.W.IV. drukowano w arkuszach obejmujących po 60 szt. znaczków. Próby wykonano
25.II.1949 w ilości 20 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 25, 26, 28.II.
oraz 1, 2 i 3.III. 1949 t. j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 40.020 ark., z czego otrzymano 445 ark.
makul. druk. i. 39. 575 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 39.565 ark., z czego otrzymano 193
ark. . makul. druk. i 39.372 ark. dobrych perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy
39.302 ark. /2,358.120 szt./ w tym 1430 do przeróbki, a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 10 ark.
ciętych i 70 ark. /4.200 szt./ ząbkowanych j.w. Ogółem cały nakład 3. wyniósł 28,959.420 sztuk
ząbkowanych, tak dla Gł. Składnicy jak i Muzeum oraz 4.600 szt. Ciętych dla Muzeum.
Nakład 3. kartek pocztowych po 15 zł.
Nakład ten zamówiono 14.II.1949 Nr. AG. 402 w ilości około 4,000.000. Sygnatura tego nakładu
„ P.P. T. i T. II, 49 - 3,400.000 -. 3.
Walca I. nie przyjęto do druku.
Walcem II. wykonano próby 14.III.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum.
Druk odbył się 15,16,17118,19,21,22 i 23.III.1949. Wydano do druku 43.534 ark., z czego otrzymano
306 ark., makul. druk. i 43.228 ark. dobrych odbitek. Przy cięciu odpadło 26 ark. jako makulatura z
cięcia. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 43.192 ark. a dla Muzeum 10 ark.
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Walcem III. wykonano próby 22.III.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum.
Druk odbył się 22,23,24,25,26,28,29 i 30.III.1949. Wydano do druku 45,453 ark, z czego otrzymano
239.ark.. makul. druk. i 45.214 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł, Składnicy
45.204 ark., a dla Muzeum 10 ark.
Ogółem do nakładu 3. wydano 88.987ark., z czego otrzymano 545 ark, makul. drukowej i
88.442 ark. dobrych odbitek. Przy cięciu odpadło 26 ark. makul. z cięcia. Ogółem wysłano dla Gł.
Składnicy 88.396 ark., t.j. 3,712.632 sztuki, a dla Muzeum 20 ark. t.j. 840 sztuk, nadto 12 ark. prób z
makulatury.
Przedruk na znaczku za 6 zł Wiosna Ludów na kartkach pocztowych
świątecznych nakładu II.48.
Przedruku dokonano w Drukarni pocztowej w dniach 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24m25, 26, 28, 29 i 30.III.1949 na trzech maszynach: dwóch z firmy Carl Thumecka Maschinenfabrik
Danzig - z nakładaniem ręcznym i jednej z Sehnellpressenfabrik Aktien.Gesellschaft Heidelberg o
nakładaniu mechanicznym. W czasie od 9 – 22.III.1949 przedrukowywano układem czcionkowym a
od 23.-.30.III.1949 układem zamatrycowanym stereotypowym. Ponieważ drukarnia nie posiadała
zatwierdzonego kroju czcionek, przeto czcionki te wypożyczała z innych drukarni. Stąd na około
20,000 kartek, z nadrukiem czcionkowym z powodu odmiennej szerokości czcionki cyfry „1” jest
nadruk wartości znaczka „10„ o większej. odległości między cyframi „1” a „0„ .
Nadrukiem z układu czcionkowego zaopatrzono około 240,000 kartek, a z układu stereotypowego
resztę około 160.000 sztuk kartek.
Wydano do przedruku 403.029 sztuk., z tego otrzymano 3.858.sztuk makulatury i 399.171 sztuk
dobrych przedrukowanych kartek. Do Głów. Składnicy wysłano 398.911sztuk dobrych kartek oraz całą
makulaturę w ilości 3.858.sztuk., a dla Muzeum 260 sztuk.
W Krakowie, dnia 9 kwietnia 1949.
Zgodność potwierdzam:
Prof.Stanisław Mikstein
/M.Kaczmarski /
biegły przydzielony do
druku znaczków,

