
(Pisownia z oryginałem) 
Sprawozdanie 

z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za miesiąc czerwiec 1949 r. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania za miesiąc 

maj 1949 r. wygotowanego 25 maja 1945 r.  
W ciągu maja nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni. 
 

C z ę ś ć   s z c z e g ó ł o w a 
 

Dokończenie nakładu 1. znaczków po 3 zł. zielonych z podobizną Prezydenta zamówionych 
30.III.1949 Nr. AG. 402. 

 
Walcen VII N.1.W.VII. wykonano próby 3.V.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Bruk odbył się w dniach 3, 4, 5, 6 i. 7.V.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 37.520 ark, 
z czego otrzymano 345 ark. makul. druk. oraz 37.175 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
37.170 ark., z czego otrzymano 39 ark. makul. perf. i 37.131 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 37.091 ark. /3,709.100 szt./. a dla Muzeum 5 ark. ciętych, 40 
ark. ząbkow. 10 ¾ i 11 ¼ oraz 6 ark. prób z makulatury. Ogółem do całego nakładu 1. tych znaczków 
wydano 170.664 ark., z czego otrzymano 1.565 ark. makul. druk. oraz 169.099 ark. dobrych odbitek. 
Do perforacji wydano 169,074 ark., z czego otrzymano 438 ark makul. perforac. i 168.636 ark. 
perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 168.276 ark. ząbkowanych a dla Muzeum 
60 ark. prób z makulatury druk. 25 ark, nieząbkowanych oraz 360 ark. ząbkowan. 
Nakład 1. ukończony. 
  

Dokończenie nakładu 2. znaczków po 5 zł. żółtobrunatnych z podobizną Prezydenta zamówionych 
30.III.1949 w ilości 12,ooo.ooo szt. 

 
Walcem N.2.W.VII. wykonano próby 18.V.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 19, 20, 21 i 23.7.49. t. j. 4. dniach. Wydano do druku 24.020 ark,, z czego 
otrzymano 214 ar makul. druk. i 23.806 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 23.801 ark., z 
czego otrzymano 23.671 ark. perforowanych i 130 ark. makul. perforac. Do wysyłki przeznaczono dla 
Gł. Składnicy 23.631 ar perforowanych /2,363.100 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makulat. 5 ark. 
ciętych i 40 ark. ząbkow. 10 ¾ i 11 ¼. 
Walca N.2.W.VIII. w dniu 24.V.1949 po wykonaniu 20 ark. prób, z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum, walca tego nie przyjęto do druku. 
Walcem N.2.W.IX. wykonano próby 1.VI.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 1, 2, 3, 4 i 7.VI.49 t.j. 5-ciu dniach. Wydano do druku 31.520 ark., z czego 
otrzymano 237 ark. makul. druk. i 31.283 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 31.278 ark., z 
czego otrzymano 166 ark. makul. perfor. i 31.112 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 31.072 ark. /3,107.200 szt./ a dla Muzeum 5 ark. ciętych, 6 ark. prób z 
makulatury oraz 40 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼. 

Ogółem do całego nakładu 2. tych znaczków wydano 127.026 ark., z czego otrzymano 1.299 
ark. makul. druk. i 125.727 ark dobrych odbitek. Do perforacji wydano 125.697 ark., z czego 
otrzymano 596 ark. makul. perforac. i 125.101 ark. perforowanych dobrych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 124.861 ark. /12,486.100 szt./ a dla Muzeum 57 ark. prób z makulat. 
30 ark. ciętych i 240 ark. /24.000 szt./ ząbkowanych. Nakład 2. ukończony, obecnie jest w druku 
nakład 3. 
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Nakład 2. znaczków po 2 zł. z podobizną Prezydenta, zamówiony 13.VI.1949  
w ilości 4,ooo.ooo sztuk. 

Nakład tych znaczków wykonano na pap. częstochowskim, w arkuszach obejmujących po 100 szt. 
znaczków ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼:  
Walcem N.2.W.I. wykonano próby 11.V.49 w ilości. 20 ąrk., z których 5 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 12, 13, 14, 16, 17 i 18.V.49 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 43.020 
ark., z czego otrzymano 344 ark. makil perfor. i 42.676 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
42.671 ark., z czego otrzymano 115 ark. makul. perfo i 42.556 dobrych perforowanych arkuszy. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 42.516 ark. /4,251.600 szt./ a dla Muzeum 5 ark prób z makul. 
5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼. 
Nakład ukończony. 
 

Nakład znaczków dopłaty po 2 i 3 zł. żółtobrunatnych zamówionych 23.maja 1949  
w ilości 3,ooo.ooo i 1,ooo.ooo sztuk. 

 
Znaczki te drukowano jednym walcem obejmującym 30-blok /3 x 10/ znaczków po 3 zł. i 70-blok /7 x 
10/ znaczków po 2 zł., oddzielonych od siebie przerwy o szerokości 20 mm. Po perforacji oddzielono 
te bloki od siebie i osobno obliczono arkusze sprzedażne znaczków po 2 zł a osobno arkusze 
sprzedażne po 3 zł. Numery nakładu i walca są umieszczone na dolnym marginesie pod dolnym 
lewym znaczkiem a więc pod 64 bloku po 2 zł. i 28 bloku po 3 zł.  
Walcem N.2.W.I. wykonano próby 7.VI.49 w ilości 30 ark, z których 12 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 8, 9, 10, 11, i 13.VI.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 43.530 
ark. , z czego otrzymano 219 ark. makul. druk. i 43.311 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
43.291 ark. pełnych obejmujących znaczki po 2 zł i po 3 zł. Przy perforacji otrzymano 78 ark. 



sprzedażnych o 70 znaczkach jako makulaturę z perforacji części ze znaczkami po 2 zł. oraz 54 ark 
sprzedażnych ze znaczkami po 3 zł. również jako makulaturę perforacyjną. Po perforacji i podzielaniu 
arkuszy drukowych na część ze znaczkami po 2 zł i drugą część ze znaczkami po 3 zł. było :43.213 
bloków po 70 znaczków wartości po 2 zł. oraz 43,237 bloków po 30 znaczków wartości po 3 zł.------- 

Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 43,153 ark po 70 szt. znaczków po 2 zł. /3,020.710 
sztuk / oraz 43.097 ark,. po 30 sztuk znaczków wartości po 3 zł. /1,292,910 sztuk. Dla Muzeum 
przeznaczono 20 ark. pełnych drukarskich z oboma blokami znaczków po 2 i 3 zł. nieząbkowanymi, 12 
ark. prób z makulatury obejmującymi również znaczki obu wartości, oraz 60 ark. znaczków po 2 zł i 
100 ark. znaczków po 3 z ząbkowanych w blokach po 70 i 30 sztuk.  
Nakład ukończony. 

 
Koperty ze znaczkiem wartości 15 zł. z podobizną Prezydenta. 

 
Pierwsze próby do aprobaty barwy wykonano W.I. 24.III.49 w ilości 49 ark., z których 18 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby wykonano 29.IV.49 w ilości 12 ark. Druk odbył się 30.IV. i 2 
oraz 3.V.49. Wydano do druku 18.405 ark., z czego otrzymano 85 ark. makul. druk. i 18.320 ark. 
dobrych odbitek. 
Walcem W.II. drukowano 5, 6,7,9,10,11, 12 i 13.V.49 t. j. 8 dni. Wydano do druku 70.415 ark., z czego 
otrzymano 113 ark. makul. druk. oraz 70.302 ark. dobrych odbitek. 
Walcem W.III. drukowano 17,18,19 ,21,23,24 i 25.V.49 t.j. 7 dni. Wydano do druku 40.021 ark. z 
czego otrzymano 159 ark. makul. druk. i 39.862 ark. dobrych odbitek. Przeznaczono do wysłania dla 
Gł. Składnicy 128.454 ark., obejmujących po 8 kopert oraz 30 ark. dla Muzeum nadto 18 ark. prób z 
makulatury. 

Obecnie są w druku te koperty ze sentencjami. 
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Nalepki na Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju, zamówione 20.V.49 
w ilości po 7,ooo.ooo sztuk po 5 i 20 zł,, 

Nalepki te po 5 zł. w barwie czerwonej drukowano w arkuszach po 200 : 
Walcem I. wykonano próby 2.VI.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk 
odbył się w dniach 3, 4,7, 8, 9 i 10.VI.49. t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 38.020 ark. z czego 
otrzymano 208 ark. makul. druk. i 37.812 ark. dobrych odbitek. Przy perforacji odpadło dalej 169 ark. 
tak że perforowanych dobrych odbitek otrzymano 37.643 ark., z których 37.598 ark. / 7,519.600 szt./ 
przeznaczono dla Gł. Składnicy a 45 ark. dla Muzeum. 
Walcem II. wykonano próby 2.VI.49 w ilości 10 z których 9 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum, a 10.VI.49 -20 ark. prób przeznaczono dla Muzeum. Drukowano w barwie niebieskiej nalepki 
o wartości 20 zł. 11, 13, 14, 15, 17 i 18.VI.49. Wydano do druku 38.030 ark. z czego otrzymano 116 
ark. makul. druk. i 37.914 ark. dobrych odbitek. Przy perforacji odpadło 95 ark. makul. perfor. Ogółem 
dobrych perforowanych odbitek otrzymano 37.819 ark., z czego przeznaczono dla Głów. Składnicy 
37,774 ark. /7,554.800 szt./ a dla Muzeum 15 ark. prób oraz 45 ark. ząbkowanych. 

Ukończony druk jest znaczków na przesyłki urzędowe tak zwykłe jak i polecone - jednak 
nieukończona jest ich perforacja. Również ukończony jest druk nakładu 1. znaczków po 10 zł. z 
podobizną Prezydenta, jednak nieukończona perforacja z dwóch jego ostatnich walców. W druku jest 
nakład 3. znaczków po 5 zł. i nakład 4. znaczków po 15 zł. z podobizną Prezydenta nadto nakład 4. 
kartek pocztowych po 10 zl. ze sentencjami Prezydenta. ; 
W Krakowie, dnia 9 lipca 1949 r.  
Zgodność potwierdzam : 
„ M.Kaczmarski       Prof. Stanisław Mikstein 
Nacz. Działu Druku Znaczków     biegły przydzielony do druku 
        znaczków. 
 


