
Tekst oryginalny 
Sprawozdanie 

z druku znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej w Krakowie  
za miesiąc październik 1948. 

 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania 

za miesiąc wrzesień 1948 r. z dnia 9 października 1948. 
W okresie tym nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni. 

C z ę ś ć s z c z e g ó ł o w a. 
 

Nakład 4. znaczków po 15 zł. Poezja. 
 

Nakład 4. tych znaczków zamówiony 27.VII.1948 Nr. AG.421 w ilości 
28,000.000 szt. został zniżony naprzód do 16,000.000, a następnie 
po zarządzeniu druku znaczków z podobizną Prezydenta Ob. Bolesława 
Bieruta przerwany po walcu N.4.W.V. Znaczki tego nakładu drukowano 
w arkuszach obejmujących po 80 sztuk znaczków, na bezdrzewnym, białym 
gumowanym przed drukiem papierze z Łodzi następującymi walcami: 

Walcem N.4.W.I. wykonano próby 20.VIII.1948 w ilości 30 ark., z których 
10 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 21, 23, 24 i 
25.VIII.1948 t. j. łącznie w 4. dniach. Do druku wydano 31.665 ark., 
z czego otrzymano 159 ark. makulatury drukowej i 31.504 ark. dobrych 
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 31.479 ark. t.j. 
2,518.320 sztuk, w tym 1.027 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 25 ark. /2.000 szt./ 
oraz 10. ark. prób z makul. drukowej. 

Walcem N.4.W.II, wykonano próby 26.VIII.1948 w ilości 14 ark., z których 6 
ark. przeznaczono dla Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.4.W.IIl. wykonano próby 28.VIII.1948 w ilości 24 ark., z których 6 
ark. przeznaczono dla Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 

Walcem N.4.W.IV a. wykonano próby 1.IX.1948 w ilości 20 ark., z których 
6 ark. przeznaczono dla muzeum. Druk odbył się 2, 3, 4, 6 i 7.IX.1948. t. j. w 6-ściu 
dniach. Do druku wydano 48.020 ark., z czego otrzymano 242 ark. makul. druk. i 
47.778 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono 47,753 ark. /3,820.240 sztuk/ 
w tym 792 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 25 ark. /2.000 szt./ nieząbkowanych, i 6 
ark. prób z makulatury. Dolny margines na tych arkuszach ma 33 mm. szerokości. 

Walcem N.4.W.IV b. wykonano próby 29.IX.1948 w ilości 30 ark., z których 6 
ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach, 29,30.IX. 1, 2, 4, 5.X.1948. 
Do druku wydano 46.030 ark. z czego otrzymano 209 ark. makul. druk. i 45.821 ark. 
dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.796 ark. /3,663.680 
szt./ w tym 526 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 25 ark. /2.000.szt./ oraz 6 ark. prób z 
makulatury drukowej. Szerokość dolnego marginesu 31 mm. 

Walcem N.4.W.V. wykonano próby 20.X.1948 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 21, 22, 23 i 25.X.l948 t.j. 4. dni. Wydano 
do druku 23.769 ark., z czego otrzymano 23.670 ark. dobrych odbitek i 99 ark. 
makulatury drukowej. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 23,645 ark. 
/1,891.600 szt./ a dla Muzeum 25 ark. /2000 szt,/ ciętych i 6 ark. prób z makulatury 
drukowej. 

Ogółem do całego nakładu 4-tego wydano 149.520 ark. z czego otrzymano 
747 ark. makulatury drukowej i 148.773 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 148.673 ark. /11,893.840 szt./ a dla Muzeum 100 
ark. ciętych /8.000 szt./ i 40 ark. prób z makulatury drukowej. Cały nakład 4. 
obejmował tylko cięte znaczki.. 

 
Nakład 2-gi znaczków lotniczych po 30 zł. 

 
Nakład 2-gi znaczków lotniczych po 30 zł. z Centaurem, /według projektu Stef. 

Żechowskiego, zamówiony 27.VII.1948 w ilości 4,000.000 sztuk, był drukowany na 
papierze z Łodzi, w arkuszach po 100 szt. ząbkowanych 10 ¾, 11, 11 ¼ 
następującym walcem:  

Walcem N.2.W.1. wykonano próby 23.IX.1948 w ilości 30 ark., z czego 6 ark. 



przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 23, 24, 25, 27, 28 i 29.IX.1948 
t.j.6-ściu dniach. Wydano do druku 46,030 ark., z czego otrzymano 97 ark. makul. 
drukowej i 45,933 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 45.928 ark., z czego 
otrzymano 6 ark. makul. perforacyjnej oraz 45.922 ark. dobrych perforowanych 
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 45.862 ark. /4,586,200 szt/ w 
tym 2.515 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 60 ark. /6.000. szt./ po 20 z każdego 
ząbkowania 10 ¾, 11, 11 ¼. Arkusze po 100 szt. znaczków. 
Nadto dla Muzeum 5 ark. /500 szt./ ciętych. 

 
Nakład 2-gi znaczków lotniczych po 50 zł. z Centaurem. 

 
Nakład 2-gi tych znaczków zamówiony 27.VII.1948 w ilości 4,000,000 sztuk, 

był drukowany na białym, bezdrzewnym, gumowanym przed drukiem papierze z 
Łodzi. 

Walcem N.2.W.I. próby wykonano 2.X.1948 w ilości 50 ark., z czego 8 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk. odbył się 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.X.1948 t. j. w 7-miu 
dniach. Wydano do druku 45.050 ark., z czego otrzymano 178 ark. makul. drukowej i 
44.872 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44.867 ark., z czego otrzymano 
88 ark. makul. perforacyjnej i 44.779 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.719 ark. /4,471.900 szt,/ a dla Muzeum 60 ark. 
/6.000 szt./ ząbkowanych 10 ¾, 11, 11 ¼ oraz 5 ark. /500 szt./ ciętych. 
 

Dopłatne znaczki po 15 zł. żółtobrunatne. 
 

Nakład 2-gi tych znaczków, według projektu inż. J. Ogórkiewicza 
przerobionego do druku rotograwurowego przez J. Wilczyka, został zamówiony 
8.X.1948 Nr. AG.421 w ilości 4,000.000 sztuk. Znaczki te drukowano na białym, 
bezdrzewnym, gumowanym przed drukiem papierze z Łodzi w arkuszach 
obejmujących po 100 sztuk znaczków ciętych. 

Walec N.2.W.1. Próby wykonano 25.X.1948 w ilości 20 ark., z których 9 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 25, 26, 27, 28, 29, 30.X.1948 t. 
j. 6-ściu dniach. Wydano do druku 45.000 ark. z czego otrzymano 276 ark. makul. 
drukowej i 44.724 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczano dla Gł. Składnicy 
44.704 ark. /4,470.400 szt./ ciętych, a dla Muzeum 20 ark. ciętych i 9 ark. prób z 
makulatury drukowej. 

 
Pocztówki 6 / 8 zł. Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 

 
Pocztówki te zamówiono 10.IX.1948 Nr. AG.421 w ilości 1,000.000 szt. 

Drukowano je jednym walcem w arkuszach obejmujących po 32 sztuki. Rysunek 
znaczka jest identyczny ja na znaczku za 60 zł. z serii Wiosna Ludów /Karol Mars i 
Fryderyk Engels/ tylko zmieniona wartość na 6 z ł.  

Próby wykonano 21.IX.1948 w ilości 40 ark., z których 12 przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 23, 24 i 25.IX.1948 t. j. w trzech dniach i jednej nocy. Do 
druku wydano 35.750 ark., z czego otrzymano 112 ark. makul. drukowej i 35.638 ark. 
dobrych odbitek. Do cięcia przeznaczono dla Gł. Składnicy 35.628 ark. /1,140.096 
szt./ a dla Muzeum 10 ark. /320 szt./ oraz 12 ark. prób z makulatury drukowej. 

W druku są znaczki z podobizną Prezydenta Ob. Bolesława Bieruta po 5, 6, 
15,18,30 i 35 zł. nadto koperty ze znaczkiem Wiosna Ludów za 15 zł, oraz pocztówki 
ze znaczkiem Kościół w Pniowie. Sprawozdanie przedstawię po ukończeniu 
zamówionych nakładów. 
W Krakowie, dnia 9 listopada 1948 
Zgodność potwierdzam: 
M. Kaczmarski    Prof .Stanisław Mikstein 
Naczelnik Działu Druku Znaczków.  biegły przydzielony do druku znaczków 
 
 


