
S p r a w o z d a n i a  
z druku znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej w Krakowie 

za styczeń 1949 r. 

Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania z 
6. stycznia, za grudzień 1948 r. 

W urządzeniach zaszła tylko zmiana z powodu wycofania z perforacji maszyny 
perforacyjnej gęstości ząbkowania 11. Grzebień tej maszyny był już tak zdarty, że nie 
nadawała się więcej do użycia. 

C z ę ś ć   s z c z e g ó ł o w a .  

Znaczki na zwykłe przesyłki urzędowe, szaroliliowe, nakład 8-my. 

Nakład 8-my tych znaczków zamówiony 16.XII.1948 Nr. Ag.421 i 28.XII.1948 Nr. AG. 111 był 
drukowany w arkuszach obejmujących po 90 sztuk znaczków /9 x 10/ walcami I i II 
wyłącznie na papierze bezdrzewnym łódzkim a walcem III na papierach łódzkim i 
częstochowskim.  

Walcem N.8.W.I wykonane próby 27.XII.1948 w ilości 40 ark., z których 10 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 28,29,30,31. Xll.1948 oraz 3,4 i 
5.I.1949. t.j. łącznie w 7-miu dniach. Do druku wydano 47.640 ark. z czego otrzymano 
537 ark. makul. Druk i 47.003 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 46.978 ark./4, 228. 020 szt./ a dla Muzeum 10 ark. prób z makulatury oraz 
25 ark. ciętych. 

Walcem N.8.W.II wykonano próby 5.I.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeom. Druk odbył się w dniach 7,8,10,11,12,13 i 14.1.1949 t.j. 
łącznie w 7-miu dniach. Do druku wydano 49,020 ar,z czego trzymano 292 ark. makul. 
Druk. i 48.728 ark. dobrych odbitek 
wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 48.703 ark./4, 383.270 szt/. a dla Muzeum 6 
ark. prób z makul. i 25 ark. ciętych.  
 

Walcem N.8.W.lII. wykonano próby 24.1.1949 w ilości 30 ark. z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się na papierze łódzkim w ilości 27.500 ark. i 
częstochowskim w ilości 17.216 ark. w dniach 25,26,27.28,29,21.1,1949 t. j. sześciu 
dniach. Do druku wydano 44.710 ark., z czego otrzymano 615 ark. makul. druk. i 
44.101 ark, dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 44.051 ark. 
/3. 964 .590 sztuk/, a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. oraz 25 ark. na papierze łódzkim i 
25 ark. na pap. częstochowskim. 

Ogółem do całego nakładu 8-mego wydano 141.276 ark., z czego otrzymano 1,444 
ark. makul. druk. i 139.832 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. 
Składnicy 139.732 ark./12,575.880 sztuk/ a dla Muzeum 22 ark. prób z makul. i 100 
ark./9000 szt./ ciętych. Nakład 8-my obejmuje znaczki tylko cięte.  

Nakład 5- ty znaczków na przesyłki urzędowe polecone. 

Nakład ten zamówiony 16.XII.1948 Nr.AG.421 i 28.XII.Nr.AG.lll w ilości 4,000.000 sztuk był 
drukowany na papierze częstochowskim w arkuszach obejmujących po 90 sztuk znaczków 
ciętych jednym walcem.  

Walcem N.5.W.I. wykonano próby 15.1.1949 w ilośoi 20 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 17,18,19,20,21 i 22.1.1949 t. j. 6-ściu dniach. Do druku 
wydano 49.020 ark. z czego otrzymano 528 ark. makul. druk. i 48.492 ark. dobrych 
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 48.467 ark./4,362.030 szt/. a dla 
Muzeum 6 ark prób z makul. i 25 ark. ciętych. 
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Znaczki dopłaty po 100 i 150 zł. żółtobrunatny ząbkowane. 
 

Wysyłkę tych znaczków nieząbkowanych zwrócono do ząbkowania, wobec czego powtarzam 
jeszcze raz cały druk nadto poprzednio była myłka. Nakład tych znaczków po 100 i 150 
zł. Został zamówiony 4.XII.1948 Nr.AG.421 i 14.XII.Nr.AG.111 w wysokości po 2,000.000 
sztuk. Drukowane były jednym walcem w arkuszach obejmujących po 50 sztuk znaczków 
każdej wartości, oddzielonych od siebie szerokim wolnym paskiem. Po druku rozcinano te 
arkusze celem otrzymania arkuszy sprzedażnych obejmujących po 50 sztuk znaczków 
każdej wartości. W obliczeniu każda wartość jest prowadzona osobno. Drukowane na 
papierze częstochowskim. 

Znaczki po 100 zł dopłatne żółtobrunatne. 
Walcem N.1.W.I. wykonano próby 20.XII.1948 w ilości 30 ark., z których 10 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 21,22,23,27 i 28.XII. 1948 t.j. w 5-ciu dniach. 
Wydano do druku 45.530 ark., z czego otrzymano 204 ark. makul. druk. i 45.326 ark. 



dobrych odbitek. Z rozcinania arkuszy odpadło 19 ark. makulatury z cięcia, tak że 
ostatecznie dobrych pociętych a nieperforowanych arkuszy otrzymano 45.307 ark. Te 
45.307 ark. wysłano do głównej Składnicy, która zatrzymała 2 ark. i 20 sztuk a zwróciła 
45.304 ark. do perforacji, i 80 sztuk luźnych. Ze zwróconej ilości 45.304 ark. i 80 sztuk 
przeznaczono dla Muzeum 10 ark. ciętych, a 45.294 ark. i 80 sztuk wydano do 
perforacji. Przy perforacji odpadło 184 ark. i 30 sztuk, tak że otrzymano 45.110 ark. 
perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.670 ark. /72,233.500 
sztuk/ a dla Muzeum 440 ark. /22.000 szt./ ząbk. 10 ¾, i 11 ¼, 10 ark. ciętych i 10 
ark. prób z makulatury. 

Znaczki po 150 zł. żółtobrunatne dopłaty. 
 

Walcem N.1.W.I. wykonano próby 20.XII.1948 w ilości 30 ark., z. których 10 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 21r22,23,27 i 28.XII.1948. Do druku wydano 45.530 
ark. z czego otrzymano 204 ark. makul. druk. i 45.326 ark dobrych odbitek. Z rozcinania 
arkuszy odpadły 2 ark. makulatury z cięcia tak że pociętych arkuszy było 45.324 które 
wysłano do Głów. Składnicy. W Głów. Składnicy zatrzymano 2 ark. i 39 sztuk, a zwrócono 
45.321 ark i 11 sztuk. Ze zwróconych 45.321 ark. i 11 sztuk przeznaczono dla 
Muzeum ciętych 10 ark. a resztę t.j. 45.311 ark. i 11 szt. wydano do perforacji. Przy 
perforacji odpadło 136 ark. i 11 sztuk makulatury perforacyjnej, czyli zostało 45.175 
ark. dobrach perforowanych. Z tych przeznaczono dla Muzeum 440 ark. ząbk. 10 ¾, i 11 
¼, 10 ark. ciętych oraz 10 ark., prób z makulatury, resztę zaś 44.735 ark. /2,236.750 
sztuk/. 

Dalszy druk nakładu 1. pocztówek po 10 zł. ze znaczkiem  
z podobizną Prezydenta Bolesław Bieruta.  

 
Walcem II drukowano w dniach 20 i 31.XII,1948 oraz 3,4 i 5.1.1949 t.j. łącznie 5 dni. Do 
druku wydano 32.097 ark., z czego otrzymano 113 ark. makul. drukowej i 31.984 
dobrych odbitek. Z cięcia odpadło 48 ark., tak że dobrych pociętych arkuszy było 
31.936. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 31.926 ark. a. dla Muzeum 10 ark. 
Ogółem do całego nakładu wydano 46.287 ark. z czego otrzymano 276 ark. makul. druk. i 
46.011 ark. dobrych odbitek. Przy cięciu odpadło 57 ark. makulatury z cięcia a pociętych 
dobrych arkuszy otrzymano 45.954 ark. /1,950.068 kartek pocztowych. Do wysyłki 
przeznaczono dla G ł .  Składnicy 45.934 ark. /1,929288 kartek pocztowych/ a dla 
Muzeum 20 ark. czyli 840 kartek pocztowych. Oznaczenie na tych pocztówkach brzmi: 
„P.P. i T. - XII.48. -1,700.000.„ 
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Dokończenia druku nakładu 4. znaczków po 15 zł. Poezja, ciętych. 

Walcem N.4.W.VIII. wykonano próby 18.I.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się w dniach 19, 20, 21, 22 i 24.1.1949 t.j. 5-ciu 
dniach. Wydano do druku 34.520 ark., z czego otrzymano 314 ark. makul. druk. i 
34.206 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 34.181 
ark./3,076.290 szt./ w tym 1,058 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 25 ark. ciętych i 6 
ark. prób z makulatury.  
Walcem N.4.W.IX. wykonano próby 25.I.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 25, 26, 27, 28, 29 i 31.I.19,49, t.j. 6-ściu 
dniach. Wydano do druku 43.020 ark. z czego otrzymano 185 ark. makul. druk. i 42.835 
ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 42,810 ark. 
/3,852.900 szt./w tym 410 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 25 ark, /2.250 szt./ 
ciętych i 6 ark. prób z makulatury. 
Walcem N.4.W.X. wykonano próby 1.II.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 3,4,5,7,8 i 9.II.49. t.j. 6-ściu dniach. 
Wydano do druku 46.020 ark., z czego otrzymano 285 ark. makul. druk. i 45.755 ark. 
dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.710 ark. /4,113.900 
szt./ w tym 2.210 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 25 ark. ciętych /2.250 szt./ oraz 6 
ark. prób z makulatury. 

W nakładzie 4. walcami N.4.W.I. - N.4.W.V. drukowano w arkuszach obejmujących po 
80 sztuk znaczków na białym bezdrzewnym papierze z Łodzi,  a walcami N.4.W.VI. - 
N.4.W.X. w arkuszach obejmujących po 90 szt. znaczków, na bezdrzewnym papierze 
częstochowskim. 

Ogółem do druku nakładu 4. wydano 336.640 arkuszy papieru, z czego otrzymano 
2.007 ark. makulatury drukowej oraz 334.633 ark. dobrych odbitek.  Dla Gł. Składnicy 
przeznaczono 334.408 ark. /28,609.990 szt. /  a dla Muzeum 225 ark. /19.250 sztuk,/. 
Nakład 4. ukończony. 

 
Dalszy druk nakładu 2. znaczków po 15 zł. z podobizną 

 Prezydenta Bolesława Bieruta. 
 

Walcem N.2.W.II. wykonano próby  31.XII.1948 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 3, 4, 5, 6, 7 i 8.I.1949 t.j. w 6-ściu dniach. 
Wydano do druku 46.530 ark., z czego otrzymano 148 ark. makul. druk. i 46.382 ark. 
dobrych odbitek, Do perforacji wydano 46.377 ark., z czego otrzymano 60 ark. makul. 
perfor. i 46.317 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Głównej 
Składnicy 46.257 ark. /4,625.700 ark./, a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. ciętych i 



60 ark. ząbkowanych 103/4, 11 i 11 ¼,.  
Walcem N.2.W.III,  wykonano próby 8.I.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 10, 11, 12 i 13.1. 1949 t.j. czterech dniach. 
Wydano do druku 44.030 ark. z czego otrzymano 369 ark. makul. druk. i 43.661 ark. 
dobrych odbitek. Do perforacj i  wydano 43.656 ark.  z czego otrzymano 46 ark. makul. 
perfor. i 43.610 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 43.570 
ark. /4,357.000 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. ciętych oraz 40 ark. 
ząbkowanych 103/4 i 11¼,. Maszyna ząbkująca 11 została z powodu zużycia grzebienia 
wyeliminowana. Odtąd już stale wysyła się po 40 ark. ząbk. 103/4 i 11¼, 
Walcem N.2.W.IV. wykonano próby 14.I.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 14, 15, 17, 18 i 19.I.1949 t.j.  w 5-oiu 
dniach. Wydano do druku: 12.530 ark. papieru łódzkiego i 31.000 ark. papieru 
częstochowskiego czyli łącznie 43.530 ark., z czego otrzymano 682 ark. makulatury 
drukowej i 42.848 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 42.843 ark. z czego otrzy-
mano 146 ark. makul. perforac. i 42.697 ark. perforowanych odbitek. 
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Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 42.657 ark. /4,265.700 sz/. a dla 
Muzeum 40 ark. ząbk. 10¾, i 11¼,  6 ark. prób i 5-ark. ciętych. 
Walcem N.2.W.V. wykonano próby 19.I.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono 
dla Muzeum. Druk odbył się 20,  21. i 22.1.1949. Wydano do druku 20.162 ark. z czego 
otrzymano 176 ark. makul. druk. 19.986 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
19.981 ark. z czego otrzymano 14 ark. makul. perfor. i 19.967 dobrych perforowanych 
arkuszy.  Do wysyłki, przeznaczono dla Gł. Składnicy 19.921 ark. /1,992 sztuk/ a dla 
Muzeum 40 ark. ząbk. 103/4 i 11¼, 6 ark. prób i 5 ark. ciętych.                          . 

Dalej ukończony jest już druk tej wartości walcami N.4.W.VI, N.4.W.VII. i 
N.4.W.VIII., ale arkusze te nie są jeszcze perforowane. 

Dalej ukończony jest druk znaczków po 2 zł. z podobizną Prezydenta Bieruta - 
jednak równie zalega perforacja. Drukuje się obecnie drugi nakład pocztówek po 10 zł.
  
Zgodność potwierdzam:       Prof. Stanisław Mikstein 

W Krakowie, dnia  11 lutego 1949.    biegły przydzielony do druku 
M. Kaczmarski       znaczków 
Naczelnik Działu Druku Znaczków. 
 


