
Pisownia oryginalna 
Sprawozdanie 

z druku znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej  
za miesiąc kwiecień i maj 1949 r. 

Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania za 
miesiąc marzec 1949 r. z dnia 9 kwietnia 1949 r. Osobnego sprawozdania za miesiąc 
kwiecień nie przedkładałem, albowiem żaden z zamówionych nakładów znaczków nie był 
ukończony. 

W ciągu kwietnia i maja 1949 r. nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni. 
Część szczegółowa. 

Znaczki okolicznościowe na Kongres Związków Zawodowych maj 1949 r. 
Znaczki po 5 zł. w czerwone – Socjalizm 

Znaczki te zamówione 5.VI.1949 w nakładzie 500.000 sztuk były drukowane w 
arkuszach obejmujących po 30 znaczków, na papierze częstochowskim z liczbami 
rozrachunkowymi na górnych i dolnych marginesach. 

Walcem OK I wykonano, pierwsze próby 14.V.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 16, 17 i 18.V.49 t. j. trzech dniach. Wydano do 
druku 17.435 ark. z czego otrzymano 229 ark.. makul. druk. i 17.206 ark. dobrych odbitek. 
Do perforacji wydano 17.186 ark. z czego otrzymano 66 ark. makul. perfor. i 17.120 ark. 
perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 16.420 ark. /492.600 
sztuk/, a dla Muzeum 20 ark. ciętych, i 700 ark. ząbk. 11 ¼ oraz 6 ark. prób z makulatury. 

Znaczki po 5 zł. niebieski - Praca 
Znaczki te zamówiono i wykonano identycznie jak poprzednie po 3 zł.  
Walcem OK I wykonano pierwsze próby do aprobaty 5.V.1949 w ilości 80 ark. z 

których 27 ark. przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby wykonano 9.5.49 w ilości 30 ark., 
z których 5 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył 10 i 11.V.1949 t.j. w dwóch dniach. 
Wydano do druku 17.330 ark.  z czego otrzymano 321 ark. makul.   druk. i 17.009 ark. 
dobrych odbitek. Do perforacji wydano 16.989 ark., z czego otrzymano 49 ark. makul. 
perfor. i 16.940 ark. perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 
16.240 ark. /487.200 sztuk/a dla Muzeum 20 ark. ciętych, 700 ark. ząb. 11 ¼ oraz 32 ark. 
prób z makulatury. 

Znaczki po 15 zł. zielone - Pokój 
Znaczki te zamówiono i wykonano identycznie jak poprzednie po 3 i 5 zł. walcem OK 

I, próby do aprobaty 4.V.1949 w ilości 65 ark., z których 21 ark.   przeznaczono dla 
Muzeum. Drugie próby wykonano 12.V. 1949 w ilość 30 ark.   z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 12 i 13.V.1949 r. t. j. dwóch dniach. Wydano do 
druku 17.295 ark. z czego otrzymano 253 ark. makul. druk. i 17.042 dobrych odbitek. Do 
perforacji wydano 17.022 ark. z czego otrzymano 36 ark. makul. perfor. i 16.986 dobrych 
perforow. arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 16.286 ark. /488.580 sztuk/ 
a dla Muzeum 20 ark. ciętych, 700 ząb. 11 ¼ oraz 27 ark. prób z makulatury. 

Nakład 1. znaczków po 3 zł. zielonych z podobizną Prezydenta zamówiony 
30.III.1949 r. 

Nakład ten drukowano następującymi walcami: 
Walca N.I.W.I. po wykonaniu prób dnia 22.IV.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. 

przeznaczono dla Muzeum, nie przyjęto do druku. 
Walcem N.l.W.II. wykonano 15.IV.1949 45 ark. prób do aprobaty, z których 18 ark. 

przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby wykonano wykonano 25.V.49 w ilości 20 ark. z 
których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 25, 26, 27, 28, 29, 30.IV. i 2 oraz 
3.V.1949  t.j.   w  8-miu dniach. Wydano do druku 49.065 ark. z czego otrzymano 473 ark. 
makul. druk. i 48.592 dobrych odbitek. Do perforacji wydano 48.587 ark. z czego 
otrzymano 274 ark. makul. perfor. i 48.313 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 48.193 ark., a dla Muzeum 5 ark. ciętych, 120 ark zab. 10 ¾ i 11 ¼ oraz 
24 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.1.W.III. wykonano próby 2.V.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 3, 4, 5, 6, 7 i 9.V1949 t.j. łącznie 6 dni. Wydano 
do druku 42.020 ark. z czego otrzymano 313 ark. makul. druk. i 41.707 ark. dobrych 
odbitek. Do perforacji wydano 41.702 ark., z czego otrzymano 97 ark. makul. perfor. oraz 
41.605 ark. dobrych perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 41.565 
ark., /4.156.500 szt./ a dla Muzeum 5 ark. /500 szt./ ciętych, 40 ark. /4.000 szt./ ząb. 10 ¾ i 
11 ¼ oraz 6 ark. prób z makulatury. 

Walca N.l.W.IV. 23.IV.1949 po wykonaniu 30 ark. prób, z których 6 ark. 



przeznaczono dla Muzeum – nie przyjęto do druku. 
Walcem N.1.W.V. wykonano próby 25.IV.1949, w ilości 40 ark., z których 6 ark. 

przeznaczono dla Muzeum. Druk – odbył się 26, 27, 28, 29. IV.1949 t.j. 4-rech dniach. 
Wydano do druku 39.040 ark., z czego otrzymano 347 ark. makul. druk. i 38.693 
ark.dobrych odbitek. Do perforacji wydarto 38.688 ark. z czego otrzymano 18 ark. makul. 
perfor. oraz 38.670 dobrych perfor. arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 
38.550 ark./3.855.000 szt./ a dla Muzeum 5 ark. /500 szt./ ciętych, 120 ark. /12.000 szt./ 
ząbk. 10 ¾ i 11 ¼ oraz 6 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.1.W.VI. wykonano próby 30. IV. 1949 w ilości 30 ark., z których 
6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 2.V.1949 t.j. jeden dzień. Wydano do 
druku 2.969 ark., z czego otrzymano 37 ark. makul. druk. i 2.932 ark. dobrych odbitek. Do 
perforacji wydano 2.927 ark. z czego otrzymano 10 ark. makul. perfor. i 2.917 dobrych 
perfor. ark. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 2.877 ark. /287.700 szt./ a dla 
Muzeum 5 ark. ciętych, 40 ark. ząbk. i 6 ark. prób z makulatury. 
Nakład nieukończony. 

Nakład 2. znaczków po 5 zł. żółtobrunatnych z podobizną Prezydenta, zamówiony 
30. III. 1949 r. 

Walcem N.2.W.I. wykonano próby 31.III.1949 w ilości 40 ark., z których 9 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 2.IV.1949 - jeden dzień. Wydano do druku 
3.207 ark., z czego otrzymano 61 ark. makul. druk. i 3.146  ark. dobrych odbitek. Do 
perforacji wydano 3.141 ark. otrzymano 18 ark. makul. perfor. i 3.123 dobrych 
perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 3.083 ark. /308.300 
szt./ a dla Muzeum 40 ark. ząbk. 10 ¾ i 11 ¼ , 5 ark. /500 szt./ ciętych oraz 9 ark. prób z 
makulatury. 

Walcem N.2.W.II. wykonano próby 4.IV.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark.   
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 5 i 6.IV.1949 t. j. dwóch dniach. Wydano do 
druku 10.030 ark., z czego otrzymano 138 ark. i 9.892 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 9.887 ark. z czego otrzymano 8 ark. makul. perfor. i 9.879 dobrych perforowanych 
arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 9.839 ark. /983.900 szt./ a dla 
Muzeum 5 ark. /500 szt./ ciętych, 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼ oraz 6 ark. 
prób z makulatury. 

Walcem N.2.W.III. wykonano próby 8.IV.1949 w ilości 30 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 9, 10, 11,12,15 i 14.IV.1949 t. j. w pięciu 
dniach. Wydano do druku 35.230 z czego otrzymano 337 arkuszy makul. druk. i 34.893 
ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 34.888 ark., z czego otrzymano 150 ark. 
makul. perfor. i 34.738 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 34.698 ark. /3.469.800 sztuk/ a dla Muzeum 5 ark. ciętych, 40 ark. /4.000 szt./ 
ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼ orz 6 ark. prób z makulatury. 

Walca N.2.W.IV. w dniu 15.IV.1949 po wykonaniu 20 ark. prób, z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum - nierzyjęto do druku.  
Walcem N.2.W.V. wykonano próby 20.IV.1949 w ilości 20 ark., z których 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 21, 22, 23 i 25.IV.49 t. j. w 4 dniach. Wydano 
do druku 22.959 ark., z czego otrzymano 252 ark makul. druk. i 22.707 ark. dobrych 
odbitek. Do perforacji wydano 22.702 ark., z czego otrzymano 124 ark. makul. druk. i 
22.538 dobrych perforowanych odbitek. Po wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 22.538 
ark. /2.253.800 sztuk/, a Muzeum 5 ark. ciętych, 40 ark. ząbkowany oraz 6 ark. prób z 
makulatury. . 
Walca N.2.W.VI. dnia 10.V.1949 po wykonaniu 20 ark. prób, z których 
6 ark . przesłano dla Muzeum - nieprzyjęto do druku. 

Nakład 2. nieukończony. 
Nakład 1. znaczków po 10 zł.  fioletowych z podobizną Prezydenta 

zamówiony 30.III.1949 w ilości 16,000.000 sztuk był drukowany na bezdrzewnym 
papierze częstochowskim w arkuszach obejmujących po 100 znaczków następującymi 
walcami: 

Walcem N.1.W.I. wykonano próby do aprobaty 7.IV.1949 w ilości 50 ark. z których,15 
ark. przeznaczono dla Muzeum. Drugie próby wykonano 11.IV.1949 w ilości 10 ark. z 
których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk odbył się 11, 12, 13, 14 i 15.IV.1949 t. j. w 
5-ciu dniach. Wydano do druku 40.060 ark. z czego otrzymano 271 ark. makul. druk. i 
39.789 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 39.784 ark., z czego otrzymano 10 ark. 
makul. perfor. oraz 39.774 perforowanych dobrych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla 



Gł. Składnicy 39.734 ark. /3.973.400 szt./ a dla Muzeum 5 ark. ciętych, 40 ark. /4.000 szt./ 
ząbkowanych i 21 ark. prób z makulatury. Nakład nieukończony. 

W druku są znaczki opłaty z podobizną Prezydenta po 5 i 10 zł., znaczki na przesyłki 
urzędowe i znaczki radiofoniczne.  

W Krakowie, dnia 25 maja 1949 r. 
Zgodność potwierdzam:      Prof.Stanisław Mikstein  

/ M.Kaczmarski /      przydzielony do druku znaczków. 

Naczelnik Działu druku znaczków. 



 

 


