(Pisownia oryginalna)

Na niebiesko zaznaczono odręczne przypisy
Sprawozdanie
z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za październik 1947 r.
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego
sprawozdania za miesiąc wrzesień 1947 r. z dnia 9 października 1947 r.
W miesiącu wrześniu zremontowano jedną maszynę perforacyjną o gęstości
ząbkowania 10 ¾ poza tym nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni.
Część szczegółowa.
Dalszy druk nakładu 3. znaczków po 1 zł. Malarstwo.
Z wydrukowanych we wrześniu 1947 znaczków po 1 zł.
walcem N.3.W.I. w ilości 15.628 ark. wydano do perforacji 9.108 ark. z czego
otrzymano 82 ark. makulatury perforacyjnej oraz 9.025 ark. dobrych
perforowanych. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 6.500 ark.
nieperforowanych /650.000 szt./ oraz 8.806 ark. /880.600 szt./ perforowanych
arkuszy. b/ dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt./ nieząbkowanych i 220 ark. /2.200
szt./ ząbkowanych nadto 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Z wydrukowanych z końcem września i początkiem października znaczków po 1 zł
walcem N.3.W.II. w ilości 37.855 ark. wydano do perforacji 17.835 ark. z czego
otrzymano 95 ark. makulat. perf. i 17.740 ark. dobrych perforowanych odbitek.
Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 20.000 ark. /2,000.000 szt./
nieząbkowanych oraz 17.700 ark. /1,770.000 szt./ ząbkowanych; b/. dla
Muzeum przeznaczono 20 ark. /2.000 szt./ ciętych, 40 ark. /4.000 szt./
ząbkowanych i 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Walcem N.3.W.III. drukowano w dniach 7, 8 i 9.X.1947 t.j. 3 dni. Wydano do druku
7.725 ark. z czego otrzymano 59 ark. makul. druak. oraz 7.666. ark. dobrych
odbitek. Do perforacji wydano 3.646 ark. z czego otrzymano 25 ark makul.
perfor. i 3.621 ark. perforowanych dobrych. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł.
Składnicy 4.000 ark. /400.000 szt./ ciętych i 3.581 ark. /358.100 szt./
ząbkowanych; dla Muzeum przeznaczono 20 ark. /2.000 szt./ ciętych, 40 ark.
/4.000 szt./ ząbkowanych i 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Druk nakładu 3 nieukończony.
Znaczki po 5 zł. żółtooliwkowe Teatr
Z wydrukowanych we wrześniu 1947 znaczków po 5 zł.
walcem N.2.W.VIII. w ilości 42.994 ark. dobrych odbitek wydano do perforacji 22.974
ark. z czego otrzymano 175 ark. makul. perfor. oraz 22.799 dobrych perfor. Do
wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 20.000 ark. nieperfor. /2,000.000
szt./ i 22.759 ark. perfor. /2,275.900 szt./; b/. dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt./
ciętych i 40 arkk. /4.000 szt./ ząbkowan.
zapas
Nakład 3 znaczków po 5 zł. zamówiony 22.IX.1947 AG.21.
Walcem N.3.W.I. wykonano próby 25.IX.1947 i drukowano nim w dniach 25, 26, 27,
29/IX.1947 t.j. 4 dni. Wydano do druku 22.536 ark./ z czego otrzymano 288 ark.
makul. druk. i 22.248 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 12.228 ark. z
czego otrzymano 53 ark. makul. perfor. i 12.175 ark. dobrych perforowanych
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Głównej SKładnicy 10.000 ark. t.j.
1,000.000 szt. ciętych i 11.955 ark /1,195.500 szt./ ząbkowanych; b/. dla
Muzeum przeznaczono 20 ark. /2.000 szt./ ciętych, 220 ark. /22.000 szt./
ząbkowanych oraz 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Walcem N.3.W.II. drukowano w dniach 6, 7, 8, 9, 10, 11.X.1947 t.j. 6 dni. Wydano do
druku 39.520 ark. z czego otrzymano 393 ark. makul. druk. i 39.127 ark.
dobrych odbitek. Do perforacji wydano 19.107 ark. z czego otrzymano 149 ark.
makul. perfor. oraz 18.958 ark. perforowanych dobrych odbitek. Do wysyłki
przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 20.000 ark /2,000.000 szt./ ciętych i 18.918
ark. /1,891.800 szt./ ząbkowanych; b/. dla Muzeum przeznaczono 20 ark. /2.000
szt./ ciętych, 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych oraz 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Walcem N.3.W.III. drukowano w dniach 14, 15, 16, 17, 18, 20.X.1947 t.j. 6 dni.
Wydano do druku 40.514 ark. z czego otrzymano 408 ark. makul. druk. oraz
40.106 ark dobrych odbitek. Jeszcze nieperforowane.
Walcem N.3.W.IV. wykonano próby 20.X.1947 a drukowano w dniach 22, 23,
24.X.1947 t.j. 3 dni. Wydano do druku 17.504 ark. z czego otrzymano 253 ark.

makulatury oraz 17.251 ark. dobrych odbitek. Jeszcze nieperforowane.
Walcem N.3.W.V. wykonano próby 23.X.1947 a drukowano w dniach 24, 25, 27, 28,
29, 30.X.1947 t.j. 6 dni. Wydano do druku 36.030 ark. z czego otrzymano 882
ark. makul. druk. oraz 35.148 ark. dobrych odbitek. Jeszcze nieperforowane.
Ostateczne obliczenia z walców N.3.W.III – N.3.W.V. podam w następnym
sprawozdaniu po ukończeniu perforacji i przeznaczeniu do wysyłki.
Ogólne zestawienie Nakładu 2. znaczków po 5 zł.
Nakład 2. zamówiony rozp. Nr. AG. 421 z 15.IV.1947 i Nr. AG.21 z 23.IV.1947 był
drukowany ośmioma walcami numerowanymi od N.2.W.I do N.2.W.VIII. w czasie od
13.VI. – 22.IX.1947. Wydano do druku tego nakładu 2. 289.565 ark. z czego
otrzymano 3.026 ark. makulat. druk. oraz 286.539 ark. dobrych odbitek. Z perforacji
odpadło 853 ark. makulatury perforacyjnej. Ogółem Otrzymano do wysyłki 136.740
ark. nieperforowanych i 148.946 ark. perforowanych. Do Gł. Składnicy przeznaczono
136.500 ark. /13,650.000 szt./ ciętych i 148.566 ark. /14,856.600 szt./ ząbkowanych,
czyli łącznie 285.066 ark. /28,506.600 szt./. Dla Muzeum przeznaczono 240 ark.
/24.000 szt./ ciętych, 380 ark. /38.000 szt./ ząbkowanych oraz 25 ark. prób z
makulatury.
Znaczki po 20 zł. fioletowe, A. Mickiewicz.
Ostateczne wyliczenie z druku walcem N.2.W.VIII.: Z otrzymanych walcem
N.2.W.VIII. dobrych odbitek w ilosci 42.540 ark. wydano do perforacji 22.515 ark. z
których odpadło 50 ark. jako makulatura perforacyjna, tak że dobrych perforowanych
arkuszy zostało 22.465. Do wysyłki przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 20.000 ark.
/2,000.000 szt./ ciętych i 22.245 ark. /2,224.500 szt./ ząbkowanych; dla Muzeum
przeznaczono 25 ark. /2.500 szt./ ciętych i 220 ark. /22.000 szt./ ząbkowanych, nadto
4 ark. prób z makulatury.
zapas
Walcem N.2.W.IX. wykonano próby 3.X.1947 a drukowano w dniach 4, 6. 7.X.1947.
Do druku wydano 14.597 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 9.577 ark.
z czego otrzymano 35 ark. makulat.perfor. i 9.542 ark. dobrych perforowanych
odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 5.000 ark. /500.000 szt./
ciętych i 9.502 ark /950.200 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum 20 ark. /2.000
szt./ ciętych , 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych oraz 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Walcem N.2.W.X. wykonano próby 14.X.1947 a drukowano w dniach 16 i 17.X.1947.
t.j. 2 dni. Wydano do druku 7.091 ark. z czego otrzymano 108 ark. makul. druk. i
6.983 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 2.963 ark. z czego otrzymano
12 ark. makul. perfor. i 2.951 ark. dobrych perforowanych. Do wysyłki
przeznaczono a/. dla Gł. SKładnicy 4.000 ark. /400.000 szt./ ciętych i 2.911 ark.
/291.100 szt./ perforowanych; dla Muzeum 20 ark. ciętych, 40 ark. /4.000 szt./
ząbkowanych oraz 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Walcem N.2.W.XI. wykonano próby 23.X.1947 a drukowano 24 i 27.X.1947, t.j. 2
dni.Wydano do druku 8.541 ark. z czego otrzymano 164 ark. makulat. druk. i
8.377 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 5.357 ark. z czego otrzymano
37 ark. makulat. perfor. 15.320 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki
przeznaczono a/. dla Gł. Składnicy 3.000 ark. /300.000 szt./ ciętych i 5.280 ark.
/528.000 szt./ ząbkowanych; b/. dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt./ ciętych, 40 ark.
/4.000 szt./ ząbkowanych oraz 4 ark. prób z makulatury.
zapas
Nakład 3. znaczków lotniczych po 10 zł.
Nakład ten zamówiony rozp. z 22.IX.1947 AG.21 w ilości 4,000.000 sztuk
drukowano walcem N.3.W.I. w dniach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.X.1947. Wydano do
druku 45.520 ark. z czego otrzymano 384 ark. makul. druk. i 45.136 ark. dobrych
odbitek. Perforacja jeszcze nieukończona.
Znaczki na przesyłki urzędowe zwykłe.
Znaczki te wydrukowano walcem N.5.W.III. w ilości 41744 ark. nie zostały
perforowane. Przy spinaniu odpadło jeszcze makulatury 75 ark. tak że ostateczna
ilość dobrych przeznaczonych do wysłania wynosi 41.669 ark. nieperforowanych. Do
gł. Składnicy przeznaczono 41.649 ark. /4,164.900 szt./ nieząbkowanych a dla
Muzeum 20 ark. /2.000szt. nieząbkowanych oaraz 4 ark. prób z makulatury. Nakład
ukończony.
zapas
Ogólne zestawienie nakładu 5.: Wydano do druku 129.060 ark. z czego otrzymano
930 ark. makulat. druk. i 128.130 ark. dobrych odbitek.
Do perforacji wydano 86.376 ark. z czego otrzymano 979 ark. makul.

perforacyjnej. Z nieperforowanych przy spinaniu otrzymano 75 ark. makulat. ze
spinania razem 1.054 ark. makulatury perforac. i ze spinania. Przeznaczono do
wysyłki a/. dla Gł. Składnicy 85.157 ark. perforowanych i 41.649 ark.
nieperforwanych co czyni łącznie 126.806 ark. czyli 12,680.600 sztuk; dla Muzeum
30 ark. /3000 szt./ ciętych, 240 ark. /24.000 szt./ ząbkowanych oraz 8 ark. prób z
makulatury.
Pocztówki z widokiem Hali Gąsienicowej w Tatrach po 15 zł.
Pocztówki te zamówiono rozp. z 12.VIII.1947 Nr. AG.421 i rzp. z 22.VIII.1947 Nr.
AG. 21 w ilości 1,000.000 sztuk., Drukowano je dwoma walcami: pierwszy widok Hli
gąsienicowej a drugim stronę adresową ze znaczkiem za 3 zł. z podobizną Chopina
z serii Kultura Polska. Próby widoku Hali Gąsienicowej wykonano 9.IX.1947 w ilości
64 ark. z których 25 przeznaczona dla Muzeum a resztę zaliczono do makulatury
drukowej. Widok Hali Gąsienicowej wykonano w czterech barwach a druk przedniej
adresowej strony w jednej barwie na całym nakładzie.
1./ Barwa niebieska: drukowano w dniach 24, 25, 26.IX.1947. Wydano do druku
8.500 ark. z czego otrzymano 43 ark. makulatury oraz 8.457 ark. dobrych odbitek.
Stronę adresową drukowano 17, 18.X.47 przyczym odpadła dalsza makulatura w
ilości 25 ark. tak że dobrych obustronnie zadrukowanych było 8.432 ark. Z tego dla
Muzeum przeznaczono 10 ark. a 8.422 wydano do Cięcia. Przy cięciu był 1 ark.
makulatury, więc pociętych dobrych pocztówek było 8.421 arkuszy t.j. 269.472 sztuki
odesłane do Gł. Składnicy.
2/. Barwa zielona: drukowano 27, 29, 30. IX.1947. Wydano do druku 8.500 ark. z
czego otrzymano 23 ark. makul. druk. i 8.477 ark. dobrych odbitek. Strony adresową
drukowano 15, 16.X.47 przyczym odpadła dalsza makulatura w ilości 81 ark., tak że
dobrych obustronnie zadrukowanych było 8.396 ark. Z tych dla Muzeum
przeznaczono 10 ark. a 8386 wydano do pocięcia. Przy cięciu był 1 arkusz
makulatury, tak że pociętych było 8.385 ark. dobrych t. j. 268.320 szt do Gł.
Składnicy.
3/. Barwa oliwkowobrunatna: drukowano 1, 2, 3.X.1947, Wydao do druku 8.500
ark. z czego otrzymano 22 ark. makul. druk. i 8.478 ark. dobrych odbitek. Stronę
adresową drukowano 13 i 14.X.1947 przyczym dalsza makulatura wyniosła 48 ar.
tak że dobrych arkusz zostało 8.430. Z tych dla Muzeum przeznaczono 10 ark. a
8.420 przeznaczono do cięcia. Przy cięciu odpadło 7 ark. makulatury tak że
pociętych dobrych arkuszy było 8.413 czyli 269.216 szt. pocztówek przeznaczonych
dla Gł. Składnicy.
4/. Barwa oliwkowa: drukowano 4, 6, 7.X.1947. Wydano do druku 8.546 ark. z
czego otrzymano 33 ark. makul. druk. i 8.513 ark. dobrych odbitek. Stronę adresową
drukowano 10, 11, 13.X.1947, przy czym odpadło jeszcze 57 ark. makulatury, tak że
dobrych obustronnie zadrukowanyh arkuszy było 8.456 ark., z których 10 ark.
przeznaczono dla Muzeum a 8.446 ark. do cięcia. Przy cięciu odpadło 3 ark. tak że
dobrych pociętych było 8.443 ark. t.j.270.176 sztuk pocztówek przeznaczonych do
odsyłki do Gł. Składnicy. Ogółem we wszystkich czterech barwach było
przeznaczonych do odsyłki do Gł. Składnicy 33.662 ark. czyli 1,077.184 sztuk
pocztówek.
Poprawka do sprawozdania z druku za wrzesień 1947.
Pocztówki z widoczkiem Centrali Poczty w Warszawie, po 5/3 zł.
Walcem II drukowano w dniach 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18.IX.1947. Wydano do
druku 44.604 ark. z czego otrzymano 265 ark. makul. druk. i 44.339 ark. dobrych
odbitek, które po cięciu odesłano do Gł. SKładnicy /709.424 sztuk/.
Ponadto w ciągu października drukowano nakład 5-ty pocztówek sentencyj od 3-8,
8-14, i 22-27.X.1947, którego szczegółowe wyliczenie przedstawię po ukończeniu
druku i po pocięciu.
W Krakowie, dnia 6 listopada 1947 r.
Zgodność potwierdzam:
Prof. Stanisław Mikstein
W Krakowie, dnia 6 listopada 1947.
biegły przydzielony do druku znaczków
/M. Kaczmarski/
Naczelnik Działu Druku znaczków

