
Pisownia oryginalna; niebieska kursywa – uwagi pomieszczone na marginesie 
 

Sprawozdanie 
z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za wrzesień 1947 r. 

Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego 
sprawozdania za miesiąc sierpień 1947 r. z dnia  10 września 1947 r. 
W miesiącu wrześniu nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach technicznych 
drukarni. 

Część szczegółowa. 
Znaczki po 1 zł. Malarstwo, niebieskawo-czarne, nakładu 2-go. 

Druk nakładu 2. tych znaczków ukończono walcem: 
N.2.W.IV. Próby wykonano w dniu 13.IX.1947, a drukowano nim w dniu 15.IX.1947. 

Do druku wydano 8.020 ark. z czego otrzymano 102 ark. makulatury drukowej 
oraz 7.918 ark. dobrych odbitek. Nieperforowanych zostawiono 4.020 ark. a 
3.898 wydano do perforacji. Przy perforacji otrzymano 23 ark. makulatury 
perforac. oraz 3.875 ark. ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 4.000 ark. /400.000 szt./ nieząbkowanych oraz 3.835 ark. /383.500 
szt./ ząbkowanych a dla Muzeum P. i T. 20 ark. /2.000 szt./ ciętych i 40 ark. 
/4.000 szt./ ząbkowanych. Na tym zakończono druk nakładu 2. tych znaczków. 
Dla Muzeum przeznaczono 3 ark. prób z makulatury.  zapas 

Wyliczenie z całego nakładu 2-go znaczków po 1 zł. Malarstwo: 
Ogółem do nakładu 2-go tych znaczków wydano 86.411 ark. z czego otrzymano 

997 ark. makul. druk. i 85.414 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 53.653 ark. 
z czego otrzymano 312 ark. makul. perforac. a nadto 286 ark. ze spinania ciętych. 
Dobrych było ogółem 31.475 ark. nieząbkowanych oraz 53.341 ark. ząbkowanych. Z 
tego przeznaczono do wysyłki dla GŁ. Składnicy 31.235 ark. /3,123.500 szt./ 
nieząbkowanych i 53.181 ark. /5,318.100 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum P. i T. 
240 ark. /24.000 szt./ nieząbkowanych i 160 ark. /16.000 szt./ ząbkowanych nadto 
ogółem 18 ark. prób z makulatury drukowej. 

Nakład 3. tych znaczków zamówiony 22.IX.47 Nr. AG. 21 drukowano: 
Walcem N.3.W.I. w dniach 1, 2 i 3.IX.1947 łącznie 3 dni. Wydano do druku 15.833 

ark. z czego otrzymano 205 ark. makulatury druk oraz 15.628 ark. dobrych 
odbitek. Dla Muzeum przeznaczono 4 ark. prób z makulatury. Dotyhczas 
jeszcze nie są perforowane. 

Walcem N.3.W.II. wykonano próby 26.IX.1947 a drukowano 27, 29, 30.IX. 1 i 
2.X.1947 łącznie 5 dni. Wydano do druku 38.194 ark. z czego otrzymano 339 
ark. makul. druk. i 37.855 ark. dobrych odbitek. Jeszcze nie są perforowane. Dla 
Muzeum przeznaczono 4 ark. prób z makulatury. 

Znaczki po 5 zł. żółtooliwkowe, Teatr, nakładu 2-go. 
Dalszy druk tych znaczków odbywał się: 

Walcem N.2.W.V. w dniach 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 i 30.VIII.1947, t.j. 9 dni. 
Wydano do druku 42.574 ark. z czego otrzymano 516 ark. makulat. druk. oraz 
42.058 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 22.038 ark. z czego 
otrzymano 184 ark. makul. perfor. i 21.854 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 20.000 ark. /2,000.000 szt./ nieząbkowanych 
oraz 21.814 ark. /2,181.400 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum P. i T. 20 ark. 
nieząbkowanych i 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych oraz 3 ark. prób z 
makulatury.      zapas 

Walcem N.2.W.VI. drukowano w dniach 3, 4, 5, 6, 8, 9.IX.1947 t.j. łącznie 6 dni. 
Wydano do druku 32.847 ark. z czego otrzymano 401 ark. makul. druk. i 32.473 



ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 15.953 ark. z czego otrzymano 71 
ark. makul. perfor. i 15.882 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla 
Gł. Składnicy 16.500 ark. /1,650.000 szt./ ciętych i 15.842 ark. /1,584.200 szt./ 
ząbkowanych a dla Muzeum P. i T. 20 ark. /2.000 szt./ ciętych i 40 ark. /4.000 
szt./ ząbkowanych oraz 3 ark. prób z makulatury. zapas 

Walcem N.2.W.VII. drukowano 12.IX.1947., t.j. jeden dzień. Wydano do druku 494 
ark. z czego otrzymano 41 ark. makul. druk. oraz 453 ark. dobrych odbitek. Do 
pwrforacji wydano 433 ark. z czego otrzymano 14 ark. makul. perfor. i 419 ark. 
dobrych perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 399 ark. 
/39.900 szt./ ząbkowanych a dla Muzeum P. i T. 20 ark. /2.000 szt./ ciętych i 20 
ark. /2.000 szt./ ząbkowanych, nadto 5 ark. prób z makulatury. zapas brak 
ząbk. 

Walcem N.2.W.VIII. drukowano 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.IX.1947 t.j. 7 dni. Wydano 
do druku 43.520 ark. z czego otrzymano 526 ark. makul. druk. i 42.994 ark. 
dobrych odbitek. Perforacja jeszcze nieskończona. 

Nakład 3-ci zamówiony 22.IX.1947 AG.21 w wysokości 28,000.000 szt. 
drukowano na razie: 
Walcem N.3.W.I. w dniach 25, 26, 27, 29.IX. t.j. 4 dni. Wydano do druku 22.536 ark. 

z czego otrzymano 288 ark. makul. druk. oraz 22.248 ark. dobrych odbitek. 
Jeszcze są nieperforowane. 

Znaczki po 10 zł. niebieskie, Curie-Skłodowska. 
Walca N.2.W.IV. w dniu 24.VII.1947 po wykonaniu 10 ark. prób nie przyjęto do druku. 

Dla Muzeum P. i T. przeznaczono 3 ark. prób z makulatury. 
Walcem N.2.W.V. wykonano w dniu 19.IX. 20 ark. prób. Drukowano nim 20, 22, 23, 

24.IX.1947 t.j. 4 dni. Wydano do druku 28.020 ark. z czego otrzymano 492 ark. 
makul. druk. oraz 27.528 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 14.508 ark. 
z czego otrzymano 113 ark. makul. perfor. i 14.395 ark. dobrych perforowanych 
arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 13.000 ark. /1,300.000 szt./ 
ciętych i 14.355 ark. /1,435.500 szt./ ząbkowanych, dla Muzeum P. i T. 20 ark. 
/2.000 szt./ ciętych i 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych i 3 ark. prób z  
makulatury.     zapas 

Zestawienie nakładu 2-go: Wydano do druku 87.707 ark. z czego otrzymano 
1.591 ark. makul. druk. i 86.116 ark. dobrych odbitek. Pozostawiono ciętych 31.640 
ark. a 54.476 ark. wydano do perforacji. Przy perforacji otrzymano 322 ark. makul. 
perfor. i 54.154 ark. dobrych perforowanych. Do wysyłkji przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 31.500 ark. ciętych i 53.954 ark. perforowane, dla Muzeum P. i T. 140 ark. 
ciętych, 200 ark. perforowanych oraz 11 ark. prób z makul. 

Znaczki po 20 zł. fioletowe, Adam Mickiewicz, nakład 2. 
Walcem N.2.W.VII. wykonano próby 11 i 12.IX.1947 a drukowano 12.IX.47. Wydano 

do druku 638 ark. z czego otrzymano 85 ark. makulatury oraz 553 ark. dobrych 
odbitek. Przy spinaniu zaliczono je do makulatury. Dla Muzeum przeznaczono 
22 ark. prób z makulatury. 

Walcem N.2.W.VIII. wykonano próby 24/IX.1947. Drukowano nim 25, 26, 27, 29, 
30.IX. i 1.X.1947 t.j. 6 dni. Wydano do druku 43.040 ark., z czego otrzymano 
500 ark. makul. druk. oraz 42.540 ark. dobrych odbitek. Perforacja w toku. Dla 
muzeum przeznaczono 4 ark. prób. 

Nakład 3-ci znaczków lotniczych po 20 zł. 
Próby wykonano 4.IX.1947. Drukowano te znaczki: 
Walcem N.3.W.I. w dniach 8, 9 i 10.IX.1947. Wydano do druku 24.030 ark. z czego 

otrzymano 140 ark. makulatury drukowej i 23.890 ark. dobrych odbitek. Dla 



Muzeum P. i T. przeznaczono 5 ark. nieperforowanych a 23.885 ark. wydano do 
perforacji. Przy perforacji otrzymano 93 ark. makulatury perfor. oraz 23.792 ark. 
dobrych perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 23.772 ark. 
/2,377.200 szt./ a dla Muzeum P. i T. 220 ark. perforowanych /22.000 szt./ oraz 
wyżej wspomnianych 5 ark. /500 szt./ nieperforowanych i 3 ark. prób z makulat. 
zapas 

zwrot 18200 
Pocztówki z widokiem Ratusza w Lesznie. 

Drukowano te pocztówki w arkuszach po 32 sztuk jednym walcem w dniach 19, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30/VIII i 1/IX 1947 = 10 dni. Wydano do druku 42.511 ark. 
z czego otrzymano 564 ark. makulatury drukowej i 41.947 dobrych odbitek. Po 
pocięciu dały one 1,342.304 sztuk odesłanych do Gł. Składnicy. Dla Muzeum 
przeznaczono 10 ark. prób z makulatury drukowej. 

Pocztówki z widoczkiem Centrali Poczty w Warszawie, żółtobrunatne. 
Dotychczas drukowano te pocztówki w arkuszach po 16 sztuk: 
Walcem I. w dniach 25, 26/VIII, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/IX t.j. łącznie 9 dni. Wydano do 

druku 43.871 ark. z czego otrzymano 180 ark. makulatury drukowej i 43.691 ark. 
dobrych odbitek, które po pocięciu dały 699.056 sztuk pocztówek. Dla Muzeum 
przeznaczono 10 ark. prób z makulatury drukowej. 

Walcem II. w dniach 11, 12, 13, 15, 16, 17/IX.1947 t.j. łącznie 6 dni. Wydano do 
druku 44.363 ark. z czego otrzymano 263 ark. makulatury drukowej i 44.100 ark. 
dobrych odbitek, które pocięte dały 705.600 sztuk pocztówek. Nakład nieukończony. 

Pocztówki z widokiem Hali Gąsienicowej w Tatrach po 15 zł. 
Przy tych pocztówkach drukowano na razie tylko widok Hali Gąsienicowej na 

całym odwrocie pocztówki. Drukowano je w arkuszach po 32 szt. jednym walcem w 
różnych barwach. 

W dniach 24, 25, 26/IX.1947 drukowano w barwie niebieskiej. Wydano do druku 
8.564 ark. z czego otrzymano 107 ark. makulatury drukowej i 8.457 ark. dobrych 
odbitek. Dla Muzeum przeznaczono 25 ark. prób z makulatury. 

W dniach 27, 29, 30/IX.1947 drukowano w barwie zielonej. Wydano do druku 
8.500 ark. z czego otrzymano 23 ark. makulatury drukowej i 8.477 ark. dobrych 
odbitek. 

W dniach 1, 2, 3/X.1947 drukowano w barwie oliwkowej. Wydano do druku 8.500 
ark. z czego otrzymano 22 ark. makulatury drukowej oraz 8.478 ark. dobrych odbitek. 
Druk na razie nieukończony. 

Dokończenie nakładu 4 pocztówek z sentencjami. 
/Ciąg dalszy sprawozdania z lipca 1947/. 

Dalszy druk tego nkładu odbywał się nadal walcem V z czerwca 1947 r. w dniach 
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20/IX.1947 t.j. łącznie 11 dni w arkuszach po 42 
sztuk. Wydano do druku 30.932 ark. z czego otrzymano 173 ark. makul.druk. i 
30.759 ark. dobrych odbitek Przy cięciu odpadły jako makulatura 2 ark. tak że 
dobrych arkuszy pociętych było 30.757., czyli 1,291.794 sztuk. 

Nakład 5-ty znaczków na przesyłki urzędowe zwykłe. 
Nakład ten drukowano następującymi walcami: 

Walcem N.5.W.I. w dniach 14, 15, 16, 17, 18/VII.1947 t.j. 5 dni. Wydano do druku 
45.020 ark. z czego otrzymano 230 ark. makul. druk. oraz 44.790 ark. dobrych 
odbitek. Do perforacji wydano 44.785 ark. z czego orzymano 243 ark. 
makulatury i 44.542 ark. dobrych perf. odbitek. Do Gł. Składnicy przeznaczono 
44.342 ark /4,434.200 szt./ a dla Muzeum P. i T. 200 ark. /20.000 szt./ 
ząbkowanych nadto 4 ark. prób i 5 ark. nieząbkowanych. zapas 



Walcem N.5.W.II. w dniach 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29/VII.1947 t.j. łącznie 7 dni. 
Wydano do druku 42.020 ark. z czego otrzymano 424 ark. makul. druk. i 41.596 
ark. z czego otrzymano 424 ark. makul. druk i 411.596 ark. dobrych odbitek. Do 
perforacji wydano 41.591 ark. z czego otrzymano 736 ark. makul. perfor. i 
40.855 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 40.815 ark. ząbkowanych a dla Muzeum P. i T. 40 ark. /4.000 szt./ 
ząbkowanych, 5 ark. /500 szt./ ciętych.  zapas 

Walcem N.5.W.III. wykonano  próby 16.IX.1947 a drukowano w dniach 17, 18, 19, 
20, 22, 23/IX.1947 t.j. łącznie 6 dni. Wydano do druku 42.020 ark. z czego 
otrzymano 276 ark. makul. druk. oraz 41.744 ark. dobrych odbitek. Jeszcze są 
nieperforowaane i dlatego ostatecznego obliczenia nie mogę podać.  

W Krakowie, dnia 9 października  1947. 
 
Zgodność potwierdzam:     Prof. Stanisław Mikstein 

W Krakowie, dnia 9 października 1947    biegły przydzielony  
        do druku znaczków 
/M. Kaczmarski/ 
Naczelnik Działu druku znaczków 


