
(pisownia zgodna z oryginałem) 
Sprawozdanie  

z druku znaczków w Drukarni w Krakowie, za styczeń 1947 r. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego 

sprawozdania za miesiąc grudzień wysłanego dnia 13 stycznia 1947 r. W styczniu 
nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach technicznych. 

Część szczegółowa. 
Nakład 5 znaczków gdańskich po 1 zł ciemnooliwkowych. 

Nakład 5. znaczków gdańskich po 1 zł. zamówiony przez Dyrekcję 27.XII.1946 
AG.21 w ilości 4,000.000 sztuk wydrukowano jednym walcem N.5.W.I. w dniach od 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, i 16 /i.1947 t.j. 8 dniach. Wydano do druku 49.935. ark. z 
czego otrzymano 48.836 ark. dobrych odbitek i 1099 ark. makulatury drukowej. Do 
perforacji wydano 48.831 ark. z czego otrzymano 48.604 dobrych perforowanych 
odbitek i 227 ark. makulatury perforacyjnej. Dla Muzeum P. i T. przeznaczono 5 ark. 
prób z makulatury, 5 ark. dobrych nieperforowanych odbitek oraz 100 ark. 
perforowanych. Do Składnicy przeznaczono 48.504  ark. perforowanych. 

Nakład ukończony. 
Nakład 4. znaczków gdańskich po 2 zł. niebieskich. 

Nakład 4. tych znaczków zamówiła Dyrekcja 27.XII.!946 AG.21 w ilości 
4,000.000 sztuk. Drukowano je dwoma walcami: 

N.4.W.I. w dniach 4, 7 i 8 /I.1947. Wydano 22.249 ark. z czego otrzymano 
21.789 ark. dobrych odbitek i 460 ark. makulatury drukowej. Do Muzeum 
przeznaczono 4 ark. prób i 5 ark. nieperforowanych. Do perforacji wydano 21.716 
ark. z czego otrzymano 68 ark. makulatury perforacyjnej i 21.716 ark. dobrych 
perforowanych. Do Muzeum przeznaczono 100 ark. a do Składnicy 21.616 ark. 

N.4.W.II. w dniach 17, 20, 21, 22, 23 /I1947 łącznie pięć dni. Wydano do druku 
26.021 ark., z czego otrzymano 580 ark makulatury drukowej i 25.441 ark. dobrych 
odbitek, które w całości wydano do perforacji. Makulatury z perforacji było 123 ark., a 
dobrych perforowanych 25.318 ark. Dla Gł. Składnicy przeznaczono 25.298 ark., a 
dla Muzeum 20 ark. 

Ogółem do nakładu 4 wydano 48.270 ark. z czego otrzymano 1.040 ark. 
makulatury drukowej i 47.230 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 47.225 ark. 
z czego otrzymano 191 ark. makulatury perforacyjnej i 47.037 ark. dobrych 
perforowanych. Do Gł. Składnicy przeznaczono 46.914 ark. perforowanych a dla 
Muzeum 4 ark. prób z makulatury, 5 ark. dobrych nieperforowanych oraz 120 ark. 
perforowanych. 

Nakład 1. znaczków z widokiem zamku w Będzinie, po 5 zł. 
Nakład 1. tych znaczków zakończono ostatnim walcem N.1.W.XVII. Do druku 

tym walcem N.1.W.XVII wydano 43.510 ark., z czego otrzymano 1.151 ark. 
makulatury drukowej oraz 42.359 ark. dobrych odbitek nieperforowanych.  

Walcem N.1.W.XVIII drukowano 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 /I.1947, t.j. 7 dni. 
Ogółem z walców N.1.W.XI. do N.1.w.XVIII otrzymano znaczków po 5 zł. z 

widokiem zamku w Będzinie w barwie czerwonobrunatnej: Wydano 305.145 ark. do 
druku. Makulatury drukowej 13.264 ark. Dobrych odbitek 291.881 ark. z czego do Gł. 
Składnicy wysłano 291 291.721 ark. a dla Muzeum 160 ark. nadto 4 ark. prób z 
makulatury. 

Nakład 2. znaczków z widokiem zamku w Będzinie po 5 zł. 
Nakład 2. tych znaczków zamówiła Dyrekcja Okr. P. i T. dnia 27.XII.1946 w 

ilości 32,000.000 sztuk. Dotychczas drukowano go: 



Walcem N.2.W.1. w dniach 18, 20, 21, 22, 23 i 24 /I.1947 t.j. sześciu dn. 
Wydano do druku 43.520 ark. z czego otrzymano 949 ark makulatury drukowej oraz 
42.571 ark. dobrych odbitek. Dla Muzeum P. i T. przeznaczono 4 ark. prób z 
makulatury. 

Walcem N.2.W.II. w dniach 29, 30, 31/I. 1947 łącznie 7 dni. Wydano do druku 
41.520 ark. z czego otrzymano 511 ark. makulatury drukowej oraz 41.009 ark. 
dobrych odbitek.  

Walcem N.2.W.III. w dniach 28, 29, 30, 31/I. i 1, 3/II.1947 łącznie sześć dni. 
Wydano 47.020 ark. z czego otrzymano 716 ark. makulatury oraz 46.304 ark. 
dobrych odbitek. 

Dnia 6.II. zaczęto druk walcem N.2.W.IV. 
Nakład 1. znaczków z podobizną Henryka Probusa, po 6 zł. 

Nakład 1. tych znaczków zamówiony 15.VII.1946 w ilości 12,000.000 szt. 
wykańczano walcem IV. w styczniu, jednakowoż na polecenie Ministerstwa druk 
przerwano. Drukowany w styczniu walcem N.1.W.IV. w dniach 24, 25, 27 i 28/I.1947. 
Wydano do druku 30.646 ark. z czego otrzymano 415 ark. makulatury drukowej oraz 
30.231 ark. dobrych odbitek. Perforacji nie ukończono. Ostateczne obliczenie z 
całego nakładu przedstawię po ukończeniu perforacji. 

Nakład 1. znaczków z widokiem zamku w Lanckoronie po 10 zł. 
Nakład 1. tych znaczków zamówiony 8.X.1946 AG.21. drukowano trzema 

walcami w listopadzie 19496. Obecnie wykończono ten nakład  walcem N.1.W.V. w 
dniach 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14/I.1947 t. j. w 9 dniach. Wydano do druku 45.500 
ark. z czego otrzymano 904 ark. makulatury drukowej oraz 45.596 ark. dobrych 
odbitek nieperforowanych. 

Ogółem do całego nakładu wydano 126.858 ark. z czego otrzymano 2.986 
makulatury drukowej oraz 123.732 ark. dobrych odbitek, z których przeznaczono do 
Składnicy 123.732 a dla Muzeum 140 ark. i 11 prób z makulatury drukowej. 

Nakład 1. znaczków po 1 zł. z podobiznami Matejki, Malczewskiego 
Chełmońskiego. 

Nakład tych znaczków zamówiony w wysokości 4,000.000 sztuk został już w 
całości wydrukowany walcami: 

N.1.W.I. w dniach 25, 27, 28/I.1947 t.j. 3 dniach. Wydano 15.516 ark. z czego 
otrzymano 213. ark. makulatury drukowej oraz 15.348 ark. dobrych odbitek. 

N.1.W.II. w dniach 28, 29, 30/I.1947 t.j. w 3 dniach. Wydano 22.000 ark. z czego 
otrzymano 242 ark. makulatury drukowej oraz 21.758 ark. dobrych odbitek. 

N1.W.III. w dniach 1, 3, 4, 5/II.1947 t.j. 4 dniach. Wydano 13.018 ark. z czego 
otrzymano 144 ark. makulatury drukowej oraz 12.874 ark. dobrych odbitek. 

Do całego nakładu wydano 50.579 ark. z czego otrzymano 599 ark. makulatury 
drukowej oraz 49.980 ark. dobrych odbitek. Perforacja jeszcze nie ukończona. Dla 
Muzeum przeznaczono 12 ark. prób nieperforowanych z makulatury. 

Nakład 2. znaczków lotniczych po 10 zł. fioletowych. 
Nakład 2. tych znaczków zamówionych przez Dyrekcję Okr. 30.X.1946 AG.21. 

w wysokości 4,000.000 sztuk wykonano jednym walcem N.2.W.I. w dniach 14, 15, 
16, 17, 17, 20/I.1947 t.j. 6 dniach.  Wydano do druku 44.520 ark. z czego otrzymano 
231 ark. makulatury drukowej oraz 44.289 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 44.284 ark. z czego otrzymano 95 ark. makulatury oraz 44.189 ark. dobrych 
perforowanych. Dla Gł. Składnicy przeznaczono 44.089 ark. a dla Muzeum 5 ark 
prób z makulatury, 5 ark nieperforowanych oraz 100 ark. perforowanych. 

Wyrachowanie z nakładu 2. znaczków zamówiony przez Dyrekcję Okr. 
30.X.1946 w wysokości 4,000.000 sztuk drukowano jednym walcem N.2.W.I. w 



dniach 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31.XII.1946 t.j. łącznie 8 dni. Wydano do druku 
47.521 ark. z czego otrzymano 703 ark. makulatury drukowej oraz 46.818 ark 
dobrych odbitek. Dla Gł. Składnicy przeznaczono 46.551 ark. perforowanych a dla 
Muzeum 5 prób z makulatury, 5 ark. dobrych nieperforowanych oraz 100 ark. 
perforowanych. 

Wyliczenie w sprawozdaniu moim z 13 stycznia poprawiono, jednak wówczas 
znaczki tenie były jeszcze perforowane. 

Nakład 3. znaczków na urzędowe przesyłki zwykłe. 
Nakład 3. tych znaczków zamówiono 27.III.1946 w wysokości 20,000.000 sztuk. 

Z pierwszych dwóch walców N.3.W.I. i N.3.W.II. otrzymano w w kwietniu 1946 r. 
76.076 ark. nieperforowanych odbitek. Przy perforacji po odpadnięciu 676 ark. 
makulatury perforacyjnej pozostało 75.400 ark. dobrych perforowanych arkuszy 
obejmujących 200 sztuk znaczków czyli 15,080.000 sztuk. Do Gł. Składnicy odesłano 
75.340 ark. a dla Muzeum 60 ark. Obecnie w ciągu stycznia 1947 dokończono druku 
tego nakładu dwoma walcami dającymi arkusze po 100 sztuk znaczków: 

Walcem N.3.W.III. drukowano 16, 17, 18, 20/I.1947 t.j. 4 dni. Wydano do druku 
28.520 ark. z czego otrzymano 838 ark. makulatury drukowej oraz 27.682 ark. 
dobrych odbitek. 

Walcem N.3.W.IV. drukowano 22, 23, 24, 25/I.1947 t.j. 4 dni. Wydano do druku 
32.500 ark. z czego otrzymano 1.008 ark makulatury drukowej oraz 31.492 ark. 
dobrych odbitek.  

Ogółem w styczniu 1947 do druku oboma walcami N.3.W.III. i N.3.W.IV. wydano 
61.020 ark. z czego otrzymano 1.846 ark. makulatury drukowej i 59.174 ark. dobrych 
odbitek. Dla Gł. składnicy przeznaczono59.134 ark. a dla Muzeum 40 ark. (zapas) 
oraz 5 ark prób z makulatury. 

Znaczki okolicznościowe z okazji otwarcia Sejmu. 
Do przedruku dostarczono z Gł. Składnicy 2.040 ark. po 50 sztuk znaczków 

okolicznościowych wydanych w drugą rocznicę Manifestu P.K.W. Przedruk 
wykonano kliszą cynkową sporządzoną w  firmie „Fototechnika” w dniu 31.I.1947. z 
nadesłanych 2.040 ark. odpadło na makulaturę 5 ark. a pozostało dobrych odbitek 
2.035 ark. Wszystkie dobre odbitki jak i makulaturę przekazano do Gł. Składnicy, 
nadto dla Muzeum sześć znaczków z projektami wykonanymi przez art. J. Wilczyka. 

W Krakowie, dnia 10 lutego 1947 r. 
Zgodność potwierdzam: 
Kierownik Działu    Prof. Stanisław Mikstein 
wz Kłapuł    biegły przydzielony do druku znaczków 
asyst. 
 


