
(pisownia zgodna z oryginałem) 
Sprawozdanie 

z druku znaczków w Drukarni w Krakowie za luty 1947 r. 
 

Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego 
sprawozdania za miesiąc styczeń wysłanego dnia 10 lutego 1947 r. W miesiącu 
lutym nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach technicznych. Z powodu braku farb 
drukarskich były nieczynne: maszyna I od 20.II. do 24.II. a maszyna II od 13.II. do 
3.III.1947. 

Część szczegółowa. 
Dalszy druk nakładu 2. znaczków z widokiem zamku w Będzinie po 5 zł. 
Dalszy druk tego nakładu odbywał się: 

Walcem N.2.W.IV. w dniach 6, 7, 8, (10), 11, 12, 13.II.1947 łącznie 7 dni. Wydano do 
druku 42.000 ark. z czego otrzymano 641 ark. makulatury drukowej oraz 43.487 
ark. makulatury drukowej oraz 41.359 ark. dobrych nieperforowanych odbitek. 

Walcem N.2.W.V. w dniach 20, 21, 22, 24, 25, 26 i 27.II.1947 łącznie 7 dni. Wydano 
do druku 44.000 ark., z czego otrzymano 513 ark. makulatury drukowej oraz 
43.487 ark. dobrych nieperforowanych odbitek. 
Ogółem do druku walcami I – V. nakładu 2. wydano dotychczas 218.060 ark. z 

czego otrzymano 3.330 ark. makulatury drukowej oraz 214.730 ark. dobrych odbitek 
Obecnie drukuje się walcem N.2.W.VI. 

Szczegółowe rozliczenie z nakładu 1. znaczków po 1 zł. malarstwo. 
Z walca N.1.W.1. otrzymano 15.348 dobrych odbitek. Do perforacji wydano 8.100 

ark. , z czego otrzymano 45 ark. makulatury perforacyjnej oraz 8.055 ark. 
dobrych perforowanych. Do odesłania przeznaczono: dla Głównej Składnicy 
perforowanych 7.955 ark. oraz nieperforowanych 7.228 ark.; dla Muzeum 
perforowanych 100 ark. i nieperforowanych 20 arkuszy. 

Z walca N.1.W.II. otrzymano 21.758 dobrych odbitek. Do perforacji wydano 15.317 
ark. dobrych perforowanych. Do odesłania przeznaczono dla Głównej Składnicy 
15.259 ark. perforowanych oraz 6.421 ark. nieperforowanych, dla Muzeum 20 
ark. perforowanych oraz 20 nieperforowanych. 

Z walca N.1.W.3. otrzymano 12.847 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
10.374 ark., z czego otrzymano 30 ark. makulatury perforacyjnej oraz 10.341 
dobrych perforowanych arkuszy. Do odesłania przeznaczono dla Głównej 
Składnicy 10.321 ark. perforowanych oraz 2.480 ark. nieperforowanych dla 
Muzeum przeznaczono 20 ark. nieperforowanych i 20 ark. perforowanych. 
Ogółem z nakładu 1 było 33.675 ark. perforowanych i 16.189 ark. 

nieperforowanych. 
Nakład 1. znaczków po 2 zł. żółtobrunatnych żółtobrunatnych podobizną Brata 

Alberta. 
Nakład 1. wymienionych znaczków zamówiono 29.I.1947 Nr. AG421 w ilości 

4,000.000 sztuk. Wykonao je jednym walcem N.1.W.I. Próby do aprobaty barwy 
odbyły się 21.I.1947 do czego wydano 40 ark. z czego po aprobacie 22 ark. 
przeznaczono dla Muzeum a 18 do zniszczenia. Druk odbył się w dniach 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13.II.1947 łącznie 7 dni. Ogółem do druku łącznie z wyżej wymienionymi 
próbami wydano 43.060 ark. z czego otrzymano 1.038 ark. makulatury druko0wej 
oraz 42.022 ark. dobrych odbitek. Do odesłania przeznaczono dla Głównej Składnicy 
34.414 ark. perforowanych i 7.296 ark. nieperforowanych. Dla Muzeum 
przeznaczono 100 ark. perforowanych oraz 100 ark. nieperforowanych. 

Nakład 1. znaczków po 10 zł. z podobizną M. Curie Skłodowskiej. 



Nakład 1. tych znaczków zamówiono 29.I.1947 Nr. AG.421 w wysokości 
8,000.000 sztuk. Na razie drukowano go jednym walcem N.1.W.I Próby do aprobaty 
barwy wykonano 31.I.1947, do czego wydano 60 ark. Z prób tych po aprobacie 
przeznaczono dla Muzeum 10 ark. a resztę 50 ark. do spalenia. Druk odbył się w 
dniach 14, 15, 17, 18 i 19.II.1947 t.j. łącznie w 5 dniach. Do druku wydano łącznie z 
poprzednio wymienionymi próbami 43.085 ark. z czego otrzymano 462 ark. 
makulatury oraz 42.623 ark. dobrych odbitek, które w całości wydano do perforacji. Z 
perforacji otrzymano 76 ark. makulatury oraz 42.547 ark. dobrych perforowanych 
odbitek. Dla Muzeum przeznaczono 100 ark. perforowanych a resztę 42.447 ark. dla 
Głównej Składnicy.  

Nakład 4. znaczków na urzędowe przesyłki zwykła. 
Nakład ten zamówiony 20.XII.1946 Nr. AG.421 był drukowany na razie walcem 

N.4.W.I. w dniach 28.II., 1, 3, 4, 5 i 6.III.1947 t.j. łącznie 6 dni. Do druku wydano 
39.012 ark. z czego otrzymano 580 ark. makulatury oraz 38.432 ark. dobrych odbitek 
nieperforowanych. Dla Głównej Składnicy przeznaczono 38.332 ark. a dla Muzeum  
100 ark. oraz 5 ark. prób z makulatury drukowej. 

Nakład przedrukowych znaczków na zawody narciarskie w Zakopanem. 
Nakład tych znaczków zamówiono pisemnie 14.II.1947 Nr. AG.421 w nakładzie 

160.000 sztuk. Przedruku dokonano (18.II.47) formą złożono z 20 kliszek odlanych 
stereotypowo. Każda z tych kliszek obejmowała po pięć nadruków dla pięciu 
sąsiednich znaczków jednego poziomego rzędu arkusza. 

Do przedruku nadesłała Główna Składnica 1.700 ark. wycofanych z obiegu 
znaczków po 25 gr. z godłem państwa w barwie czerwonej, wykonanych rotograwurą 
w firmie Goznak w Moskwie. Ponieważ marginesy tych arkuszy były niejednakowej 
szerokości, przeto musiano je usunąć przed przedrukiem, aby arkusze jednakowo 
trafiały na formę drukarską. Z przesłanych 1.700 ark. przy przedruku odpadło 211 
ark. na makulaturę tak że dobrych przedrukowanych znaczków odesłano 1.489 ark. 
według nadesłanego rozdzielnika: 1.110 dla Związku Narciarskiego, 50 dla Dyrekcji 
Krakowskiej, 100 dla Muzeum i 229 dla Głównej Składnicy. Całą makulaturę w ilości 
211 ark. również przesłano do Głównej Składnicy. 

Nakład 2. znaczków lotniczych po 25 zł. zielonych 
Druk nakładu 2. wymienionych znaczków dokończono walcem N.2.W.II WINI 

dniach 14, 15, 17, 18, 19.II.1947 t.j. w 5 dniach. Wydano do druku 26.020 ark. z 
czego otrzymano 246 ark. makulatury drukowej oraz 25.774 ark. dobrych odbitek. Do 
perforacji wydano 25.774 ark. z czego po odpadnięciu 53 ark. makulatury 
perforacyjnej otrzymano 25.721 ark. dobrych perforowanych. Dla Głównej Składnicy 
przeznaczono 25.701 ark. a dla Muzeum 20 ark. (zapas)  Ogółem w nakładzie 2.: 
wydano 53.883 ark. z czego otrzymano 652 ark. makulatury drukowej i 53.231 ark. 
dobrych nieperforowanych. Do perforacji wydano 53.226 ark., makulatury 
perforacyjnej było 121 ark. a dobrych peror. odbitek 53.105 ark. Do Głównej 
Składnicy odesłano 52.987 ark. perf., a dla Muzeum 5 prób z makulatury, 5 ark 
dobrych nieperforowanych i 120 ark. perfor. 

W Krakowie, dnia 11 marca 1947. 
/-/ podpis nieczytelny    Prof. Stanisław Mikstein 
      biegły przydzielony do druku znaczków. 


