(Pisownia oryginalna)
Sprawozdanie
z druku znaczków w Drukarni w Krakowie za miesiąc kwiecień 1947 r.
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego
sprawozdania za miesiąc kwiecień 1947 r. z dnia 14 maja 1947 r.
Dział Druku Znaczków uzyskał jedną maszynę perforacyjną o gęstości
ząbkowania 10 ¾ , poza tym wszystkie inne urządzenia są niezmienione.
Część szczegółowa.
Dalszy ciąg nakładu 2-go znaczków po 1 zł. Malarstwo.
Dalszy druk znaczków odbywał się walcem:
N.2.W.III. w czasie od 28, 29 i 30.V.1947. Wydano do druku 32.144 ark. z czego
otrzymano 422 ark. makulatury drukowej i 31.722 ark. dobrych odbitek. Do
perforacji wydano 16.702 ark. z czego otrzymano 110 ark. makulatury peror. i
16.952 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do wysyłki przeznaczono a/. dla
Gł. Składnicy 15.000 ark. /1,500.000 szt. ciętych i 16.592 ark. /1,659.200 szt./
ząbkowanych oraz b/. dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt./ ciętych. Ogółem z walca
tego przeznaczono do dosyłki ciętych i ząbkowanych łącznie 31.621 ark.
/3,161.200 sztuk/.
Ogółem do dotychczasowego druku tego nakładu 2. wydano 78.391 ark. z
czego otrzymano 895 ark. makulatury drukowej i 77.496 ark. dobrych odbitek. Przy
perforacji odpadło 575 ark. makulatury perforacyjnej, a do dosyłki przeznaczono
27.455 ark. ciętych i 49.466 perforowanych. t.j. a/. dla Gł. Składnicy 27.235 ark.
/2,723.500 szt./ ciętych i 49.346 ark. /4,934.600 szt./ perforowanych oraz b/. dla
Muzeum 220 ark /22.000 szt./ ciętych i 120 ark. /12.000 szt./ perforowanych.
Dalszy druk nakładu 2-go znaczków po 2 zł. Brat Albert.
Nakład 2. znaczków po 2 zł w barwie pomarańczowej zamówiony 15.IV.1947
Nr. AG. 421 i 23.IV. Nr. AG.21 w wysokości 4,000.000 a podniesiony rozp. z
16.V.1947 Nr. AG. 421 do 12,000.000 szt. drukowano dotychczas walcami:
N.2.W.I. od 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14.V.1947 t.j. 7 dni. Wydano do druku 49.020 ark. z
czego otrzymano 440 ark. makul. druk. oraz 48.580 ark. dobrych odbitek. Do
perforacji wydano 38.480 ark. z czego otrzymano 260 ark. makulatury perfor. i
38.220 ark. dobrych perforowanych odbitek. Przeznaczono do wysłania: a/. dla
Gł. Składnicy 10.000 ark. /1,000.000 szt./ ciętych i 38.100 ark. /3,810.000 szt./
perforowanych oraz b/. dla Muzeum 100 ark. /10.000 szt./ ciętych i 120 ark.
/12.000 szt./ ząbkowanych.
N.2.W.II. od 20 i 21.V.1947 t.j. 2 dni. Wydano do druku 11.373 ark., z czego
otrzymano 96 ark. makul. druk. i 11.277 ark. dobrych odbitek. Do perforacji
wydano 8.757 ark., z czego otrzymano 81 ark. makul. perf. i 8.676 ark. perfor.
dobrych odbitek. Przeznaczono do wysłania a/. dla Gł. Składnicy 2.500 ark.
/250.000 szt./ ciętych i 8.656 ark. /863.600 szt./ ząbkowanych oraz b/. dla
Muzeum 20 ark. /2.000 szt./ ciętych i 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych.
N.2.W.III. w dniach 23 i 24.V.1947 t.j. 2 dni. Wydano 6.020 ark. , z czego otrzymano
84 ark. makul. druk. oraz 5.936 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano
2.880 ark. z czego otrzymano 25 ark. makulatury peror. a ze spinania
nieperforowanych arkuszy otrzymano 208 ark. makulatury ze spinania.
Przeznaczono do wysłania a/. dla gł. Składnicy 2.828 ark. /282.800 szt./ ciętych
oraz 2815 ark. /281.500 szt./ perforowanych a b/. dla Muzeum 20 ark. /2000
szt./ ciętych i 40 ark. /4.000 szt./ ząbkowanych.
N.2.W.IV. w dniach 29, 30 i 31.V.1947 t.j. trzech dniach. Wydano 45.000 ark.; z
czego otrzymano 557 ark. makul. druk. oraz 44.443 ark. dobrych odbitek. Do
perforacji wydano 24.423 ark. z czego otrzymano 174 ark. makul. perfor. i
24.249 ark. dobrych perfor. odbitek. Przeznaczono do wysyłki a/. dla Gł.
Składnicy 20.000 ark. /2,000.000 szt./ ciętych i 24.209 ark. /2,420.900 szt./

ząbkowanych oraz b/. dla Muzeum 20 ark. /2000 szt./ ciętych i 40 ark. /4.000
szt./ ząbkowanych.
Nakład dotychczas nieukończony, znaczki będą jeszcze z walca N.2.W.V Z
makulatury drukowej przeznaczono dla Muzeum z walca N.2.W.I. 5 ark. prób, a z
walca n.2.W.V. 4 ark. prób.
Dalszy druk nakładu 1-go znaczków po 3 zł. Fr. Chopin.
Dalszy druk odbywał się walcem:
N.1.W.III. w dniach 15, 16, 17, 18, 19 i 21.IV.1947 t.j.6 dni. Wydano do druku 42.520
ark. z czego otrzymano 221 ark. makulatury druk. i 42.299 ark. dobrych odbitek
Do perforacji wydano 28.779 ark. z czego otrzymano 179 ark. makulatury i
28.600 ark. dobrych perforowanych odbitek. Przeznaczono do wysłania a/. dla
Gł. Składnicy 13.500 ark. /1,350.000 szt./ ciętych i 28.560 ark. / 2,856.000 szt./
ząbkowanych oraz b/. dla Muzeum 20 ark. /2.000 szt./ ciętych i 40 ark. /4.000
szt./ ząbkowanych.
Druk nakładu 1. ukończono. Ogółem do nakładu 1. wydano 85.184 ark. z czego
otrzymano 771 ark. makul. druk. i 84.413 ark. dobrych odbitek. Z makulat. druk.
wysłano 36 ark. prób dla Muzeum P. i T.
Przeznaczono do dosyłki a/. dla Gł. Składnicy 20.500 ark. /2,050.000 szt./
ciętych i 63.456 ark. /6.345.600 szt./ ząbkowanych oraz b/. dla Muzeum 40 ark.
/4.000 szt./ ciętych i 80 ark. /8.000 szt./ ząbkowanych nadto 36 ark. prób.
Dalszy druk znaczków po 5 zł. Teatr nakładu 1.
Dalszy druk tych znaczków odbywał się walcem:
N.1.W.IV. /b/ w dniach 8, 9, 10, 12, 13, 14.V.1947 t.j. 6 dniach. Wydano do druku
44.829 ark. z czego otrzymano 627 ark. makulat. druk. i 44.202 ark. dobrych
odbitek. Do perforacji wydano 24.182 ark. otrzymano 188 ark. makulat. perfor. i
23.994 ark. dobrych perforowanych odbitek.
Przeznaczono do wysyłki a/. dla Gł. Składnicy 20.000 ark. /2,000.000 szt./
ciętych i 23.994 ark. /2,399.400 szt./ ząbkowanych oraz b/. dla Muzeum 20 ark.
ciętych /2.000 sztuk./.
Ogółem do nakładu 1-szego znaczków poo 5 zł Teatr wydano do druku 172.434
ark. z czego otrzymano 1.732 ark. makulatury drukowej i 170.702 ark. dobrych
nieperf. odbitek. Nieząbkowanych odesłano do Gł. Składnicy 45.000 ark. /4,500.000
szt./ ciętych i 124.541 ark. /12,454.100 szt./ ząbkowanych oraz b/. dla Muzeum 160
ark. /16.000 szt./ ciętych i 200 ark. /20.000 szt./ ząbkowanych. Cały nakład 3. wyniósł
16.990.100 szt. ciętych i ząbkowanych. Nadto dla Muzeum wysłano ogółem 14 ark.
prób z makulatury.
Znaczki po 10 zł. z podobizną M. Curie-Skłodowskiej.
Z nakładu 1. przeznaczono dla Muzeum 10 prób arkuszowych.
Nakład 2. tych znaczków w barwie niebieskiej drukowano walcem:
N.2.W.I. w dniach 29, 30.IV. 2, 3, 5.V.1947 t.j. 5 dni. Wydano do druku 27.637 ark. z
czego otrzymano 702 ark. makulat. druk. i 26.935 ark. dobrych odbitek.
Przeznaczono do wysłania a/. dla Gł. Składnicy 9.000 ark. /900.000 szt./ ciętych
i 17.625 ark. /1,762.500 szt./ ząbkowanych oraz b/. dla Muzeum 100 ark.
/10.000 szt./ ciętych i 120 ark. /12.000 szt./ ząbkow. nadto 5 ark. prób z
makulatury drukowej.
Nakład 2. nieukończony.
Znaczki po 15 zł. Poezja nakładu 1.
Z nakładu 1. znaczków wysłano ogółem 9 /dziewięć/ ark. prób dla Muzeum P. i
T. z makulatury drukowej.
Nakład 1. znaczków po 20 zł. z podobizną A. Mickiewicza.
Z nakładu wysłano dla Muzeum P. i T. 21 ark. prób z makulatury drukowej.
Nakład 3. znaczków lotniczych po 5 zł.
Nakład 3. znaczków lotniczych po 5 zł. zamówiono 15.IV.1947 Nr. AG 421 i

23.IV. Nr. AG.21 a powtórzono zamówienie 16.V.1947 Nr. AG.421 w ilości 4,000.000
sztuk. Drukowano go walcem N.3.W.I. w dniach 10, 12, 13, 14 i 16.V.1947 t.j. łącznie
5 dni. Wydano do druku 43.520 ark. z czego otrzymano 854 ark. makulatury oraz
43.266 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 43.166 ark. z czego otrzymano
216 ark. makulatury perforacyjnej i 42.950 ark. dobrych perfor. odbitek.
Przeznaczono dla Gł. Składnicy 42.630 ark. /4,283.000 szt./ perforowanych a dla
Muzeum 100 ark. /10.000 szt./ ciętych i 120 ark. /12.000 szt./ ząbkowanych, nadto 5
ark. prób z makulatury drukowej.
Pocztówki po 3 zł. krajowa z widoczkiem z Oświęcimia.
Nakład tych pocztówek zamówiono rozp. z 15.IV.1947 Nr. AG. 421 i
23.IV.1947 Nr. AG. 21 w ilości 500.000 sztuk. Jako dwubarwne były drukowane
dwoma walcami.
Walec I. Do druku w dniach 20, 21 i 22.V.1947 wydano 34.136 ark. z czego
otrzymano 225 ark. makulatury druk. i 33.913 ark. dobrych odbitek wydanych do
dalszego druku walcem II.
Walec II. Do druku otrzymano z walca I 33.913 ark., drukowano w dniach 27, 28, 29,
30 i 31.V.1947 przyczym otrzymano dalszej makulatury drukowej 285 ark. i 33.628
ark. dobrych odbitek o dwubarwnym druku. Juczone cięcia odpadło jeszcze 3 ark.
makulatury, tak że ostatecznie otrzymano 33.625 ark. dobrych ciętych obejmujących
każdy po 16 szt. pocztówek czyli łączni 536.000 sztuk pocztówek po 3 zł.
Dla Muzeum przeznaczono 10 ark. prób z makulatury drukowej.
Pocztówki po 6 zł. zagraniczne z widoczkiem bramy obozowej w Oświęcimiu.
Nakład tych pocztówek zamówiono jak poprzednich po 3 zł. Pierwsze próby
zrobiono 20 i 22.V.1947 walcem I. Ponieważ Ministerstwo zamieniło napis na
pocztówce, przeto musiano polecić sporządzenie walca II., którym próby wykonano
31.V.1947. Ogółem musiano prób przeznaczono 10 ark. dla Muzeum. Do druku
walcem II wydano 17.750 ark. musiano czego otrzymano 118 ark. makulatury oraz
17.632 ark. dobrych odbitek. Przy cięciu odpadło jeszcze 17 ark. makulatury. Ogółem
dobrych odbitek otrzymano 17.615 ark. zawierających po 32 sztuk pocztówek czyli
563.680 sztuk pocztówek po 6 zł.
W Krakowie, dnia 16 czerwca 1947.
Zgodność potwierdzam
W Krakowie, dnia czerwca 1947.
Prof. Stanisław Mikstein
/M. Karczmarski/
rzeczoznawca przydzielony
Naczelnik Działu Druku znaczków
do druku znaczków

