
(pisownia oryginalna) 
Sprawozdanie z druku okolicznościowego znaczka 

„W pięćdziesięciolecie ruchu ludowego”. 

Projekt tego znaczka wykonał art. malarz Żechowski.  

Zamówienie na wykonanie tego znaczka wpłynęło na piśmie dnia 25.X.1946 

AG. 21. Jednakowoż wskutek ustnego polecenia przystąpiono już z początkiem 

października do prac przygotowawczych tak, w dniu 9.X.1946 był już przygotowany w 

walec do druku i wykonano nim próby barw celem przedstawienia do aprobaty 

Ministerstwu. 

Próby do aprobaty barwy wykonano 9.X.1946 w następujących zasadniczych 

barwach z odcieniami: zielonej /jasno, ciemno i stalowozielonej/, oliwkowozielonej 

/jasno i ciemno/, niebieskiej, stalowoniebieskiej i jasnoszarej fioletowej. Łącznie 

wydano do tych prób 37 arkuszy, z których 11 udałych przedstawiono Ministerstwu 

do aprobaty barwy. Z przedstawionych Ministerstwo zatwierdziło trzy barwy a to 

oliwkowozieloną, ciemnozieloną i niebieską, w których wydrukowano następnie 

definitywne znaczki. Po aprobacie tych 11 arkuszy z całości wydanych do prób 37 

arkuszy przeznaczono dla Muzeum P. i T. 14 arkuszy, a 23 nieudałe na spalenie. 

Wielkość znaczka. Wielkość samego rysunku znaczka wynosi 45 x 32 mm., a 

łącznie z perforacją waha się około 51 x 37 mm. ze względu na liniową perforację. 

Rysunek znaczka obejmuje u góry w środku napis „POLSKA, o wymiarze 21 x 

2,7 mm. a po bokach w lewym i prawym narożu wartości „5+10 ZŁ”. Niżej  pod  

łukiem wspartym na kolumnach, których głowice noszą daty po stronie lewej  „1896” 

a po  prawej   „1946” umieszczone są w stojącej grupie  podobizny  działaczy 

ludowych a to ks. S. Stojałowskiego, J. Bojki, J. Stapińskiego i W. Witosa na tle 

krajobrazu polskiej wsi. Po lewej stronie nad łukiem znajduje tle kłosu tarcza herbowa 

z godłem państwa a po prawej również na tle kłosa tarcza herbowa z listkiem 

koniczyny. U dołu w ozdobnej ramce są umieszczone w trzech wierszach napisy a 

mianowicie w pierwszsym wierszu nazwiska dziełaczy: KS. S.STOJAŁOWSKI 

J.BOJKO J.STAPIŃSKI W.WISTOS a w rdugim wierszu pod odpowiednimi 

nazwiskami daty w kolejności 1841 – 1911 1857 – 1944 1867 – 1946, 1847 – 1945. 

W trzecim wierszu większymi literami napis „W PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE RUCHU 

LUDOWEGO” o wymiarze 43 x 1,5 mm. 

Papier pochodzi z fabryki w Łodzi, jest gumowany przed drukiem a zawiera 

dużo celulozy skutkiem czego jest kruchy i łamliwy a z biegiem czasu żółkniejący. 

Perforację wykonano na nowo zremontowanej maszynie perforacyjnej o 

gęstości ząbkowania 11, skutkiem czego jest ona w porównaniu do perforacyj 

poprzednich znaczków okolicznościowych zupełnie dobra. 



Druk definitywnych znazków odbył się w dniu 22.X.1946 we wszystkich trzech 

barwach według polecenia Ministerstwa. 

Do druku łącznie z próbami wykonanymi w dniu 9.X.1946 wydano 10.237 

arkuszy, z czego otrzymano 157 ark. makulatury drukowej i 10.080 dobrych odbitek. 

Z tych 10.080 ark. dobrych odbitek przeznaczono 30 ark. nieperforowanych dla 

Muzeum a 10.050 wydano do perforacji. Przy perforacji otrzymano 134 ark. 

makulatury perforacyjnej i 9.910 ark. dobrych perforowanych odbitek. Do Gł. 

Składnicy odesłano 9.310 ark. perforowanych a do Muzeum 600 ark. perforowanych. 

Szczegółowe obliczenie według barw druku przedstawiam na następnej stronie. 

Do Muzeum wysłano ogółem 28 prób nieperforowanych, 30 ark. dobrych 

nieperforowanych i 600 ark. dobrych perforowanych. 

Szczegółowe wyliczenie z druku znaczka 

W pięćdziesięciolecie ruchu ludowego. 
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W Krakowie, dnia 7 listopada 1946.                              /-/Prof. Stanisław Mikstein 

Zgodność potwierdzam: 

Naczelnik Obwodu 

M. Kaczmarski 


