
Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół: 2/746/0 Ministerstwo Poczt i Telegrafów w 
Warszawie. 

Treść i pisownia zgodna z oryginałem. Treść w tekście drukowana kursywą, jest zapiskiem odręcznym wykonanym na dokumencie.  

 
Znaczek wydany z okazji ogłoszenia Manifestu P.K.W.N. 

Z okazji pierwszej rocznicy wydania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego Ministerstwo Poczt i Telegrafów poleciło wykonać pamiątkowy znaczek 
okolicznościowy w barwie karminowej w Drukarni Narodowej w Krakowie . 

P r o j e k t znaczka wykonany przez art. graf. Józefa Wilczyka w Krakowie po 
zatwierdzeniu przez Ministerstwo doręczono w drukarni około 10 lipca gdzie zaraz 
przystąpiono do prac przygotowawczych, które ukończonow dniu 12 lipca oddaniem 
walca drukarskiego Komisji i do nadzoru druku znaczków. 

R y s u n e k całego znaczka o wymiarze 20,8 x 29,7 mm.  składa się z 
następujących części: 1/. właściwego rysunku, 2/. dolnej części z napisem „POLSKA” 
oraz 3/. trzech marginesów a to górnego i dwóch bocznych. 

Właściwy rysunek znaczka w formie stojącego prostokąta o wymiarze 17,5 x 24,5 
mm.  obejmuje u góry datę „1944 - 22.VII - 1945 niżej na promienistym tle    Białego 
Orła wznoszącego  się  do lotu z resztkami kajdan, na nodze lewej, pod nim po   prawej  
i lewej  stronie kamienne słupki z resztkami zerwanego łańcucha – oraz rozwinięty 
dokument z napisem „MANIFEST”. Po lewej stronie u dołu wartość wartość nominalna 
„3 ZŁ” białymi literami o intenzywnych czerwonych obwódkach. 

Dolna część w formie leżącego prostokąta o wymiarze 20 x 2,5 mm obejmuje na 
jednolitym intenzywnym tle karminowym napis „POLSKA” 17,5 x 2,1 mm. 

Marginesy boczne  w formie prostokątów stojących o wymiarze 1,4 x 24,5 mm. są 
wypełnione rysunkiem stylizowanych pochodni, których płomienie zachodzą na górny 
margines od lewej i prawej strony. 

Margines górny wymiaru 20,8 x 2,3 mm zawiera w środku ornament z kresek 
w kształcie litery „X„ a po bokach płomienie pochodni skierowane ku środkowi do 

ornamentu. 
Całość rysunku znaczka jest obwiedziona kreskami, które u dołu są oddzielone 

jasną przerwą od dolnej części z wyrazem „POLSKA” a po bokach i u góry tworzą 
brzegi marginesów. Pod rysunkiem znaczka na prawo jest umieszczony numer cenzury 
M- 02843. 

Barwa znaczka jest czerwona, w odcieniu karminowym. 
Papier użyty do druku tych znaczków jest bez znaków wodnych, gumowany przed 

drukiem drukiem a pochodzi z Łodzi z fabryki „Emil Hoffmann, Buntpapierfabrik. Był on 
jeszcze wyprodukowany za czasów okupacji niemieckiej i stosunkowo dużą domieszką 
drzewnika /celulozy/, skutkiem czego posiada odcień żółtawo szary. Powierzchnia jego 
nie jest zupełnie gładka, wykazuje bowiem szereg skaz w postaci włókien, plamek lub 
drobnych ciał obcych. Gumowanie jego jest jasno żółtawe, gładkie, błyszczące lub 
ciemniejsze szorstkie z powodu zawartości obcych ciał /prochu lub kurzu/. Grubość 
tego papieru wraz z gumowaniem waha się w granicach od 0,08 – 0,1 mm. 

Technika wykonania. Znaczki te wykonano rotograwurą t.j. wklęsłodrukiem 
siatkowym z walców miedzianych na maszynie „Liti” Nr.11.631/1926 z fabryki 
„Maschinenfabrik Johannisberg, Geisenheim a/. Rhein posiadającej  aparat nakładający 
arkusze Nr. 14.923 z fabryki „Kleim & Ungerer, Leipzig,  Leutzsch. 

Skutkiem wykonania rotograwurą rysunek tych znaczków jest rozbity na kwadraty 
o różnej ilości farby drukarskiej. 

Druk tych znaczków odbył się w dniu 13 lipca w godzinach od 8 - 1530. Do druku 
wydano 1200 arkuszy z czego zużyto 30 arkuszy na próby przy ustawianiu walca w 
maszynie, uregulowanie tłoku /nacisku/, ustalenia barwy i marginesów do celów 
perforacyjnych, dalej otrzymano 20 arkuszy makulatury oraz 1.150 odbitek czystych, 
które zostawiono w drukarni do dalszej obróbki /perforacji/. Próby i makulaturę w ilości 
50 arkuszy zabrano do przechowania w skarbcu. 

Perforacja odbyła się na maszynie z firmy Hagenforst w Lipsku dającej 
ząbkowanie liniowe 10 ¾. wyperforowano wszystkie arkusze pozostawione w drukarni, 
w dniu 14 lipca 1945. 

Arkusz drukarski będący zarazem arkuszem sprzedażnym posiada wielkość29,8 x 
42,8 cm. i obejmuje w dziesięciu rzędach poziomych po 10 znaczków czyli łącznie 100 
znaczków. 

Marginesy arkusza liczone od brzegów arkkusza, aż do rysunku znaczków wahają 



się w granicach: górny – 67 – 69 mm., lewy – 25 – 26,5 mm., prawy – 18 – 19 mm., i 
dolny 17 – 18 mm. 

Odstępy między pojedynczymi znaczkami w arkuszu wahają się od 4,8 – 5,7 mm., 
w szczególności zaś przedstawiają się następująco: 

Między 
poziomymi 
rzędami lub 
pionowymi 
szeregami 

Między rzędami poziomymi po stronie Między pionowymi szeregami po 
stronie 

lewej prawej lewej prawej 

1 i 2 5,0 5,4 4,9 5,4 

2 i 3 5,3 5,5 5,2 5,7 

3 i 4 5,7 5,2 5,5 5,2 

4 i 5 4,8 4,9 5,3 5,5 

5 i 6 5,3 5,4 5,6 5,4 

6 i 7 5,3 5,1 5,4 5,5 

7 i 8 5,3 5,4 5,3 5,3 

8 i 9 5,2 5,2 5,2 5,2 

9 i 10 5,4 5,3 5,5 5,3 

Wymiary te podane są w milimetrach. 
Wielkość znaczków wraz z perforacją teoretycznie na podstawie danych o 

wielkości rysunku znaczka i odstępów między znaczkami w arkuszu powinna wynosić 
26 x 35 mm. Jednakowoż z powodu różnych odstępów między poziomymi rzędami i 
pionowymi szeregami, jak również z powodu przypadkowości perforacji liniowej waha 
się w granicach 25,5 – 27 x 34,5 – 35,5 mm. Ponieważ średnica dziurek wynosi 1 mm., 
przeto minimalny wymiar znaczka przy nieuszkodzonym rysunku przez perforację musi 
wynosić 21,5 x 30,5 mm. 

Nadzór. Drukiem kierował Naczelnik Wydziału Gospodarczego Mgstr.Ob. 
Mielczarek, nadto byli przydzieleni Mgstr. Franciszek Dudek z Wydz. Gosp. jako 
prowadzący referat druku znaczków, Ob. Mieczysław karp stale przydzielony do druku 
znaczków w Drukarni oraz prof. Stanisław Mikstein jako biegły rzeczoznawca druku i 
filatelistyki, nadto dwóch urzędników poczty do liczenia papieru i odbitek, którzy w 
czasie druku również wykonywali nadzór nad maszyną, wyrzucającą odbitki po dwóch 
przeciwnych stronach. Ze strony drukarni był zajęty tylko maszynista Kazimierz Sołtysik. 

W Krakowie, dnia 30 lipca 1945. 
Prof. Stanisław Mikstein 

Stwierdzam zgodność    biegły do spraw filatelistyki 
  /-/      Wiceprezes  
      Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego 
 
 
 


