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

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

 
Znaczek wydany z okazji rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. 

 
Z okazji rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem Ministerstwo Poczt i Telegrafów 

wydało znaczek okolicznościowy i poleciło go wykonać w Drukarni Narodowej w Krako-
wie. 

Projekt wykonany przez art. graf. M. Wętorskiego doręczono w Drukarni Narodo-
wej dnia 3 lipca o godz. 14, gdzie natychmiast przystąpiono do prac przygotowawczych. 
Walec drukarski trawiony w miedzi przygotowano na godzinę 22 w dniu 4 lipca b.r. Po 
odebraniu tego walca umieszczono go w magazynie przydzielonym do przechowywania 
znaczków, podwójnie zamykanym i plombowanym. 

Rysunek znaczka wielkości 22 x 30 mm. składa się z trzech części a mianowicie: 
1/. z właściwego rysunku o wielkości 21,5 x 26 mm. 2/. z dolnego prostokąta obejmują-
cego napis „Polska” oraz 3/. dwu bocznych kresek ograniczających dwie pierwsze czę-
ści rysunku od lewej i prawej strony. 

Właściwy rysunek znaczka, wielkości 21,5 x 26 mm. obejmuje po lewej stronie u 
góry trzywierszowy napis „15 LIPCA 1410/GRUNWALD 15 LIPCA 1945” umieszczony 
na cokolwiek jaśniejszym tle, niżej zaś grupę czterech rycerzy nad zwłokami Wielkiego 
Mistrza Krzyżackiego, pokrytymi sztandarem pruskim. Z tych czterech rycerzy jeden 
znajduje się na koniu /Król Władysław Jagiełło/, drugi jest oparty na mieczu, trzeci skła-
da na ziemię pruskim sztandar a czwarty wznosi rozwinięty polski sztandar z białym or-
łem. Po bokach tej grupy są jeszcze sylwetki dwóch rycerzy jednego po lewej stronie i 
drugiego dmącego w róg po prawej stronie. 
Po prawej stronie u dołu tego rysunku znajduje się podana nominalna wartość „5 ZŁ.” 

Dolny prostokąt o wielkości 21,6 x 3,9 mm. posiada na ciemnym tle napis „P O L S 
K A” o wymiarze 18,7 x 3,9 mm. Tło jest ciemno stalowo niebieskie a napis biały. 
Wreszcie obie poprzednie części t.j. właściwy rysunek i dolny prostokąt z napisem 
POLSKA są ujęte po lewej i prawej stronie pionowymi kreskami o wysokości 30 mm. 
Barwa znaczka. Stosownie do zarządzenia Ministerstwa znaczek ten miał być wykona-
ny w barwie stalowo szarej. Celem dojścia do wymienionego odcienia, ponieważ dru-
karnia nie posiadała odpowiedniej czystej farby wyszło się z barwy szarej uzyskanej ze 
zmieszania farby czarnej z bielą, którą usiłowano uczynić stalową dodatkiem farby nie-
bieskiej. Wszelkie jednak próby w tym kierunku pozostały bez rezultatu, uzyskane bo-
wiem odcienie były przede wszystkim brudne a nadto mdłe i zupełnie nie oddające pla-
styki rysunku. Po półtoragodzinnych wysiłkach musiano więc zarzucić tę drogę i za far-
bę zasadnicza wzięto farbę niebieską, której dopiero bardzo małym dodatkiem farby 
czarnej i białej udało się tylko częściowo nadać odcień stalowy. Zwiększenie farby czar-
nej lub białej prowadziło znowu do brudnych odcieni, wobec czego ostatecznie zdecy-
dowano się na druk w barwie niebieskawo-stalowej. 

Papier użyty do druku tych znaczków jest bez znaków wodnych, gumowany przed 
drukiem i pochodzi z Łodzi z fabryki „Emil Hoffmann Buntpapierfabrik”. Był on jeszcze 
wyprodukowany za czasów okupacji niemieckiej i zawiera stosunkowo dużą domieszkę 
drzewnika celulozy skutkiem czego posiada odcień żółtawo szary. Powierzchnia jego 
nie jest zupełnie gładka, wykazuje szereg skaz w postaci włókien, plamek lub drobnych 
ciał obcych, które na powierzchni znaczków mogą wywołać wrażenie uszkodzenia klisz 
drukarskich. Grubość jego wraz z gumowaniem waha się w granicach 0,08 do 0,1 mm. 
Gumowanie jego jest jasno żółtawe, gładkie, błyszczące lub ciemniejsze szorstkie z 
powodu zawartości obcych ciał /prochu lub kurzu/. 

Technika wykonania. Znaczki te wykonano rotograwiurą t.j. drukiem wklęsłym siat-
kowym z walców miedzianych na maszynie „Liti” z fabryki "Maschinenfabrik Johanin-
sberg, Geisenheim A/Rhein” Nr. 11.631/1926, posiadającej aparat nakładający arkusze 
z fabryki „Kleim&Ungerer, Leipzig, Leutzsch” fabryczne Nr.14.923. 

Skutkiem wykonania rotograwurą rysunek znaczków jest rozbity na kwadrat  o 
różnej ilości farby drukarskiej, co doskonale można zaobserwować już przy powiększe-
niu 2-3 krotnym.  

Arkusz drukarski  będący równocześnie arkuszem sprzedażnym posiada wielkość 
29,8 x 42,8 mm. i obejmuje w dziesięciu poziomych rzędach po 10 znaczków czyli łącz-
nie 100 znaczków. Na marginesach nie ma żadnych napisów ani cyfr rozrachunkowych. 



Marginesy arkusza wynoszą: górny 58 mm., lewy 20 mm., prawy 10 mm.,  a dolny 
26 mm.  licząc od brzegów arkusza aż do rysunku znaczków. O ile liczyło by się tylko 
do ząbkowania to byłyby o 2-3 mm. węższe. 

Odstępy między poziomymi rzędami jak i pionowymi szeregami wahają się w gra-
nicach od 4,5 do 5,3 mm. W szczególności zaś przedstawiają się następująco : 

Między pozio-
mymi rzędami 
lub pionowymi 

szeregami 

Między rzędami poziomymi po 
stronie 

Między pion. szeregami po stro-
nie 

lewej prawej górnej dolnej 

1 i 2 4,9 4,7 4,5 4,5 

2 i 3 4,8 4,7 4,7 4,6 

3 i 4 5,0 5,1 4,7 4,5 

4 i 5 4,7 4,7 5,0 4,8 

5 i 6 4,7 5,0 4,6 4,8 

6 i 7 5,1 4,7 4,2 4,8 

7 i 8 4,8 5,0 4,7 4,8 

8 i 9 4,9 4,8 5,0 5,0 

9 i 10 5,3 4,9 5,0 5,0 

 
Dokładność pomiarów ze względu na wykonanie siatkowe, a zatem rozbicie linii 

prostych na kwadraty nie przekracza 0,1mm. 
Wielkość znaczków wraz ząbkowaniem powinna wynosi teoretycznie około 27,5 x 

35 mm. jednakowoż ze względu na linjowe ząbkowanie może się wahać w granicach 
do 2 mm. jeszcze przy niedotkniętym rysunku perforacją. 

Druk tych znaczków odbył się w dniu 5 lipca 1945 w godzinach do 8 - 16. Do druku 
wydano 1301 arkuszy z czego otrzymano 1200 arkuszy dobrych odbitek oraz 101 arku-
szy makulatury. Liczbą 101 arkuszy makulatury są objęte już wszystkie próby ustawie-
nia maszyny oraz ustalenia koloru. Ze względu na trudność ustalenia koloru wyznaczo-
nego przez Ministerstwo ilość prób była stosunkowo duża bo aż 32 arkusze, z czego 
większość w odcieniu brudnym szarostalowym. Po skończonym druku pozostawiono 
1200 arkuszy w drukarni do dalszej obróbki, resztę zaś w ilości 101 arkuszy zabrano ja-
ko makulaturę do przechowania w skarbcu Dyrekcji P. i T. 

Perforacja. Ze względu na okolicznościowe znaczenie tego znaczka postanowiono 
dokonać perforacji na maszynie czynnej dopiero od 24 maja b.r., z firmy Hagenforst w 
Lipsku posiadającej jeszcze nie zniszczone grzebienie i dającej linjowe ząbkowanie 10 
¾. Już w czasie druku po ustaleniu marginesów arkuszy personel drukarni przygotował 
matryce do perforacji i umieścił je na chwilowo nieczynnej maszynie perforacyjnej dają-
cej ząbkowanie 11, będącej w użyciu od marca b. r. i wykazującej już znaczne znisz-
czenie grzebieni perforacyjnych. W dniu 5 lipca w czasie druku po dostarczeniu pierw-
szych 200 odbitek zaczął tez personel perforować otrzymane arkusze i to na maszynie 
dającej ząbkowanie 11, na której zmontowano przygotowane matryce. Po zauważaniu 
omyłki przeniesiono dalszą perforację na przeznaczona maszynę dającą ząbkowanie 
10 3/4, jednak wyperforowanych około 150 arkuszy na pierwszej maszynie również po 
zmieszaniu z dalszymi arkuszami puszczono do obiegu przez zaliczenie i wysłanie do 
składnicy. Perforację ukończono w dniu 6 lipca 1945 i cały pozostawiony zapas znacz-
ków odesłano z drukarni. 

Kontrola druku. Druk tych znaczków odbył się pod osobistym nadzorem Dyrektora 
Okręgu P. i T. w Krakowie, Ob. Leona Pleśniaka nadto do nadzoru byli przydzieleni Mg-
str. Franciszek Dudek z Wydziału Gospodarczego Dyrekcji P. i T. jako prowadzący refe-
rat druku znaczków, Marceli Doleżal i Karp jako członkowie stali Komisji przydzielonej 
do druku znaczków oraz prof. Stanisław Mikstein jako biegły i rzeczoznawca, dla spraw 
druku i filatelistyki. Ponadto było przydzielonych dwóch urzędników do liczenia papieru 
przed wydaniem go do maszyny drukarskiej oraz odbitek po druku, którzy w czasie dru-
ku sprawowali nadzór nad maszyną drukarską wyrzucająca odbitki z dwóch swych 
przeciwległych stron.  
W Krakowie, dnia 29 lipca 1945 r.   /-/ Prof. Stanisław Mikstein 
Drukarnia Narodowa     biegły do spraw filatelistyki 
w Krakowie J. Piłsudskiego 13    Wiceprezes Polskiego 
zgodność potwierdzam   Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie 
/-/ 


