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W uzupełnieniu artykułu Romana Perkowskiego "Był jednak X walec znaczka PSPZP 292 / Fi 343", 
przedstawiam Memorandum Nr 93, o którym mowa w tym artykule. 
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Memorandum 

 

W związku z memorandum Ambasady Polskiej Republiki z dnia 20 kwietnia 1949 roku, podaje się 

dane dotyczące produkcji znaczków polskich w 1944 roku. 

Zamówienie na produkcję polskich znaczków pocztowych o wartości 25 i 50 groszy było złożone 

przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Rozmowy w tej sprawie były prowadzone  przez  

attaché handlowego Pana Chabasińskiego - po udzieleniu pełnomocnictwa wydanego przez  Pana 

Stefan Jędrychowskiego  przedstawiciela Polskiego Komitetu  Wyzwolenia Narodowego w ZSRR. 

Produkcja znaczków pocztowych była prowadzona z oryginałów1 dostarczonych przez 

zamawiających, ich autor nie jest znany w Goznaku. Wydrukowane wzory były zatwierdzone przez 

Pana S. Jędrychowskiego. 

Wszystkie formy drukowe, negatywy i diapozytywy zostały zniszczone w Goznaku, a oryginały2 

znaczków pocztowych wraz ze wzorami zostały przekazane zamawiającemu. Zamówienie opiewało 

na 50 milionów znaczków pocztowych: z tego 25 milionów znaczków o nominale 25 groszy i 25 

milionów znaczków o nominale 50 groszy. 

Przez Goznak było wykonanych i wyekspediowanych: znaczek 25 groszy  w ilości 24 990 000 

sztuk oraz znaczek 50 groszy 15 560 000 sztuk. Oprócz tego Goznak wykonał i oddał zamawiającym  

po 2 arkusze wzorów zawierające po 100 znaczków 25 groszowych i 2 arkusze po 100 znaczków 

wartości 50 groszy. 

Część nakładu znaczka 25 groszy w liczbie 3.150.000 wydrukowano sposobem mezzotinty3, a 

pozostała podstawową część nakładu w liczbie 21.840.00o sztuk techniką typograficzną. Tym należy 

tłumaczyć różnice w rysunku i barwie znaczka. 

Cały nakład znaczka o nominale 50 groszy w liczbie 15 560 000 sztuk został wydrukowany 

sposobem mezzotinty4. 

Moskwa 26 lipca 1949. 

                                                           
1 Projektów (przypis mój) 
2 Nakład (przypis mój) 
3 Patrz „Techniki drukowania znaczków pocztowych” s. 195 – 197 – „mezzotinta” pierwsza nazwa techniki drukowania znaczków, 
którą był wklęsłodruk rastrowy zwany również rotograwiurą (przypis mój). 
4 jw. 


