Jerzy Walocha, Adam Kielbasa-Schoeni

Próby znaczka o nominale 30 groszy z wydania okoliczno ciowego z okazji „20-lecia wymarszu legionów” – nr katalogowy Fi. 267.
20-lecie mi dzywojenne obfituje w wydania
znaczków i ca ostek o wysokich walorach artystycznych. PWPW zatrudnia a najlepszych artystów, z których cz
kszta ci a si za granic .
Polskie znaczki by y rozpoznawalne, mia y swój
styl, „smak” i renom . Trudno si dzisiaj oprze
smutnemu wra eniu, i dzisiejsze wytwory (bo
czasem trudno to nazwa znaczkami) firmowane
przez Poczt Polsk , s wykonywane byle jak, bez
gruntownego przemy lenia tematu. Trudno w
powodzi nowo ci odnale co co odbiega od
sztampowej produkcji i mog oby by wizytówk
emitenta. W k t posz y szlachetne techniki produkcji znaczków – drukuje si milionowe nak ady,
które szybko si zdewaluuj , czy to z powodu
inflacji i podwy ek cen za us ugi, czy te z innych
powodów.

jeden z Autorów niniejszego przyczynku otrzyma
do zbadania dwie spo ród ni ej wymienionych,
niekatalogowane i do tej pory nigdzie nie opisane
próby, które by y przedmiotem transakcji. Patrz c
na te próby zn. Fi. 267 mo na zauwa nie spotykany na próbach polskich znaczków fakt, i w
PWPW noszono si z zamiarem druku dwubarwnego. wiadczy o tym przygotowanie dwóch pramatryc, jedna dla „medalionu” z wizerunkiem
Józefa Pi sudskiego – il. 1, i druga z rysunkiem
ramki – il. 2. Pokazane poni ej próbne odbitki
„ramki” i „medalionu” wykonano barw czarn
odpowiadaj cej próbie P1 (czarna) – il. 4.

Jedn z takich „pere ek” artyzmu polskich przedwojennych projektantów i rytowników jest tytuowe wydanie, z one definitywnie z dwóch
znaczków (Fi. 266-267). Walory te wprowadzono
do obiegu (Fi 267) 6. sierpnia i (Fi 266) 1. pa dziernika 1934 r. Wydrukowano je w nak adach –
25 gr – 3.000 tys.; 30 gr – 4.260 tys. egzemplarzy.
413 tys. sztuk znaczka 25-groszowego zu yto do
przedruku na znaczek Fi. 279.
Rysunek znaczków przedstawia podobizn Józefa
Pi sudskiego w „medalionie” wkomponowanym w
o, na którym prócz nomina u i nazwy emitenta
(u góry) znajduj si orze ek legionowy oraz daty
1914/ 1934. Znaczki drukowano w PWPW techniwkl odruku kreskowego (stalorytu) wg projektu R. Kleczewskiego. Rytowa je M.R. Polak.
Papier u yty do produkcji znaczków Fi. 266-267
by bia y redni g adki o grubo ci ~0,085 mm.
Znaczki gumowano dosy grub warstw kleju,
przez co s dosy sztywne. Znaczki drukowano
form 4-sektorow po 10x7 zn.
Naturalnie w celu wy onienia najodpowiedniejszej
barwy dla znaczka danej warto ci wykonano odbitki w ró nych wersjach kolorystycznych. Otó

il. 1

il. 2

Dlaczego o tym wspominamy. Próby zn. Fi 267
przedstawione do zbadania mia y wspóln cech
– a mianowicie w ka dej z nich wyci to przy u yciu ostrego, w miar precyzyjnego narz dzia,
wspomniany „medalion” z wizerunkiem Marsza ka i na powrót wklejono przy pomocy paska przezroczystego papieru – il. 3.
Nale y nadmieni , i w okresie przypadaj cym na
wykonanie prób zn. Fi 267 (pocz tek 1934 r.) w
PWPW na zamówienie Grecji drukowano dwa
znaczki stalorytowe w dwóch barwach, w ten

Dlaczego w PWPW zrezygnowano z drukowania
dwukolorowego, mo emy jedynie snu przypuszczenia. Taki proces drukowania wymaga precyzji
tak w przygotowaniu form jak i w czasie ponownego nak adania arkuszy przy drukowaniu drug
barw .

il.3
sposób, e jedna barwa obejmowa a ramk
znaczka, a druga jego centralny motyw. Do takiego druku potrzebne by y dwie formy drukowe. W
tym celu artysta – rytownik sporz dza dwie pramatryce: jedn dla centralnego motywu, drug
dla ramki znaczka. Co mo e podkre li tez identycznego procesu rozwi zania technologicznego
dla zn. Fi 267.

il. 4

Pokazane próby pochodz ze
zbioru p. W. Grabowskiego
prezentowane by y tak e na
aukcjach firmy Cherrystone.
Wykonano je na papierze
identycznym jak papier u yty
do drukowania znaczków definitywnych, s niez bkowane i niegumowane i przedstawiaj si nast puj co – il.
4-10.

267-P1 czarna (il. 4), P2 liliowa (il. 5), P3 zielona
(il. 6), P4 niebieska (jasnoniebieska) (il. 7),

il. 5

il. 6

il. 7

P5 granatowa (niebiesko-fioletowa) (il. 8),
P6 czerwona (czerwono-pomara czowa) (il. 9),
P7 c. br zowa (ciemnoczerwonobr zowa) (il. 10).

Znajduj ce si w katalogu aukcyjnym barwne
odbitki zupe nie nie odzwierciedlaj gamy zastosowanych barw. W zasobach Muzeum Poczty i
Telegrafu we Wroc awiu znajduje si akcept – lub
by mo e tylko jego po owa (jakby obci ta – mo e
na prawej stronie znajdowa y si inne znaczki –
próby, b
te próby znaczka o nominale 25 gr
(Fi. 266) – tego ju si nie dowiemy – il. 11. Akcept
bardziej odpowiada barwom definitywnym – cho
pomi dzy akceptem znaczka za 30 gr (u góry) a
wydaniem definitywnym (na dole po prawej stronie) da si zauwa ró nic – co by mo e wiadczy o zmianie podj tej decyzji w sprawie barwy
znaczka, który wszed do obiegu.
Pokazane próby wyst puj od czasu do czasu na
rynku filatelistycznym, g ównie w ofertach najwi kszych firm handlowych, w grupach, b
pojedynczo. S na pewno rzadkie.
Znaczki Fi. 266-267 znalaz y si w szerokim obiegu
pocztowym. By y dost pne w urz dach pocztowych w ca ym pa stwie o czym wiadcz inspirowane filatelistycznie przesy ki (listy balonowe,
lotnicze z pierwszych lotów, itp.) oraz listy i kartki
z autentycznego obiegu pocztowego.

il. 8

il. 9

il. 10

Opisywane znaczki wycofano z obiegu 15.11.1937
roku.

il. 11
Autorzy dzi kuj Panu Arkadiuszowi Skwarze za udost pnienie niektórych z pokazanych w niniejszym
opracowaniu prób.
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