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Cena połączenia z automatu telefonicznego została zmieniona z 5 na 20 zł już dawno - 15 sierpnia 1989 r.
Dwudziesto-złotówek od dawna szukać trzeba ze świecą.
Ministerstwo Łączności (tel. 30-03-61 p. Klukowski) podaje nam telefony do Zarządu Służby Telekomunikacyjnej
Dyrekcji Generalnej Polskiej Poczty Telegrafu i Telefonu:
teł. 27-05-10 - pan, który odbiera telefon, mówi, że zarząd nie udziela wywiadów, podaje telefon do dyrektora
Piątkowskiego:
tel. 26-14-11 w. 431 - dyrektor A. Piątkowski sądzi, że właściwych informacji może udzielić dyrektor Z. Kamiński z
Centrali Zaopatrzenia PPTiT:
tel. 610-63-97 - dyrektor Z. Kamiński nie wie, dlaczego dwudziestek nie ma, ale uważa, że informacji powinien udzielić
Narodowy Bank Polski:
tel. 26-38-53 (Wydział Emisji NBP) - pani, która nie chce podać nazwiska mówi, że od początku 1989 roku
dwudziestka do automatu nie była już produkowana. Brakuje surowców monetarnych, wobec tego zaplanowano
emisję nowego, oszczędnościowego ciągu monetarnego, który oczywiście nie pasuje do automatów. Poczta była o
tym informowana od roku 1988, miała wypuścić w obieg żetony.
Znowu tel. 26-14-11 w. 431 - dyrektor Piątkowski mówi, że sprawo żetonów zaczęła się mniej więcej 10 lat temu.
Pierwsze powinny być w kwietniu - maju, ale dyrektor Piątkowski bardzo w to wątpi. Nie ma jeszcze prototypu żetonu,
są tylko modele. Dyrektor Piątkowski słyszał, że dwudziestki są już po 300 zł. Żadnych monet nie wolno przerobić na
żetony, bo mają godło. Rozmowy w sprawie żetonów prowadzone są z Mennicą Państwową.
Tel. 20-19-17 Mennica Państwowa - dyrektor A. Samkiewicz twierdzi, że rozmowy są bardzo zaawansowane,
zamówienie PPTiT zostało przyjęte, produkcja powinna być uruchomiona w maju 1990. Rozmowy trwają od
października 1989.
i wreszcie tel. 26-93-19 - dyrektor Z. Marski z NBP potwierdza, że od początku 1989 średnia dwudziestka do
automatu nie była już produkowana.
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