Powtarzalne – choć niekatalogowane – usterki na znaczku PSPZP 95 / Fi.165
(Konarski)
Artykuł niniejszy mógł powstać dzięki uprzejmości kolegi Andrzeja Wroczyńskiego,
który udostępnił mi znajdujące się w jego posiadaniu arkusze sprzedażne
(półarkusze drukowe) oraz kilkuznaczkowe bloki znaczka PSPZP 95 (Fi.165),
pochodzące z górnych sektorów arkusz 40-to znaczkowych.
W dniu 26.10.1923 r. został wprowadzony do obiegu znaczek o wartości nominalnej
3000 mk (marki polskie), z wizerunkiem Stanisława Konarskiego, dla upamiętnienia
150-tej rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej (opis znaczka został
zamieszczony w Okólniku Ministerstwa Poczt i Telegrafów zamieszczonym w
Dzienniku Urzędowym MPiT nr 49 z 10.11.1923 r.).

W dostępnych wydaniach polskich katalogów (Polskie Znaki Pocztowe tom 1,
Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990 tom 1, Katalog
Polskich Znaków Pocztowych (i z Polską związanych) – Fischer 2020 tom 1), a także
w katalogach internetowych, znaczek ten jest łączony w serię z dwoma znaczkami z
wizerunkiem Mikołaja Kopernika, wydanymi dla upamiętnienia 450-ej rocznicy jego
urodzin i wprowadzonymi do obiegu 7.07.1923 r. (znaczek o wartości nominalnej
1000 mk) i 3.12.1923 r. (znaczek o wartości nominalnej 5000 mk).
Mam jednak wątpliwości, czy połączenie w jedną serię znaczka z Konarskim, ze
znaczkami z Kopernikiem, jest w pełni uzasadnione. Posiłkując się bowiem definicją
„serii”, zamieszczoną w Encyklopedii Filatelistyki, seria to „…dwa lub więcej
znaczków … o wspólnym rysunku, motywie, temacie, nadruku, celu wydania,
wprowadzonych do obiegu przeważnie jednym zarządzeniem władzy pocztowej.
Znaczki wydane różnymi zarządzeniami, nawet w większych odstępach czasu, mogą
być w zbiorze filatelistycznym łączone w serię, jeżeli mają wspólną cechę, co często
występuje przy wydaniach podstawowych. W katalogach, seria (zwłaszcza znaczków
podstawowych) rozbita jest często w zależności od czasu emitowania.”1
O ile – bazując na powyższej definicji - można uznać za serię znaczki z Kopernikiem,
które łączy zarówno rysunek, jak i cel wydania (pomimo, że ich wprowadzenie do
obiegu dzieli kilka miesięcy), to trudno jest mi znaleźć kryteria, które przesądziły o
włączeniu do tej serii znaczka z Konarskim, upamiętniającego przecież zupełnie inne
wydarzenie, odległe w czasie od urodzin Kopernika o 300 lat. Chyba, że za kryterium
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to (wspólną cechę) przyjęto, iż w obu przypadkach chodziło o upamiętnienie jakichś
rocznic. Stąd moje wątpliwości.
Znaczek był drukowany techniką druku wypukłego (typografią) na trzech gatunkach
papieru:
 białym gładkim średnim, gumowanym po druku (guma żółtawa),
 białym gładkim cienkim, gumowanym po druku (guma żółtawa),
 białym gładkim bardzo cienkim (papier angielski), gumowany przed drukiem
(guma biała błyszcząca).
Zgodnie z opisami zawartymi w polskich katalogach 2, znaczki były drukowane w
następujący sposób:
1. w arkuszach 100-tu znaczkowych, na maszynie rotacyjnej. Składał się on z
dwóch sektorów, zawierających po 50 znaczków (pól) każdy, w układzie 10 x
5 znaczków. Na górnych marginesach arkuszy znajdują się liczby
rozrachunkowe, w obramowaniu składającym się z 8 +19 pionowych kresek o
wysokości – odpowiednio 26mm i 8mm.

2. na maszynie płaskiej, znaczek był drukowany z dwóch płaskich form
cynkowych 3:
 forma pierwsza była złożona z 4 sektorów po 20 znaczków w układzie 5 x
4 każdy, rozdzielonych w arkuszu drukowym pionowym i poziomym
niezadrukowanym pasem o wysokości i szerokości - odpowiednio - 30mm i
34mm pomiędzy obrazkami. Dwusektorowy arkusz sprzedażny
zawierający 40 znaczków (z międzypolem rozdzielającym sektory lewy i
prawy) uzyskiwano rozcinając poziomo arkusz drukowy na dwie części.
Arkusze sprzedażne 40-cio znaczkowe nie posiadały żadnych znaków
markacyjnych, linii ochronnych ani liczb rozrachunkowych;
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forma druga składała się z czterech sektorów po 50 znaczków, w układzie
10 x 5 każdy, rozdzielonych w arkuszu drukowym pionowymi i poziomymi
niezadrukowanymi pasami, podobnie jak mniejsze arkusze 80-znaczkowe.
Dwusektorowy arkusz sprzedażny zawierający 100 znaczków (z
międzypolem rozdzielającym sektory lewy i prawy) uzyskiwano w podobny
sposób jak arkusze sprzedażne 40-cio znaczkowe. Arkusze 100-tu
znaczkowe zawierały liczby rozrachunkowe w obramowaniu z pionowych
linii, w takim samym układzie, jak liczby rozrachunkowe na arkuszach
drukowanych na maszynie rotacyjnej (patrz il.2)4.

(Odmienny opis formy drugiej jest zawarty w Polskich Znakach Pocztowych –
autorzy piszą, że składała się ona z dwóch sektorów po 100 znaczków, z tym, że
każdy sektor dzielił się na dwie grupy po 50 znaczków każda (10 x 5),
rozdzielonych 34 mm międzypolem.5)
Oba przywoływane tu katalogi (PZP, KSZPZP) – pomimo różnic w opisie budowy
arkusza drukowego w odniesieniu do formy drugiej – wskazują, że zarówno arkusze
drukowane na maszynie rotacyjnej, jak i arkusze drukowane z drugiej formy płaskiej
składały się z sektorów zawierających po 50 znaczków, w układzie 10 x 5.
Mam jednak co do tego uzasadnione wątpliwości, gdyż kolega Staszek Fołta
udostępnił mi skan arkusza zawierającego 100 znaczków w układzie 10 x 10 (z
liczbami rozrachunkowymi na górnym marginesie, w następującej kolejności: 30000,
60000, 90000, 120000 150000, 30000, 60000, 90000, 120000, 150000), bez
żadnego podziału na sektory 50-cio znaczkowe rozdzielone międzypolem, co może
wskazywać, że znaczki były rzeczywiście drukowane na maszynie rotacyjnej, tyle że
nie z dwusektorowego walca (jak twierdzą autorzy opisów katalogowych), ale
ze wstęgi. Jest to jednak temat wymagający dalszych badań, możliwych po
uzyskaniu większej ilości materiałów (arkuszy 100-tu znaczkowych) i nie będę go w
tym artykule rozwijał.
Z uwagi na to, że takie stwierdzenie zaprzecza niejako dotychczasowym
katalogowym opisom sposobu drukowania tego znaczka, być może będzie ono
przyczynkiem do podjęcia takich badań przez uznanych ekspertów filatelistycznych.
Znaczki w arkuszach drukowanych na maszynie rotacyjnej mają ząbkowanie
ramkowe w wymiarze 12½ (arkusze perforowano jednocześnie z drukiem), natomiast
znaczki w arkuszach z form płaskich były perforowane po zakończeniu druku,
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ząbkowaniem liniowym w wymiarach 10½ lub 12. Jak podają autorzy PZP,
niedokładności maszyny perforującej, o wymiarze zasadniczym 12, spowodowały
występowanie ząbkowania nieregularnego wahającego się od 11½ do 12½ .6
Wszystkie wspomniane katalogi (PZP, KSZPZP, Fischer) wymieniają jedną
powtarzalna usterkę formy drukowej znaczka, a mianowicie literę „P” zamiast „R” w
słowie KONARSKI (KONAPSKI zamiast KONARSKI), występującą na różnych
polach arkuszy drukowanych z form płaskich. W zależności od formy usterka ta
występuje:
 na arkuszach drukowanych z formy pierwszej - na 5 polu w górnych
sektorach arkusza drukowego i na 15 polu w dolnych sektorach arkusza
drukowego;
 na arkuszach drukowanych z formy drugiej - na 25 polu w trzech sektorach
(10 x 5).
Nie jest to jednak jedyna powtarzalna usterka, jaką można spotkać na tym znaczku,
ale właśnie dzięki niej – a konkretnie jej położeniu - mogłem stwierdzić, że wszystkie
udostępnione mi przez A. Wroczyńskiego półarkusze drukowe (arkusze sprzedażne)
pochodzą z:
 pierwszej formy drukowanej na maszynie płaskiej,
 górnych sektorów arkusza drukowego - 40-to znaczkowego arkusza
sprzedażnego, z sektorami lewym i prawym.

Na wszystkich znajduje się kilka powtarzalnych – choć dotychczas
nieskatalogowanych – usterek, które chciałbym poniżej zaprezentować.
Usterka nr 1 – Pogrubiony dolny łuk główki litery „R” w słowie KONARSKI
Usterka ta występuje na 8 polu w lewym
górnym sektorze arkusza drukowego.
Usterkę znalazłem na wszystkich
czterech
górnych
arkuszach
sprzedażnych
oraz
na
dwóch
fragmentach pochodzących z innych
arkuszy (6-cio blok i dwa 12-to bloki).
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Usterka nr 2 – Kropka obok lewego oka Konarskiego
Usterka ta występuje na 12 polu w
lewym
górnym
sektorze
arkusza
drukowego
(na
tych
samych
półarkuszach występuje pogrubione „R”)
oraz na 2 polu w prawym górnym
sektorze arkusza drukowego. Usterkę
(połączoną z usterką nr 1) znalazłem na
wszystkich czterech górnych arkuszach
sprzedażnych
oraz
na
dwóch
fragmentach pochodzących z innych
arkuszy (6-cio blok i dwa 12-to bloki).
Natomiast usterka z pola 2 w prawym
górnym sektorze występowała na
czterech półarkuszach.
Usterka nr 3 – Przerwana lewa brew Konarskiego
Usterka ta występuje na 10 polu w
lewym górnym sektorze
arkusza
drukowego (łącznie z pogrubionym „R” i
kropką obok lewego oka Konarskiego).
Usterka
występuje na
wszystkich
czterech półarkuszach.

Usterka nr 4 – Krótsze górne ramię drugiej litery „K” w słowie KONARSKI
Usterka ta występuje na 6 polu w
prawym górnym sektorze arkusza
drukowego (łącznie z usterką z 2 pola
tego sektora). Usterka wystąpiła na
wszystkich czterech półarkuszach.

Usterka nr 5 – Plamka z lewej strony głowy Konarskiego
Usterka ta występuje na 14 polu w
prawym górnym sektorze arkusza
drukowego, na wszystkich czterech
półarkuszach oraz kilku fragmentach
pochodzących z innych arkuszy (8-mio
blok i dwa 12-to bloki).

Usterka nr 6 – Kolorowa ukośna rysa przez kilka znaczków
Usterka w kolorze obrazka występuje w
prawym górnym sektorze arkusza
drukowego. Zaczyna się na prawym
marginesie arkusza, na wysokości
znaczka z 20 pola i biegnie ukośnie w
górę przez:



znaczek z 15 pola sektora, przez
środek owalu z ornamentacją i
wizerunkiem Konarskiego oraz
górny róg marginesu (na tym
fragmencie rysa jest najbardziej
wyraźna),



lewy dolny róg marginesu znaczka
z 10 pola, prawą dolną część
marginesu oraz lewą górną część
owalu i górny margines znaczka z
9 pola sektora,



dolny i lewy margines znaczka z 4
oraz prawy margines znaczka z 3
pola sektora.

Usterka
występuje na
wszystkich
półarkuszach oraz fragmentach innych
arkuszy (8-mio blok i dwa 12-to bloki).

W tabeli przedstawiono – z konieczności - poszczególne fragmenty arkusza
odpowiadające przebiegowi rysy, gdyż usterka nie byłaby dostatecznie widoczna,
gdyby zamiast tych fragmentów pokazać skan całego sektora.
Rodzaj przedstawionych usterech świadczy o tym, że prawdopodobnymi
przyczynami ich wystąpienia było złe wytrawienie formy drukowej (krótsze górne
ramię drugiej litery „K”, pogrubiona główka litery „R” w słowie KONARSKI, przerwana
lewa brew Konarskiego) oraz zużycie formy w trakcie procesu drukowania (kropka
obok lewego oka, plamka z lewej strony głowy, ukośna rysa przez kilka znaczków
sektora).
Abstrahując jednak od przyczyn powstania tych usterek, wszystkie one są usterkami
powtarzalnymi, występującymi na różnych półarkuszach drukowych (arkuszach
sprzedażnych). Można zatem przyjąć, że występują one przynajmniej w części
nakładu znaczka PSPZP 95 / Fi.165.
Jak podkreślają wszyscy eksperci filatelistyczni i inni znawcy tematu, powtarzalność
jest jedną z podstawowych cech branych pod uwagę przy kwalifikowaniu usterek do
ich ujęcia i opisania w katalogu znaczków.
Mając na względzie to, co przedstawiono wyżej, zasadnym jest, aby i te usterki
zostały wyszczególnione w katalogach.
Roman Perkowski
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