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Niekatalogowany znaczek makulaturowy z 1948 r., z wydania okolicznościowego  

z dopłatą na rzecz Akcji Przeciwgruźliczej  w Polsce 

 

W dniu 16.12.1948 r. została wprowadzona do obiegu okolicznościowa seria znaczków z dopłatą na rzecz Akcji Przeciwgruźliczej 

w Polsce, o nominałach 3+2 zł, 5+5 zł, 6+4 zł i 15+10 zł (odpowiednio PSPZP 438 / Fi 485, PSPZP 439 / Fi 486, PSPZP 440 / Fi 487 

i PSPZP 441 / Fi 488). Znaczki były drukowane techniką rotograwiury w Drukarni Narodowej w Krakowie, walcami 

jednosektorowymi w układzie arkusza 10x10 pól. Pionowe nieparzyste kolumny arkusza (1, 3, 5, 7, 9) zawierają obrazek znaczka, 

natomiast kolumny parzyste (2, 4, 6, 8, 10) okolicznościową przywieszkę, nawiązująca do tematu akcji, będącej motywem 

przewodnim tego wydania. 

W dotychczas publikowanych katalogach znaczków polskich i specjalizowanych podręcznikach, jedynie katalog Fischer 

wymienia usterkę w postaci podwójnego ząbkowania poziomego na marginesie, występującą na znaczkach Fi 487 / PSPZP 440 

(nominał 6+4 zł) i Fi 488 / PSPZP 441 (nominał 15+10 zł), kwalifikując znaczki z taką usterką jako makulaturę filatelistyczną (MK). 

Prawdopodobnie autorzy tej części katalogu Fischera, w swoich pracach badawczych, nie stwierdzili wystąpienia tego rodzaju 

usterki na innych znaczkach z tej serii. W związku z tym, gwoli uzupełnienia, poniżej prezentuję niekatalogowaną parkę znaczków o 

nominale 5+5 zł (PSPZP 439 / Fi 486) z przywieszkami PSPZP – L-V, L-VI / Fi - Pw8, Pw9, a więc znaczki i przywieszki z VIII i IX 

poziomego rzędu arkusza, z podwójnym ząbkowaniem poziomym między nimi.  

 

            
 

Mam nadzieję, że kolejne wydanie katalogu Fischer uwzględni występowanie tej usterki. 

 

Na marginesie, trochę dziwi mnie zastosowana w PSPZP z 1999 numeracja części przywieszek (od L-V do L-X), gdyż nie odpowiada 

ona  położeniu przywieszek w arkuszu, a zatem ich rzeczywistej kolejności występowania w poszczególnych rzędach arkusza. 

Prawidłowa numeracja przywieszek w PSPZP powinna być następująca: 

 

JEST POWINNO BYĆ 

 L-I, L-II, L-III, L-IV OK 

 L-V L-VIII 

L-VI L-IX 

L-VII L-X 

L-VIII L-V 

L-IX L-VI 

L-X L-VII 

 

  Przykładowy pasek znaczka PSPZP 441 / Fi 488 z przywieszkami (w nawiasach numeracja wg PSPZP) 

        (L-I)          (L-II)          (L-III)        (L-IV)         L-VIII)        (L-IX)        (L-X)           (L-V)         (L-VI)         (L-VII) 

  
 

*** 

Od autorów "Podręcznika ..." 

 

Przywołana w artykule pomyłka numeracji przywieszek wynika z błędu redakcyjnego, tzn. przestawiono rząd górny ilustracji z 

dolnym. Za ów błąd przepraszamy. 
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