Roman Perkowski
Niekatalogowana makulatura znaczka PSPZP 419 (Fi. 451).
W dniu 15.07.1948 r., w celu upamiętnienia 100. rocznicy Wiosny Ludów, wprowadzono
do obiegu zn. PSPZP 419 (Fi.451), którego rysunek zawierał podobizny dwóch polskich
generałów, bohaterów powstania węgierskiego w 1948 r., a mianowicie - Henryka
Dembińskiego i Józefa Bema. Znaczek o nominale 30 zł, był jednym z trzech znaczków tego
samego wydania okolicznościowego (PSPZP 419 - 421).
Bazując na treści zarządzenia wprowadzającego znaczki do obiegu (zarządzenie Min.
P. i T. z dnia 5.07.1948 r. - Dz.T. z 1948 r. Nr 10, poz. 27), projektant znaczka nie ustrzegł
się błędów merytorycznych, i - powtarzając za treścią zarządzenia - umieścił na rysunku
znaczka błędny rok śmierci gen. H. Dembińskiego (jest 1791 - 1866, powinno być 1791 1864) oraz błędny rok urodzin gen. J. Bema (jest 1795 - 1850, powinno być 1794 - 1850).
Znaczek został wydrukowany techniką rotograwiury, w Drukarni Narodowej w Krakowie,
na arkuszach 90. znaczkowych, w układzie 10 x 9 pól, z liczbami rozrachunkowymi na
górnym i dolnym marginesie oraz oznaczeniem numeru nakładu i numeru walca (N.1.W.I.)
przed 71 - 81. polem oraz po 80 - 90. polu arkusza. Znaczek wydrukowano w jednym
nakładzie, w ilości 4.368.420 szt.
W katalogu Fischer 2022 tom 1, seria znaczków poświęconych 100. rocznicy Wiosny
Ludów została uzupełniona o wydany wcześniej (15.03.1948 r.), z tej samej okazji, znaczek
Fi. 450 / PSPZP 402 o nominale 15 zł. Właśnie na tym znaczku (i tylko na nim) zostało w
katalogu wymienione wystąpienie błędu drukowania, w postaci druku na zagiętym papierze
(Fi. 450MK1).
Poniżej chciałbym przedstawić wystąpienie innego błędu drukowania, w postaci druku
na sfałdowanym papierze, na znaczku PSPZP 419 / Fi. 451 (nominał 30 zł), jaki znalazłem
wśród kasowanej masówki, pochodzącej z użytkowego obrotu pocztowego.
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Nasuwają się z tego dwa wnioski:
- czasami warto poświęcić trochę czasu na przejrzenie kasowanej masówki, gdyż
można wśród takich znaczków znaleźć coś rzeczywiście godnego uwagi,
- jeśli autorom katalogu Fischer zdarza się przeglądać specjalistyczne strony
internetowe poświęcone filatelistyce, to być może przeczytają ten krótki tekst, co pozwoliłoby
im uzupełnić przyszłe wydanie katalogu o opisany tutaj przypadek.

