Tadeusz Jarawka
Niekatalogowane usterki znaczków i bloków obozu Dachau-Allach w Niemczech.
Obóz Dachau-Allach w pobliżu Monachium został oswobodzony 30 kwietnia 1945 przez amerykańską
7 Armię gen. Pattona. Bezdomnym Polakom pozwolono tymczasowo mieszkać w barakach byłego obozu
[1]. Po wyzwoleniu internowani w obozie Polacy powołali Komitet Polski Dachau-Allach, który
zorganizował własną pocztę oraz wydał znaczki i bloki z dopłatą na POLSKI CZERWONY KRZYŻ.
Na wszystkich znaczkach Dachau-Allach przedstawiono amerykańską flagę i polskiego orła oraz
angielski napis: „POLISH POLITICAL PRISONERS OUT OF GRATITUDE”, co znaczy „Polscy polityczni
więźniowie z wdzięczności”.
Znaczki i bloki są opisane w katalogu Fischera [2]. Niestety zawarte w katalogu Fischera informacje są
bardzo skromne i niezbyt zrozumiałe dla wielu filatelistów. Starałem się to wyjaśnić w opublikowanym w
2016 r. artykule "Próba aktualizacji-inwentaryzacji znaczków i bloków Obozu Polskiego Dachau-Allach w
Niemczech" [3]. Niektóre odmiany, jak np. proste czy pochyłe napisy na blokach, są opisane w moim
artykule i nie będę ich tutaj powtarzał.
Poniżej załączam sześć przykładów niekatalogowanych walorów, gdzie numeracja bloków jest oparta
na podstawie mojego artykułu [3].

il. 1 Zn. nr 1 by z usterką druku. Na zn. z 12 pola w arkuszu,
widoczny jest brak farby (biała plama) w górnym lewym rogu przy
nominale 25 PF i literze P (Poczta). Ta usterka druku występuje
na większości arkuszy znaczków 1 by.

il. 2 Blok nr 5 Aa bez znaku wodnego. Bloki te zasadniczo posiadają różne znaki wodne opisane w
literaturze [2] i [3]. Blok nr 5Aa bez znaku wodnego występuje bardzo rzadko.

il. 3 Blok nr 5 AaP - próba fazowa. Widoczny jest brak napisów i dwóch znaczków pierwszej kolumny.
Jest to bardzo rzadko spotykana próba tego wydania.

il. 4 Blok nr 5 Bca. Abklacz znaczka o wartości 1 Mk. Pokazany jest rewers bloku bez znaku wodnego.
Jest to bardzo rzadko spotykana usterka druku tego wydania.

il. 5 Blok nr 3 Bcas. Abklacz formy barwy niebieskiej na rewersie bloku bez znaku wodnego. Jest to
bardzo rzadko spotykana usterka druku na tym wydaniu.

il. 6 Blok nr 4 Aca z usterką druku. W napisie po prawej stronie bloku uszkodzona jest górna część litery
C w wyrazie DACHAU. Pokazana usterka druku jest dosyć częsta.
Moje uwagi na temat przedstawionych w artykule walorów potwierdziło mi kilka polskich i niemieckich
ekspertów. Również dla tych ekspertów były to ciekawostki, których jeszcze nie znali.
Technika produkcji znaczków Dachau-Allach była dosyć prymitywna. Dlatego zdaję sobie sprawę, że
na rynku filatelistycznym i w rękach wielu kolekcjonerów znajdują się z pewnością jeszcze inne odmiany i
walory z błędami czy próbami znaczków. Zachęcam posiadaczy takich ciekawostek do ich opublikowania,
co powiększyłoby skromną jeszcze wiedzę filatelistyczną na temat tych interesujących znaczków.
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