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Poczta przewidziała denominację złotego już w 1993 roku!
Dotąd ani w katalogach, ani też w żadnych publikacjach prasowych, internetowych lub
książkowych nie spotkałem opisu usterki, która występuje na znaczku nr 3279 (Fi. 3308).
Wydaje mi się ona zabawna, gdyż proroczo zapowiedziała mającą nadejść wkrótce
denominację złotego, a zarazem idealnie przewidziała jej wysokość.
Znaczek z obiegowej serii „Owoce drzew iglastych”, o nominale
10000 zł, przedstawiający szyszkę limby (Pinus cembra – Pinaceae),
wprowadzono do obiegu 30 czerwca 1993.(1 Wydrukowano go w
PWPW
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jednosektorowymi w arkuszach 10x10 pól w nakładzie 15,83 mln
sztuk.
Nominał 10000 zł w chwili wprowadzenia znaczka do obiegu niezbyt
pasował do ówczesnej taryfy,(2 jednak inflacja była wysoka, a podwyżki
cen usług pocztowych oczywiste i spodziewane. Do 14 lutego 1994 nie
można było samodzielnie nim opłacać żadnej przesyłki krajowej, tylko w połączeniu ze
znaczkami innych nominałów; nawet zgodnie z kolejną taryfą(3można nim było
samodzielnie opłacać (z przesyłek krajowych) tylko zamiejscowy list 500 – 1000 g oraz
druki 1000 – 2000 g. Owszem, pasował do wielu rodzajów przesyłek krajowych i
zagranicznych, lecz jako składowa opłaty, np. jako świadczenie dodatkowe: – „traktowanie
przesyłki listowej jako ekspresowej” oraz „przewóz listu oznaczonym kursem pocztowym
(list dworcowy)”.. Może dlatego, jako wydanie eksploatacyjne do 31 grudnia 1996(4był
popularnym i codziennym gościem na kopertach ówczesnych przesyłek.
Nominał 10000 zł oczywiście wyrażony był w „starych złotych”. Wymiana pieniędzy
miała przecież nastąpić dopiero 1 stycznia 1995. Półtora roku wcześniej nikt jeszcze nie
wiedział, jaki będzie ekwiwalent nowego złotego (PLN) wobec dotychczasowej waluty.
Więcej, jeszcze nie mówiło się nawet o potrzebie wymiany złotego, choć inflacja trwała w
najlepsze!
Krótko po wprowadzeniu znaczka do obiegu, wczesną jesienią 1993, zwróciłem uwagę
na kopertę listu, na której był naklejony między innymi ten znaczek. Był na nim jakiś
paproch po „1” w liczbie „10000” nominału, jakby przecinek. Niestety, paproch strącić się
nie dał, bo był na znaczku… wydrukowany. Przejrzałem większy zapas kopert i
stwierdziłem jeszcze na kilku występowanie takiego samego „przecinka” w nominale.
Przejrzałem także w urzędzie pocztowym w mojej miejscowości kilka dostępnych arkuszy
tego znaczka. Wszystkie na 69. polu miały tę samą usterkę – przecinek po „1” w
nominale. Przypominam – dzisiejszy nowy złoty równa się 10.000 starych złotych, czyli w
zapisie graficznym jakby 1 PLN = 1,0000 zł – dokładnie tak, jak na „proroczym” znaczku.
Myślałem, że usterka jako ewidentnie powtarzalna zostanie dość szybko
skatalogowana, więc nie zawracałem sobie nią głowy. Lecz skoro przez ponad 27 lat nikt
jednak nie zwrócił na nią uwagi, postanowiłem o niej wspomnieć. Wiem, że nie jest
powtarzalna w całym nakładzie, ale bez wysiłku zgromadziłem ok. 10 sztuk znaczków z
usterką na całościach i luźnych znaczkach z obiegu. Widziałem w różnych miejscach kilka
kolejnych arkuszy, na których zawsze w tym samym miejscu występował „przecinek”. Ba,
w Urzędach Pocztowych Szczecina i Goleniowa nie spotkałem arkuszy bez tej usterki.

Cztery załączone ilustracje przedstawiają w kolejności: całość z datą stempla
02.10.1995, całość z datą stempla 20.10.1995, czwórkę znaczków niekasowanych z
fragmentem prawego marginesu arkusza, kupioną na poczcie wczesnym latem 1993
(koniec czerwca/początek lipca), wycinek z datą stempla - 09.06.1996.

Ostatnio miałem dostęp do arkuszy, które usterki na
69. Polu nie mają, lecz ... we wszystkich arkuszach
na 60. polu jest uszkodzone „z” w zł. Ej usterki nie
ma na arkuszach z usterką na 69. polu. Być może,
z jakichś powodów wymieniono formę? Pytanie na
dzień dzisiejszy pozostaje bez odpowiedzi.
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Zarz. Nr 52 Dyrektora PP z 21.06.1993.
Taryfa obowiązywała od 22 lutego 1993 do 14 lutego 1994 (zarz. nr 15 Dyr. PP z 15.02.1993).
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Taryfa obowiązywała od 15 lutego 1994 do 31 stycznia 1995 (zarz. Nr 8 Dyr. PP z 19.01.1994).
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Zarz. Nr 105 Dyrektora PP z 14.11.1996.
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