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Przedruk na „PROBUSIE” (PSPZP 374 / Fi 418)
W dniu 25.02.1947 r. został wprowadzony do obiegu znaczek opłaty PSPZP nr 374 (Fi 418), będący
przedrukiem znaczka PSPZP nr 357 (Fi 409) z nową wartością nominalną 5 zł (zarządzenie Min. P. i T. z 1947 r.
nr 3, poz. 13).
Z uwagi na kilkudniową rozbieżność między dniem wprowadzenia znaczka do obiegu (25.02.1947), a dniem
rozpoczęcia przedruku arkuszy znaczka PSPZP 357 / Fi 409 na znaczek PSPZP 374 /Fi 418 (7.03.1947), znaczki
kasowane i całości pocztowe ofrankowane tym znaczkiem, pochodzące z obiegu pocztowego nie mogą być
opatrzone stemplem z datą wcześniejszą niż 7.03.1947 r. Jest to jednak data czysto teoretyczna, gdyż gotowe
arkusze znaczków były przekazywane przez drukarnię do Głównej Składnicy Materiałów PocztowoTelegraficznych i dopiero z tej składnicy następowała dystrybucja do urzędów i placówek pocztowych.
Przedruk, według projektu J. Wilczyka, został wykonany techniką typografii w Drukarni Narodowej w
Krakowie, formą cynkową wykonaną w firmie Piotr Kud Fototechnika Kraków. Do przedruku użyto arkuszy
znaczków PSPZP nr 357 (Fi 409), pochodzących z walców I – IV. Znaczki przedrukowywano w kilku fazach, w
okresie od 7.03.1947 do 3.04.1947 r., w wyniku czego występują różnice barwy przedruku na znaczkach, w
zależności od tego, z której fazy produkcji znaczki pochodzą. W dniach 7 – 12.03.1947 używano farby
czerwonej, w dniach 13-23.03.1947 – farby czerwonej i pomarańczowej, w dniach 24.03. - 3.04.1947 farby
karminowej1.

przedruk czerwony

przedruk pomarańczowy

przedruk karminowy

Użyte do przedruku znaczki podstawowe były drukowane na papierze szarym, średniej grubości i były
perforowane liniowo miarami: ZL 10¾ (znaczki z walców I – III) i ZL 11 (znaczki z walca IV) – znane są
znaczki pochodzące z arkuszy wydrukowanych na kartonie o grubości między 0,16 – 0,20 mm (miałem okazję
mierzenia grubości papieru takich znaczków, znajdujących się w kolekcji jednego z kolegów filatelistów).
Nakład znaczków przedrukowanych wyniósł łącznie 9.779.500 szt. (97.795 arkuszy), w tym: z walca I – 5.707
arkuszy, z walca II - 30.661 arkuszy, z walca III – 31.871 arkuszy, z walca IV – 29.556 arkuszy2
Podstawowa barwa rysunku znaczka jest czarnoszara (ze zmiennym nasyceniem), wyróżnia się natomiast – jak
wspomniano wyżej – odmiany barwne przedruku, na podstawie których są klasyfikowane odmiany znaczka
PSPZP 374 (Fi 418):
- czerwoną (w świetle UV 380 nm – liliowoczerwona) – znaczki podstawowe z walców II i III, perforacja
ZL 10¾,
- pomarańczową (w świetle UV 380 nm – pomarańczowobrązowa) – znaczki podstawowe z walców II i III,
perforacja ZL 10¾,
- karminowa (w świetle UV 380 nm – ciemnokarminowoliliowa) – znaczki podstawowe z walców I i II,
perforacja ZL ¾ oraz z walca IV, perforacja ZL 11
Znaczek wycofano z obiegu w dniu 15.10.1948 r. zarządzeniem Min. P. i T. z dnia 16.09.1948 r. (Dz. T. z 1948
r. Nr 13, poz. 35).
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Polskie Znaki Pocztowe pod red. A. Łaszkiewicza i Z. Mikulskiego, tom II str. 361-362 (PPF „RUCH”,
Warszawa 1960)
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jw. oraz: Sprawozdania St. Miksteina z druku znaczków w Drukarni Narodowej w Krakowie za miesiące
marzec i kwiecień 1947 r. (www.phila.pl)

Prof. J. Wilczyk zaprojektował przedruk w taki sposób, żeby określone elementy projektu (gwiazdki) znalazły
się we właściwym położeniu na znaczku (gwiazdka lewa na cyfrze „6” starego nominału, gwiazdka prawa na
literach „ZŁ” określających walutę starego nominału).
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Arkusz znajduje się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Przygotowano 20. znaczkową planszę przedruku. Czynność tę wykonano jednak niestarannie. Skutkiem jest
widoczna gołym okiem różnica w położeniu względem siebie przedruków na sąsiadujących ze sobą środkowych
polach arkusza (pola 15-16, 35-36, 45-46, 55-56, 75-76 i 85-86). Planszę sfotografowano, a otrzymany 20.
znaczkowy negatyw pocięto na 5. znaczkowe mniejsze negatywy. Negatywy te skopiowano na płytki cynkowe
pokryte emulsją światłoczułą, uzyskując w ten sposób po trawieniu chemigraficzne klisze cynkowe.
Poszczególne klisze złożono w poziome 10-ciopolowe rzędy, tworząc 100. polową formę przedrukową dla
całego arkusza.

pole 34

pole 74

pole 35

pole 75

pole 36

pole 37

(prawa klisza położona wyżej)

pole 76

pole 77

(prawa klisza położona niżej)

Poza tym, na większości arkuszy znaczka PSPZP 374 (fi 418), oprócz wspomnianych wyżej niewielkich
przesunięć pionowych, w niektórych rzędach poziomych występują niewielkie poziome przesunięcia przedruku
wynikające z rozluźnienia formy, albo niewielkiego przesunięcia arkuszy w trakcie druku (przeważnie lewa
gwiazdka przedruku wychodzi poza lewą ramkę rysunku znaczka). Przesunięcia mogą występować:
- w całym poziomym rzędzie (10 pól)
- w części rzędu (lewej lub prawej) na pięciu kolejnych znaczkach, odpowiednio do wielkości pojedynczej kliszy
(5 pól),
- na pojedynczych znaczkach, parach lub trójkach znaczków w rzędzie (pojedyncze lub zgrupowane pola).

niewielkie poziome przesunięcie przedruku w lewo w całym rzędzie arkusza

niewielkie przesunięcie przedruku w lewo na trzech pierwszych polach rzędu arkusza

Pomimo, że z przekazanych do Drukarni Narodowej w Krakowie arkuszy znaczka nr 357 zwrócono ponad
4.500 arkuszy makulaturowych (nie nadających się do przedruku), to wśród przyjętych do przedruku znalazły się
arkusze makulaturowe znaczka nr 357, z podwójną perforacją poziomą. Nie dysponując jednak obrazem znaczka
PSPZP 374 (Fi 418) z taką usterką perforacji, mogę jedynie zaprezentować obraz tej usterki na znaczku
podstawowym użytym do przedruku (PSPZP 357 / Fi 409).

Wykorzystanie do przedruku gotowych arkuszy znaczka wcześniejszej emisji sprawiło, że na znaczkach emisji
przedrukowej występują wszystkie usterki formy drukowej znaczka PSPZP 354 (Fi 409) oraz dodatkowo usterki
formy przedrukowej, a także jeden znany przypadek błędu przedruku na znaczku podstawowym
pochodzącym z IV walca (przedruk o barwie karminowej), w postaci przedruku podwójnego. Znaczek z takim
błędem (użyty pocztowo), został przypadkowo odnaleziony na przesyłce poleconej ofrankowanej zgodnie z
obowiązującą w ówczesnym okresie taryfą opłat pocztowych.4

dobrze widoczny przedruk podwójny
Wynikiem techniki, jaką dokonywano przedruku, na znaczkach PSPZP 374 (Fi 418) występuje duża ilość
usterek wszystkich elementów przedruku (gwiazdek kasujących, cyfry 5 nowego nominału i liter „ZŁ”), w
postaci niedobitych kresek, rozmazanych konturów lub rozlania farby. Po analizie arkuszy, półarkuszy i
pojedynczych znaczków tego wydania można stwierdzić, że zdecydowana większość takich usterek miała
charakter przypadkowy, wynikający ze źle dobranej lepkości farby użytej do przedruku, zbyt dużego lub zbyt
słabego docisku, albo z przejściowego zanieczyszczenia formy przedrukowej.5
Poniżej przedstawiam kilka przykładów przypadkowych usterek przedruku.

uszkodzona lewa gwiazdka
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rozlana farba wewnątrz cyfry „5”

S. Walisch: Jednak istnieje podwójny nadruk na „Probusie” (PZP nr 418) – Przegląd Filatelistyczny nr 6/2014
Odmienne zdanie prezentował M. Perzyński w swoim artykule „Nadruk na „Probusie””, który na podstawie
badanych przez niego arkuszy zakwalifikował tego rodzaju usterki jako powtarzalne. Na badanych przeze mnie
arkuszach większość usterek opisanych w przywołanym artykule nie wystąpiła lub wystąpiła incydentalnie, stąd
stwierdzenie, że w większości były to usterki przypadkowe (ewentualnie występujące w niewielkiej części
nakładu i z tego względu nie kwalifikujące się do przypisania im cechy powtarzalności) – Filatelista nr 12/1969.
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uszkodzona litera „Z” i braki farby w „ZŁ”

uszkodzone litery „Z” i „Ł” w „ZŁ”

okrągła plamka w kolorze tła wewnątrz prawej gwiazdki
Oprócz usterek przypadkowych, na znaczkach tej emisji występuje również kilka powtarzalnych usterek formy
przedrukowej. Są to:
Pole
23.

Opis usterki
uszkodzona stopka litery „Ł” w
„ZŁ”

29.

przerwane prawe
prawej gwiazdki

45.

przerwana górna linia daszka cyfry
„5”

52.

barwna podłużna plamka w
kolorze przedruku (łezka) na
lewym marginesie znaczka, z
lewej strony lewej gwiazdki
przedruku

71.

barwne
plamki
w
kolorze
przedruku
przy
lewych
(środkowym i górnym) ramionach
lewej gwiazdki przedruku

95.

barwna
plamka
w
kolorze
przedruku na lewym marginesie
znaczka, na wysokości rzymskiej
cyfry „IV” znaczka podstawowego

górne

ramię

Obraz usterki

100.

zniekształcona litera „Z” w „ZŁ

obraz usterki w skali szarości

*) Usterki na 23, 29 i 100 polu arkusza są powtarzalne w całym nakładzie (ewentualnie w jego zdecydowanie
większej części – wystąpiły na wszystkich badanych przeze mnie arkuszach), pomimo tego nie są
wymienione w katalogu Fischera.
W obrocie filatelistycznym występują również:
1. Bloki legitymacyjne (znaczki z liczbami rozrachunkowymi na górnym lub dolnym marginesie).

2. Znaczki metrykalne (dwa znaczki z lewego dolnego rogu arkusza z marginesami, z oznaczeniem nakładu i
numeru walca pod 91/92 polem arkusza

3. Wzorcowe odbitki kontrolne przedruku na niegumowanym szarym papierze średniej grubości.
(niestety nie dysponuję obrazem takiej próby)
4. Znaczki i bloki znaczków pochodzące z makulatury przedrukowej, a wśród nich:
- znaczne przesunięcia przedruku w pionie i w poziomie

przesunięcie poziome

przesunięcie pionowe i poziome

- przedruki odwrócone i przedruki odwrócone ze znacznym przesunięciem w pionie lub w poziomie

przedruk odwrócony z przesunięciem poziomym

przedruk odwrócony z przesunięciem pionowym

- wtórne odbitki maszynowe przedruku na stronie gumowanej
(niestety nie dysponuję obrazem takiego znaczka)
- znaczki nieperforowane (znaczki podstawowe pochodzą z IV walca - przedruk w barwie karminowej)

parka znaczków nieperforowanych

Z uwagi na duży nakład i umiarkowaną cenę rynkową znaczków PSPZP 374 (Fi 418), dotychczas nie są znane
przypadki fałszerstw tego znaczka.
Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pomoże czytającym go i zainteresowanych tematem kolegom filatelistom na
pogłębienie wiedzy o opisanym znaczku i ewentualne dokładniejsze usystematyzowanie posiadanego zbioru.

