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Niekatalogowana makulatura znaczka PSPZP 476 / Fi 517 
 

W dniu 15.05.1950 r. zostały wprowadzone do obiegu dwa znaczki z wydania 
okolicznościowego z okazji akcji walki o pokój (PSPZP 476 / Fi 517 - zielony, o nominale 
10 zł i PSPZP 477 / Fi 518 - czarnawobrązowy, o nominale 15 zł). Znaczki były 
drukowane techniką rotograwiury, w Drukarni Narodowej w Krakowie, walcami 
jednosektorowymi na arkuszach 100.polowych, w układzie 10 x 10 pól, na papierze 
cechującym się znacznymi wahaniami grubości: 

 bezdrzewnym, białym średnim, lekko 
prześwitującym, 
 bezdrzewnym, szarożółtawym średnim, 

szorstkim sztywnym. 
Perforacja liniowa o miarach: ZL 10¾, ZL 11¼. 
Projektantem znaczków jest T. Trepkowski, a ich 

rysunek przedstawia "gołębia pokoju na globie 
ziemskim przepasanym białą wstęgą z napisem 

WYWALCZYMY TRWAŁY POKÓJ". Jest to gołąb rasy „Olbrzym polski”, którego masa 
dochodziła do 800 g. Niestety, rasa ta została przez polskich hodowców utracona. „Akcję 
walki o pokój” przeprowadzono w maju i czerwcu 1950 r. w celu zbierania podpisów pod 
apelem Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Sztokholmie, wzywającym do zakazu 
produkcji i rozprzestrzeniania broni atomowej. 
 W wykazie znanych usterek perforacji tych znaczków Podręcznik Specjalizowany 
(wydanie z 2002 r.) wymienia dla znaczka 476 przesunięcie perforacji w pionie: 
 znaczki bez napisu "POCZTA POLSKA" albo 
 znaczki z dwukrotnie występującym napisem "POCZTA POLSKA" (na górze i na dole 

znaczka), 
 

O wiele "skromniejszy" pod tym względem jest katalog FISCHER tom 1(wydanie 2022 
i wcześniejsze), który jako makulaturę z perforacji znaczka 
PSPZP 476 / Fi 517 kataloguje wyłącznie podwójną perforację 
pionową (MK1) i podwójną perforację poziomą (MK2). Nie 
jestem jednak pewien czy nie wkradł sie tu jakiś błąd, gdyż 
zarówno wydawany wcześniej katalog specjalizowany 
(KSZPZP 1990), jak i Podręcznik Specjalizowany (2002) 
wymieniają wystąpienie takich usterek na znaczku PSPZP 477 
/ Fi 518. Abstrahując jednak od tego, chciałbym poniżej 
zaprezentować jeszcze inny przykład makulatury z perforacji 
znaczka PSPZP 476 / Fi 517, niż opisany w Podręczniku 
Specjalizowanym, a mianowicie znaczek z przesuniętą 
perforacją poziomą, z napisem "POCZTA POLSKA" na górze. 

Mam cichą nadzieję, że autorzy wspomnianego wcześniej katalogu, powszechnie 
używanego przez większość polskich filatelistów, czytują od czasu do czasu publikacje 
na stronach internetowych poświęconych filatelistyce. Może przypadkiem przeczytają ten 
krótki tekst, który zainspiruje ich do stosownego uzupełnienia kolejnego wydania 
katalogu o zaprezentowany wyżej rodzaj makulatury, a może także do zweryfikowania 
informacji dotyczących podwójnej perforacji pionowej i poziomej na znaczkach tego 
wydania. O autorów Podręcznika Specjalizowanego się nie martwię, gdyż - z pewną 
dozą nieśmiałości muszę przyznać, że ja opisuję lata 1944 - 1950. 


