
 
(Pisownia zgodna z oryginałem) 

 
Sprawa dwóch arkuszy makulaturowych     W Krakowie, dnia 29 maja 1948 
znaczków „Bieg kolarski Warszawa – 
Praha – Warszawa”. 
 
 
Do 

Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafu 
w Krakowie. 
 
 

Odnośnie do pisma Głównej Składnicy w Warszawie z dnia 27.IV. 1948 Nr. ZD.1. Zał. 2. 
odnoszącego się do dwóch arkuszy makulaturowych znaczków po 15 zł. Bieg kolarski Warszawa - 
Praha, oświadczam co następuje : 
1/. W arkuszu pierwszym opuszczenie oddruku z walca II. a to napisu „ Warszawa, - Praha - 
Warszawa 1-5-9-V.1948, barwy granatowej na fladze czechosłowackiej oraz napisu „Bieg Kolarski” na 
pierwszym poziomym rzędzie znaczków arkusza, nastąpiło skutkiem spóźnionego dania tłoku, przy 
druku tego arkusza. Przez naciśnięcie nogą na t.z. pedał - czyli danie tłoku - maszynista przyciska 
walec drukarski do papieru, na którym następuje dopiero wtedy oddruk. W dotyczącym arkuszu , 
skutkiem spóźnionego dania tłoku, pierwszy rząd znaczków tego arkusza już przeszedł nad 
drukującym walcem i dlatego nie otrzymał z niego oddruków. Arkusz ten jest zatem drukiem 
makulaturowym, powstałym przypadkowo przez spóźnione danie tłoku. 
2/. W arkuszu drugim, brak części oddruków z walca II. na szeregu poszczególnych znaczków został 
spowodowany przypadkowym porwaniem przez nakładający aparat wraz z dotyczącym arkuszem i 
zakładki papierowej, służącej  do oddzielania setek przeliczonych arkuszy. Nakładka ta słuś^oa jŁo 
oddzielania setek przeliczonych arkuszy, porwana wraz z dotyczącym arkuszem dostała się w 
maszynie między ten arkusz a walec drukarski a skutkiem tego na niej zostały oddrukowane ozęśc 
napisów brakujące na tym, arkuszu. Arkusz ten jest zatem również przypadkowo powstałym drukiem 
makulaturowym.  
3/. Przesłanie tych dwóch makulaturowych arkuszy do Głównej Składnicy wśród dobrych arkuszy 
nastąpiło przez przeoczenie pracownika. Kontrola arkuszy odbywa się na hali przy maszynach 
drukarskich, wśród huku maszyn w wyziewach xylolu, farb i smarów, które bardzo ujemnie działając 
na pracownika wyczerpują go tym samym obniżają jego zdolność rozpoznawczy. Takie przeoczenia 
zawsze się zdarzały i będą się zdarzać w tych warunkach pracy i dlatego jest zarządzona druga 
kontrola Głównej Składnicy, w normalnych warunkach pracy. 
4/. Muzealną wartości posiadają tylko okazy ilustrujące przebieg produkcji znaczka, a więc projekty, 
próby barw, akcepty, oraz oddruki obrazujące poszczególne stadia produkcji danego znaczka. 
Natomiast wszelkie usterkowe druki o przypadkowo powstałych brakach, zamazaniach, wtórne odbitki 
na gumowaniu, przeperforowane znaczki i tp. są makulaturą. Takiej makulatury powstaje przy pro-
dukcji około 1/2 % w zależności od funkcjonowania maszyn. Że makulatura nie ma nietylko muzealnej 
wartości, ale że nawet jest zupełnie bezwartościową to najlepiej wskazuje na to nakaz niszczenia jej a 
nie odsyłania do Muzeum P. i T, 
5/. Że wśród filatelistów niektórzy zbiegają makulaturę a nawet płacą wysokie ceny za takie 
bezwartościowe makulaturowe druki, to również nie jest dowodem jaj muzealnej wartości. Także i 
wśród niefilatelistów są osobnicy zbierający pudełka od zapałek, podstawki pod piwo, fajki , guziki i tp. 
okazy, które również przez to nie nabierają „muzealnej wartości”. Zbieranie w rozumnych granicach i 
naukowe opracowywanie zbiorów jest jedną z podstaw postępu wiedzy, doprowadzone jednak do 
absurdu świadczy najwyżej o nienormalnym stanie danego osobnika i nie może być podstawą do 
oceny wartości.  
 

Prof.Stanisław Mikstein 
rzeczoznawca przy druku znaczków 

 


