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„ZNACZKI KRAKOWSKIE 25 HAL. PRZEDRUKOWANE I FORMA”. 

 
Pod takim tytułem ukazał się artykuł w kwietniowym 4 numerze „Filatelisty” w 1956 roku. W tym miejscu 

odsyłam zainteresowanych treścią tego artykułu na stronę 66 i 67. Ja natomiast wrócę do tematu i przedstawię 

stan aktualnie znanej mi wiedzy w tym kierunku. Nie przypadkowa kolejna już moja wizyta w Muzeum Poczty i 

Telekomunikacji we Wrocławiu zapoznałem się ze stanem posiadania przez Muzeum znaczków 25 halerzowych 

przedrukowanych I formą. Do tej pory jak wynika z treści artykułu (1) znanych jest 7 sztuk znaczków opłatnych 

25 halerzy, przedrukowanych I formą zamiast formą IIB, a mianowicie: znaczek z pozycji w arkuszu  3, pozycje 

w czworobloku 33,34,43,44 i 2 znaczki z pozycji 35,45. Tyle w artykule. Natomiast „wieść gminna ludu 

filatelistycznego niesie”, że po świecie „tułają” się kolejne pozycje tzn. 2, 4, 25 podobno już w Kraju, oraz  41 

czekające na łaskwy los, który pozwoli im wrócić do Kraju. Tak mówią fakty pisane i wieści. Ja powrócę do 

faktów czyli mojej wizyty w Muzeum we Wrocławiu i za zezwoleniem Muzeum informuję, że na stanie 

Muzeum są dwie parki 25 halerzy przedrukowanych I formą z pozycji w arkuszu 33 – 34 B1 (tzw. cieńkie Z) 

oraz pozycje 43 – 44 B1 (tzw. cieńkie Z). Wynika z tego, że albo podano mylnie informację o czworobloku  w 

układzie pozycji 33-34, 43-44 w artykule (1) lub w tamtym czasie był jeszcze zachowany czworoblok ? Muzeum 

z tego czworobloku posiada jak wynika z faktów dwie parki. Wspomniane znaczki są niekasowane z pełną 

oryginalną bardzo dobrze zachowaną gumą bez śladów po ewentualnych podlepkach lecz ze stempelkiem 

gwarancyjnym SM i Mikstein oraz jego opisem czarnym atramentem określającym pozycje w arkuszu. Jedynie 

na poz. 43 w prawym dolnym rogu znajduje się odcisk  palca w postaci lini papilarnych dokonanych czarną 

farbą. Za zgodą Muzeum przedstawiam poniżej opisane parki w awersie i rewersie. 

                                  
                                     il. 1 – awers poz. 33 – 34 B1.                                 il. 2 – rewers poz. 33 – 34 B1. 

 

                                          
                              il. 3 – awers poz. 43 – 44 B1.                               il. 4 – rewers poz. 43 – 44 B1. 

Do dzisiaj nie kwestionowano prawdziwości znanych pozycji, które gwarantowano lub atestowano. Sądzę, że 

czynione próby kwestionowania legalności niektórych wydań dotyczących Polskiej Filatelistyki bez podawania 

faktycznych dowodów rzeczowych są wielce szkodliwe jak i nieodpowiedzialne, a tak prawdę mówiąc czemu 

lub komu mają służyć ?  W moim posiadaniu znajdują się fotokopie pozostałych wymienionych w artykule 

pozycji, które nie pokazuję, ponieważ nie wystąpiłem do właścicieli o prawo ich publikowania. Polecam gorąco 

odwiedzanie Muzeum, które jest w posiadaniu pięknych walorów filatelistycznych jak i przemiłych 

pracowników pomocnych w każdym kierunku dla odwiedzających Muzeum. 
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