Tadeusz Jarawka, Stanisław Fołta
Ciekawa koperta listu Stanisława Miksteina do George Landré z kwietnia 1944 r.
oraz kilka uwag o prawdziwych i „filatelistycznych” listach w Generalnym
Gubernatorstwie. 1
Zanim opiszemy tą ciekawą „historycznie” kopertę, wpierw krótka informacja o obu
ekspertach. Młodsza (nie tylko) generacja filatelistów może sobie zadać pytanie, kim był
Stanisław Mikstein czy George Landré? Stanisław Mikstein (1888 - 1956) był z zawodu
nauczycielem matematyki w krakowskiej szkole średniej ("profesorem gimnazjalnym").
Nie był profesorem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu mimo, że tak się tytułował, co
było swoistym nadużyciem. Był natomiast wybitnym znawcą i ekspertem
filatelistycznym, zwłaszcza znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa (zwanego
dalej GG). W czasie okupacji niemieckiej (1939 - 1945) mieszkał w Krakowie, gdzie
intensywnie zajmował się działalnością filatelistyczną i publicystyczną. Wydawał
katalogi znaczków, publikował artykuły, współpracował z wieloma znanymi filatelistami i
domami aukcyjnymi. Pomimo wojny, filatelistyka w GG dalej funkcjonowała, co
potwierdzają ogromne ilości normalnych i „filatelistycznych“ listów znajdujących się do
dziś na rynku. W latach 1939 - 1944 filateliści zbierający znaczki GG mogli korzystać
tylko z niemieckich katalogów Michla, które były corocznie wydawane. Pierwszy katalog
znaczków GG w języku polskim i niemieckim wydał Mikstein w 1944 (il. 1.). Z jego
biografią można się zapoznać m.in. na stronie internetowej PZF-u. 1

il. 1. Pierwsza strona katalogu Miksteina; wydanie w języku polskim i niemieckim (wówczas okupanta).

Wiadomości o dr George Landré są dosyć skromne. Wiadomo, że urodził się w
Warszawie w 1899. Przed wojną, w czasie wojny i po wojnie mieszkał w Goslar (III
Rzesza / Niemcy). Z wykształcenia był inżynierem, także ekspertem od wszystkich
polskich znaczków, Litwy Środkowej i GG. Był ekspertem w Niemieckim Związku
Filatelistów (BPP) i w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ekspertów Filatelistycznych
(A.I.E.P.). 2
Obaj eksperci dobrze się znali i razem współpracowali również podczas wojny, czego
dowodem jest pokazany i opisany list (il. 2). List ten wysłał Mikstein dnia 14 IV 1944 z
Krakowa (GG) do Goslar (III Rzesza). List przeszedł drogę pocztową i dotarł do Goslar
16 IV 1944, co potwierdza stempel odbiorczy na rewersie. Jest to list wartościowy na
kwotę 2000 zł. Opłata (porto) w wysokości 4 zł jest zawyżona, gdyż zgodnie z
obowiązującą wówczas w GG taryfą pocztową powinna wynosić 1,88 zł. Zatem, list jest
przepłacony o 2,12 zł; poniżej zamieszczamy obliczenie prawidłowej opłaty za ten list
wartościowy. 3
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na stronie www.generalgouvernement.pl dokładnie wyjaśniono terminologię nazwy GG.

List do III Rzeszy o wadze 29 g: 48 gr, ubezpieczenie listu wartościowego za 2000 zł =
40 gr, opłata manipulacyjna za wartość ponad 200 zł = 100 groszy; razem 1,88 zł.

il. 2. Awers i rewers listu Miksteina do Landré z kwietnia 1944.

Na rewersie listu widać pięć śladów po wykruszonych pieczęciach lakowych, dwa
odciski w tuszu wykonanych okrągłym stemplem lakowym Stanisława Michsteina o
rysunku S/M, dwa stemple Wydziału Dewizowego GG, stempel odbiorczy u.p. Goslar
oraz odręczne potwierdzenie urzędnika celnego i jego podpis: „Versendung der
einliegenden Briefmarken ist durch die Genehmigung Nr. 160/XII/Az/O. v. 24.3.44.
gedeckt. Krakau d. 13. April 1944”. Tłumaczenie tego napisu na Polski oznacza, że
Mikstein dostał z Urzędu Dewizowego GG w Krakowie 24 III 1944 zezwolenie na
przesłanie w liście znaczków o wartości 2000 zł. Za taką kwotę można było wówczas
kupić np. 1,35 tony cukru (ówczesna, wojenna cena 1 kg cukru to 1,45 zł.). Trzeba tutaj
wyjaśnić, że wywóz dewiz lub przesyłanie listem dewiz lub znaczków do III Rzeszy i za
granicę było zakazane. Pomiędzy GG i III Rzeszą istniała tzw. „Granica policyjna, celna
i dewizowa“. Wg Instrukcji Celnej Władz GG, począwszy od 1 VI 1940, aby wysłać za
granicę dewizy lub znaczki o wartości powyżej 40 złotych, trzeba było mieć pozwolenie
z Wydziału Dewizowego. Należy tu nadmienić, że listy wartościowe wysyłane z GG z
zezwoleniem na przesyłkę dewiz są niezmiernie rzadkie, gdyż otrzymanie takiego
zezwolenia przez indywidualnego nadawcę było wyjątkowo trudne.
Poniżej pokazujemy inny ciekawy list wartościowy (40.000 zł) Miksteina (il. 3.) 4. List
ten jest ciekawy, ponieważ na rewersie widać ewidentnie, że był wysłany przez
Miksteina, lecz pod innym nazwiskiem. Są tam bardzo wyraźnie widoczne pieczęcie
lakowe Miksteina odciśnięte na laku i w tuszu. List posiada na awersie, w prawym
dolnym rogu stempelek gwarancyjny i podpis eksperta Lesława Schmutza. Jaki cel miał
Mikstein wysyłając ten list pod innym nazwiskiem, pozostawiamy to fantazji czytelnika.

il. 3. Awers i rewers listu wartościowego z listopada 1943.

Jeszcze kilka uwag wyjaśniających, dlaczego bardzo duża ilość listów z GG była
filatelistycznie preparowana. Otóż, filateliści zbierający znaczki GG, chcieli mieć jak
najszybciej w swoich zbiorach listy ze znaczkami, zaraz po ich wprowadzeniu do
obiegu, w tym także listy FDC. Aby to uzyskać, stosowali prostą metodę. Preparowali
listy filatelistycznie, była to tzw. „macha”, (spolszczone niemieckie słowo

Machwerk=tandeta, kicz, chałtura). Aby można było uzasadnić opłatę listu znaczkiem
za 10 zł deklarowano, że jest to list wartościowy za ok. 40.000 zł (w zależności od wagi
listu). Jeśli taki list nie był podejrzany, to nie był kontrolowany przez urzędników poczty
lub cenzury. Tym sposobem filateliści posiadali listy, które przeszły prawdziwy obieg
pocztowy. Należy tu podkreślić, że tylko listy z potwierdzeniem ich zawartości, lub listy
wartościowe wysyłane do urzędów lub banków, można uznać za prawdziwe.
Obserwowanie rynku filatelistycznego potwierdza, że popyt na listy GG jest dosyć duży
nie tylko w Polsce i w Niemczech, lecz również w USA. Listy wartościowe opłacone
zgodnie z taryfą pocztową osiągają wysokie ceny, które często przekraczają nawet
ceny katalogowe.
Innym tematem są tzw. „listy Siegera”. Na rynku filatelistycznym istnieje ich ogromna
ilość. Były one masowo wysyłane do konsula H.E. Siegera, który był doradcą
Niemieckiej Poczty Wschód (Deutsche Post Osten, w skrócie DPO) i ekspertem
filatelistycznym. Posiadał on własną filatelistyczną firmę, która do dzisiaj istnieje w
Niemczech. Listy do Siegera były przeważnie wysyłane z urzędu Pocztowego Kraków 3
na jego adres w Lorch Württemberg (III Rzesza). Prawie wszystkie te listy to typowa
„macha”. Na il. 4 pokazujemy dwa takie listy, 11-krotnie nadpłacone, wysłane tylko w
celach handlowych. Prawidłowa opłata pocztowa za owe listy powinna wynosić 84
groszy. Na temat listów Siegera istnieje w niemieckiej literaturze filatelistycznej wiele
informacji, których cytowanie tutaj przekroczyłoby ramy tego artykułu.

il. 4. Dwa FDC „listy Siegera” z 26 X 1943 i 26 X 1944.

Na rynku istnieją oczywiście także prawdziwe listy wartościowe o wysokich
nominałach. Na il. 5 pokazujemy prawdopodobnie jeden z najdrożej opłaconych listów
wartościowych GG o wartości 91.000 zł. 5 List ten był badany przez niemieckich
ekspertów, jest on w 100% prawdziwy i opłacony zgodnie z obowiązującą taryfą
pocztową kwotą 20 zł.

il. 5. Awers i rewers listu wartościowego wysłanego w styczniu 1944 z Krasnego Stawu do Miejskiej
Kasy Oszczędnościowej w Bad Tölz/Bayern (III Rzesza).

Na zakończenie chcemy przestrzec filatelistów przed kupowaniem drogich listów GG
bez gwarancji lub atestu. Rynek filatelistyczny zalewany jest ciągle coraz lepszymi

fałszerstwami. Faszerstwa walorów GG są często pokazywane i opisywane w
internecie. 6 Wiele stempli GG znajduje się w rękach prywatnych, co ułatwia fałszerzom
ich działalność na szkodę naiwnych filatelistów.
Zbieranie znaczków GG od początku ich wydawania w dniu 1 X 1939, aż do
ostatniego znaczka wydanego 25 X 1944 było bardzo popularne w GG i w III Rzeszy.
Do dzisiaj fascynują filatelistów te znaczki, zwłaszcza na listach. Tylko dokładne
zbadanie listu i to przez dobrego eksperta specjalizującego się w GG, może pomóc w
odróżnieniu „machy” od listu z prawdziwego obiegu pocztowego, opłaconego zgodnie z
obowiązującą w GG taryfą pocztową.
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Katalog Polskich Znaków Pocztowych Tom II 2016, str. 212, także: Arge Generalgouvernement 1939 - 1945 e.V. Handbuch #: H 52 „Die Postgebühren des
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