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Uwagi do artykułu Lesława Schmutza opublikowanego w Filateliście nr 5/2019 pt.: 

„Wydanie okolicznościowe z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika - znaczek 
numer katalogowy Fi. ON 104“. 

 
Na wstępie kilka słów wyjaśnienia, co skłoniło mnie do napisania tego artykułu i 

podzielenia się aktualną wiedzą na temat walorów znaczka Generalnego Gubernatorstwa nr 
104. 

Jestem członkiem powołanej do życia w 1978 r. w Niemczech organizacji pod nazwą 
Arbeitsgemeinschaft Generalgouvernement 1939 – 1945 e.V, dalej w skrócie ArGe GG 
(Wspólnota Zainteresowanych filatelistyką Generalnego Gubernatorstwa), która w swoich 
szeregach zrzesza miłośników, kolekcjonerów i badających ten okres w historii filatelistyki. 
Celem ArGe GG jest gromadzenie dokumentów i walorów filatelistycznych, dowodów 
istnienia GG oraz wspieranie swoją wiedzą kolekcjonerów zajmujących się tą problematyką. 
W ArGe GG działają aktywnie specjalizujący się "szeregowi" filateliści, jak i eksperci w 
zakresie tematu GG. Zajmują się oni nie tylko zbieraniem i kolekcjonowaniem znaczków GG, 
lecz również badaniami pocztowych walorów i historycznych dokumentów oraz wydarzeń 
mających związek z okupacją niemiecką Polski w latach 1939 – 1945. [2] Członkowie ArGe 
GG, którzy znają język polski, z dużą uwagą śledzą publikacje i literaturę związaną z GG, 
pojawiającą się także na łamach fachowych polskich czasopism filatelistycznych.  

Artykuł p. Lesława Schmutza skłonił mnie do podzielenia się z zainteresowanymi 
aktualnym stanem badań na podstawie kontaktów z ArGe GG, znanej mi literatury i moich 
materiałów. Z przykrością stwierdzam, że przedstawione w artykule (jako coś nowego) 
informacje są już od wielu lat znane i nie przedstawiają aktualnego stanu wiedzy w tym 
zakresie. Na temat znaczka nr 104 napisano już bardzo wiele publikacji, a ArGe GG wydało 
w 2013 r. podręcznik tylko o tym jednym niemieckim znaczku (il. 1.). Tej pozycji literatury nie 
zauważył p. Schmutz w swoim artykule pomimo, że jest to dzisiaj najobszerniejsze fachowe 
wydanie na temat znaczka nr 104.  

 

 
il. 1. Okładka podręcznika ArGe GG z 2013 r. na temat niemieckiego znaczka Kopernika nr 104.  

  



W artykule pisze p. Schmutz: „Dotychczas nie spotkałem użytkowej przesyłki pocztowej 
opłaconej znaczkiem nr ON 100 lub ON 104.” W cytowanym zdaniu nazwa „użytkowej 
przesyłki pocztowej” jest dla mnie niezrozumiała, ponieważ nie udało mi się w stosownej 
literaturze polskiej znaleźć definicji mówiącej o takim rodzaju przesyłki. Z kontekstu 
powyższego cytatu domniemam, że autor artykułu nie spotkał się z przesyłkami z obiegu 
pocztowego opłaconymi znaczkami nr 100 lub 104.  

Chcę tutaj zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo wprowadzenia kolekcjonerów w błąd 
przez znanego, długoletniego eksperta jego stwierdzeniem, że czegoś nie widział, co 
sugeruje kolekcjonerom, że walory takie nie istnieją. By temu stwierdzeniu zaprzeczyć 
informuję, że na rynku filatelistycznym istnieje ogromna ilość kopert listów (il. 2. i 4.) i kartek 
(il. 3.) z faktycznego obiegu pocztowego ze znaczkami nr 100 i 104. Walory takie są ciągle 
do nabycia w internecie, oraz w różnych domach aukcyjnych. Jeśli ten użyty przez autora 
termin ma inne znaczenie, to powinien go w artykule objaśnić. 

a) 

  
b) 

  
c) 

 
il. 2. Awers i rewers koperty [4]: 
a) listu poleconego ze znaczkiem nr 104 wysłanego z Warszawy do Olsztyna, 
b) listu poleconego ze znaczkiem nr 73 i 100 wysłanego z Krakowa do Magdeburga, 
c) listu poleconego ze znaczkami nr 96 i 100 wysłanego z Tylicza do Zwolenia na Słowacji, ocenzurowana 
przez Wydział Cenzury Naczelnego Dowództwa Wermachtu w Wiedniu. 

 



  
il. 3. Polecona kartka okolicznościowa z widokiem pomnika Mikołaja Kopernika z datownikiem z datą FDC, 

znaczkiem nr 104 i okolicznościowym stemplem FDC nr 31 (ze zbiorów autora). 
 

  
il. 4. Koperta listu poleconego z Krakowa do Chemnitz z datownikiem pierwszego dnia obiegu (FDC) 

opłaconego arkusikiem nr 104 II/2 (ze zbiorów autora). 
 
Pokazana na il. 4 koperta jest typową przesyłką pocztową z tamtego okresu, w tym 

wypadku wielokrotnie przepłaconą, co się bardzo często zdarzało. W tamtym okresie było 
bardzo duże zapotrzebowanie na walory filatelistyczne, dlatego zdarzały się przykłady, w 
których nie przywiązywano większej wagi i znaczenia do uiszczania prawidłowej wysokości 
opłaty. Mimo to z perspektywy czasu widzimy, że dzięki takiemu ówczesnemu podejściu do 
tematu, mamy dzisiaj wyjątkowo ciekawy przekrój różnego rodzaju bardzo rzadkich walorów.  

Podana przez p. Schmutza w spisie literatury pozycja nr 5 jest niepełna i dlatego wymaga 
uzupełnienia. Domyślam się, że chodzi tutaj o wydany przez ArGe GG po raz pierwszy w 
2006 r. podręcznik nr H 60 (il. 5), który ze względu na duże zainteresowanie tym 
podręcznikiem, wznowiono jego w 2012 r., jednak bez wprowadzenia żadnch zmian na temat 
znaczka nr 104 (informację potwierdziłem w Redakcji Morgana Edition). Tytuł tego 
podręcznika w wolnym tłumaczeniu na język polski brzmi: „Podręcznik znaczków, błędów 



drukarskich, oznaczeń na arkuszach, abartów i makulatury Generalnego Gubernatorstwa”. 
Autorami podręcznika są: nieżyjący już niemiecki ekspert, który był również członkiem i 
ekspertem PZF ś.p. H.E. Jungjohann, oraz niemiecki ekspert od GG p. Michael Schweizer - 
przewodniczący ArGe GG. 

 
il. 5. Okładka podręcznika ArGe GG nr H 60 z 2006 r. 

 
il. 6. Czterosektorowy arkusz prób znaczka nr 104 z drugiego nakładu. 



 
W artykule p. Schmutza pokazany jest czterosektorowy arkusz próbny arkusików ze 

znaczkami nr 104 z pierwszego nakładu (sektory I/1 - I/4), o którym w innym miejscu artykułu 
czytamy: „Być może mój arkusz jest jedynym zachowanym arkuszem w drukarskiej postaci.” 
Do tego stwierdzenia mam kolejne uwagi. 

Na il. 6. pokazuję czterosektorowy arkusz prób znaczka nr 104 z drugiego nakładu 
(sektory II/1 - II/4). Arkusz ten pochodzi ze zbiorów polskiego kolekcjonera. Na skanie 
arkusza powiększono jego cechy charakterystyczne: 1 - dwa krzyżyki markacyjne (pasery)  
znajdujące się na lewym brzegu marginesu arkusza, 2 - punktura perforacyjna (nieprzekłuta), 
3 - oznaczenie nakładu i numeru sektora.  

Jak widać na arkuszu próbnym polskiego właściciela (il. 6.), pokazane są elementy druku, 
o których nie ma mowy w artykule p. Schmutza. Zatem, powstaje pytanie, czy zacytowany 
autor nie zauważył tych bardzo ważnych elementów, lub nie znalazł po prostu odpowiedzi, co 
one oznaczają, patrz il. 6., punkt 2 -  punktura perforacyjna z lewej i prawej strony arkusza. 

 
W Niemczech, wg informacji uzyskanych z ArGe GG, znanych jest do dzisiaj 5 arkuszy 

próbnych, które były sprzedane anonimowo już przed laty w renomowanych domach 
aukcyjnych. Jeden z tych arkuszy był z gumą, a inne były niegumowane na drzewnym 
papierze o odcieniu żółtawym. Wszystkie te czterosektorowe arkusze były w momencie ich 
sprzedania kompletne (nie przycięte), ze znakami markacyjnymi. Jeden z nich był pogięty i 
jego właściciel prawdopodobnie pociął go na 4 arkusiki lub parki, aby je oddzielnie 
sprzedawać. Właściciele tych arkuszy nie udostępniają informacji ani skanów ich „skarbów”. 
Są to rzeczywiście bardzo rzadkie walory, które należą do absolutnych i poszukiwanych 
rarytasów GG.  

W opisie il. 10. autor błędnie podaje: „.. do oznaczenia pierwszego nakładu”, a powinno 
być: „.. do oznaczenia drugiego nakładu.”, o czym świadczy rzymska cyfra II. 

Informacja na il. 10., że dla drugiego wydania wykorzystana została forma drukowa z 
pierwszego nakładu z dorytowaną drugą rzymską jedynką, nie jest nigdzie udowodniona! 

Usterki druków pokazane na il. 14.-17. [1] są już od wielu lat znane i nie będę tego tutaj 
komentował, bo przekroczyło by to ramy tego artykułu. W literaturze ArGe GG jest 
pokazanych i opisanych kilkadziesiąt różnych błędów drukarskich wydań znaczków nr 104, a 
badacze i „dociekliwi” ciągle jeszcze znajdują nowe, do dzisiaj niezauważone błędy. Niewiele 
jednak z nich zostało wprowadzonych do katalogu Michela (Schwaneberger Verlag GmbH).  
na co jest proste wyjaśnienie. Redakcja Michela wprowadza do katalogu tylko te usterki 
druku, które są do rozpoznania gołym okiem, bez użycia lupy czy mikroskopu! 

Również na temat wymiarów i błędów popełnianych przy rozcinaniu arkuszy na arkusiki 
sprzedażne jest wiele publikacji. Dlatego istniejące na rynku arkusiki o różnych wymiarach, 
np. krzywo pocięte, z perforacją na górze lub dole, itp. nie są katalogowane, lecz chętnie 
nabywane przez kolekcjonerów. 

Moim zdaniem, warto by odpowiedzieć na jeszcze wiele pytań związanych z tymi 
arkuszami próbnymi, m.in.: 
1. Dlaczego w ogóle potrzebne było drugie wydanie arkuszy nr 104?  
2. Czy do drugiego wydania użyto formy drukowej z pierwszego wydania z dorytowaną drugą 

rzymską jedynką w sygnaturze nakładu? 
3. Jeśli dla drugiego wydania wykonano np. drugą formę drukarską, to dlaczego występują te 

same usterki w sektorach wydania I i II, np. „złamana oś” na arkusikach nr 104 I, sektory 
I/4 i nr 104 II, sektory II/4? 

4. Czy do pierwszego wydania znaczka nr 104 użyto formy drukowej znaczka nr 100? Zdania 
na ten temat są podzielone, lecz dowodów na to do dzisiaj nie ma. 

5. Jaki był nakład wydania pierwszego i drugiego? 
Przy próbach odpowiedzi na te i podobne pytania, nie można niestety uzyskać żadnej 

pomocy ze strony aktualnie istniejącej wiedeńskiej drukarni, która przejęła po wojnie 
Wiedeńską Państwową Drukarnię drukującą wówczas wszystkie znaczki GG. Archiwum tej 
drukarni zostało po wojnie zniszczone, a aktualna drukarnia nie jest zainteresowana 
udzielaniem informacji z tego niechlubnego okresu historii. 

 



Jeszcze na zakończenie uwagi dot. objętości artykułu [1], zamieszczonego aż na 12 
stronach. Pokazanie 4 arkusików nr 104 na il. 2, 3, 4, i 5. jest moim zdaniem sztucznym i 
zupełnie niepotrzebnym rozszerzeniem artykułu o całe 2 strony. Jak wygląda arkusik 
sprzedażny jest powszechnie znane i w każdym katalogu znaczków GG pokazane. 
Wystarczyło by tylko napisać, że arkusiki były drukowane na czterech rodzajach papieru o 
barwach: białej, szarawej, szarawożółtej i żółtej. Podobna uwaga dotyczy il. 12. Wygląd 
niczym nie popartej rekonstrukcji arkusza wydania II (patrz powyżej il.6.) niczym się nie różni 
od wyglądu rekonstrukcji arkusza wydania I, pokazanego na il. 11. artykułu p. Schmutza. 
Wystarczyło by tylko wzmiankować, że arkusz wydania drugiego zawiera arkusiki z 
numerami sektorów II/1 - II/4. 

Zwymiarowanie arkusza próbnego na il. 7. [1] traktuję jako informacyjne. Uważam, że 
bardziej interesujące byłoby dla filatelistów zwymiarowanie perforowanego arkusza, przed 
jego pocięciem na arkusiki sprzedażne.   

Podsumowując moje uwagi muszę stwierdzić, że próba przybliżenia polskim 
czytelnikom wiadomości zawartych w artykule p. Schmutza zasługuje na uwagę, tylko 
wielka szkoda, że autor nie posłużył się najnowszą aktualną literaturą i wiedzą w 
poruszonym przez niego temacie.  
Chciałbym również tą drogą podziękować ArGe GG i wszystkim osobom, za udostępnienie 
mi ich materiałów oraz za ich cenne uwagi. Specjalne podziękowanie należy się 
kolekcjonerowi z Polski, który udostępnił mi skan arkusza próbnego z drugiego wydania, 
opisanego i pokazanego na il. 6. mojego artykułu. 
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