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STEMPLE „V" i „S" w GENERALNYM GUBERNATORSTWIE*

Poczta GG w celach propagandowych sporadycznie odbijała na listach i kartkach tzw. „V” i „S”
stemple, co jest skrótem od Viktoria i Sieg (zwycięstwo). Stemple te były używane tylko w okresie
od połowy 1941 r. do 31 grudnia 1941 r. Późniejsze zastosowania tych stempli są znane, jako
przypadkowe produkty z ignorancji lub filatelistyczna macha. Stemple znane są z dystryktów:
Kraków, Warszawa, Radom, Lublin i Galicja.
1 - z dystryktu Kraków znane są 53 „V” stemple:

2 - z dystryktu Warszawa znanych jest 7 „V” stempli:

3 - z dystryktu Radom znanych jest 19 „V” stempli:

4 - z dystryktu Lublin znanych jest 11 „V” stempli:

5 - z dystryktu Galicja znane są 3 „V” stemple:

6 - „S” stemple znane są: 2 x dystrykt Lublin, Radom i Warszawa:

Dotychczas znanych jest ok. 15 „S” stempli, z tego kilka nie można jednoznacznie
przyporządkować do jednego z dystryktów.
Poniżej pokazano awers koperty listu miejscowego w Warszawie ze stemplem S-W 01.

Datownik: Warszawa 11.VIII.41 i S-W 01 (na rewersie koperta ma stempelek gwarancyjny eksperta BPP Schweizera)

Poniżej awers i rewers koperty listu z GG do Rzeszy. Na kopercie listu wysłanego z Radomia do
Stuttgartu, odbito w Radomiu na awersie stempel nr V-R 04 i na rewersie stempel nr i S 01.
Stempel na rewersie jest w języku polskim, więc nie mógł być odbity w Rzeszy.

Datownik: Radom 15.8.41

Stempel odbiorczy: Stuttgart 17.8.41

Faktem jest, że odbijano zarówno w GG, jak i w Rzeszy stemple „V i S”, ale „S” stemple, które
używano w Rzeszy były tylko w języku niemieckim. Eksperci dostając do gwarantowania walor ze
stemplami na awersie i rewersie, mogą tylko w 100% stwierdzić, gdzie został odbity stempel na
awersie. Czy stempel „V” lub „S” na rewersie został odbity na poczcie nadania lub odbioru listu,
jest czasami niemożliwe do ustalenia.
Listy ze stemplami „V i S" są dosyć rzadkie, bo jak podkreślono na początku artykułu, stemple te
były oficjalnie w użyciu tylko ok. 6 miesięcy. Stemple te jest bardzo łatwo sfałszować i jak mnie
poinformowali niemieccy eksperci, spotyka się na rynku filatelistycznym wiele fałszerstw, również z
fantazyjnymi „S” tekstami. Przed zakupem walorów z tymi stemplami warto więc zasięgnąć opinii
doświadczonego eksperta od GG, który posiada wystarczająco dużo materiału porównawczego.
Stwierdzenie prawdziwości „V i S” stempli jest dla eksperta dosyć łatwe. Natomiast potwierdzenie

prawdziwości tzw. „V” prekursorów, które były odręcznie kolorowym ołówkiem pisane, jest
praktycznie niemożliwe. Poniżej przykład prekursora „V”.

*Przykłady „V” i „S” stempli zaczerpnięto z podręcznika ArGe GG nr H 53 i ze zbioru autora.

