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Generał G. Korczyński, znaczek niewprowadzony do obiegu na liście do Niemiec 
 

Poniżej pokazano awers koperty listu poleconego spreparowanego filatelistycznie wysłanego  z 
Warszawy do Schwabach w Niemczech. Istnienie takich listów ze znaczkiem gen. 
Korczyńskiego potwierdza też katalog Fischera. List posiada atest eksperta PZF.   
 

 
 

W ateście napisanym po niemiecku ekspert podkreśla, że „znaczki z Korczyńskim nie zostały 
wprowadzone do obiegu ze względów politycznych i cały ich nakład miał być przez Pocztę 
Polską zniszczony. Jednak wiele znaczków dostało się w ręce osób prywatnych i tym samym 
do obiegu pocztowego”. Ekspert pisze w ateście „ten atestowany list został wysłany z urzędu 
pocztowego WARSZAWA 113 w dniu 22.8.1992 do Niemiec i jest z prawdziwego obiegu 
pocztowego”. 
List jest opłacony znaczkami Fi. nr/za zł: 3208/6500 – Leopold Okulicki1, 3207/5000 – gen. 
Tadeusz Komorowski, 3015a/350 – głowy wawelskie, 3056/100 – Philexfrance´89 oraz 
XXVIII/50 – Korczyński2, czyli sumarycznie o wartości 12.000 zł. Opłata w tej wysokości (2.000 
zł - list do 20 g + 10.000 zł za polecenie) obowiązywała do 30 kwietnia 1992 r. [1]. Gdyby 
przyjąć za prawdziwe stwierdzenie eksperta, że list wysłano 22.8.1992, oznaczało by to, że 
został niedostatecznie opłacony. Ekspert jednak nie opisuje niedopłaty, w ogóle nie odniósł się 
w swoim ateście do tej kwestii. Po przyjrzeniu się dacie na stemplu z jej międzynarodową formą 
zapisu okazuje się, że rzeczywista data wysłania listu była 28 lutego 1992 godz. 17 [2]. Zatem 
list był opłacony prawidłowo.   

  

   
 
Aktualne pozostaje pytanie, jakimi kanałami znaczki niedopuszczone do obiegu znalazły się w 
rękach osób prywatnych, jak chociażby pokazany tutaj znaczek makulaturowy z 
niespasowaniem barwy jasno z ciemno pomarańczowobrązową. Przecież makulatura 
znajdowała się wyłącznie w PWPW i tam powinna być komisyjnie zniszczona. Jaką drogą 
trafiały na filatelistyczny rynek kompletne arkusze będące w gestii Głównej Składnicy 
Pocztowej? To pytanie pozostawiam do fantazji PT Czytelników. 
 



Poniżej pokazano arkusz drukarski Fi. nr XXVIII, który dostał się nielegalnymi kanałami na 
rynek filatelistyczny. Arkusz ten drukowany był techniką rotograwiurową czterema farbami: 
chromowopomarańczową, c. pomarańczowobrązową, j. pomarańczowobrązową i czarną. Na 
dole arkusza umieszczono numerację oraz skale nasycenia farb: j. pomarańczowobrązowej 
oraz c. pomarańczowobrązowej. W narożach arkusza oraz przed 21. i po 30. polu występują 
krzyżyki markacyjne. Po 20. polu wydrukowano numer zamówienia oraz informację o użytych 
farbach. 

 
 
Przypisy: 
1 8 października 1945 roku rozkazem Szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. 
Stanisława Kopańskiego, Leopold Okulicki został skreślony ze stanu Polskich Sił Zbrojnych „dla celów 
ewidencyjnych i gospodarczych”, przestając być formalnie żołnierzem i generałem Rzeczypospolitej. 
2 Stefan Kilanowicz vel Grzegorz Korczyński – „dąbrowszczak", dowódca Armii Ludowej, dygnitarz UB i szef 
wywiadu wojskowego PRL. Odpowiedzialny był za zbrodnie na Polakach i Żydach w czasie II WŚ i po jej 
zakończeniu. Wraz z Gomułką i Jaruzelskim współodpowiedzialny za pacyfikację protestu robotników w Gdańsku 
w 1970. Nigdy nie był pociągnięty do odpowiedzialności. 
Uwagi 1 i 2 są powszechnie dostępne w Internecie. 
Publikacje: 
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