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Ciekawa koperta listu wartościowego z Generalnego Gubernatorstwa (GG) 

     W ostatnim niemieckim filatelistycznym biuletynie „ArGe GG” pokazano i opisano kopertę 
listu wartościowego wysłanego z Warszawy przez pana Włodzimierza Rachmanowa do Jana 
Giliczyńskiego we Lwowie. Okładkę biuletynu pokazano na il. 1. Redaktor tego biuletynu [1] 
zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy mógłbym wyjaśnić, kim był prof. Jan Giliczyński, bo jest 
on nieznany niemieckim filatelistom, w odróżnieniu do Włodzimierza Rachmanowa. Uważam, 
że również polscy filateliści specjalizujący się w kolekcjonowaniu walorów GG  zasługują na 
pokazanie im tego interesującego waloru i przypomnieniu kim byli panowie Rachmanow i 
Giliczyński. Z biografią obu panów można się zapoznać na stronach internetowych [2, 3]. 
Należy tu nadmienić, że Jan Giliczyński nie był filatelistą, lecz był m.in. uznanym 
kolekcjonerem, głównie numizmatykiem.  
     Na il. 2 pokazano awers i rewers koperty, którą W. Rachmanow wysłał 09.06.1943 r. z 
Warszawy do Lwowa. List przeszedł drogę pocztową i po jednym dniu 10.06.1943 r. dotarł do 
Lwowa, co potwierdza stempel odbiorczy na rewersie. Jest to list wartościowy na kwotę 1000 
zł. W 1943 r. 1000 zł miało dużą wartość. Za taką kwotę można było kupić np. około 700 kg 
cukru. 
     Na awersie naklejone są 3 znaczki (Fi. nr 82) po 48 gr i 1 znaczek (Fi. nr 78) za 24 gr. 
Opłata (porto) w wysokości 1,68 zł jest zgodna z obowiązującą wówczas w GG taryfą 
pocztową: list o wadze 29 g = 48 gr, ubezpieczenie listu wartościowego za 1000 zł = 20 gr, 
opłata manipulacyjna za wartość ponad 200 zł = 100 gr; razem 168 gr. Na rewersie listu widać 
6 pieczęci lakowych i odcisk w tuszu stempelka Rachmanowa. Odcisk pieczęci w laku 
uwidacznia treści jako wypukłe, zaś odbitka tuszowa pieczęci lakowej nazywana jest 
negatywową, ponieważ odbija się tylko tło, a treści są „suche”, bez tuszu.  
     Listy wartościowe z prawdziwego obiegu pocztowego w GG są bardzo rzadkie. Większość 
podobnych listów ma zawyżone porto, bo filateliści chcieli mieć w swych zbiorach również listy 
wartościowe, ale nie wszyscy znali dokładnie obowiązujące taryfy pocztowe. Były to listy 
przeważnie preparowane filatelistycznie, tzw. „macha”. Na rynku filatelistycznym spotyka się 
ciągle takie „mocno przefrankowane” listy. Dlatego wiele razy w moich artykułach 
podkreślałem, żeby filateliści, którzy nie potrafią odróżnić „machy” od „prawdziwego” listu 
korzystali z usług uznanych ekspertów od GG, bo wartościowe listy z GG nie są tanie.  

 
il. 1 - okładka biuletynu ArGe GG 



  

il. 2 - awers i rewers listu W. Rachmanowa do J. Giliczyńskiego z czerwca 1943 r. 

     W Internecie podane są sprzeczne informacje na temat lokalizacji grobu Jana 
Giliczyńskiego. Dlatego na il. 3. załączam kopię nekrologu [4], w którym cytowany jest 
cmentarz Rakowicki w Krakowie, a nie cmentarz wojskowy, jak podaje [3]. 

 
il. 3 - nekrolog Jana Sas-Giliczyńskiego 
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