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W katalogu FISCHERA TOM II 2022 dzięki korektom dra Pelczara wreszcie poprawiono 
numerację haseł / napisów propagandowych spotykanych na różnych kartkach Polski 
międzywojennej i obecnie wyszczególniono tam prawidłowo tylko 16 różnych napisów 
(zrozumiale oznaczanych liczbowo od 1 do 16) występujących na różnych rodzajowo 
całostkach, a nie jak kiedyś 21 haseł (oznaczanych dawno temu liczbami rzymskimi od I do 
XXI, później dużymi literami od A do W), kiedy niektóre stare hasła „powtarzalne" nie 
powtarzały się na różnych, odmiennych całostkach, lecz były wyłącznie elementem 
jednego rodzaju całostki, tworząc odmiany, typy konkretnej jakiejś jednej całostki. Stare 
hasło A występowało wyłącznie na Cp 32 i to w trzech wariantach i nigdy nie powtórzyło się 
na żadnej innej całostce, hasło B było użyte jednorazowo wyłącznie na Cp 33, zaś hasła C, 
D oraz E występowały tylko na Cp 35 i nie występowały one nigdy więcej na żadnych 
innych rodzajach kartek. Hasła powtarzalne są wtedy, gdy występują (powtarzają się) co 
najmniej na kilku odrębnych całostkach posiadających swoje odrębne rodzajowe numery 
katalogowe.  
 
Dobrze, że w nowym wydaniu katalogu jednocześnie ujednolicono omawianą powyżej 
numerację haseł na całostkach i formularzach wykorzystanych później w Generalnym 
Gubernatorstwie oraz podczas Powstania Warszawskiego, co jest niezbędne w jednolitym 
wydaniu katalogowym.  
 
Profesor Walocha w „przyczynku” oznacza hasła / napisy propagandowe nieprawidłowo (!) 
na podstawie numeracji tychże podanej około 30 lat temu przez dra Pelczara wyłącznie na 
użytek jego broszury obecnie mało znanej przez współczesnych filatelistów. W kolejnych 
opracowaniach i katalogach (PZP i KSZPZP oraz Fischer) hasła te oznaczano inaczej. 
Obecnie wolno powoływać się tylko i wyłącznie na aktualne, obowiązujące wydanie 
katalogu Fischera 2022 i hasło 11 podane przez Walochę winno mieć numer 14, zaś 
podany przez niego numer 7 winien być prawidłowo nazywany nr 10, aby nie wprowadzać 
czytelników w błąd i umożliwić im oparcie się na współczesnej, aktualnej numeracji w 
katalogu. 
 
Nie jest prawdą, że katalog 2022 nie wycenia bardzo rzadkiej kartki GG Cp 6 A+B, bo 
jednak znajdujemy taką wycenę w akapicie „BŁĘDY”, aż 25.000,-. 
 
Nie jest prawdą, że kartka 6 A+B powinna mieć swój „nowy" numer katalogowy. Posiada 
przecież prawidłowy numer Cp 6 A+B i jest wyceniona jednostkowo, jako „BŁĄD" na żółtym 
tle, zaś oficjalnie używane w obiegu kartki rozcięte posiadają swoje prawidłowe numery Cp 
6A oraz Cp 6B. Bezpośrednio nad pojedynczymi rozciętymi kartkami nie kataloguje się 
całej, nierozciętej kartki Cp 6 A+B, ponieważ takiej nie spotykamy w obiegu i nie oferowano 
klientom na pocztach GG, a i tak wymieniono ją z właściwym numerem i wyceniono we 
właściwym miejscu.  
 
Mierzenie rozciętych kartek Cp 6A oraz 6B niczego nowego nie wniesie. Pomiar taki nie 
przesądzi, czy kartki przedrukowano przed, czy po rozcięciu! Prawdopodobnie jednak 
nadruki wykonano po rozcięciu, a jeden jedyny znany obecnie egzemplarz kartki 
nierozciętej jest prawidłowo użytkowo zgięty w połowie i być może w takiej postaci dostał 
się do drukarni i został przedrukowany w dwóch oddzielnych cyklach drukarskich po 
odgięciu kartki, by zadrukować jej obie części - nie można tego w żaden sposób dowieść, 
ani mierzeniem kartek, ani w dowolny inny sposób, a dokumentacji z drukarni nie 
posiadamy ...  
 
Katalog Michel wspomina, że znana jest jedna nierozcięta kartka Mi. nr P7 (Fi. nr. Cp 6), nie 
podaje jednak wyceny tej kartki. 



Jedyną wymierną korzyścią przyczynku jest pokazanie ilustracji, których wcześniej nigdzie 
nie publikowano i za to kupcowi i autorowi dziękujemy. 
 


