
Podwójny nadruk  Gen. Gouv. Warschau na znaczku Fi  14 FI. 

 

Czy po 100 latach od wydania prowizorycznego Poczta Polska na znaczkach Gen. Gouv. 

Warschau mogą być jakieś niespodzianki? 

Wielu badaczy tego wydania napisało nie zmała wszystko o przedrukach unaradawiających na 

znaczkach okupacji niemieckiej Fi nr 6-16. Wydawało by sie że po 100 latach od ich wydania 

praktycznie wiemy wszystko na ten temat.  A jednak... po wielu latach i przebadaniu kilku 

tysięcy znaczków tego wydania sam doznałem zdziwienia. Otrzymalem znaczek Fi nr 14 Formy I 

który przy wstępnym badaniu wykazał zdecydowanie bardziej błyszczący nadruk niemiecki  Gen. 

Gouv. Warschau. Postanowiłem dokładniej przyjżec sie jemu. W świetle odbitym nadruk 

błyszczy się bardziej intensywnie niż znaczek odmiany c a jednocześnie nie wykazuje cech 

znaczka odmiany a. Postanowilem zbadac znaczek w świetle przechodzacym, pod 

powiekszeniem 10x. Ku mojemu zdziwieniu spostrzegłem podwójna obramowkę niemieckiego 

nadruku Gen. Gouv. Warschau. Natychmiast zwiększylem powiększenie do 30x. Potwierdzilo to 

moje spostrzeżenie. Na znaczku wystepują 2 nadruki na siebie nalożone z minimalnym 

przesunieciem drugiego nadruku w dół i na prawo o 0.1mm. Nic dziwnego że przez tyle lat nikt 

tego nie zauważyl. Tak znikome przesuniecie może uciec uwadze wielu osób.   il.1 Fi Nr 14 Fic 

GGW- Np 

 

 



Na il.2 pokazuje nadruk w powiększeniu.    

  il. 2 

Ku mojemu zdziwieniu w tej samej partii materiału do badań znajdował się następny znaczek z 

takim samym podwójnym nadrukiem GGW.  Po dokonaniu pomiarów przesunięcia nadruku i 

porównaniu obu znaczków  zdecydowanie mogę stwierdzić że oba znaczki pochodzą z tego 

samego arkusza.  Na il.3 przedstawiam oba znaczki razem. 

i  il. 3 



Przy okazji chchalem poruszyć sprawę istnienia czy nie istninia jakiegokolwiek waloru w 

filatelistyce.  Pamiętam doskonale przypadek z przed kilku lat kiedy to jeden z dowcipnych 

rodaków napisal do mnie z propozycja że ma do sprzedania niesamowitą rewelację, znaczek Fi 

nr 15c anilinę Formy I podpisaną przez experta w kraju. Tak nie ma tu pomyłki w druku – Formy 

I-wszej.  Oczywiście że byłem zainteresowany, wiedząc że nic nie wiadomo do dnia dzisiejszego 

na temat istnienia aniliny na Formie I-wszej.  poprosiłem o skany i propozycję. Wtedy rodak – 

nie będe podawał nazwiska żartownika bo nie o to chodzi, zakpił ze mnie że nie wiem że anilina 

na znaczku 40fen. wystepuje tylko w formie II.  Zapewne wielu rodaków w tym momencie 

zastanowi się czemu o tym wydażeniu wspominam? Moim zdaniem, tak jak w życiu tak i w 

filatelistyce nie ma rzeczy niemożliwych! Możemy mówić tylko że czegoś do dzisiaj nie 

stwierdzono a nie że nie istnieje. Takie podejscie do tematu zawęża nam tylko pole myślenia i 

zakłada nam przysłowiowe „klapki na oczy”. Powyższy artykuł z rewelacją podwójnego nadruku 

GGW na znaczku 14 Formy I-szej jest tego najlepszym dowodem.  

Życzę miłego i udanego kolekcjonowania.  
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