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Kilka uwag o najrzadszym kasowniku okolicznościowym w Generalnym Gubernatorstwie   
 
     Na temat tego okolicznościowego kasownika GG Fi. nr 5, który znany jest z wyróżnikiem a 
oraz b nie ma w katalogach i filatelistycznej literaturze dokładnych informacji. Kasownik ten nie 
był przez długi czas uważany jako okolicznościowy, ponieważ na pierwszy rzut oka wygląda on 
jak zwykły datownik pocztowy. Publikacje o nim poza [2] nie są mi znane. Oryginalne kartki i 
listy z tym okolicznościowym kasownikiem są niezmiernie rzadkie i drogie.  
     W katalogu [1] pokazano datownik okolicznościowy nr 5b z datą 09.10.40. Był to pierwszy 
dzień użycia tego kasownika. Przyczyną wydania tego kasownika były Jesienne Targi w 
Radomiu zorganizowane w dniach 09-17.10.1940 (RADOMER HERBSTMESSE 1940). Znane 
są walory (kartki i listy) z tymi wszystkimi datami. Ta informacja powinna znaleźć się w katalogu 
Fischera. Również cena w katalogu powinna być poprawiona, bo jest mocno zaniżona. Podane 
w katalogu ceny za kasownik 5a i 5b można odnieść do grzecznościowych kasowników 
pokazanych na il. 3 - 5. Natomiast kartki czy listy z prawdziwego obiegu pocztowego z tymi 
kasownikami i atestami osiągają na aukcjach filatelistycznych ceny od 300 do 900 euro.  
     Na il. 1 pokazano kartkę pocztową GG Fi. nr Cp 3II, hasło H [1] z prawdziwego obiegu z 
kasownikiem okolicznościowym 5a. Kartka opłacona jest zgodnie z taryfą pocztową. Wysłana 
była 11.10.1940 z Radomia do Zwickau w Rzeszy. Kasownik z tej kartki w powiększeniu 
pokazano na il. 2.  

   
  il. 1 - kartka pocztowa Cp 3II z kasownikiem 5a                              il. 2 - kasownik okolicznościowy 5a  

 
    Na il. 3 - 5 pokazano kasowniki 5b na „grzecznościowych” wycinkach. Należy tu podkreślić, 
że nie są to wycinki z kartek lub listów z prawdziwego obiegu pocztowego, lecz typowe pamiątki 
filatelistyczne. 
 

   
 il. 3 - kasownik 5b z 09.10. 40              il. 4 - kasownik 5b z 10.10.40                    il. 5 - kasownik 5b z 14.10.40 



 
     Do dziś nie można jednoznacznie stwierdzić, który z kasowników 5a czy 5b był używany 
przez Wysyłkowe Biuro Filatelistyczne w Krakowie, a który faktycznie był używany na targach w 
Radomiu, lub czy oba były używane czasowo w Radomiu, bo nie istnieją na ten temat żadne 
dokumenty. Wiadomo jest tylko, że po zakończeniu targów oba kasowniki zostały przejęte przez 
Wysyłkowe Biuro Filatelistyczne w Krakowie, które wykonało partię grzecznościowych karnetów 
(Geschenkhefte) z tymi kasownikami. Nakład tych karnetów jest nieznany.  
     Znane jest natomiast fałszerstwo kasownika 5b [2]. Nie jest wykluczone, że kasownik 5a był 
również fałszowany. Fałszerstwa tych kasowników są dla „amatorów” bardzo trudne do 
rozeznania, dlatego zalecam każdy walor z tymi kasownikami poddać dokładnym badaniom 
przez uznanych ekspertów od GG, ale tylko przez tych, którzy mogą się poszczycić, że 
dysponują „prawdziwym” materiałem porównawczym. 
     Być może, że ktoś z PT Czytelników posiada więcej informacji. Tą skromną notatką 
chciałbym zachęcić „wtajemniczonych” do podzielenia się ich wiedzą na temat tego 
nietypowego i bardzo rzadkiego kasownika okolicznościowego. 
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