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Na rynku wydawnictw filatelistycznych jest kilka opracowań opisujących typy nadruków znaczka nr 12 poczty 

plebiscytowej na Górnym Śląsku. Są to np. katalogi: Michel Deutschland-Spezial,  Fischer katalog  polskich znaków 

pocztowych tom II, Scott. Dodatkowo na rynku mamy szczegółowy artykuł L. Schmutza „Wydanie przedrukowe z 1920 

roku dla Górnego Śląska – część 2” oraz książkę wydaną przez G. Grubera.  

Niestety ale we wszystkich wspomnianych wyżej katalogach nadruki na znaczku nr 12 mają inne oznaczenie co 

może wprowadzać w błąd filatelistów. W związku z tym zebrałem niezbędne informacje i postaram się przedstawić je 

w krótkim kompendium.  

W celu prawidłowego oznaczenia typu nadruku znaczka nr 12 niezbędna jest wiedza na temat budowy arkusza 

a dokładniej typu nadruku na poszczególnych pozycjach w arkuszu. I tak wg katalogu Michel na pozycjach 1-5 w arkuszu 

mamy typ nadruku Ia wg katalogu Fischer jest to Typ IIIa itd. To daje nam zupełnie inne oznaczenia wg 2 najczęściej 

stosowanych katalogów na polskim rynku. W katalogu Michel każdy typ nadruku ma podaną cenę która może być 

dwukrotnie wyższa porównując nadruk popularny Mi.Nr. Ia do rzadkiego Mi.Nr. IIIAa.  

Poniżej w tabeli zebrałem wszystkie typów nadruków bez tych oznaczonych w katalogach jako błędy wraz z 

najczęstszymi oznaczeniami jakie można spotkać na rynku filatelistycznym.  
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 w 5 wklęsła 
chorągiewka, 

cienkie 0 

grube 5 i 0 5 z wygiętą 
chorągiewką 

grube 0 

jak Mi.Nr. IIIa 
ale Pf. ma 

odmienny krój 

jak Mi.Nr. IIIa 
ale w 5 jest 

krótka-prosta 
chorągiewka 

jak Mi.Nr. IIIa 
ale w 

poziomie 5 
jest niżej niż 0 

cienkie 5 i 0, 
nadruk niższy 
niż w innych 

typach 

jak Mi.Nr. IVa 
ale Pf. ma 

odmienny krój 

5 jak w Mi.Nr. 
Ia, 0 jak w 
Mi.Nr. IIIa 

Michel Ia IIa IIIa IIIb IIIAa IIIBa IVa IVb Va 
Fischer IIIa IVa Ia Ib VIIa Va IIa IIb VIa 
Scott I IV III III   II  V 
L. Schmutz1 Ia IIa IIIa IIIi IIIAe IIIBa IVa IVi Vc 

1 artykuł L. Schmutza „Wydanie przedrukowe z 1920 roku dla Górnego Śląska – część 2” 

 
Przykłady nadruków i ich oznaczeń 

 

 

 

   

   

  

 

 

                       Mi.Nr.12aIIIAa                                                      Mi.Nr.12aIIa                                                       Mi.Nr.12aIIIBa 

                  Fi. nr 12aa Typ VIIa                                             Fi. nr 12aa Typ IVa                                               Fi. nr 12aa Typ Va 

 
 

Najrozsądniejsze w tej sytuacji wydawałoby się umieszczenie dla klientów w Polsce dwóch najczęściej stosowanych 

opisów wg katalogu Michel i Fischer np. w atestach. Zostało to skrytykowane przez eksperta z Niemiec. W związku z 

tym jako ekspert związku niemieckiego (VPh e.V.) osobiście oznaczam znaczki tylko wg katalogu Michel. 


