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Kolekcjonerom znaczków polskich nie trzeba przypominać kim dla polskiej filatelistyki 
był Włodzimierz Rachmanow. Można jedynie wspomnieć o jego niesamowitym 
„wyczynie” w 1944 r., kiedy to udało mu się wyjechać z Generalnego Gubernatorstwa 
za granicę i zabrać ze sobą największą kolekcją polskiej „Jedynki”, sprzedaną - po jego 
śmierci w 1968 r. – w maju 2010 r. na aukcji domu aukcyjnego Warwick & Warwick za 
kwotę blisko 700 tys. funtów szterlingów. 
Miłośnikom historii filatelistyki polskiej chciałbym zaprezentować kartkę pocztową 
wysłaną z Warszawy (GG) w 1940 r. przez W. Rachmanowa (z jego odręcznym 
podpisem) do kolekcjonera z Jicina (Protektorat Czech i Moraw) E.Capli (ilustracja).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treść w dowolnym tłumaczeniu: 

Warszawa, 11.IX.1940 

Szanowny Panie Doktorze! 
z podziękowaniem potwierdzam otrzymanie Pana kartki z pięknym stemplem z wystawy 
w Pradze. Jeśli chodzi o katalog polskich znaczków pocztowych, to nie wydano tutaj 
nowego katalogu. Podręcznika „Ikaros” nie można nigdzie dostać. Pojawił się katalog 



Pachońskiego w 1939/40, jednak jest to stary katalog z roku 1936,  tylko z załącznikiem 
nowej tabeli cen. Jeśli Pan sobie ten katalog życzy, to proszę mi napisać, a ja go Panu 
wyślę. Filatelistyka u nas jest bardzo słaba, trochę się handluje, poza tym jest zastój. 
Dr. Laszkiewicz jest na Litwie, wielu innych jest również nieobecnych. Pan Piechocki 
jest w Warszawie i pracuje bardzo ciężko, czuje się źle. Muszę z Panem 
korespondować po niemiecku, ponieważ nie rozumiem czeskiego. Co porabia Pana 
piękny zbiór polskich znaczków? 

Z najlepszymi pozdrowieniami, Pana 

W. v. Rachmanow (odręczny podpis)  
 
Kartka pocztowa o numerze katalogowym Fischera GG Cp 3 II została opatrzona 
stemplem urzędu pocztowego Warszawa C1 mieszczącym się na Placu Napoleona 8 
(obecnie Plac Powstańców Warszawy) – stempel typu E2 z dolnym wyróżnikiem „d”, 
stosowany w tym urzędzie od 25.05.1940 r. do 4.07.1943 r.  
Z uwagi na to, że Generalne Gubernatorstwo oraz Protektorat Czech i Moraw były 
traktowane jako obszar pocztowy Rzeszy Niemieckiej, nie była to przesyłka za granicę 
zatem, nominał opłaty pocztowej na kartce (12 gr) jest zgodny z taryfą GG 
obowiązującą 1.04.1940 r. Wcześniej, tzn. od 21.11.1939 do 31.03.1940 zwykli klienci 
poczty płacili więcej tj. 30 gr (taryfa B). W tym okresie 12 gr płaciły urzędy niemieckie i 
ich pracownicy (taryfa A).  
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