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„DACHAU-ALLACH”, niecodzienna „macha“ do kupienia w eBayu
Od wielu lat zajmuję się tematem „DACHAU-ALLACH” (dalej „D-A”), co potwierdzają m.in. moje
publikacje w Przeglądzie filatelistycznym [1, 2]. Przedstawiony przeze mnie w tych publikacjach
aktualny stan wiedzy wykorzystano bez jakichkolwiek zmian w nowym wydaniu Katalogu Fischera
[3].
Ciągle obserwuję rynek filatelistyczny w Internecie i muszę stwierdzić, że twórczość kombinatorów
i fałszerzy, z ich celem „wzbogacenia świata filatelistycznego o nowe rarytasy”, nie ma granic.
Przykładem może być wystawiona do sprzedaży w eBayu koperta listu poleconego z dwoma blokami
„D-A” Fi. nr 3A i 3B z eRką nr 840, il. 1 [4].

il. 1 - Koperta listu oferowana w eBayu z eRką nr 840 i kasownikiem odbiorczym na rewersie.

Już wcześniej na polskiej 97. aukcji internetowej Stamps-pl.com [5], była wystawiona do
sprzedaży identyczna koperta listu poleconego z eRką nr 838, il. 2.

il. 2 - Koperta listu oferowana w Stamps-pl.com z eRką nr 838 i kasownikiem odbiorczym na rewersie.

Cytuję opis ostatniej koperty z oferty aukcyjnej: „1945 Dachau Allach, bloki cięty i ząbkowany z
dopłatą na PCK 3+7 mk ale bez suchej pieczęci PCK, ze znakiem wodnym "kwadraty w prawo" na
liście poleconym wysłanym 29.3.46 z Bad-Wiessee do Berlina, kasownik odbiorczy 4.4 na odwrocie;
bloki tego wydania na ogół spotyka się czyste i z dodatkową suchą pieczęcią PCK, te użyte pocztowo
na przesyłce z oryginalnego obiegu tworzą bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania”.
Moja ocena obu listów różni się zasadniczo od cytowanego powyżej opisu aukcjonatora. Są to
spreparowane „walory filatelistyczne”, jako rzekome listy polecone z blokami „D-A” ze stemplami
nadawczymi Bad-Wiessee z datą 29.3.1946 i słabo czytelnym kasownikiem odbiorczym Berlin z
datą 4.4.46.
Producent tych „mach” wykorzystał firmowe koperty filatelistycznego handlarza z Berlina (Heinz
Papendorf) i na jego adres „niby” wysłał te listy. Dysponował oryginalnymi nalepkami polecenia i
stemplami. Listy te z całą pewnością nie mogły być z rzeczywistego obiegu pocztowego, co
potwierdzili mi specjaliści badający ten okres czasowy, jak i zapytani eksperci, w tym także
niemieccy.
Listy ze znaczkami „D-A” z rzeczywistego obiegu pocztowego nie są znane i nie powinny istnieć,
bo wszystkie znaczki i bloki „D-A” to prywatne wydania niezmiernie „produktywnej” poczty obozowej.
Poczta Niemiecka takiego listu z pewnością by nie przepuściła, bo prywatne wydania znaczków i
bloków „D-A” nie miały w Niemczech żadnej mocy obiegowej.
Wykorzystując tutaj temat „D-A”, chciałbym podkreślić, że oczywiście znane są ostemplowane
znaczki i bloki „D-A”, ale były to zawsze obozowe stemple grzecznościowe, a nie stemple Poczty
Niemieckiej. Przykładowo pokazano poniżej kilka takich prywatnych ostemplowań, il. 3.

il. 3 - Przykłady grzecznościowo ostemplowanych znaczków i bloku „D-A”.

Na zakończenie chcę dodać, że częste pojawianie się na rynku filatelistycznym „mach” i ich
wysokie ceny, zachęcają kombinatorów do produkowania nowych „pseudowalorów”. Ku przestrodze
(naiwnych) kupujących, poszukujących niecodziennych rarytasów, warto by było częściej o tym
przypominać na łamach fachowej prasy filatelistycznej.
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