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Ciekawy list ze znaczkiem Generalnego Gubernatorstwa (GG) ostemplowanym w 
Rzeszy Niemieckiej 
 
Poniżej na il. 1 pokazano awers koperty listu ze znaczkiem GG Fi. nr 75. List został wysłany 
13.2.1944 z Breslau (Wrocław) w Rzeszy do miejscowości Engen im Hegau / Baden w 
Rzeszy. W powiększeniu pokazano kasownik z tekstem propagandowym znanym z Radomia 
1 (Fi. nr VIII), ale z datownikiem „BRESLAU 2” odbitym 13.2.1944.  
 

  
il. 1 - Awers koperty listu ze znaczkiem GG ostemplowanym w Breslau (Wrocław) w Rzeszy i kasownik 
propagandowy odbity we Wrocławiu z tekstem kas. propag. Fi. nr VIII. 
 
List napisany został gdzieś na wschodzie (Osten) 8.2.1944, co widać na il. 2 w nagłówku listu. 
Przesyłka nasuwa dociekliwemu czytelnikowi wiele pytań np.: dlaczego znaczek GG został 
ostemplowany w Breslau, czyli w Rzeszy, gdzie znaczki GG były nieważne? Na klapie 
koperty podane są dane nadawcy listu z nazwiskiem i numerem jednostki wojskowej (il. 3). 
 

 
 
il. 2 - Nagłówek listu napisanego 8.2.1944 r.                il. 3 - Fragment klapy rewersu koperty. 
 
Jest to list napisany przez kaprala Wehrmachtu Chr. Fischera, żołnierza 2 kompanii Batalionu 
Technicznego 19, stacjonowanego na wschodzie, nr poczty polowej 42428 [1], do jego matki 
Ellen Fischer, mieszkającej w Rzeszy (kod pocztowy 17a, Engen im Hegau / Baden, Gasthaus 
zum Löwen). Zamiast nazwy miejscowości, w której żołnierz stacjonował, napisał „Osten" 
(Wschód), bo dokładne wskazanie miejsca stacjonowania jednostki wojskowej było zakazane.  
List został ofrankowany niezgodnie z taryfą GG, znaczkiem za 12 gr. Opłata pocztowa za list z 
GG do Rzeszy powinna wynosić 24 gr. Żołnierz mógł wysłać list bezpłatnie jako „pocztę 
polową”, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Zdarzało się często, że żołnierze, którzy jechali 
na urlop do Rzeszy zabierali od innych żołnierzy listy i oddawali je na poczcie w Rzeszy, aby 
przyśpieszyć ich dostarczenie do odbiorców, lub ominąć cenzurę Wehrmachtu. Moim zdaniem 
tak też się stało z opisanym tutaj listem. Ktoś zabrał ten list do Rzeszy i nadał go na poczcie 
we Wrocławiu. Mimo że znaczki GG nie były ważne w Rzeszy, znaczek GG został 13.2.44 
ostemplowany we Wrocławiu kasownikiem propagandowym, prawdopodobnie przez nieuwagę 
urzędnika poczty. A może urzędnik Poczty Rzeszy (Reichspost) „dobroczynnie” uznał ten list 
za „pocztę polową”, bo napisany był przecież przez żołnierza Wehrmachtu i dlatego przesłał 
list do odbiorcy bez nałożenia dopłaty (Strafporto/Nachgebühr). Na awersie koperty ktoś 
napisał niebieskim ołówkiem liczbę „15". Co to oznacza, nie udało mi się wyjaśnić. 

Przedstawiane powyżej uwagi dotyczące drogi listu z GG do Rzeszy, to tylko moje 
przypuszczenia. Może ktoś z PT Czytelników miałby lepsze wyjaśnienie lub uzasadnienie 
zagadek związanych z tym niecodziennym listem? 



Aktualnie wiadomo jest, że kasownik propagandowy Fi. nr VIII był używany oprócz Radomia 
również w Rzeszy Niemieckiej w czterech miastach i to już od kwietnia 1928 roku. Były to 
miasta: Elbing (Elbląg), Königsberg (Królewiec), Waldenburg (Wałbrzych) i Breslau (Wrocław). 
We Wrocławiu stosowany był w 3 urzędach pocztowych: „Breslau 1, Breslau 2 i Breslau 3”.  

  

 
il. 4 – Odbitki wirnika mechanicznego GG nr VIII z Radomia. 
 
W katalogu Fischera Tom II pokazano tylko tekst kasownika propagandowego nr VIII bez 
datownika. Powyżej załączam 4 przykłady kompletnych kasowników propagandowych z 
jednoobrączkowymi datownikami Radom 1 z  wyróżnikami „ac”, il. 4.  
Pewnie w przyszłości katalog pokaże ilustrację kasownika w całości.  
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