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Co oznaczają tajemnicze numery 
na kartkach pocztowych wysyłanych 

z Generalnego Gubernatorstwa (GG) do Szwecji 
 
   Uważni i dociekliwi czytelnicy artykułów Pelczara [1] oraz Jarawki i Pelczara [2] zadawali 
sobie z pewnością pytanie, co oznaczają różne numery na awersach kartek pocztowych Cp 
wysyłanych z GG  do Szwecji.  
   Pytaliśmy polskich filatelistów na stronie internetowej i-KF oraz w „Przeglądzie 
Filatelistycznym” 12/2019, czy mogą nam pomóc w wyjaśnieniu znaczenia tych numerów. Do 
chwili publikacji niniejszego artykułu nikt się nie zgłosił z wiadomościami.  
   Pamiętamy, że realizując zorganizowany kontakt i przesyłki pomocowe z Portugalii, 
wysyłane z Lizbony do GG, na całostkach z podziękowaniami za paczuszkę, później w 
Londynie nanoszono liczne adnotacje o darczyńcy i zapiski o ewidencji polskich wojskowych 
w Wielkiej Brytanii (il. 1).  

 
 
il. 1 – kartka pocztowa z GG do Lizbony z białym pasem kontroli chemicznej i licznymi 
adnotacjami z ewidencji londyńskich 
 
   Poszukujemy podobnych adnotacji na kartkach z podziękowaniami wysyłanymi z GG do 
Szwecji. Już na pierwszy rzut oka spotykamy na kartkach różne tajemnicze numery i chcemy 
wyjaśnić, co one znaczą. 
   Informacje na temat niektórych numerów znaleźliśmy w niemieckich publikacjach [3, 4, 5]. 
Nie wszystkie jednak numery są do dzisiaj jednoznacznie wyjaśnione. Aby wyjaśnić istnienie 
tych numerów i ich znaczenie, spróbujemy najpierw krótko opisać cel, działanie i organizację 
cenzury niemieckiej podczas II wojny światowej. 
   Cała korespondencja wysyłana z GG za granicę oraz przychodząca z zagranicy do GG 
była kontrolowana i cenzurowana w Urzędach Kontroli Poczty (Auslandsbriefprüfstelle, dalej 
ABP), które podlegały bezpośrednio pod Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (Oberkomando 
der Wehrmacht, dalej OKW). Urzędy te znajdowały się w 15 miastach: Königsberg/Królewiec 
(a), Berlin (b), Köln/Kolonia (c), München/Monachium (d), Frankfurt (e), Hamburg (f), 
Wien/Wiedeń (g), Berlin (h), Kopenhagen/Kopenhaga (k), Lyon (l), Nancy (n), Oslo (o), 
Trondheim (t), Paris/Paryż (x), Bordeaux (y). W nawiasach podano wyróżniki widoczne na 
niektórych stemplach cenzury Wehrmachtu (OKW). 
   Nadrzędnym celem ABP i Cenzury Wehrmachtu było nazistowskie motto: „Cenzura ma za 
zadanie sparaliżowanie wrogiego szpiegostwa, sabotażu i propagandy, zapobiegania 
pośrednim usługom pomocy dla wroga i wysoce zdradzieckiej działalności oraz uzyskiwania 
wiadomości o wrogu.”. Inne propagandowe hasło podaje, że „Każda wiadomość docierająca 
do wroga kosztuje niemiecką krew. Każda zdobyta wiadomość o wrogu ratuje niemiecką 
krew.” [3]. 



   Korespondencja wysyłana z GG do Szwecji była rejestrowana i kontrolowana w urzędzie 
ABP Berlin, który składał się z 11oddziałów kontroli poczty (Postgruppen) i pracowało w nim 
ok. 4.000 urzędników.  
Poniżej lista tych oddziałów z podaniem ich zakresu czynności [3]: 
1. Oddział (Przyjęcie przesyłek pocztowych)  
Przejęcie przesyłek z urzędów pocztowych, sortowanie według korespondencji służbowej czy 
prywatnej, nazwy i miejsca zamieszkania, użytego języka, rejestracji przesyłek poleconych 
itp. Oddział ten był odpowiedzialny za poprawne rozdzielenie i przekazywanie 
korespondencji do następnych oddziałów ABP. 
   Wpływająca do kontroli korespondencja polecona do Szwecji była w tym oddziale 
stemplowana w celach ewidencyjnych z reguły pięcio, później już sześciocyfrowym 
numeratorem (Registrierungsnummer). Znane są też numery trzy i czterocyfrowe. Odciski 
cyfrowe tych numeratorów miały różne kolory, przeważnie czarny. Kolor nie miał jednak 
specjalnego znaczenia.   
2. Oddział (Otwieranie listów) 
Otwieranie listów dla cenzury i kontroli dewizowej. 
3. Oddział (Poczta prywatna) 
Czytanie korespondencji, ew. tłumaczenie i jej cenzura. Korespondencja pisana w obcym 
języku (nie niemieckim) była tłumaczona na język niemiecki czasami przez kilku tłumaczy, co 
potwierdzają ich parafki.  
4. Oddział (Poczta handlowa) 
Czytanie korespondencji, ew. tłumaczenie i jej cenzura, jak w 3. oddziale. 
5. Oddział (Poczta polowa) 
Sprawdzanie korespondencji z lub do neutralnego kraju (ale nie lokalnej w GG). 
6. Oddział (Poczta jeńców wojennych) 
Sprawdzanie korespondencji przesyłanej od i do niemieckich jeńców wojennych i 
internowanych (ale nie jeńców wroga, znajdujących się w rękach niemieckich). 
7. Oddział (Kontrola chemiczna) 
Kontrola niektórych przesyłek za pomocą środków chemicznych, przy użyciu specjalnego 
sprzętu w laboratoriach chemicznych (C.T. Abteilungen). 
8. Oddział (Centralna kartoteka)  
Prowadzenie rejestru wszystkich podejrzanych osób lub firm. 
9. Oddział (Ocena danych) 
Ocena nadchodzących z innych oddziałów podejrzanych materiałów i wiadomości. 
10. Oddział (Ocena korespondencji jeńców wojennych) 
Ocena wszystkich wiadomości nadchodzących z obozów jenieckich. 
11. Oddział (Zaklejanie listów) 
Zaklejanie i stemplowanie przebadanych listów stemplami cenzury Wehrmachtu. 
   Kontrolerzy i cenzorzy przybijali po kontroli i cenzurze ich tzw. osobiste identyfikatory 
(jedno, dwu, trzy lub czterocyfrowe stemple), wpisywali również odręcznie swoje ewidencyjne 
numery i parafki. Na wielu kartkach czy listach widać różne dopiski, skreślenia lub poprawki. 
Kartki przechodziły do badania przez różne oddziały ABP, a stawiane na nich numery na nich 
stawiane były informacją dla kolejnych urzędników, co zostało już skontrolowane. Przy 

ogromnej masie korespondencji zdarzały się przypadki, że kontrolujący zapominali przybić 
stemple ewidencyjne i kontrolne. Mimo skrupulatnej kontroli i cenzury znane są przypadki 
wielu pomyłek i przeoczeń, np. niedozwolone do wysyłki za granicę widokówki docierały do 
odbiorców zagranicznych, lub korespondencja w skutek pomyłek urzędników pocztowych 
wysyłana była do Urzędów Kontroli ABP w niewłaściwym mieście, itp.  
   Wszystkie numery widoczne na kartkach i listach pochodzą z różnych oddziałów Urzędu 
Kontroli Poczty ABP. Ich pochodzenie i znaczenie podajemy na podstawie publikacji [3, 4]. 
Wiele przykładów wysyłanych z GG nie tylko do Szwecji kartek i listów można również 
znaleźć w publikacji [5]. 
   Trzy, cztero, pięcio lub sześciocyfrowe numery przybijane numeratorem stosowano tylko 
do ewidencji kartek i listów poleconych, które były ewidencjonowane w 1. oddziale kontroli 
poczty ABP. Numery te pomagały również pracownikom poczty w śledzeniu drogi przesyłek 
poleconych. Brak takiego numeru na przesyłkach poleconych był normalnym przeoczeniem.  



   Wszystko co Kontrola i Cenzura ABP uważała za wskazane, było sprawdzane i badane. 
Pozostawiało to ślady w postaci różnej numeracji mechanicznej czy odręcznej, lub po 
badaniach chemicznych (wyraźnie widoczne niebieskawe lub białe pasy na awersach i 
rewersach). Stosowane zaklejki, stemple cenzury na kartkach i listach oraz badania 
chemiczne są opisane w publikacjach [3, 4, 5]. 
   Kartki i listy polecone były szczególnie dokładnie badane. Dlatego czasami oprócz 
numerów rejestracyjnych z 1. oddziału, widać numery wewnętrznej ewidencji z innych 
oddziałów. Należy tutaj wspomnieć, że praca urzędników kontroli i cenzury była również 
losowo sprawdzana przez przełożonych urzędników ABP (Doppelzensur). Przesyłki, które 
zostały już sprawdzone były ponownie kontrolowane przed ich dalszą wysyłką, aby ustalić, 
czy cenzorzy i kontrolerzy wystarczająco dokładnie pracowali, lub czy „prześlizgnęły” się 
przesyłki bez kontroli. Stąd na niektórych kartkach widać poprawki, skreślenia lub 
zakodowaną numerację, która do dzisiaj nie jest dokładnie rozszyfrowana. 
   Na poniższych ilustracjach zaprezentowano i skomentowano przykłady różnej numeracji 
widocznej na kartkach do Szwecji.   
   Na il. 2 pokazano ekspresową kartkę pocztową z dwoma numerami 2566/3017 i 7188-21 
napisanymi odręcznie czarnym ołówkiem. Są to osobiste ewidencyjne numery pracowników 
kontroli chemicznej (biały pas) oraz pracowników tłumaczenia i cenzury. Liczby po ukośniku 
lub po myślniku nie są do dzisiaj jednoznacznie wyjaśnione.   

                           
 

il. 2 – ekspresowa kartka pocztowa z GG do Sztokholmu  
    
   Na il. 3 pokazano kartkę Cp z Warszawy do Sztokholmu z czarnym numerem 37856 
odbitym pięciocyfrowym numeratorem na lewo od znaków opłaty. Jest to numer ewidencyjny 
przesyłki, tu kartki poleconej. 
 

 
 
il. 3 – kartka pocztowa polecona z pięciocyfrowym numerem ewidencyjnym przesyłki 
poleconej 
 
   Na il. 4 przedstawiono kartkę pocztową ekspresową z Warszawy do Szwecji z numerami 
390 i 126 odbitymi trzycyfrowym numeratorem i odręcznym dopiskiem czarnym ołówkiem 
7091-26. Dwa osobiste ewidencyjne numery cenzorów 390 i 126 pochodzą z oddziałów 
kontroli chemicznej i oddziału tłumaczenia i cenzury. Dodatkowy odręcznie dopisany numer, 
to osobisty numer ewidencyjny jednego z kontrolerów. 
 



  
 

il. 4 - kartka pocztowa ekspresowa z Warszawy do Sztokholmu z trzema oznaczeniami 
numerowymi 
 
   Ilustracja 5 przedstawia kartkę z czarnym numerem 12622 w pobliżu znaku opłaty i nalepki 
polecenia oraz dodatkowo nieco niżej z drugim większym numerem fioletowym 302/5 i 
ponadto z dopiskami czarnym ołówkiem u dołu 7233-2 oraz u góry prawdopodobnie BB/5 lub 
V3V3/5? Pięciocyfrowy numer odbity numeratorem, jest to numer ewidencyjny przesyłki 
poleconej, duży nr 302/5 określany jest jako numer tranzytowy. Napis BB/5 lub podobny 
pozostaje tajemnicą. Odręczny nr 7233/2 to osobisty ewidencyjny numer kontroli chemicznej 
albo tłumaczenia i cenzury. W dolnej części ilustracji pokazano fragment innej kartki z 
sześciocyfrowym numerem ewidencyjnym przesyłki poleconej. 
 

  
 

  
 

il. 5 – kartka polecona z GG do Sztokholmu z pięciocyfrowym numerem ewidencyjnym, niżej 
fragment kartki z sześciocyfrowym numerem ewidencyjnym przesyłki poleconej 
  
   Na il. 6 prezentujemy kartkę z dwoma czarnymi numerami 1368 i 1459 oraz dodatkowo z 
nieco większym fioletowym numerem mechanicznym 907 z dopisanym odręcznie prawym 
ukośnikiem i cyfrą 4, a ponadto z odręcznie wpisanym numerem ołówkowym 1332/26. W 
numerze 1368 przekreślono cyfry 368, co raczej unieważniało cały ten numer. 1368 i 1459 to 
numery wewnętrznej rejestracji poczty tranzytowej. Nie wiadomo dlaczego przekreślono cyfry 
368. Duży nr 907/4 określany jest jako numer tranzytowy. Odręczny nr 1332/26 pochodzi z 
oddziału kontroli chemicznej lub tłumaczenia i cenzury.  
   

 
 



il. 6 – kartka pocztowa Cp polecona i ekspresowa z GG do Szwecji z licznymi numerami, w 
tym skreślonym 
    
   Autorzy zdają sobie sprawę z tego, że temat cenzury i z nią związanej numeracji na 
kartkach i listach do Szwecji nie jest do końca wyjaśniony i wymaga z pewnością jeszcze 
dalszych badań. Tego samego zdania jest także autor najnowszej publikacji na ten temat [4]. 
Pomimo ciągłych badań, jest jeszcze wiele do odkrycia. Jeśli ktoś z czytelników posiada 
udokumentowane informacje na ten temat, to prosimy o ich opublikowanie. 
   Po wyjaśnieniu znaczenia różnych oznaczeń numerowych nie będziemy się nimi dalej 
zajmować. Wiemy już, że nie są to oznaczenia odbiorcy korespondencji.  
   Poza cenzurami pocztowo-wojskowymi na korespondencji z GG znajdujemy również inne 
oznaczenia i te nas najbardziej zajmują. Szukamy adnotacji odręcznych i oznaczeń 
mechanicznych wykonanych pieczątkami, stempelkami itp. wskazującymi na zapiski i 
ewidencje organizacji pomocowych w Szwecji, podobnie do oznaczeń znanych nam z 
Londynu. Mimo zbadania setek kartek nie natrafiono dotychczas na liczne oznaczenia tego 
rodzaju. Czy istniały? 
   Ilustracja 7 prezentuje kartkę do Sztokholmu z trójcyfrowym osobistym numerem 
ewidencyjnym 233 cenzora z dodatkową niepocztową pieczątką wpływu tej kartki do 
szwedzkiej organizacji pomocy z numerem ewidencyjnym 14622 i datą otrzymania   
korespondencji.  
   Czarna trzywierszowa pieczątka zawiera treść „14622 * -8. APR. 1944 / BESV ……….….. / 
AFD …….…..…”. W górnym wierszu numer i data są zmienne. Numer odbijano 
wmontowanym do pieczątki numeratorem mechanicznym, zaś data była ustawiana, jak w 
datownikach pocztowych. Dwie dolne linie przeznaczono na dopisywanie dodatkowych 
informacji. Korespondencja jest adresowana do „A. B. Nordiska / Komponiet Livsmedelsowel” 
i prawdopodobnie to ta firma używała w kwietniu 1944 takiej pieczątki informacyjnej.  
 

 
 
il. 7 - kartka ekspresowa z GG do Sztokholmu z pieczątką organizacji pomocowej 
 
   Wcześniej tylko jeden raz udało się spotkać [1] na rewersie kartki z lipca 1944, 
adresowanej do „A. B. Skandia Transport“, jasnofioletowy stempelek zapewne ułatwiający 
ewidencję korespondencji i przesyłek odebranych i wysłanych, odbity prawdopodobnie przez 
biuro odbiorcy?  
   W prostokątnej ramce widnieje treść „Ank. 21. JUL.1944 / Besv. d.   /  194…” (il. 8), czyli 
skróty od „Nadszedł… / Odpowiedziano…”. Liczby kalendarza najpewniej były wymienne. 
Skoro firma posługiwała się takim stempelkiem, być może ilość kartek i paczek była dość 
duża. Odbitka tego stempelka jest bardzo rzadka, prawdopodobnie zaczęto używać go 
dopiero pod koniec akcji pomocowej, dlatego nie jest znany na wcześniejszej 
korespondencji.  
 

   



 
il. 8 – pieczątki organizacji zajmujących się zorganizowaną pomocą w Szwecji: po lewej z 
kartki z il. 7, po prawej z [1] 
 
    Prosimy czytelników o wyszukiwanie innych adnotacji i oznaczeń na korespondencji 
pomocowej z GG do Szwecji. Każdą nową informacje prosimy opublikować lub przesłać na 
adres piotr.pelczar@wp.pl .  
   Na zakończenie jeszcze uwaga na temat fałszerstw. Zainteresowanie walorami GG, a 
zwłaszcza cenzurowanych kartek lub listów ciągle wzrasta i na aukcjach internetowych oraz 
w domach aukcyjnych walory takie osiągają wysokie ceny. Z tego cieszą się fałszerze i na 
rynku filatelistycznum pojawia się coraz więcej kompletnych fałszerstw całostek i listów. 
Dlatego wskazane jest, aby szczególnie drogie walory lub walory z nieznanymi stemplami 
czy numerami cenzury, poddać dokładnym badaniom przez uznanych ekspertów od GG i 
cenzury. 
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