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Ciekawy pocztowy przekaz paczkowy z Rzeszy do Generalnego Gubernatorstwa (GG) 

     Przedstawiony poniżej przekaz paczkowy jest przykładem, że nie wszystko przebiegało w 
Rzeszy perfekcyjnie i urzędnicy pocztowi robili też błędy, np.: błędy w ustawieniu daty w 
kalendarzu datownika. Takich niedokładności spotykało się bardzo mało, dlatego zdecydowałem 
się ten „rzadki przypadek” opisać i przekaz paczkowy pokazać kolekcjonerom GG. Walor ten 
przedstawiam za zgodą jego właściciela, Pana Romana Boczkowskiego, za co mu w imieniu PT 
Czytelników bardzo dziękuję.  

                                                  

il. 1 - awers przekazu paczkowego                            il. 2 - rewers przekazu paczkowego 

     Paczka o wartości 10,00 RM i wadze 5,3 kg została wysłana przez Firmę Bitter & Co. z 
Bochum (Rzesza), poprzez Warszawę, do pracownika (kierowcy) Magazynu Zaopatrzeniowego 
Organizacji Todt (Organisation Todt, O.T.) w Tomaszowie Mazowieckim (GG). Urzędnik 
pocztowy odbierający tę paczkę w UP Bochum przybił na znaczkach datownik Bochum 11.02.44. 
17-28. Jak się zorientował, że się pomylił, przybił obok stempel z poprawną datą Bochum 
10.11.43. 17-17. Dlaczego tak się stało, można tylko domniemywać.  
    Bardzo nietypowe jest tutaj podanie w datowniku minut po godzinie, czego na przekazach 
paczkowych się nie spotykało. Tylko na niektórych listach ekspresowych (i to rzadko) dodawano 
w datowniku po godzinie jeszcze minuty.  
     Opłata (porto) w wysokości 1,25 RM za tę paczkę jest zgodna z obowiązującą wówczas w 
Rzeszy taryfą pocztową: nie zalakowana paczka o  wadze pomiędzy 5-6 kg, 5. strefa (odległość 
ponad 750 km) = 1,00 RM, opłata od zadeklarowanej wartości (w wysokości 10,00 RM) = 0,10 
RM, opłata za doręczenie = 0,15 RM; razem 1,25 RM. Paczka została zwolniona z odprawy 
celnej, bo wiele nazistowskich organizacji takich jak O.T. było zwolnionych z opłaty celnej. Z 
opłaty celnej zwolnione były np.: SS, Policja, Niemiecki Czerwony Krzyż. Kompletna lista tych 
organizacji podana jest w [1]. 
    Na rewersie widać poprawnie odbity datownik odbiorczy Tomaszow Mazowiecki 23.11.43.-12 
(data i godzina bez minut), odręcznie napisaną datę 24.11.43, pieczęć odbioru poczty w 
jednostce O.T. (O.T. Postleitstelle) oraz podpisy urzędnika pocztowego i urzędnika O.T. Ta 
jednostka rozprowadzała przychodzącą pocztę do miejsc, w których przebywał odbiorca.  
     Warto tutaj krótko przypomnieć, kim była nazistowska Organizacja Todt, która utworzona 
została w 1938 w Rzeszy [2]. Zadaniem jej była budowa obiektów wojskowych. Kierowana była 
początkowo przez Fritza Todta (niemiecki inżynier i hitlerowski działacz państwowy w okresie III 
Rzeszy [3]), a po jego śmierci w 1942 przez Alberta Speera (niemiecki polityk i architekt, jeden z 
przywódców nazistowskich Niemiec, zbrodniarz wojenny [4]). O.T. zatrudniała początkowo 
Niemców niezdolnych do służby wojskowej oraz przedpoborowych, którzy podlegali obowiązkowi 
pracy w organizacji. W latach II wojny światowej O.T. zatrudniała przymusowo robotników i 
inżynierów z krajów okupowanych oraz jeńców wojennych i więźniów obozów koncentracyjnych. 



Po 1943, podczas wycofywania się wojsk niemieckich z terytorium ZSRR, niszczyła obiekty 
przemysłowe i infrastrukturę, stosując taktykę spalonej ziemi [2].  
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