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Ciekawe 9 tzw. listów Siegera wysłanych z Tomaszowa Mazowieckiego (GG) do Lorch 
(III. Rzesza) 
 
     Na temat tzw. listów Siegera i jego firmy, która do dzisiaj istnieje w Lorch w Niemczech, 
pisałem już w [1], dlatego ograniczę się tutaj tylko do przedstawienia 9 kopert listów. Są to 
polecone listy wysłane 9.04.1940 r. z Tomaszowa Mazowieckiego do Lorch/Württemberg w III. 
Rzeszy i dotarły tam 12.04.1940 r., co potwierdzają  stemple odbiorcze na rewersach listów.      
     Listy ofrankowane są znaczkami GG „wydania przedrukowego” z wykorzystaniem 
dokładnie całej serii Fi. nr 14 - 39. Żaden list nie jest ofrankowany zgodnie z obowiazującą w 
GG taryfą. Opłata za list polecony do 20 g wynosiła wtedy 84 gr. Są to typowo filatelistyczne 
listy, mocno przefrankowane. Uderzające jest to, że ostemplowanie znaczków nie jest 
precyzyjnie wykonane, co jest nietypowe dla listów kolekcjonerskich Siegera. Późniejsze listy 
Siegera są wykonane perfekcyjnie, prawie bez śladów ich transportu z GG do jego firmy w 
Lorch. 
     Rzadkością jest to, że listy te mają polskie stempelki polecenia z odręcznie wpisanymi 
numerami: 1, 2, 3, 4, 996, 997, 998, 999 i 1000. Niemiecka Poczta Wschodu (DPO) w 
Tomaszowie Mazowieckim nie dysponowała jeszcze w tym czasie niemieckimi eRkami.  
     Poniżej pokazuję 9 awersów kopert listów z różnymi kombinacjami znaczków serii „wydania 
przedrukowego” i tylko jeden rewers, bo wszystkie rewersy wyglądają tak samo. 
 

   

   

   

 



     Listy Siegera z tego „wydania przedrukowego” są rzadkie. Znaczki wprowadzono do obiegu 
8.III. (16 znaczków) i 18.III.1940 (10 znaczków) i takie powinny być ostemplowania dwóch serii 
FDC. Tutaj pan Sieger najwyraźniej przegapił dzień pierwszego wydania (FDC) i 9.04.1940 
coś szybko „dorobiono” dla jego klientów. Poczta Kraków 3, z której w późniejszym czasie 
wysyłano masowo listy Siegera, w tym czasie jeszcze nie istniała. Zanim punkt wysyłki Kraków 
3 zaczął sprawnie działać, musiał Sieger wysyłać listy dla swoich klientów z różnych innych 
miejscowości. 
     Po zbadaniu tych listów nasuwa się kilka pytań. Niektóre pytania zadałem już czytelnikom 
niemieckim w moim artykule opublikowanym w Biuletynie [2], ale pytania te pozostały bez 
oddźwięku.  
    Patrząc na numerację eRek, można domniemywać, że w dniu 9.04.1940 r. wysłano 1000 
lub więcej listów poleconych z Tomaszowa Mazowieckiego. Nie wiem, ile z nich 
zaadresowano do firmy Siegera. Interesuje mnie znalezienie innych listów z tą datą, 
wysłanych z Tomaszowa Mazowieckiego do Lorch lub też do innych adresatów. Może 
czytelnicy przeglądając swoje zbiory znajdą podobne listy z tego dnia i mogliby 
udokumentować listy polecone z numerami od 5 do 995. Obserwując od wielu lat rynek 
filatelistyczny mogę potwierdzić masową produkcję filatelistycznych listów Siegera. 
    Inne pytanie dotyczy działalności konsula Hermanna Siegera [3] w GG i DPO. Może ktoś z 
czytelników ma bliższe informacje na ten temat? W niemieckiej filatelistycznej literaturze, z 
oczywistych względów, jest bardzo mało informacji na ten temat.   
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