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Krótki rys historyczny – sytuacja 
w Europie w przededniu wojny, 
zwanej później Wielką.



28.06.1914 - zamach w Sarajewie; ginie następca tronu  
austriackiego Franciszek Ferdynand i jego żona Zofia

25.07.1914 - zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy
Austro-Węgrami a Serbią 

28.07.1914 - wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro – Węgry
01.08.1914 - wypowiedzenie wojny Rosji przez Niemcy
03.08.1914 - wypowiedzenie wojny Francji przez Niemcy,

deklaracja neutralności Rumunii i Włoch  
05.08.1914 - wypowiedzenie wojny Austro – Węgrom przez 

Czarnogórę oraz Rosji przez Austro – Węgry
11.08.1914 - wypowiedzenie wojny  Austro – Węgrom przez

Francję oraz Niemcom przez Czarnogórę
12.08.1914 – wypowiedzenie wojny Austro – Węgrom przez

Wielką Brytanię





Losy  wojny od wiosny 1915 roku zaczęły przechylad się na stronę  
kajzerowskich Niemiec, przynajmniej na interesującym nas odcinku 
frontu – mniej więcej na linii od Brześcia n/Bugiem w kierunku 
północnym.
Powołane zostaje wyodrębnione niemieckie dowództwo dla 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania administracji na 
zajętych terenach Rosji, tzw. Oberbefehlshaber Ost, z siedzibą 
w Kownie.
Jedną z funkcji powstałego dowództwa, było zapewnienie łączności 
pocztowej na zajmowanych obszarach. Decyzja  zapadła w Berlinie 
i  z dniem 15 stycznia 1916 roku oficjalnie powołano do życia 
Postgebiet Ober–Ost.





1. Organizacja i zasady funkcjonowania 

Służby pocztowe Postgebiet Ober-Ost nie podlegały poczcie 
niemieckiej lecz Głównodowodzącemu na Wschodzie pomimo, 
że stanowiły służbę cywilną.

Z początku powstało 18 urzędów pocztowych, które zostały 
usytuowane na terenach litewskich, łotewskich oraz byłej guberni 
grodzieoskiej – jakie wówczas zajmowała niemiecka X armia.

Do kooca działao wojennych powołano aż 82 urzędy na całym 
terytorium Ober-Ost’u.



Ogłoszenie z dziennika urzędowego niemieckiej poczty



Z czasem do obszaru okupowanego doszły tereny Estonii, 
Psków oraz Baranowicze wraz z kawałkiem Rusi Białej.

Polityka kadrowa w placówkach pocztowych. Od początku 
przyjęto zasadę, że naczelnikiem urzędu pocztowego musi byd 
Niemiec, zawsze zmobilizowany w tym celu urzędnik pocztowy. 
W większych urzędach również zastępcy byli Niemcami lecz 
personel niższy rekrutował się spośród miejscowej ludności, 
w sporej części z dawnych pracowników poczty carskiej.

Największy był urząd w Rydze, który pełnił rolę nadrzędnego 
w stosunku do innych urzędów. Przezeo przechodzid musiała 
cała korespondencja pocztowa do- i z Rzeszy oraz innych 
krajów sprzymierzonych czy neutralnych.



2. Zasięg terytorialny



Ostateczny zasięg terytorialny poczty Ober-Ost obrazuje 
załączona mapa. W historiografii filatelistycznej jest jednak do 
dzisiaj jeszcze sporo do kooca nie wyjaśnionych spraw i wiele 
znaków zapytania. Na przykład właśnie zasięg terytorialny jest 
określany ogólnie i wyraźnie na podstawie danych historycznych 
– wojskowych, nie pocztowych.
Za przykład niech służą dwie miejscowości : Brzostowica Wielka 
(dzisiaj w granicach Białorusi jako Bierestawica Wielikaja) oraz 
Baranowicze (dzisiaj Baranowiczi - także Białoruś) z niemiecka 
zwane Baranowitschi.



Brzostowica Wielka



Baranowicze



Wykaz urzędów pocztowych



Jest jednak faktem, że X armia niemiecka operowała także na części 
dzisiejszej Białorusi, co jest niewątpliwie argumentem za istnieniem 
w tym mieście urzędu pocztowego Ober-Ost, tym więcej, że brak danych 
o jakimkolwiek innym cywilnym urzędzie w dużym bądź co bądź mieście 
na tych terenach. Sam stempel został odkryty ledwie kilka lat temu.

W listopadzie i grudniu 1918 roku na rubieżach wschodnich Ober-Ost, 
rozpoczyna się stopniowe ograniczanie pracy i przenoszenie 
poszczególnych urzędów pocztowych, a późnie ich zamykanie. 
Odbywało się to w myśl podpisanych porozumieo z Rosją Radziecką, 
które nakazywały pozostawianie opuszczanych terenów w rękach Rosjan 
– efektem takiego postępowania były interwencje Rosji w Estonii 
i na Łotwie i wybuchy wojen domowych w tych paostwach, które 
w międzyczasie ogłosiły niezawisłośd.



Ciekawostką jest fakt, że w krajach bałtyckich, które w roku 1918 
ogłaszały niepodległośd i gdzie w ciągu dalszym trwała okupacja, 
zostały ustalone nowe, różne dla tych paostw zasady ekspediowania 
korespondencji przy udziale własnych poczt, świeżo organizowanych 
oraz istniejącej i ciągle rozbudowywanej poczty Ober-Ost.



3. Organizacja sieci pocztowej cywilnej oraz
poczta polowa (Feldpost)

Placówki poczty polowej powstawały od początku kampanii 
wschodniej i w struktury X armii były od początku przypisane. 
Obowiązywały tu co prawda obostrzone przepisy co do wysyłanej 
korespondencji w stosunku do poczty cywilnej, ale i tak możliwośd 
korzystania z nich stanowiło ułatwienie dla ludności, z czego zresztą 
instytucje oraz przedsiębiorstwa korzystały od początku. 
Wszelako do 1918 roku korzystano z nich niejako bez oficjalnej 
akceptacji władz wojskowych i na zasadzie dobrowolności ze strony 
dowództwa poszczególnych placówek.



4. Obwieszczenia i informacje urzędowe





Gazeta X Armii



Prasa lokalna



5. Znaki pocztowe oraz pieczęcie i datowniki

a/ znaczki – wydano 12 podstawowych wartości,
a razem z odmianami kolorów jest 
w sumie 23 znaczki; oczywiście dodaje
się odmiany nadruków typu smoliste
czy błyszczące itp.



Podstawowe 12 wartości

 

 

 

 
 



b/ całostki - wydano 3 kartki pocztowe  
o nominałach 5 pf; 7 ½ pf; 10 pf
oraz 3 ich odpowiedniki z opłaconą
odpowiedzią. Zatem łącznie 
6 kartek. Poza nimi wydano na    
prywatne zlecenie 1 opaskę gazetową,
3 kartki oraz 6 kopert





c/ inne znaki - wśród nich tzw. prowizoria

Libau, złożone z 6 znaczków
(kilkanaście odmian samych
znaczków i dwie nadruku, plus
dwa kolory nadruku oraz 
tzw. prowizorium Dorpat, czyli
2 znaczki z czego jeden w dwóch
odmianach oraz kartka, również
w dwóch odmianach



Prowizoria Libau



Prowizorium Dorpat





6. Stemple i datowniki pocztowe oraz poczty

polowej

Przygotowanie pocztowych akcesoriów dla tworzonych urzędów poczty 
cywilnej przebiegało bez przeszkód i z typową niemiecką dokładnością. 
Zamówiono ujednolicone datowniki, nalepki polecenia oraz druki 
manipulacyjne. Przyjęto taryfę pocztową, która została oparta na 
istniejącej niemieckiej, z istotną uwagą – Niemcy traktowano jako 
„zagranicę”.
Datowniki są dwuobrączkowe, z mostkiem na datę i dzielą się na trzy 
zasadnicze typy, różniące się zawartością dolnej części datownika:

a/ trzy gwiazdki
b/ gwiazdka – litera – gwiazdka
c/ napis Litauen/Kurland/Livland/Estland







Wśród 82 urzędów pocztowych jakie powstały, 13 posiadało dwa 
datowniki, jeden (Libau) miał ich trzy, natomiast główny urząd (Riga) 
posiadał ich aż sześd, przy czym „podejrzewany” jest o posiadanie 
siódmego z trzema gwiazdkami, brak jednak potwierdzenia na obiektach 
filatelistycznych.
Jeden urząd w Pskowie (niem. Pleskau) pełnił wyłącznie funkcje urzędu 
odbiorczego, bez pełnego zakresu czynności i dysponował stemplem 
gumowym jednowierszowym.



W normalnym obrocie pocztowym do 1917 roku nie było w zasadzie 
innych niż metalowe, stempli. 
Wyjątkiem były te, używane przy obrocie telegraficznym.







Osobną kategorię stanowiły stemple cenzury – poniżej przykłady :



Stemple litewskie



Stemple ziem łotewskich



Stemple estooskie



Pozostałe stemple cenzury spotykane na korespondencji 
Ober-Ost’u:

Grodno



Białystok



Postępy wojsk niemieckich w 1918 roku 
na Wschodzie, spowodowały 
przyspieszone prace nad uruchamianiem 
poczty cywilnej na nowo zdobytych 
terenach – dzisiejszej Estonii oraz skrawka
Rosji (Psków).
Pośpiech dał niezamierzone rezultaty 
w kwestii utensyliów pocztowych, bowiem 
od tego roku do kooca działania poczty 
Ober-Ost wykorzystywano wykonane 
tymczasowo stemple gumowe, a nawet 
wykorzystywano stare stemple 
poczty rosyjskiej (wszelako z pewnymi 
modyfikacjami).





Stemple prowizoryczne Walk, Hapsal oraz Baltisch-Port.



Stemple poczty polowej
Również Feldpost dysponował niejednorodnymi stemplami 

i datownikami, których wspólnym elementem był napis „Deutsche Feldpost” 
umieszczony w górnej części zasadniczo dwuobrączkowych datowników. Inne 

utensylia nie różniły się zasadniczo od używanych na poczcie cywilnej.





Nieznany urząd poczty polowej



7. Inne walory pocztowe występujące na 
omawianym obszarze    

a/ pośrednictwo pocztowe Białystok
Briefvermittlungsstelle Bialystok, jak brzmiała w oryginale nazwa punktu 
pocztowego w urzędzie powiatowym (niem. Kreisamt) w tym mieście, 
zostało stworzone za zezwoleniem głównodowodzącego z koocem 
czerwca 1916 roku i od 03.07.1916 zaczęto używad tzw. Fragebogen, czyli 
po prostu kartek na specjalnych drukach, z miejscem na korespondencję 
i przeznaczeniem dla ludności cywilnej. Dostarczano je do dalszej 
ekspedycji właściwym urzędom pocztowym, w tym poczcie polowej. 
Opłatę za tę usługę uiszczano w tzw. Quittungsmarken na miejscu 
w urzędzie powiatowym. Dla tego celu wydano dwa znaczki 
o nominałach 25 fenigów oraz 1 marki (przedrukowany znaczek 25 pf). 
Stemplowano je przy użyciu dwóch stempli urzędowych w trzech 
kolorach(!) oraz/bądź ręcznie wpisywanego nazwiska urzędnika 
na znaczku.







b/ znaczki X Armii

Dowodzący X armią, gen von Falkenhayn postanowił, że należy 
stworzyd  ludności cywilnej oficjalną możliwośd korzystania 
z poczty i wydał rozkaz uruchomienia jej od dnia 19.08.1918 
(działała do kooca grudnia 1918) na obszarze „pomiędzy Estonią 
a Ukrainą”. Na te potrzeby wydrukowano dwa znaczki, a nieco 
później trzeci – przedrukowy, przy zachowaniu taryfy : kartka 
pocztowa 30 pf, list 60 pf. 
W przypadku korespondencji adresowanej poza obszar działania X 
armii, a więc do Ober-Ost’u lub na Ukrainę czy do Rzeszy, należało 
dopłacid odpowiednio 10 lub 20 fenigów w znaczkach niemieckich 
(typu „Germania”).



 

 





c/ wydanie „Grodno”

W kwietniu 1919 roku wprowadzono do obiegu w Grodnie, 
5 znaczków, z czego 1 przedrukowany wcześniej na Ukrainie 
dla tzw. wydania kijowskiego wartości 1 kop oraz cztery inne 
o wartościach 1/2/3/wartościach 5 kop ząbk. Zostały opatrzone 
aż dwoma przedrukami : metalowym „Poczta polska 40 gr” 
w kolorze fioletowym oraz gumowym „V. P. Grodno” w gotyckim 
kroju liter (skrót  od Verbindungs Post Grodno) w kolorze 
czerwonym i wydane w nakładzie po 100 szt. każdej wartości.





d/ Armia Północna (OKCA)

Skrót OKCA oznacza Osobyj Korpus Siewiernoj Armii, który powstał 
w 1918 roku, ale od 20.08.1919 wypuścił do obiegu 5 znaczków 
(wartości : 5/10/15/20/50 kop), wydrukowanych w Tallinie 
w nakładzie 3 mln szt na różnych papierach i różnych arkuszach. 
Prawdziwe przesyłki istnieją wyłącznie z datownikami miejscowości 
Polna i Moloskowitsa, ale znaczki sprzedawano także i w Tallinie 
i Narwie. Wszystkie przesyłki wysyłane w Estonii, a tam 
stacjonowały i walczyły oddziały Armii Północnej, musiały byd 
także frankowane znaczkami estooskimi, o ile były ekspediowane 
poprzez cywilne placówki poczty estooskiej. Brak danych co do 
terminu ważności w obiegu.







e/ Armia Północno-Zachodnia (Bermondt-Avaloff)

Armia Północna została przemianowana na Północno-Zachodnią i od 1.08.1919 
weszło do faktycznego obiegu 15 znaczków rosyjskich z wykonanym cyrylicą 
przedrukiem „Sw. Zap. Armia”(wartości : ząbk. 2/5/10/10/5 /15/20/20/14 
/25/50kop/1 rb/10rb oraz nieząbk. 3/3,50 rb/5 rb/ 7 rb w drukarni w Pskowie, 
w kolorze czarnym i jedną wartością 10 kop w kolorze czerwonym. 
Dalsze wartości nieząbkowane nie trafiły już do okienek : 1/2/5/15/70 kop/1 rb. 
Nakłady były różne, od 300 szt do 10.600 szt. Znaczki były w sprzedaży przede 
wszystkim w miejscowościach Psków, Narwa, Gdów, Polna i Toroschino. 
Ważnośd nakładu do 15.10.1919 roku. 
W trakcie kampanii armię przemianowano na „Zachodnią”, co wywołało 
konsekwencje filatelistyczne, albowiem przystąpiono do wydawania znaczków 
początkowo w formie nowych przedruków na obiegowych znaczkach łotewskich 
(bez zgody władz republiki), 
a następnie na zapasach znaczków carskich. 







8. Wydania fantazyjne i fałszerstwa

Dotychczasowe zestawienie nie obejmuje wszystkich inicjatyw 
o charakterze „pocztowym”, prowizorycznych i  krótkotrwałych mających 
pomagad lokalnym społecznościom we wzajemnej komunikacji. 
Większośd nich dotyczy lat 1919-20, przede wszystkim krajów bałtyckich 
i związana jest w większości wypadków 
z trwającymi wojnami o charakterze wyzwoleoczym, przy czym  
tak wyzwoliciele jak i wyzwalani, są przez historię oceniani bardzo różnie.
Zaliczyd tu można m.in. :

- nadruk Eesti/Postgebiet/Ober-Ost
- stempel Gen. Bev. Kowno



Wydanie fantazyjne



Nieustalony stempel



9. Inne informacje

Historia poczty Ober-Ost’u do dnia dzisiejszego jest pełna niespodzianek i nie 
da się stwierdzid, że wszystko zostało już opisane czy dookreślone. Brakuje 
bardzo wielu danych, które teoretycznie rzecz biorąc winny byd dostępne (np. 
nakłady wydawanych znaczków) czy faktyczny zasięg działania poczty, zarówno 
cywilnej jak i wojskowej. Niech będzie dobrym przykładem stempel paczkowy, 
jednoobrączkowy z mostkiem, o treści „Mil. Paketamt Tilsit/ Nebenstelle
Schaulen, jaki wypłynął na jednej z aukcji e-Bay.
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