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Dodatkowe stemple informacyjne spotykane na 
korespondencji jenieckiej w czasie I Wojny Światowej

1.Ogólne przedstawienie problemu korespondencji jenieckiej 
w czasie I Wojny Światowej.

2. Rodzaje ostemplowań występujących na korespondencji 
jenieckiej.

3. Szczegółowe omówienie stempli dodatkowych 
występujących na korespondencji jenieckiej.

4. Przykłady graficzne zasadniczych typów stempli 
informacyjnych (formy tych stempli).

5. Wnioski końcowe, źródła.



Ad 1. Ogólne przedstawienie problemu korespondencji 

jenieckiej w czasie I Wojny Światowej.

Funkcjonowanie obsługi pocztowej jeńców wojennych 

w czasie I Wojny Światowej regulują postanowienia II 

rozdziału „Regulaminu haskiego” z 1907r. 

Cytując odpowiednią definicję za „Encyklopedią 

Filatelistyki” /1/, tj.:



„Poczta jeńców wojennych, odpowiednio oznaczone 
(Poczta lub Przesyłka jeńca wojennego, niem. 
Kriegsgefangenenpost, franc. Correspondence des 
prisonniers de guerre, ang. Prisoner of War Post, itp.) 
zwykłe kartki, listy i paczki wysyłane przez jeńców 
i do nich kierowane, zwolnione od opłat pocztowych
zgodnie z II rozdziałem regulaminu haskiego z 1907 
„O jeńcach wojennych” (okres I wojny świat.) 
i konwencją genewską z 1929 „O traktowaniu jeńców 
wojennych” (okres II wojny świat.), podlegające 
z reguły opiece Międzynar. Komitetu Czerwonego 
Krzyża, prowadzone niekiedy także za pośrednictwem 
narodowych Organizacji Czerwonego Krzyża”,



widzimy, że pewne zasady są określone ściśle, 

jednakowo dla różnych krajów.

Dla uświadomienia sobie skomplikowania problemu 

korespondencji jenieckiej warto prześledzić, 

prezentowaną na fot. 1, kartę pocztową wydaną przez 

Niemcy w 1916 r., przedstawiającą „sieciowy” system 

analizy możliwych „zdarzeń korespondencyjnych” 

w czasie I wojny światowej w jej środkowym okresie 

(do ok. połowy 1916 r.).



Fot. 1.



Analizując możliwość wystąpienia różnych „zdarzeń’ 

musimy zdać sobie sprawę, że korespondencja była 

prowadzona w różnych językach, opatrzona też była 

różnymi stemplami pocztowymi i niepocztowymi, 

np. o charakterze informacyjnym.



Ad 2. Rodzaje ostemplowań występujących na korespondencji 

jenieckiej.

Wśród stempli spotykanych na korespondencji jenieckiej możemy 

wyróżnić:

a) stemple pocztowe (z miejscowości nadania listu, niekoniecznie 

będącej siedzibą obozu jenieckiego) i z miejsca odbioru korespondencji,

b) stemple kontrolne (przejściowe) nie mające charakteru cenzury,

c) stemple cenzury (różnego rodzaju i wyglądu),

d) dodatkowe stemple informacyjne (dotyczące stanu przesyłki 

pocztowej lub innych okoliczności „zdarzeń korespondencyjnych”), 

np. zwroty,

e) adnotacje różnego rodzaju (pocztowe i niepocztowe).

Dla zobrazowania powyższego przedstawiam na fot. 2 kilka przykładów 

„listów jenieckich”.



Fot. 2.



Fot. 2.



Fot. 2.



Ad 3. Szczegółowe omówienie stempli dodatkowych 

występujących na korespondencji jenieckiej.

Odnośnie dodatkowych stempli informacyjnych o szczególnej 

treści (dotyczącej „specjalnej obróbki” korespondencji 

jenieckiej przez cenzurę kraju, gdzie przebywał jeniec 

wojenny) przedstawię swoje spostrzeżenia dotyczące 

15 egzemplarzy korespondencji z Rosji carskiej, z tego:

- 12 egz. do Galicji,

- 2 egz. do Austrii,

- 1 egz. do Czech.



Analizując przedstawione niżej przesyłki jeńców 

wojennych (na fot. 3 oraz w tabeli przeglądowej) 

stwierdziłem, że w miejscu szczególnej interwencji cenzury 

rosyjskiej (poprzez wydrapanie tekstu, jego zaczernienie 

lub wycięcie nożycami), odciśnięto trzy rodzaje stempli 

o następującej treści:

- „Wymazano za granicą.”, na kartach kierowanych do 

Galicji (wg tabeli o numerach 1 do 9),

- „Im Auslande gestrichen.” (tj. „wymazano za granicą”), 

na kartach skierowanych do Austrii (nr 10, 11),

- „In Russland remediert.” (tj. „usunięto zapobiegawczo w 

Rosji”), na liście skierowanym do Czech (nr 12) i na kartach 

do Galicji, (nr 13 do 15).



Fot. 3.

Nr 1

Nr 2

„Wymazano za granicą.”  (N-ry 1 do 9)



Fot. 3.
Nr 3

Nr 4



Fot. 3.
Nr 5

Nr 6



Fot. 3. Nr 7

Nr 8



Fot. 3. Nr 9

Nr 10
„Im Auslande gestrichen.”(N-ry 10 i 11)



Fot. 3.

Nr 11



Fot. 3.

Nr 12
„In Russland remediert.” (N-ry 12 do 15)



Fot. 3.
Nr 13

Nr 14



Fot. 3.

Nr 15



Wyniki moich spostrzeżeń zebrałem w poniższej tabeli przeglądowej.

Nr bad. 

Koresp.

Miejscowość Data Długość 

(szer.) 

stempla 

[mm]

Kolor 

odbitki

Uwagi

Nadania Odbioru Nadania Odbioru

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Riazań Lwów 20 VI 1917 26 IX 1917 69,0 fiol.-róż. - tekst wydrapany

- brak kropki po „ą”

2. Stara Sieniawa 

(Pod.)

Rzeszów 27 VI 1917 ? 70,0 fiol-róż. - tekst zamazany

3. Stara Sieniawa Rzeszów 1 XI 1916 ? 70,5 czerwony - tekst zamazany

4. St. Sieniawa (Lityń 

Pod.)

Rzeszów 26 XII 1916 ? 71,0 j. fiol. - tekst zamazany

5. Demzal (Lifl.) Demblin (p. 

Wietrzycho-

wice)

21 I 1917 ? 71,0 czerwony - tekst wydrapany

6. Iszym Nowy Sącz 1 VIII 1917 ? 70,0 fiolet. - tekst zamazany

7. Jekaterynosław Nowy Sącz 21 X 1916 ? 70,0 fiol-róż - tekst zamazany

8. Jekaterynosław Nowy Sącz 26 XI 1916 ? 70,0 fiol-róż - tekst zamazany



Nr bad. 

Koresp.

Miejscowość Data Długość (szer.) 

stempla [mm]

Kolor odbitki Uwagi

Nadania Odbioru Nadania Odbioru

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Jekaterynosław Nowy Sącz 5 XII 1916 ? 70,0 fiol. - tekst wydrapany

10. Kuźnieck 

(Sar.)

Langenwang 

(Steier)

22 V 1917 ? 47,0 Lila-czerw - tekst zamazany

11. Kuźnieck 

(Sar.)

Langenwang 

(Steier)

2 VIII 

1917

? 38,0 j. fiol - tekst wydrapany

12. Perm Praga 28 IV 1916 ? 61,0 c. fiol. - wycięta nożycami 

część tekstu z 1 i 2 

strony listu

13. Tomsk Nowy Sącz 9 IV 1916 ? 59,0 fiol.-róż - nieodbita lit. „t”

- tekst zamazany

14. Tomsk Nowy Sącz 31 V 1916 ? 60,0 róż. - tekst zamazany 

- słabo odbita lit. „I”

15. Jekaterynosław Nowy Sącz 10 VIII 

1916

? 58,0 fiol.-róż. - tekst zamazany

- nieodbita lit. „t” i 

„.”

(Ewentualna różnica w odczytach dat może nastąpić na skutek zastosowania 

dwóch kalendarzy: juliańskiego i gregoriańskiego)



Ad 4. Przykłady graficzne zasadniczych typów stempli 

informacyjnych (formy tych stempli).

Dla analizy graficznej i ewentualnego wydzielenia typu 

stempli „dodatkowych” po polsku i po niemiecku, 

przedstawiam na fot. 4, 5, 6 skany w skali 1:1 przebadanych 

15 egz. odnośnej korespondencji.



Fot. 4.

Nr 1 Nr 2

Nr 3 Nr 4



Fot. 4.
Nr 5 Nr 6

Nr 7 Nr 8



Fot. 4.

Nr 9



Analizując wymiar długości (szerokości) stempli (kolumna 

„6” tabeli przeglądowej) można stwierdzić, że zawiera się ona 

pomiędzy 69 a 71,5mm, co oznacza, że jest to ten sam (jeden) 

typ stempla, odbijany w miejscu rozdziału korespondencji. 

Drobne różnice wynoszące ok. 1mm wynikają z niedobicia lub 

uszkodzenia stempla (np. brak kropki w korespondencji nr 1 

tabeli).

Poza tym są to odbitki tłoka kauczukowego i mierzone 

długości będą prawie zawsze różniły się między sobą.



Na fot. 5 przedstawiam skan 1:1 stempli „dodatkowych”

w jęz. niemieckim. Wyraźnie widać różnice (znaczące) 

i dlatego są to 2 typy tego stempla.

Fot. 5

Nr 10 Nr 11



Na fot. 6 przedstawiam skan 1:1 stempla dodatkowego „In 

Russland...”, z korespondencji Nr 12-15

Fot 6
Nr 12 Nr 13



Z porównania oraz przy analizie danych z kolumny „6” tabeli 

przeglądowej wynika, że są to odbitki tego samego typu 

stempla, wykonanego w jednym wzorze.

Nr 14 Nr 15



Ad 5. Wnioski końcowe, źródła.

Wracając do 9 polskich odbitek stempla „Wymazano za 
granicą.” na kartach korespondencji jenieckiej, po 
przeanalizowaniu ich przebiegu pocztowego, można 
stwierdzić że z miejsca nadania, po uprzednim ocenzurowaniu 
w Rosji, zostały przetransportowane do Wiednia, a stąd po 
kolejnym ocenzurowaniu („wiedeńskim”) - do Galicji.

Zachodzi pytanie, gdzie (tj. w jakim mieście Galicji) nastąpiło 
przystawienie stempla „Wymazano za granicą.”. 
Czy był to Kraków? (co wynikałoby z ekonomiki pocztowej, 
transport przesyłek w relacji: „Wiedeń-Galicja” musiał 
odbywać się przez Kraków, gdzie - być może przy rozdziale 
korespondencji – przystawiano go...).



Pozostaje wątpliwość – czy to koniecznie musiał być 

Kraków?. Może odbijano go w innym mieście (punkcie 

sortowania korespondencji)? Możliwe jest też przystawianie 

tego stempla „Wymazano za granicą.” przez polskich 

cenzorów, zatrudnionych w cenzurze wiedeńskiej.

Stemple tu omówione należą do stempli dodatkowych, 

świadczących o wysokiej kulturze traktowania odbiorców 

korespondencji od jeńca, co było najwyższym wyrazem 

empatii w stosunku do rodzin jeńców. 



Kończąc, stwierdzam że stemple typu „Wymazano...” należą 

do unikalnych. 

Pragnę też zwrócić się  do kolegów – filatelistów o ewentualne 

uzupełnienie przedstawionego przeze mnie problemu.

Źródłem moich dociekań była „Encyklopedia Filatelistyki” 

/1/, PWN, Warszawa, 1993 r., a także mój własny zasób 

archiwalny.



Serdecznie podziękowania dla Andrzeja Kłosińskiego 

z Sopotu, za użyczenie skanów korespondencji 

(z tablicy przeglądowej poz. 7, 8, 9, 13, 14, 15).

Mojemu synowi Michałowi dziękuję za pomoc 

w komputerowym opracowaniu prezentacji.



Dziękuję Państwu za uwagę

mgr inż. Andrzej B. Baranowski


