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POCZTA NA DROGACH ŻELAZNYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO
1869-1915
1. Wstęp
Prace nad pierwszą linią kolejową na terenie Królestwa Polskiego rozpoczęto już w 1835 r.,
przedstawiając projekt pierwszej drogi szynowej z Warszawy. Zamiarem było wybudowanie linii
kolejowej z Warszawy w kierunku Wiednia, stąd projektowaną trasę kolejową nazywano Drogą
Żelazną Warszawsko-Wiedeńską. Do budowy przystąpiono w 1840 r. Pierwszy odcinek z Warszawy
do Grodziska Mazowieckiego uruchomiono 15 czerwca 1845 r. Całość trasy do granicy austriackiej
ukończono 1 kwietnia 1848 r.
W następnych latach uruchamiano kolejno następujące linie kolejowe:
− w 1859 roku - odnogę od Ząbkowic do Sosnowic łączącą kolej warszawsko-wiedeńską z kolejami
górnośląskimi,
− w 1862 roku - linię z Warszawy do Aleksandrowa Pogranicznego (przez Skierniewice, Łowicz,
Kutno), która poprzez Bydgoszcz utworzyła połączenie kolejowe z Berlinem,
− w 1862 roku: linię Warszawa - Dynaburg, jako ostatni odcinek linii Petersburg - Warszawa
prowadzącą przez Białystok i Wilno,
− w 1866 roku - odnogę kolei warszawsko-wiedeńskiej z Koluszek do Łodzi,
− w 1866 roku: linię Warszawa - Terespol przez Siedlce, Łuków. W 1870 r. linię tę przedłużono do
Brześcia, łącząc ją z linią kolejową do Odessy,
− w 1873 roku: linię Brześć - Białystok - Grajewo,
− w 1877 roku: linię Mława - Warszawa - Kowel (przez Lublin, Chełm),
− w 1885 roku: linię z Łukowa do Sosnowic przez Iwangorod (Dęblin), Skarżysko, Kielce,
− w 1885 roku: linię Koluszki - Ostrowiec przez Skarżysko,
− w 1887 roku: linię Brześć - Chełm,
− w 1893 roku: linię z Lublina do Ostrołęki przez Siedlce,
− w 1897 roku: linię Ostrołęka - Pilawa przez Tłuszcz, Mińsk Maz.,
− w 1903 roku: linię Warszawa - Kalisz przez Sochaczew, Łowicz, Łódź, Sieradz,
− w 1906 roku: linię Siedlce - Wołkowysk.
Decyzją Dyrekcji Poczt Królestwa Polskiego przewóz poczty koleją rozpoczęto oficjalnie 1
marca 1848 roku na trasie z Warszawy do Częstochowy. Od 4 listopada 1850 r. transport wszystkich
przesyłek zagranicznych z Warszawy do Krakowa, Lwowa, Wiednia, Czech i na Śląsk odbywał się już
drogą żelazną.

2. Trasy ambulansów pocztowych w Królestwie Polskim po 1869 roku
Od 1869 roku przewóz poczty koleją w całej Rosji podlegał pod samodzielną instytucję,
niezależną od terenowych zarządów pocztowych. Wydzielono specjalny Zarząd Przewozu Poczty
Koleją, któremu podlegały oddziały terenowe. Te ostatnie sprawowały nadzór nad placówkami
pocztowymi w wagonach i na stacjach kolejowych. W 1869 roku wprowadzono zasadę numeracji tras
ambulansów pocztowych. Każdą trasę oznaczono dwoma kolejnymi liczbami. Liczbą nieparzystą
określano kierunek od stacji początkowej do stacji docelowej a liczbą parzystą kierunek powrotny.
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Relacja
Petersburg - Warszawa
Petersburg - Wierzbołowo
Petersburg - Warszawa
Piotrograd - Warszawa
Petersburg - Wierzbołowo (oddz)
Petersburg - Warszawa (oddz)
Petersburg - Wilno (oddz)
Wilno - Warszawa (oddz)
Wilno - Warszawa
Wilno - Wierzbołowo
Petersburg - Wierzbołowo
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Wilno - Warszawa (oddz)
Wilno - Wierzbołowo (oddz)
Piotrograd - Wierzbołowo (oddz)
Warszawa - Sosnowice/Granica
Warszawa - Aleksandrów
Warszawa - Brześć
Warszawa - Mińsk
Koluszki - Łódź
Kijów - Brześć
Kijów - Grajewo (via Brześć)
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Kijów - Grajewo
Brześć - Grajewo
Kowel - Mława
Warszawa - Mława
Iwangorod (Dęblin) - Łuków
Dąbrowa - Łuków
Granica - Łuków
Łuków - Lublin
Lublin - Łapy
Ryga - Wierzbołowo (via Dvinsk)
Opoczno - Widzew
Koluszki - Ostrowiec
Siedlce - Białystok
Pilawa - Ostrołęka
Grodno - Olita
Grodno - Orany
Mosty - Orany
Kijów - Warszawa
Warszawa - Kalisz
Brześć - Chełm
Siedlce - Andrzejewicze
Siedlce - Połock
Kielce - Herby
Lublin - Rozwadów
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W powyższej tabeli przedstawiono wszystkie numery i relacje ambulansów, których cała lub
część trasy przebiegała na terenie Królestwa Polskiego, w okresie od 1869 roku. W trzeciej i czwartej
kolumnie tabeli przedstawiono okres w jakim poszczególne ambulanse działały. Daty te określają
albo okres wprowadzenia konkretnych ambulansów albo, w przypadku braku takich danych, daty
znanych informacji z dokumentacji pocztowej. Dlatego np. dla ambulansu nr. 3-4 relacji Piotrograd Warszawa jest podany okres do 1918 roku mimo, że Warszawa była okupowana przez Niemcy od
1915 roku, ale takie datowniki ambulansowe stosowane były aż do 1918 roku. Dla ambulansu nr 3132 relacji Koluszki - Łódź podano datę końcową rok 1891, ponieważ od tego momentu ambulans ten
stał się lokalnym bez przydzielonego numeru. Odwrotna sytuacja jest w przypadku ambulansu nr 8788 relacji Iwangorod - Łuków, mimo że istniał datownik ambulansu (ale bez numeru) z 1877 roku to
ta relacja otrzymała numer dopiero w 1878 roku.
Poniżej przedstawiona jest mapka (Rys. 1), na której są pokazane trasy ambulansów
pocztowych w Królestwie Polskim oraz z bezpośredniego sąsiedztwa. Przy poszczególnych liniach
kolejowych podano numer trasy ambulansu oraz w nawiasie podany jest rok uruchomienia
ambulansów pocztowych na danej trasie. Trasy kolejowe oznaczone grubszą linią są to trasy
wybudowane przed 1870 rokiem.

Rys. 1

3. Typy datowników ambulansów pocztowych
W 1869 roku wprowadzono zasadę numeracji tras ambulansów pocztowych. Każdą trasę
oznaczono dwoma kolejnymi liczbami. Liczbą nieparzystą określano kierunek od stacji początkowej
do stacji docelowej a liczbą parzystą kierunek powrotny. Dla ambulansów pocztowych wprowadzono
nowe datowniki pocztowe - koliste pojedyncze o średnicy 25 mm. Nowe datowniki miały w otoku
napis „Pocztowyj wagon No ...” (pismo - wersaliki z szeryfami cieniowane) oraz podwójną liczbę
określającą numery obu kierunków trasy a w dolnej części wyróżnik w postaci liczby w nawiasie. W
części centralnej była umieszczona data w trzech rzędach oraz numer stacji kolejowej z której była
zabrana poczta. Numer ten był umieszczony w pierwszym rzędzie, najczęściej w pozycji leżącej, z
lewej strony liczby określającej dzień. Numeracja stacji kolejowych była oddzielna dla każdej trasy
ambulansu (Rys. 2).

Od około 1875 roku zaczęły się pojawiać datowniki ambulansowe odbiegające, w różnych
elementach, od typowych. Wyróżnik był umieszczany pomiędzy ozdobnikami a nie w nawiasie (Rys.
3), numer trasy był tylko w postaci jednej liczy a więc dla ambulansu jadącego w kierunku
przeciwnym zmieniano numer trasy w datowniku (Rys. 4). Jak widać na tym przykładzie, zdarzało się
że numer stacji był umieszczany przez pomyłkę z prawej strony dnia daty nadania przesyłki. Dla
ambulansów lokalnych nie umieszczano numeru trasy a podawano stację początkową i końcową
(Rys. 5).

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Około 1880 roku, dla ambulansów pocztowych, wprowadzono nowy typ datowników
pocztowych. Napis w otoku „Pocztowyj wagon No ...” oraz numer trasy w postaci jednej liczby pisane pismem prostym bez cieniowania i szeryfów. Numer trasy był nastawialny, zmieniany w
zależności od kierunku biegu pociągu, często wykonany inną czcionką niż napis. W dolnej części otoku
umieszczony był wyróżnik cyfrowy między ozdobnikami. W części centralnej była umieszczona data w
trzech rzędach - bez numeru stacji kolejowej (Rys. 6).

Rys. 6

W 1890 roku na Kongresie UPU w Lizbonie ustalono, że miesiąc w kalendarzu datowników,
będzie oznaczany liczbą rzymską. W związku z tym 5 marca 1890 roku został wprowadzony nowy typ
datowników ambulansowych uwzględniający to zalecenie. Nowe datowniki, o średnicy 29 mm, miały
w części centralnej datę „w postaci krzyża” tzn. rok rozdzielony był w środku kreską, nad nią był
kolejny dzień a pod nią miesiąc oznaczony liczbą rzymską. Napis w otoku „Pocztowyj wagon No ...”
oraz numer trasy w postaci jednej liczby - pisane pismem prostym bez cieniowania i szeryfów. Numer
trasy był nastawialny, zmieniany w zależności od kierunku biegu pociągu, często wykonany inną
czcionką niż napis. W dolnej części otoku umieszczony był wyróżnik cyfrowy między ozdobnikami
(Rys. 7).

Rys. 7

W Cyrkularzu nr 9 z 3 lutego 1903 roku ogłoszono wprowadzenie owalnych podwójnych
datowników pocztowych dla ambulansów pocztowych. W datownikach tych w otoku były
umieszczone nazwy stacji - początkowej oraz końcowej a pomiędzy nimi numer ambulansu. Dla
każdego kierunku był wykonany oddzielny datownik. W dolnej części otoku często był umieszczany
wyróżnik literowy (Rys. 8).

Rys. 8

Do przewozu poczty oprócz typowych ambulansów pocztowych, na niektórych szlakach
kolejowych, wykorzystywano również przedziały pocztowe w wagonach pociągów pasażerskich. Takie
przedziały nazywano „Pocztowoje Oddielenie Wagona”. Takie przedziały pocztowe stosowały
odmienne datowniki pocztowe. W pierwszym okresie datowniki były w kształcie ośmiokąta. W otoku
był podany nr trasy, jak w innych datownikach ambulansów pocztowych, oraz wyróżnik w postaci
cyfry. Data umieszczona centralnie w trzech wierszach (Rys. 9).
Po 1890 roku, przedziały pocztowe nazywano „Oddielenie Pocztawawo Wagona” a datowniki
były w dalszym ciągu w kształcie ośmiokąta. W otoku był podany nr trasy, jak poprzednio, oraz
wyróżnik w postaci cyfry ale w nawiasie. Data „skrzyżowana” umieszczona centralnie (Rys. 10).
Od 1903 roku przedziały pocztowe, stosowały odmienne datowniki pocztowe. Były to owalne
podwójne datowniki, które w otoku miały umieszczone nazwy stacji - początkowej oraz końcowej a
między nimi nieraz był umieszczany numer trasy. W dolnej części otoku znajdował się skrót „OTD.”
słowa „Otdielenie” oraz ewentualnie dodatkowo wyróżnik literowy (Rys. 11).

Rys. 9

Rys. 10

Rys.11

4. Lokalne ambulanse pocztowe
Od 1869 roku, tzn. od powołania Zarządu Przewozu Poczty Koleją, wszystkie szlaki pocztowe
były określone i ponumerowane. Nowe szlaki otrzymywały nowe kolejne numery i były ogłaszane w
Cyrkularzach. Nie dotyczyło to lokalnych lub działających w krótkim okresie czasu szlaków
kolejowych. Ambulanse pocztowe działające na takich szlakach nie otrzymywały numerów a
datowniki były wykonywane najczęściej lokalnie.
Budowę linii kolejowej Łuków - Granica rozpoczęto od Łukowa. Odcinek Łuków - Iwangorod
(Dęblin) oddano do użytku w 1876 roku. Wtedy też uruchomiono na tej krótkiej trasie lokalny
ambulans pocztowy. Ambulans ten nie miał przydzielonego numeru (Rys. 12). W 1878 roku relacji tej
przydzielono numer 87-88 mimo, że trasa do 1885 roku nie uległa wydłużeniu.
Kolej warszawsko-wiedeńska rozpoczynała swój bieg w Warszawie. W Ząbkowicach kolei ta
rozwidlała się na dwa kierunki: jeden w kierunku Granicy i dalej do Wiednia, drugi w kierunku
Sosnowic i dalej na Śląsk. Ambulanse pocztowe jadące w obydwu kierunkach miały wspólną

numerację 25-26 mimo, że trasa pierwsza była Warszawa - Granica - Warszawa a druga Warszawa Sosnowice - Warszawa. Ponadto ambulanse kursowały na trasach lokalnych Ząbkowice - Granica Ząbkowice oraz Ząbkowice - Sosnowice - Ząbkowice, które miały własne datowniki (Rys. 13).

Rys. 12

Rys.13

Na trasie kolejowej Koluszki - Łódź od 1871 r. kursował ambulans nr 31-32. Jednak w 1891
roku numer ten został przydzielony innej trasie, a trasa Łódź - Koluszki stała się lokalną. Dla
ambulansów tej trasy lokalnej zostały wykonane nowe datowniki już bez numeru trasy (Rys. 14).
Lokalny ambulans pocztowy kursował również na trasie kolejki wąskotorowej Warszawa Góra Kalwaria w okresie od 1906 roku (Rys. 15, 16).

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

5. Przesyłki polecone nadane w ambulansach pocztowych
Nadawanie przesyłek poleconych w ambulansach pocztowych nie było zbyt częstą praktyką i
dlatego listy takie są niezwykle rzadko spotykane. Na terenie Królestwa Polskiego, jak i na terenie
całej Rosji, nie są znane przypadki stosowania specjalnych nalepek polecenia w ambulansach
pocztowych. Na wszystkich znanych listach poleconych, nadanych w ambulansach kolejowych,
znajdują się wyłącznie prowizoryczne znaki polecenia, najczęściej odręcznie napisane a numerem
przesyłki z reguły jest numer jeden. Poniższa przesyłka polecona (Rys. 17) została nadana 14.12.1910
roku w ambulansie pocztowym nr 101 relacji Lublin - Łapy. Na kopercie został umieszczony
prowizoryczny znak polecenia napisany odręcznie. Odręczny napis „PW No 101 / No 1” oznacza
„pocztowyj wagon No 101” i „No 1” określa numer przesyłki.

Rys. 17

6. Stemple dopłaty z ambulansów pocztowych
Głównym zadaniem pracowników poczty, w ambulansach pocztowych, było sortowanie
przesyłek pocztowych zgodnie z miejscem przeznaczenia. W trakcie sortowania przesyłek
przeprowadzano również m.in. kontrolę prawidłowości wniesionej opłaty za przesyłkę. W przypadku
przesyłki nie opłaconej lub niedostatecznie opłaconej przez nadawcę, pracownicy ambulansów
przesyłki takie w sposób specjalny oznaczali, tak aby w urzędzie oddawczym adresata wiedziano o
konieczności pobrania odpowiedniej opłaty. W ambulansach pocztowych, do oznaczania takich
przesyłek, służyły owalne stempelki „Dopłatit” (Rys. 18). W otoku takiego stempelka była nazwa
ambulansu, z którego stempelek ten pochodził oraz puste miejsce, w środku stempelka, na wpisanie
wartości koniecznej dopłaty.

Rys. 18

Prezentowana poniżej karta pocztowa (Rys. 19) jest ciekawa nie tylko ze względu na
stempelek dopłaty. Nadawca przesyłki nie dość, że nie przykleił znaczka to dodatkowo zapomniał
podać nazwę miasta, do którego przesyłka ta powinna być skierowana. Pracownik ambulansu, albo
na podstawie własnej wiedzy, albo na podstawie uzyskanej informacji na stacji kolejowej w Radomiu
dopisał nazwę miasta adresata.

Rys. 19

7. Przesyłki przewiezione kilkoma ambulansami pocztowymi

Rys. 20

Przesyłka (Rys. 20) wysłana 21.02.1877 z Włocławka do Łodzi, została ostemplowana trzema
datownikami ambulansowymi typu wprowadzonego w 1869 roku. Przesyłka została nadana w
urzędzie pocztowym we Włocławku. Następnie została przekazana do ambulansu pocztowego nr 28
relacji Aleksandrów - Warszawa kolei warszawsko-bydgoskiej. Numer „12” na datowniku przynależny

był stacji kolejowej Włocławek. Na stacji kolejowej w Skierniewicach, gdzie kolei warszawskobydgoska łączyła się z koleją warszawsko-wiedeńską, przesyłka została przekazana do ambulansu nr
25 relacji Warszawa - Sosnowice/Granica kolei warszawsko-wiedeńskiej. Numer „6” na datowniku był
przynależny stacji kolejowej Skierniewice. Na stacji kolejowej w Koluszkach przesyłka została
przekazana do ambulansu nr 31 relacji Koluszki - Łódź. Numer na datowniku „1” przynależny stacji
kolejowej Koluszki. Dotarcie przesyłki do Łodzi jest udokumentowane datownikiem odbiorczym.

Rys. 21

Przesyłka (Rys. 21) z Bawarii do Odessy, została przewieziona tranzytem 28/29.12.1878
ambulansami pocztowymi na terenie Królestwa Polskiego i ostemplowana dwoma datownikami
ambulansowymi typu wprowadzonego w 1869 roku. Przesyłka została przekazana z ambulansu
poczty pruskiej do ambulansu pocztowego poczty rosyjskiej nr 28 relacji Aleksandrów - Warszawa
kolei warszawsko-bydgoskiej. Numer „14” na datowniku był przynależny stacji kolejowej
Aleksandrów. W Warszawie przesyłka została przewieziona z dworca wiedeńskiego na dworzec
terespolski kolei warszawsko-brzeskiej i przekazana do ambulansu pocztowego nr 29 relacji
Warszawa - Brześć. Numer „1” na datowniku był przynależny stacji kolejowej Warszawa. W Brześciu
przesyłka została przekazana do ambulansu jadącego w kierunku Odessy. Dotarcie przesyłki do
Odessy udokumentowane datownikiem odbiorczym. Ciekawymi a jednocześnie trochę zaskakującymi
są daty znajdujące się na przesyłce. Kartka została nadana 7 stycznia 1879 roku a dotarła do adresata
31 grudnia 1878 roku. Oczywiście nie wynika to z pomyłki na datowniku a wyłącznie z różnicy
pomiędzy kalendarzem gregoriańskim stosowanym w Europie i kalendarzem juliańskim stosowanym
w Rosji. Różnica pomiędzy tymi kalendarzami wynosiła w XIX wieku 12 dni.

Rys. 22

Przesyłka (Rys. 22) została wysłana 31.03.1883 z Łodzi do Kratzau w Austrii. Została ona
dostarczona bezpośrednio do ambulansu pocztowego nr 32 relacji Łódź - Koluszki na co wskazuje
datownik nadawczy. W Koluszkach przesyłka została przekazana do ambulansu nr 25. Ciekawym jest,
że na przesyłce znajdują się aż dwa i do tego różne datowniki ambulansu nr 25. Jedynym logicznym
wytłumaczeniem tego jest prawdopodobnie fakt przekazania w Koluszkach przesyłki do ambulansu nr
25 relacji Warszawa - Sosnowice. Ponieważ przesyłka miała być przekazana do ambulansu jadącego
do Austrii, dlatego w Ząbkowicach, gdzie kolei warszawsko-wiedeńska rozwidlała się w kierunku
Niemiec i Austrii, przesyłka została przekazana do ambulansu również nr 25 ale relacji Warszawa
Granica. Na przesyłce zostały ponadto odciśnięte: datownik tranzytowy graniczny ze Szczakowej oraz
datownik odbiorczy Kratzau.

Rys. 23

Przesyłka (Rys. 23) wysłana 22.12.1879 z Kazania do Klosterneuburga koło Wiednia, została
ostemplowana dwoma datownikami ambulansowymi typu wprowadzonego pod koniec lat 1870tych. Przesyłka została nadana w Kazaniu a następnie przewieziona bliżej nieokreślonym ambulansem
do Brześcia i przekazana do ambulansu nr 30 relacji Brześć - Warszawa. W Warszawie przesyłka
została przewieziona z dworca terespolskiego na dworzec wiedeński i przekazana do ambulansu nr 25
relacji Warszawa - Granica. Dotarcie przesyłki do Klosterneuburga jest udokumentowane
datownikiem odbiorczym.
8. Dworcowe urzędy pocztowe
Dworcowe urzędy pocztowe były uruchamiane na węzłowych stacjach kolejowych i miały za
zadanie obsługę ambulansów pocztowych oraz wymianę i rozdział przesyłek pocztowych. Ponadto
placówki te miały zadanie wykonywania usług typowych dla ogólnie dostępnych urzędów
pocztowych.
Pierwsze dworcowe urzędy pocztowe, dostępne również do użytku publicznego, powstały na
trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej.
Od czasu uruchomienia Zarządu Przewozu Poczty Koleją w 1869 roku, na terenie Królestwa
Polskiego, istniało 18 dworcowych urzędów pocztowych: w Bodzechowie, Grajewie, Iwangorodzie
(obecnie Dęblin), Kibartach, Kielcach, Koluszkach, Lublinie, Łukowie, Mławie, Pilawie, Siedlcach,
Skarżysku (wcześniej Bzinie), Wierzbołowie oraz na warszawskich dworcach: Brzeskim, Kaliskim,
Kowelskim, Sankt-Petersburskim i Wiedeńskim. Ze wszystkich powyższych urzędów dworcowych
znane są odbitki datowników pocztowych.
9. Ostemplowania dworcowych urzędów pocztowych
Po uruchomieniu w 1869 roku Zarządu Przewozu Poczty Koleją, dla urzędów pocztowych na
dworcach kolejowych wprowadzono datowniki koliste pojedyncze. Nowe stemple pocztowe miały w
górnej części nazwę miejscowości, nazwę linii kolejowej w części dolnej a w części centralnej datę w
trzech rzędach (Rys. 24). Z terenu Królestwa Polskiego takie datowniki znane są tylko z Bodzechowa,
Iwangorodu (obecnie Dęblin) i z trzech dworców warszawskich: wiedeńskiego, sankt-petersburskiego
i brzeskiego.

Rys. 24

We wczesnych latach 1870-tych na niektórych dworcach wprowadzono nowy typ
datowników pocztowych, które miały numer oddziału kolei zamiast nazwy linii kolejowej (Rys. 25).
Ten typ datownika w Królestwie Polskim jest znany tylko z tych dwóch urzędów dworcowych: z
Grajewa i Koluszek.

Rys. 25

5 marca 1890 roku wprowadzono nowe datowniki dla dworcowych urzędów pocztowych koliste pojedyncze ze "skrzyżowaną datą". W górnej części umieszczano nazwę miasta, a w dolnej
nazwę linii kolejowej (Rys. 26), albo napis "dworcowy urząd pocztowych" tzn. np. ZELEZNODOR. P.O.,
jako skrót dla ZELEZNODOROŻNOJE POCZTOVOJE OTDELENJE (Rys. 27). Z terenu Królestwa Polskiego
takie datowniki znane są tylko z czterech urzędów dworcowych: Warszawa-Wiedeński, WarszawaSankt-Petersbuski, Pilawa i Wierzbołowo.

Rys. 26

Rys. 27

W Cyrkularzu nr 9 z 3 lutego 1903 roku ogłoszono wprowadzenie owalnych podwójnych
datowników pocztowych dla urzędów pocztowych na dworcach kolejowych. W datownikach tych
nazwa miejscowości była umieszczona w górnej części otoku, a słowo VOKZAL (dworzec) albo skrótu
VOKZ. w dolnej części (Rys. 28).

Rys. 28

W przypadku datowników warszawskich dodatkowo umieszczano nazwę dworca (Rys. 29).

Rys. 29

10. Przesyłki polecone
Przesyłki polecone nadawane w dworcowych urzędach pocztowych, do 1900 roku, w zasadzie
niczym się nie różniły od innych typowych przesyłek poleconych z tego okresu (Rys. 30).

Rys. 30

Od roku 1900, tak jak we wszystkich placówkach pocztowych Rosji, do oznaczania przesyłek
poleconych stosowano nalepki polecenia. Na nalepkach tych nazwa placówki pocztowej składała się z
dwóch wierszy. W pierwszym wierszu była nazwa miejscowości, a w drugim umieszczano skrót napisu
„żelezno-dorożnoje pocztowoje otdielenje” (Rys. 31).

Rys. 31

W przypadku nalepek z Wiedeńskiego Dworca w Warszawie, drugi wiersz napisu był
poprzedzony nazwą linii kolejowej t.zn. „War-Wien” (warszawsko-wienskaja) (Rys. 32).

Rys. 32

Nalepki te były w większości przypadków takiego samego typu, jak nalepki stosowane w
całym Królestwie Polskim. Wyjątek stanowią niektóre nalepki z warszawskich urzędów dworcowych,
które są nalepkami nietypowymi (Rys. 33).

Rys. 33

Począwszy od 1907 roku do oznaczania przesyłek poleconych, wysyłanych za granicę z
urzędów dworcowych, stosowano nalepki polecenia z literą „R” i nazwą urzędu pocztowego
drukowaną w języku francuskim (Rys. 34). Nalepki takie znane są z: Kielc, Koluszek, Łodzi i z Dworca
Wiedeńskiego w Warszawie.

Rys. 34

11. Przesyłki wartościowe
Począwszy od 1904 roku, przesyłki wartościowe były oznaczane podobnie, jak przesyłki
polecone, typowymi dla danej guberni nalepkami wartościowymi z niebieską ramką (Rys. 35).

Rys. 35

W ciekawy sposób oznaczano przesyłki wartościowe w urzędzie pocztowym na dworcu w
Mławie (Rys. 36). Jak widać na przesyłce, datownik jest z Dworca Mława, nalepka z Wólki Mławskiej
(z urzędu pocztowego ale nie dworcowego), natomiast pieczęcie do laku z dworcowego urzędu
pocztowego w Wólce Mławskiej. Częściowym wytłumaczeniem tej sytuacji jest to, że dworzec
kolejowy Mława znajdował się w Wólce Mławskiej. Ale z czego wynika taka różnorodność rekwizytów
pocztowych - trudno dociec.

Rys. 36

Powyżej zostały opisane dworcowe urzędy pocztowe tzn. urzędy podległe pod władze
Zarządu Przewozu Poczty Koleją w Sankt-Petersburgu. Istniały jednak również placówki pocztowe,
które posługiwały się rekwizytami - na pierwszy rzut oka podobnymi do zaprezentowanych powyżej,
ale nie podlegały one pod Zarząd Przewozu Poczty Koleją lecz pod miejscowe władze pocztowe. Z
terenu Królestwa Polskiego znane są dwie takie placówki pocztowe: Kalisz i Olita (Rys. 37). Obydwie
znajdowały się wprawdzie na/lub przy dworcach kolejowych, ale nie wykonywały żadnych czynności
związanych z przewozem poczty koleją, czyli typowych czynności dla dworcowych urzędów
pocztowych.

Rys. 37

12. Placówki pocztowe na stacjach kolejowych
Pod koniec XIX wieku władze pocztowe Rosji postanowiły zwiększyć liczbę placówek
pocztowych, szczególnie na terenach, na których gęstość tych placówek była zbyt mała. Dotyczyło to
szczególnie terenów, gdzie na dużych przestrzeniach nie było miast. 29 czerwca 1894 roku
wprowadzono przepisy dotyczące zasad uruchamiania placówek pocztowych z najprostszym
zakresem wykonywanych czynności pocztowych. Placówki takie tworzono najczęściej w urzędach
gminnych. Po pięciu latach, 24 stycznia 1900 roku, analogiczne placówki pocztowe zaczęto tworzyć
na stacjach kolejowych. Jak widać, decydujące tu były sprawy lokalowe oraz oparcie się o inne
placówki administracji państwowej. Takie placówki pocztowe podlegały pod miejscowe dyrekcje
okręgów pocztowych. W ciągu pierwszych 15 lat XX wieku na terenie Królestwa Polskiego powstało
około 67 placówek pocztowych na stacjach kolejowych - z czego z ok. 20. takich placówek
pocztowych znana jest mi dokumentacja pocztowa.
Pierwsze datowniki placówek pocztowych na stacjach kolejowych, miały w górnej części
nazwę stacji kolejowej poprzedzoną skrótem „ST” (stancja), a w dolnej części nazwę linii kolejowej w tym przypadku skrót od „priwislinskich żeleznych dorog” (kolei nadwiślańska). W środku datownika
znajdowała się „skrzyżowana data”. Ponadto stempel miał wyróżnik, najczęściej „1”, nawet jeśli taka
placówka pocztowa miała tylko jeden datownik (Rys. 38).

Rys. 38

W cyrkularzu z 3 lutego 1903 roku ogłoszono wprowadzenie dla placówek pocztowych na
stacjach kolejowych kolistych podwójnych datowników, w których w górnej części otoku
umieszczono nazwę stacji poprzedzoną skrótem „ST.” a w dolnej części umieszczono nazwę linii
kolejowej (Rys. 39).

Rys. 39

W placówkach pocztowych na stacjach kolejowych stosowano datowniki również o innych
wzorach. W Milanówku był stosowany datownik owalny podwójny (Rys. 40). Ponieważ Milanówek
leży przy warszawsko-wiedeńskiej linii kolejowej, w dolnej części datownika umieszczony jest napis
„warsz. wiensk. ż. d.”. W Rabsztynie stosowano nietypowy datownik owalny podwójny, w którym
przed nazwą placówki pocztowej nie ma liter „ST.” (Rys. 41).

Rys. 40

Rys. 41

Do oznaczania przesyłek poleconych stosowano nalepki polecenia takiego samego typu, jak
nalepki w poszczególnych guberniach Królestwa Polskiego (Rys. 42).

Rys. 42

Na nalepkach polecenia nazwa placówki pocztowej składała się z dwóch wierszy. W
pierwszym była nazwa miejscowości, a w drugim umieszczano nazwę linii kolejowej, przy której
znajdowała się dana stacja kolejowa. W nazwie placówki był umieszczony skrót literowy „ST.” (Rys.
43).

Rys. 43

W przypadku braku nalepek polecenia, na przesyłkach przystawiano stempelek gumowy z
nazwą placówki (Rys. 44).

Rys. 44

Przesyłki wartościowe od 1904 r. były oznaczane, podobnie jak przesyłki polecone, typowymi
dla danej guberni nalepkami wartościowymi (Rys. 45).

Rys. 45

Na nalepkach wartościowych nazwa placówki pocztowej składała się z dwóch wierszy. W
pierwszym wierszu była nazwa miejscowości poprzedzona literami „ST”, a w drugim umieszczano
nazwę linii kolejowej, przy której znajdowała się dana stacja kolejowa (Rys. 46).

Rys. 46

