
PRZEWÓZ POCZTY AMBULANSAMI  PRZEWÓZ POCZTY AMBULANSAMI  
W WIELKOPOLSCE DO 1945 r.W WIELKOPOLSCE DO 1945 r.

Niniejsze opracowanie prezentuje komunikację ambulansów pocztowych 
w płn. części Wielkopolski do 1945 r., w oparciu o przesyłki pocztowe 

(listy zwykłe i polecone, listy paczkowe, kartki pocztowe).(listy zwykłe i polecone, listy paczkowe, kartki pocztowe).



Niniejsze opracowanie prezentuje rozwój komunikacji po cztowej w płn. cz ęści Wielkopolski do 1945 r., w 
oparciu o przesyłki pocztowe (listy zwykłe i polecone,  listy paczkowe, kartki pocztowe).

Wszystkie prezentowane przesyłki były nadane i ekspedi owane w pocztach dworcowych oraz transportowane 
ambulansami pocztowymi.

Plan eksponatu:
A). POCZTA PRUSKA (5.8.1772r. - 31.12.1867 r.)
B). POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (4.5.1871r. - 31.8.194 5 r.)
C). POCZTA II RZECZPOSPOLITEJ (8.1.1919r. - 31.8.193 9 r.)
D). POCZTA POLSKA 1945 r.

Przewóz poczty ambulansami uruchomiano po oddaniu do e ksploatacji nowych linii kolejowych.

Daty uruchomie ń poszczególnych tras.
- POZNAŃ - KRZYŻ                                                                                     1.10.1848r.
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- POZNAŃ - KRZYŻ                                                                                     1.10.1848r.
- KRZYŻ – PIŁA – BYDGOSZCZ                                                                27. 7. 1851r.

(z udziałem króla Prus Fryderyka Wilhelma IV).
- do TCZEWA                                                                                                        1852r.
-FRANKFURT – KRZYŻ                                                                              12.10.1857r.
-BERLIN – KRÓLEWIEC                                                                                       1867r.
-PIŁA – ZŁOTÓW                                                                                          16. 1.1871r.
- do CHOJNIC                                                                                               15.11.1871r.
-POZNAŃ – PIŁA –SZCZECINEK                                                                  maj  1879r.
-PIŁA – WAŁCZ                                                                                        li stopad 1881r.
-BIAŁOŚLIWIE – ŁOBŻENICA (wąskotorowa)                                               21.2.1895r.
-KRZYŻ – CZŁOPA                                                                                                 1899r.
- do WAŁCZA                                                                                                          1904r.



Kartka pocKartka poczztowatowa (beznominałowa) wydana z okazji 150 lat KOLEI (beznominałowa) wydana z okazji 150 lat KOLEI 
WSCHODNIEJ W PILE (27.07.1851 WSCHODNIEJ W PILE (27.07.1851 –– 27.7.2001).27.7.2001).
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POCZTA PRUSKA (1772 – 1867).

List nadany 4.11 ok.1852r., w Trzciance (SCHÖLANKE;  BAHNHOF-poczta dworcowa); co 
potwierdza stempel ramkowy, trzywierszowy. Przewiez iony (OSTBAHN- ambulansem 

pocztowym kolei wschodniej) w dniu 4.11 kursem ozna czonym I T (TOUR- kurs docelowy); 
stempel dwuwierszowy. 

Na odwrocie listu stempel odbiorczy (AUSG.N I) Bydg oszczy dok ąd był adresowany.
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POCZTA PRUSKA (1772 – 1867)

List nadany 15.9 ok.1851r. w Czarnkowie, co potwierd za stempel nadawczy, dwuobr ączkowy
(CZARNIKAU). Przekazany do ambulansu pocztowego kolei wschodniej (OSTBAHN) dn.15.9

został przewieziony kursem III T (TOUR-kurs docelowy) prawdopodobnie na odcinku Trzcianka-Piła i 
przekazany do Uj ścia; trasa Berlin-Bydgoszcz.
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POCZTA PRUSKA (1772-1867)
List nadany 3.6.1852r. w Uj ściu-stempel dwuwierszowy (USCZ); przekazany do Piły (S CHNEIDEMÜHL 

BAHNHOF-poczta dworcowa), stempel ramkowy, trzywierszo wy z dat ą 3.6 i godz. 4-5 Nm
(Nachmittag-po południu). Przewieziony (OSTBAHN- ambul ans pocztowy kolei wschodniej),

dn.3.6, kursem oznaczonym III R (RETOUR-kurs powrotny ). Na odwrocie listu stempel odbiorczy  Poznania 
(AUSG. 4.6 , nieczytelny wyró żnik).  

LIST W OBIEGU OD 03.06 (godz.4-5, po południu) DO 04.06.
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POCZTA PRUSKA (1772 POCZTA PRUSKA (1772 –– 1867)1867)

List nadany 1.9.1851r. w Pile  opłacony znaczkiem poc ztowym, naklejonym po lewej stronie listu, skasowany  tzw. 
stemplem numerowym. Numer 1344 był przypisany do Pił y. Stemple były stosowane do 31 marca 1859r.

(SCHNEIDEMÜHL, BAHNHOF-poczta dworcowa) co potwierdza  stempel ramkowy, trzywierszowy. List adresowany 
do Poznania, gdzie dotarł 2.9.1851 r. o czym stanowi s tempel odbiorczy.
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POCZTA PRUSKA (1772-1867)

List nadany 7.9.1851r. w Trzciance opłacony znaczkiem pocztowym, naklejonym po lewej stronie 
listu,skasowany tzw. stemplem numerowym. Numer 1350 był przypisany do Trzcianki. Stemple te były 

stosowane do 31 marca 1859r. Nast ępnie list przekazano w dn. 7.9,o godz.4-5 N
(SCHÖNLANKE, BAHNHOF-poczta dworcowa) co potwierdza st empel ramkowy, trzywierszowy i dalej 
przekazany do (OSTBAHN- ambulans pocztowy kolei wschodn iej). W ambulansie przystawiono bł ędnie 
stempel z oznaczeniem kursu III R (RETOUR- kurs powrotn y). Ambulans pokonywał tras ę z Berlina do 

Bydgoszczy; zatem oznaczenie winno by ć III T. List adresowany do Wałcza.
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POCZTA PRUSKA (1772-1867)
List nadany 1.4 ok.1862r., w Czarnkowie co potwierdza  stempel nadawczy, dwuobr ączkowy z nazw ą miejscowo ści 

(CZARNIKAU) i dat ą w formie ułamka. Przekazany do Trzcianki (SCHÖNLANKE,  BAHNHOF- poczta 
dworcowa),stempel ramkowy, trzywierszowy z dn.1.4  o go dz. 5-6 Nm (po południu); ostemplowano stemplem 

odbiorczym jednoobr ączkowym z dat ą 1.4 w formie ułamka. Przekazany do ambulansu pocztowe go kolei 
wschodnich, kurs III R (RETOUR-kurs powrotny, data nieczytelna. Przekazano do urz ędu dworcowego w Wieleniu 
(FILEHNE-BAHNHOF)  dn. 2.4 o godz.12-1 co potwierdza stempel ramkowy, trzywierszowy oraz stempel odbiorczy 

jednoobr ączkowy (AUSG.N2, 2.4). List adresowany do Dzier żązna Małego.
LIST W OBIEGU OD 01.04 DO 02.04.
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POCZTA PRUSKA (1772-1867)

List paczkowy nadany 9.8.1858r. w Trzciance (SCHÖNLAN KE; BAHNHOF-poczta dworcowa/, stempel 
nadawczy, trzywierszowy. Podczas nadania listu została n aklejona nalepka paczkowa nr 92.  Nalepki 
wprowadzono w połowie XIX w. Były dwucz ęściowe, wycinane z  arkuszy; jedn ą część przyklejano do 

paczki a drug ą do towarzysz ącego listu. W Poznaniu dok ąd był list adresowany ostemplowano stemplem 
paczkowym, ramkowym , dwuwierszowym oraz stemplem odbi orczym, jednoobr ączkowym N 1 i dat ą 10.8.

LIST W OBIEGU OD 09.08 DO 10.08
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POCZTA PRUSKA  (1772-1867)

List nadany 11.6.1853r, o godz.6-7 w Kwidzyniu (MARIE NWERDER), co potwierdza stempel nadawczy 
jednoobr ączkowy. 12.6 list został przewieziony ambulansem relacj i Gdańsk-Bydgoszcz (DANZIG –

BROMBERG) kursem I oraz ambulansem relacji Bydgoszcz-B erlin (BROMBERG – BERLIN) kursem I, 
potwierdzaj ą to stemple trzywierszowe. List 12. 6 o godz.11-12 zost ał przyj ęty w Biało śliwiu, co 

potwierdzaj ą stempel ramkowy, trzywierszowy (BIALOSLIWE-BAHNHOF-p oczta dworcowa) oraz stempel 
odbiorczy (AUSG.12.6; N I) .

LIST W OBIEGU  OD 11.06(godz.6-7) do 12.06(godz.11-12)
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POCZTA PRUSKA (1772-1867)

List urz ędowy nadany 20.9.1855r., o godz.12-1 N(po południu) w Wieleniu, co potwierdza stempel 
nadawczy, ramkowy, trzywierszowy (FILEHNE-BAHNHOF, poc zta dworcowa).

Na odwrocie listu potwierdzenie stempel odbiorczy /AU SG. 20.9. N II /
LIST W OBIEGU OD 20.09(godz.12-1, po południu) DO 20.09.
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POCZTA PRUSKA  (1772-1867)

Przesyłka urz ędowa nadana 25.1.1859r. w Krzy żu Wlkp., co potwierdza stempel nadawczy, ramkowy, 
trzywierszowy (KREUZ-BAHNHOF-poczta dworcowa) i stempe l ekspedycji z rysunkami korony i tr ąbki. 

Nadejście do miejsca adresata potwierdza stempel odbiorczy (AUSG. 25.1.NR 3).
List nadany 28.4.1865r. w Wieleniu (adnotacja odr ęczna ) i przkazany do przewozu ambulansem na trasie 

Bydgoszcz-Berlin w dniu 28.4 (BROMBERG-BERLIN).
LIST W OBIEGU OD 25.01 DO 25.01
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POCZTA PRUSKA  (1772-1867)

List nadany 14.7. ok. 1864r. w Miasteczku Kraje ńskim co potwierdza stempel nadawczy, ramkowy, trzywier szowy 
(MIASTECZKO – BAHNHOF-poczta dworcowa). Nast ępnie przewieziony ambulansem w dniu 14.7  na trasie 
Berlin-Bydgoszcz (BERLIN – BROMBERG) I-szym kursem. Nad ejście do Bydgoszczy potwierdza stempel 

odbiorczy; N 2. 14.7.      
List nadany 20.8 w Wieleniu; stempel nadawczy, (FILE HNE-BAHNHOF) adresowany do Trzcianki. Nadej ście zostało 

potwierdzone stemplem nadawczym (SCHÖNLANKE-BAHNHOF- p oczta dworcowa). Stemple ramkowe, 
trzywierszowe.

LIST W OBIEGU OD 14.07 DO 14.07.
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POCZTA PRUSKA  (1772-1867)

List nadany 20.10 ok.1864r. o godz.5-6 w Chodzie ży co potwierdza stempel nadawczy, ramkowy, dwuwierszow y 
(CHODZIESEN); przekazany do Biało śliwia-stempel ramkowy, trzywierszowy (BIALOSLIWE-BAHN HOF-poczta 
dworcowa), 21.10. Dalej przekazany do ambulansu na tr asie BERLIN-BYDGOSZCZ (BERLIN – BROMBERG) na 

kurs I w dniu 21.10. Nadej ście do Bydgoszczy potwierdza stempel odbiorczy, jednoob rączkowy AUSG. N 2.
LIST W OBIEGU OD 20.10(godz.5-6) DO 21.01.

15



POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ  (1871 – 1945)

List nadany 26.4.1880r. w Czarnkowie (CZARNIKAU); po twierdza to stempel nadawczy, kolisty z wyró żnikiem godz.6-7 N 
(po południu) do m. Huta Szklana (GLASHÜTTE). Na odw rocie listu stempel nad. ramkowy, trzywierszowy Krzy ża z 

bli ższym okre śleniem lokalizacji placówki nadawczej (KREUZ  AN DER OSTHBAHN); 26.4.1880r. o godz. 8-12N.
LIST W OBIEGU OD 26.04(godz.6-7, po południu) DO 26.04(godz.8-12, po południu)
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1971 – 1945)

List nadany 16.6.1890r. w Krzy żu (KREUZ,OSTBAHN- kolej wschodnia); potwierdza to ste mpel nadawczy kolisty z 
wyró żnikiem „**”; o godz.8-9V(przed południem). List nadszedł  do miejsc. Wiele ń (FILEHNE) 16.6.1890r. o godz.1-

2N(po południu).
List nadany 20.10.1887r. o godz.7-8 N w Bydgoszczy (BR OMBERG), adresowany do Huty Szklanej. Do Krzy ża 

(KREUZ,OSTBAHN) nadszedł 21.10.1887r.o godz.1-8 V, co  potwierdza stempel kolisty z wyró żnikiem „**”
LIST W OBIEGU OD 16.06(godz.8-9, przed południem) DO 16.06(godz.1-2, po południu);
LIST W OBIEGU OD 20.10(godz.7-8, po południu DO 21.10(godz.1-8, przed południem).
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1871 – 1945)- stemple owal ne.

Kurs WROCŁAW-KRZY Ż-SZCZECIN (BRESLAU - KREUZ – STETTIN)           
1/ ambulans 35, z dnia 20.01.1891r.         2/ ambul ans 1206, z dnia 12.09.1894r. 

KARTKA W OBIEGU OD 20.11 DO 21.11(brak „1” w stemplu).
LIST W OBIEGU OD 12.09 DO 12.09(godz.1-2 po południu)
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ  (1871 – 1945)- stemple owa lne,

1/ kurs WROCŁAW-KRZY Ż  (BRESLAU – KREUZ), ambulans nr 1217, z dnia 4.3.189 5r.
2/ kurs KRZY Ż- ROGOŹNO (KREUZ-ROGASEN), ambulans nr  547 z dnia 4.2.1909 r.

LIST W OBIEGU OD 04.03 DO 04.03(godz.6-7 po południu).
KARTKA W OBIEGU OD 04.02 DO 05.02(stempel adresata)
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ  (1871 – 1945) - stemple ow alne.

Kurs BERLIN-KRZY Ż-TORUŃ (BERLIN-KREUZ-THORN)
1/ ambulans nr 241 z dnia 29.5.1901r.  2/ambulans nr  247 z dnia 15.11.1909r. 3/ ambulans nr 21 z dnia 12. 7.1916r. 

KARTKA POCZTY POLOWEJ W OBIEGU OD 12.07 DO 13.07(adnotacja adresata).

20



POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ  (1871 – 1945) - stemple ow alne.

1/Kurs BIAŁO ŚLIWIE - ŁOBŻENICA (WEISSENHÖHE – LOBSENS),amb.5, z dn. 29.10.04r. ,       
kolej w ąskotorowa, stempel ambulansu prawdopodobnie bł ędny, kierunek winien by ć odwrotny.

2/ pocztówka z BIAŁO ŚLIWIA (kolej, poczta), 23.07.1903r., wyd. Biało śliwie.
KARTKA W OBIEGU  OD 29.10 DO 30.10(godz.12-1, przed południem)
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1871 – 1945) - stemple owa lne.

Kurs KRZY Ż WLKP. - WAŁCZ (KREUZ – DEUTSCH – KRONE)
1/ amb.6, z dn.18.10.1912r.;  2/  amb.3, z dn.10.03.1 914r.

LIST W OBIEGU OD 18.10 DO 18.10(godz.10-11 przed południem)
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ  (1871 – 1945) - stemple ow alne.

1/ Kurs INOWROCŁAW – ROGO ŹNO WLKP. (HOHENSALZA – ROGASEN), amb. 545, z  dn. 03.0 3.1917r.
2/ Kurs KRZY Ż WLKP. – ROGOŻNO WLKP. (KREUZ - OSTBAHN – ROGASEN), numer amb. nieczy telny, z dn. 30.08.1908r.
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ  (1871 – 1945), stemple ow alne.

1/ Kurs BERLIN – PIŁA (BERLIN – SCHNEIDEMÜHL), amb. 3 41, z dn.05.02.1925r.
2/ Kurs PIŁA – STARGARD (SCHNEIDEMÜHL – STARGARD), am b.753, z dn. 01.1915r. 

KARTKA W OBIEGU OD 05.02 DO 06.02(stempel adresata).
KARTKA W OBIEGU OD 18.01 DO 19.01(stempel adresata).
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1871 – 1945), stemple soc zewkowe.

1/ Kurs PIŁA – STARGARD (SCHNEIDEMÜHL – STARGARD), am b757, z dn.20.01.1927r
2/ Kurs BERLIN - PIŁA (BERLIN – SCHNEIDEMÜHL), amb.34 1, z dn.5.2.1925r.

3/ Kurs KRZY Ż WLKP.- CZARNKÓW (KREUZ-OSTBAHN – CZARNIKAU) z dn.13.0 8.1913r.
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1871 – 1945)

Stemple koliste, podwójne (belkowe lub mostkowe; z r usztem lub bez rusztu) oraz bli ższym okre śleniem lokalizacji.
1/ KRUCZ,  miejsc. na trasie  (KRZY Ż WLKP.- CZARNKÓW); (KRUTSCH-BAHNHOF);     z wyró żni. „**”, z dn.22.01.1911r.

2/ KRZYŻ WLKP. (KREUZ-OSTBAHN), bez wyró żn.z dn. 24.05.1913r.
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POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1871 – 1945)

Stemple koliste, podwójne (belkowe lub mostkowe; z r usztem lub bez rusztu) oraz bli ższym okre śleniem lokalizacji.
1/ WIELEŃ, pośredn. pocztowe KU ŹNICA ŻELICHOWSKA (FILEHNE-OSTBAHN,

SELCHOWHAMMER), wyró żn. „b”, z dn. 08.02.1942 r.
2/ KRZYŻ WLKP. (KREUZ – OSTBAHN), wyró żn. „d”, z dn.19.07.1941r .



POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ  (1871 – 1945)
Stemple koliste, podwójne ( belkowe lub mostkowe); z bli ższym okre śleniem lokalizacji poczty. 

1/ PIŁA 2 – poczta dworcowa (SCHNEIDEMÜHL 2), wyró żn. „a”,    29.07.1938r; 
2/TRZCIANKA 2 – miasto (SCHÖNLANKE 2  STADT), wyró żn. „a”,04.08.1942r.



POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1871 – 1945)
List polecony (nalepka nr 581), nadany w KRZY ŻU WLKP.- stacja  (KREUZ- OSTBAHN); dnia 

02.04.1940r. o godz.15-16.; nadszedł do Trzcianki w  dn 02.04.1940r. o godz.20.00 o czym 
świadczy stempel oddawczy.



POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ (1871 – 1945)

1/ KRZYŻ WLKP. (KREUZ-OSTBAHN), poczt. 03.03.1917r., „feldpos t”.



POCZTA  POLSKA 1945

System i funkcjonowanie komunikacji pocztowej w Wiel kopolsce, w 1945r. regulował „plan komunikacji poczto wej”, 
opublikowany w Okólniku nr 4 Dyrekcji Okr ęgu Poczt i Telegrafów w  Poznaniu. W oparciu o wprowa dzony z dniem 
25.03.1945r. pierwszego, urz ędowego rozkładu jazdy na kolejach, uruchamia si ę z dniem powy ższym nast ępujące 

kursy pocztowo-kolejowe.
A/ AMBULANSE na linii: Pozna ń-Ostrów Wlkp.-Warszawa; Pozna ń-Ostrów Wlkp.-Katowice; Pozna ń-Ostrów Wlkp.-Opole; 

Jarocin-Leszno: Jarocin –Krotoszy - Milicz; Ostrów Wlkp .-Pawłów;
Ostrów Wlkp.-Leszno; Pozna ń-Czempin-Jarocin-Orzechowo; Pozna ń-Rawicz-Wrocław; Ko ścian--Gosty ń; Rawicz-Kobylin; 

Poznań-Wolsztyn; Pozna ń-Nowy Zb ąszyń; Zbąszyń-Leszno; Zb ąszyń--Międzychód; Pozna ń-Szamotuły-Krzy ż; 
Rokietnica-Mi ędzychód; Szamotuły-Mi ędzychód; Pozna ń-

-Oborniki-Rogo żno-Chodzie ż-Piła i Chodzie ż-Gołańcz; Pozna ń-Wągrówiec-Bydgoszcz; Pozna ń-
-Gniezno-Inowrocław-Toru ń; Gniezno-Nakło n/Not.; Gniezno-Wrze śnia-Orzechowo-Jarocin; 

Gniezno-Skoki-Janowiec; Bydgoszcz-Inowrocław-Zdu ńska Wola
B/ KONWOJE POCZTOWE w ilo ści 46 kursów, w tym Czarnków-Bzowo Goraj-Czarnków-Uj ście. 

W  tym okresie nast ępowało bardzo du żo zmian dot. funkcjonowania komunikacji pocztowej. W  tym okresie nast ępowało bardzo du żo zmian dot. funkcjonowania komunikacji pocztowej. 
Znacząca poprawa organizacji kursów pocztowo-kolejowych nas tąpiła po wprowadzeniu nowej 

numeracji ambulansów. Dla DOP i T w Poznaniu zostały przydzielone numery (400-499).
Kolejnym udogodnieniem przy opracowywaniu poł ączeń na traktach kolejowo-pocztowych było

wydanie „Atlasu schematów poł ączeń pocztowych, 1951r.”, który składał si ę z:
- arkusza ogólnego, zawieraj ącego schemat sieci kolejowej i okre ślającego podział na arkusze

szczegółowe.
- 12 arkuszy szczegółowych, zawieraj ących dokładne schematy poł ączeń pocztowych na kolejach

i traktach.

Fragment arkusza ogólnego.





HISTORIA POCZTY - ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI.

1/ Poczta konna, wozowa, dyli żansowa                       lata   1558 -1848                 tj. 290 lat
2/ Poczta ambulansowa            lata   1848 - 2011                tj. 163 lat
3/ Poczta samochodowa                                                lata   2011 - ?
4/ Inny rodzaj transportu    

Ad.2-3/ - uruchomienie linii kolejowej relacji Pozna ń-Krzyż Wlkp.                                       1848r
- amb. 900   Szczecin-Katowice kursował                                               do 31.05.2003r.
- amb. 930    Szczecin-Kraków kursował                            od 01.06.2003r. do 27.01.2007r.
- konwój na trasie Szczecin -Kraków                                   od 28.01.2 007r. do 29.05.2011r.                     

- - ostatni kurs na trasie Kraków -Szczecin                                                      28/29.05.2011r.
- konwój na trasie Szczecin -Kraków                                   od 28.01.2 007r. do 29.05.2011r.                     

- - ostatni kurs na trasie Kraków -Szczecin                                                      28/29.05.2011r.

Opr. Roman Wikieł, Trzcianka – na podstawie własnego zbioru.



Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!


