POCZTA W WARSZAWIE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH XVIII WIEKU
1. POCZĄTKI POCZTY KRÓLEWSKIEJ
Jak powszechnie wiadomo, król Zygmunt August w październiku 1558 roku „przywilejem
nadawczym” mianował Prospera Prowanę – dworzanina królewskiego – dyrektorem poczty tzw.
włoskiej, działającej na trasie Kraków – Wiedeń - Wenecja. Od tej chwili datuje się działalność
Poczty Polskiej. W 1562 roku powstała druga linia tzw. litewska Kraków – Warszawa – Wilno i tę
datę można przyjąć za początek poczty w Warszawie.
W 1596 roku król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy,
która stała się głównym ośrodkiem życia politycznego. Centralny Zarząd Poczt Koronnych
przeniesiono z Krakowa do Warszawy w 1647 roku za panowania Władysława IV. Od tej pory
Warszawa została siedzibą centralnych władz pocztowych.
2. UNIWERSAŁ KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA
W 1764 roku na tron wstępuje Stanisław August Poniatowski. Uniwersałem wydanym 18
grudnia 1764 roku i związaną z nim „ Instrukcją dla Ichmości panów pocztmagistrów poczt
Koronnych i W.Ks. Litewskiego” król zreorganizował pocztę, przez unowocześnienie
podstawowych zasad jej organizacji. Polegały one na nadaniu poczcie statusu przedsiębiorstwa
dochodowego „dla pomnożenia szczupłych dochodów stołu królewskiego”, uczynienia z niej
instytucji użyteczności publicznej czyli udostępnieniu korzystania z jej usług całemu
społeczeństwu. Zagwarantowano bezpieczeństwo i tajemnicę korespondencji. Przytaczam za
Włodzimierzm Polańskim kilka artykułów tej instrukcji:

1. Żaden list prędzej przyjmować się nie będzie, póki podług wyrażonej taksy solucya nie
nastąpi, przychodzące zaś listy na każdym postambcie franco, to jest bez solucyi,
wydawane być powinne. Przy każdym liście mocno uważać potrzeba, by zupełny
adres stanu, kondycyi i za którym dworem oddany być powinien, zapisany był, jako
też, by pieczęć nienaruszona była... Generalnie wszystkie listy z kartą, alias
specyfikacyą, przesłane być powinny....
16. Skoro tylko poczta stanie na której stacyi, każdy postmagister obowiązany będzie
dobrze uważać, czyli juki dobrze są opatrzone i zapieczętowane i czy według ceduły
pocztowej zarekomendowane poczty, pakiety i listy etc. wszystkie znajdują się....

Król zatwierdził „Zupełną taksę pocztową za listy, tak do cudzych krajów, w Koronie, jako
i do W. Ks. Litewskiego” która dzieliła wszelkie opłaty pocztowe na sześć klas. Do pierwszej
klasy zaliczono opłaty od listów krajowych „in regno”, do pozostałych pięciu opłaty od listów
zagranicznych „extra regnum”, zależnie od odległości kraju, do którego były adresowane.
Artykuł pierwszy uwag do tej taryfy nadmieniał, że „wszelkie listy in regno tylko przy oddawaniu

płacone będą. Extra regnum zaś tak przy oddawaniu, jako i odbieraniu, zaraz płacone być
muszą i list ważący tak ¼, jako i ½ łuta, za cały rachować się będzie”. Taryfy te dla listu wagi

do 6 łutów, za każdy łut wagi wynosiły:
- 1 klasa – listy krajowe wewnętrzne
12 groszy,
- 2 klasa - list zagr. na Śląsk, Morawy, Czechy, Węgry, do Prus i Saksonii 24 grosze,
- 3 klasa – list zagraniczny do krajów Austrii
1,18 zł,
- 4 klasa – list zagr. do Dolnej Saksonii, Westfalii, Włoch, Szwajcarii, Rosji
2,50 zł,
- 5 klasa – list zagraniczny do Belgii i Holandii
3,50 zł,
-6 klasa – list zagr. do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii
5,0 zł.
Taryfa obowiązywała od stycznia 1765 roku. Wprowadziła dużą jednolitość opłat za listy,
dzięki czemu uproszczono obieg poczty Najważniejszą jej cechą była stała opłata dla listów

krajowych bez względu na odległość. Określała ona też opłaty za inne przesyłki np. za gazety
obowiązywała opłata jak za listy, za listy wartościowe pobierano opłatę listową oraz dodatkową
za ubezpieczenie w wysokości 6gr od każdego czerwonego złotego zadeklarowanej wartości.

3. ORGANIZACJA POCZTY W WARSZAWIE
W chwili objęcia tronu przez Stanisława Augusta siedziba poczty głównej – Nadworny
Pocztamt i poczthalteria znajdowały się w Marywilu (zespole budynków w rejonie obecnego
Pl. Teatralnego). Generalnym poczmistrzem po hr. Karolu Leonardzie de Bieberstein (w czasach
Augusta III również sekretarzu królewskim) został w pierwszych latach panowania Stanisława
Augusta jeden z jego najbliższych współpracowników, marszałek dworu Kazimierz Karaś.
W dotychczasowych opracowaniach istnieje na ten temat rozbieżność, jedni autorzy podają,
że do 1772 roku funkcję tę sprawował hr. K. de Bieberstein, inni że K. Karaś. Ok. 1770 roku
pocztamt i poczthalterię przeniesiono do domu konsyliarza Józefa S. Wasilewskiego na Wąskim
Przedmieściu Krakowskim 374 (budynek ten zburzono w 1865 roku wraz z innymi tworzącymi
tzw. wysepkę). W grudniu 1775 roku dyrektorem generalnym poczty został Józef
Przebendowski, wojewoda pomorski, komisarzem – Sartorius, były dyrektor poczty gdańskiej,
który po zlikwidowaniu poczty polskiej Prus Królewskich w 1772 roku (Iszy rozbiór Polski)
przeszedł do Dyrekcji Generalnej. W 1780 roku Józef Przebendowski w imieniu króla kupił na
potrzeby poczty pałac Wesslów i Załuskich na Krakowskim Przedmieściu 421 (obecnie 25),
u zbiegu ulic Koziej i Trębackiej . Mieściły się w nim Direktorium Generalne Poczt J.K.M.
Koronne i Litewskie oraz Pocztamt Nadworny J.K.Mości w Warszawie. Na obszernym dziedzińcu
tej posesji miały swe pomieszczenia liczne pojazdy pocztowe. Z tej siedziby przez prawie 100
lat wyjeżdżali kurierzy i dyliżanse, również od tego budynku mierzono odległości traktów
pocztowych. W 1781 roku wozownie i stajnie przeniesiono do dworku Tłomackie na ulicy
Bielańskiej, gdzie były pokoje gościnne i wydawano posiłki. Budynek poczty w centrum miasta
stwarzał korzystne warunki jej funkcjonowania. Na traktach wychodzących z miasta dążono do
tworzenia stacji pocztowych, odległych od siebie co 3-4 mile. Rolę stacji pocztowych pełniły
zajazdy i oberże, umieszczano je także w budynkach mieszkalnych. Przykładem może być
zajazd Rydzyna przy ul. Trębackiej z salą teatralną czynną w latach 1774-76.
Szefem Nadwornego Pocztamtu w Warszawie był w latach 1776-1794 Jan Adolf Kuhn.
Obsadę pocztamtu stanowiło sześć osób – Krzysztof Kaulfus – pierwszy sekretarz, Franciszek
Hoheimer – drugi sekretarz, trzej pisarze – Jan Arciszewski, Karol Drac i Jędrzej Kierwiński oraz
poczthalter Koperski. Urzędnicy pocztowi cieszyli się dużym poważaniem, posiadali szereg
przywilejów, a ich nominacje podpisywał sam król.
4. KORESPONDENCJA W LATACH 1765 - 1777
Instrukcja z grudnia 1764 roku zobowiązywała do zamykania listów pieczęciami
lakowymi. Znana jest pieczęć stosowana jeszcze za panowania Augusta III przez Generalną
Prefekturę Poczt Królestwa Polskiego. Pieczęć ta, w otoku z plecionych liści laurowych, zawiera
w części środkowej koronę królewską i pod nią okrągłą tarczę podzieloną na pięć pól.
W czterech z nich na przemian widnieje Orzeł Polski i Pogoń Litewska, na środkowym, piątym
polu podzielonym pionowo na pół – herb Saksonii i Wettinów. Wokół, pomiędzy otokami napis
GENERALIS PRAEFECTURA POSTARUM REGNI POLONIAE (il. 1). Podajemy za książką 400 LAT
POCZTY POLSKIEJ.
Drugą znaną pieczęcią lakową do pieczętowania akt pocztowych jest pieczęć owalna
(31x34 mm) Generalnej Dyrekcji Poczt w Warszawie z roku 1765 (il. 2). Znajduje się ona na
dokumencie zwalniającym Ojców Bernardynów z opłat pocztowych (w zbiorach Muzeum Poczty
i Telekomunikacji we Wrocławiu).

il. 1

il. 2

il.3

Znane są też pieczęcie lakowe do
listów okrągłe, zawierające w górnej części
półkolem umieszczone litery P.G.R.P., co
można tłumaczyć Posta Generalis Regni
Poloniae (Poczta Królestwa Polskiego),
w środku widnieje korona królewska, a pod
nią poziomy napis majuskułą VARSAVIA
i poniżej trąbka pocztowa zwrócona ustnikiem w lewo (il.3). Pocztamt Nadworny
stosował pieczęć lakową z koroną i trąbką
pocztową. Pieczęcie lakowe (il. 4) pokazujemy za opracowaniem prof. Stanisław
Miksteina Pieczęcie pocztowe na ziemiach

polskich w XVIIIw (1762-1800) z licznymi
ilustracjami i tablicami.
il. 4

W tym okresie listy nie posiadały żadnych pieczęci pocztowych, jedynie numery ceduły
pocztowej. Korespondencja zagraniczna z Warszawy do Francji i Belgii wychodząca z Prus,
otrzymywała na granicy adnotację ręczną „War” w kolorze czerwonym (il. 5 i 6). Świadczy
o tym ten sam kolor tuszu, co i w adnotacji opłaty. Tego typu korespondencja nie była do chwili
obecnej opisywana w literaturze.

il. 5

il. 6

5. KORESPONDENCJA W LATACH 1778 – 1793
W grudniu 1777 roku, zgodnie z sugestiami komisarza Santoriusa, podwyższono opłaty
za listy krajowe „idące ponad 20 mil”. Odtąd za takie listy płacił i nadawca i odbiorca po 12 gr.,
czyli razem 24 gr. za każdy łut wagi. Od roku 1778 na korespondencji z Warszawy spotykamy
stemple tuszowe.

Pierwszy stempel przedstawia koronę królewską i pod nią dużą literę „W” w otoku
średnicy 17 mm. Spotykany jest na korespondencji z lat 1778 – 1787 (il. 7,8). Ze znanych mi
listów najwcześniejszy nosi datę 18 września 1779 roku (opisany w 1982r w biuletynie Klubu
Polonus - USA), najpóźniejszy zaś 8 kwietnia 1782 roku, w eksponacie Stefana Petriuka. Często
spotykane koperty listów do hrabiego Mniszcha we Lwowie nie posiadają niestety dokładnych
dat.

il. 7

il. 8

Drugi stempel różni się od poprzedniego wielkością – otok ma średnicę 19 mm i odpowiednio większe wymiary litery i korony. Spotykany jest na korespondencji z lat 1779 – 1787
(il. 9,10). Mnie najwcześniej znany z 17 kwietnia 1779 roku, najpóźniej zaś z 1 maja 1785
roku, oba w mojej kolekcji..

il. 9

il. 10
Trzeci stempel przedstawia koronę królewską oraz dużą literę „W” bez otoku. Jest to
najpopularniejszy ze stempli warszawskich i prawdopodobnie najpopularniejszy ze wszystkich
stempli tuszowych XVIII wieku, znany z lat 1787 –1795 (il. 11,12).

il. 11

il. 12
Mnie najwcześniej znany z 1787 roku, opisany przez Piotra Zarembę, a najpóźniej z 15
kwietnia 1795 roku w kolekcji R. Poddubiuka z Kanady. Ten ostatni list nasuwa spostrzeżenie,
że stempel tuszowy W3 był stosowany po Insurekcji Kościuszkowskiej, natomiast otwarte jest
pytanie, czy stosowano go również w czasie trwania Insurekcji.
Korespondencja z kancelarii królewskiej była zwolniona od opłaty. Otrzymywała ona
stempel tuszowy przedstawiający orła w koronie i pod nim trąbkę pocztową, w otoku średnicy
21 mm (il. 13). Oznaczał on zwolnienie z opłaty i był prekursorem znaczków urzędowych.
Również służbowa
korespondencja wojskowa była zwolniona od opłat pocztowych na
podstawie stempla MILITARIA. Ten z Warszawy znany jest na liście z Kancelarii Królewskiej do
gen. Tadeusza Kościuszki oraz ze zbiorów Z. Mikulskiego i Wł. Rachmanowa (il. 14).

il. 13

il. 14

Poczta z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej nie jest tematem niniejszego opracowania.
6. PODSUMOWANIE
Na podstawie moich badań mogę stwierdzić, że poczta w Warszawie w drugiej połowie
XVIII wieku jest dobrze opisana w prasie filatelistycznej i opracowaniach zwartych. Dotyczy to
działania poczty, jej struktur i stosowanych znaków pocztowych. Niestety prawie wszystkie
opracowania nie pokazują oryginalnych przesyłek z obiegu lub dokumentów. W niniejszym
opracowaniu usiłowałem nadrobić ten mankament.
Ciekawe spostrzeżenia można znaleźć w literaturze filatelistycznej o stemplach tuszowych
warszawskich. Włodzimierz Polański w swej pracy „Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII
i XIX wieku” pisał w 1922 roku o stemplu W3: „Widzieliśmy cały list z datą 24 lutego 1790 roku
i dwa listy nie wskazujące żadnej daty, bo pozostały z nich same pokrywki (koperty)”,
a o stemplu W2 „Posiadamy cały list, którego tekst był datowany przez wysyłającego
Warszawa, 26 marca 1787”. Stanisław Mikstein w swej pracy „Tuszowe stemple polskiej poczty

z XVIII wieku” pisał „Należy tu zaakcentować, że przeważająca większość tych stempli znana

jest tylko w pojedynczych egzemplarzach unikatach, a ilość najpospolitszego z nich (Grodno) nie
przekracza dziesięciu sztuk”. Piotr Zaremba w Filateliście nr 22/1977r pisał, że w ciągu 30 lat
udało mu się zebrać zaledwie cztery egzemplarze stempli W3. Cezary Rudziński opisując
w Filateliście nr 7/1984r zbiory znanego warszawskiego filatelisty Jerzego Dobrzenieckiego pisał,
że posiada on 12 listów ze stemplami tuszowymi wszystkich typów, ale wszystkie pochodzące
z archiwum rodziny Mniszchów. Z tych informacji można wyciągnąć wniosek, że w okresie
międzywojennym, większość listów z XVIII wieku znajdowała się jeszcze w archiwach
rodzinnych rodów magnackich, wypływały one z nich po wojnie, jeśli wcześniej nie uległy
zniszczeniu. Pod koniec XX wieku na rynek filatelistyczny wypłynęły archiwa rodziny de Thier
z Lipska i Vervier w Belgii, zawierały one kilkadziesiąt listów z Warszawy ze stemplami
tuszowymi. Na podstawie własnych obserwacji rynku aukcyjnego i zbiorów poważnych
kolekcjoneerów sądzę, że listów z trzema typami tuszowego stempla warszawskiego istnieje
ok. 150 sztuk.
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