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Kongres Wiedeński w 1815 r. przesądził o losach Księstwa Warszawskiego. Trzy zwycięskie mocarstwa: Rosja,
Prusy i Austria podpisały porozumienie, określające podział Księstwa.
Do Prus przyłączony został departament poznański i bydgoski, Toruń oraz Gdańsk. Do Austrii przyłączono obszar
Podgórza i Wieliczki. Pozostała część Księstwa Warszawskiego ogłoszona została Królestwem Polskim i została
oddana we władanie Rosji. Kraków wraz z niewielkim obszarem przylegającym został uznany Wolnym Miastem
(do 1847 r.).
***
Poczta Królestwa Polskiego rozwijała się szybko i pomyślnie. Naczelną jej władzę stanowiła Generalna Dyrekcja Poczt z siedzibą w Warszawie. W miarę upływu czasu samodzielność Dyrekcji Poczt w Królestwie była
coraz bardziej ograniczana. W 1843 r. przemianowano ją na Dyrekcję Poczt, a w 1851 r. stała się Zarządem
13. Okręgu Pocztowego, podporządkowanym rosyjskiemu Departamentowi Pocztowemu. Po kilku latach przyjęła nazwę – Zarząd Obszaru Królestwa Polskiego, aby ostatecznie 1 września 1858 r. przejść pod zwierzchnictwo Księcia Namiestnika Michaiła Dymitrowicza Gorczakowa i Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego.
Od tego momentu Poczta otrzymała oficjalną nazwę - Zarząd Pocztowy Królestwa Polskiego.
Wykorzystując okres częściowej „odwilży” politycznej i zaistniałą sytuację administracyjną Poczta uzyskała dużą
autonomię. Możliwość zadokumentowania polskości w Królestwie Polskim, jak i chęć zwiększenia dochodów dla
Królestwa związana ze sprzedażą własnych znaczków i kopert pocztowych – były zasadniczym powodem wydania pierwszego polskiego znaczka, zwanego później - „Polska nr 1”.

Znaczki rosyjskie w Królestwie Polskim
przed wprowadzeniem polskiego znaczka
w 1860 r.
Pierwszy rosyjski znaczek pocztowy został wprowadzony do obiegu w Rosji i Królestwie Polskim 10 grudnia 1857 r.
Znaczek był nieząbkowany, papier posiadał znak wodny „1”.

10.12.1857. Rosja nr 1
10 kop. – nieząbkowany
znak wodny „1”

15.01.1858. Rosja nr 2, nr 3, nr 4
ząbkowanie 15
znaki wodne odpowiednio: „1”, „2”, „3”

Powyższe znaczki można uważać za „zwiastuny” pierwszego polskiego znaczka.

28.10.1858. Rosja nr 5
ząbkowanie 12
bez znaku wodnego

Stemple – kasowniki 1858-1859
Zgodnie z cyrkularzem z 10 lutego 1851 r.
w pierwszym okresie (do lutego 1858 r.)
kasowanie znaczków odbywało się wyłącznie przez skreślenie atramentem (na krzyż).

List ze znaczkami Rosji nr 1 nadany 27.01.1858 r.
z Białegostoku do Warszawy z czerwonym stemplem odbiorczym.
(Ze zbiorów: A. Fabergé, Z. Mikulskiego).

Rozporządzeniem z 26 lutego 1858 r. zezwolono na
kasowanie znaczków stemplem z nazwą miejscowości.

Rosja nr 1 z czerwonym stemplem
w języku rosyjskim stosowanym na
listach adresowanych do Rosji.

15 marca 1858 r. do kasowania znaczków wprowadzono w Królestwie Polskim stemple numerowe

Rosja nr 5 ze stemplem numerowym 1
przydzielonym Warszawie.

Rosja nr 4 ze stemplem numerowym 175,
przydzielonym miejscowości Granica.

1859 r. – rozporządzenie i projekt „Polski nr 1”
Po zaaprobowaniu wydania znaczka pocztowego przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego i po zatwierdzeniu wydania
przez Księcia Namiestnika, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu poleciła wykonanie potrzebnych form do drukowania znaczka
pocztowego i kopert pocztowych. Formy do druku zostały wykonane przez sztycharza Banku Polskiego Henryka Majera, wg projektu grawera Banku Polskiego Jana Münchheymarera. Znaczki i kokoperty zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 1860 r. cyrkularzem Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego z 2 grudnia 1859 r.

Projekty „Polski nr 1” (ze zbioru A. Fabergé)

Oficjalne rozporządzenie Zarządu Pocztowego Królestwa
Polskiego o wprowadzenia znaczka pocztowego 1 stycznia
1860 r.

Zleceniodawcą druku polskiego znaczka i kopert była Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Zamówienie wykonać miała Fabryka Stempla w Warszawie.

Projekt nieco przypomina pierwszy znaczek rosyjski. Autor projektu chciał jednak nadać znaczkowi najbardziej możliwy polski charakter. Zachował centralny motyw rosyjskiego orła dwugłowego,
ale na jego piersi zamiast herbu św. Jerzego wygrawerował polskiego orła. Uwidoczniony został również napis w języku polskim
„ZA ŁÓT KOP: 10”.

Formy drukowe „Polski nr 1”

Odbitka w powiększeniu

Oryginalne formy drukarskie wykonane w miedzi po
100 szt. dla obu kolorów: niebieskiego i czerwonego.
Ze zbiorów: W. Polańskiego i W. Rachmanowa.

Próbna odbitka w kolorze czarnym z
formy pierwotnej w stali, wykonana
dla druku niebieskiego, z adnotacją:
„Odcisk stempla oryginalnego do
marek pocztowych przeze mnie dla
Kom. Skarbu Kr. Pols. dostarczony
– wykonany przez p. Henryka
Majera Sztycharza Banku
Polskiego”.
(Ze zbioru Z. Mikulskiego)

Przed oddaniem form do druku dokonano na obu formach korekt.
Dla koloru niebieskiego, drogą mechaniczną, usunięto owalną obwódkę. Dla koloru czerwonego usunięto kreskowanie w miejscach,
które miały być pokryte farbą niebieską.

1 stycznia 1860 r.
Zgodnie z oficjalnym rozporządzeniem pierwszy polski znaczek miał być w obiegu 1 stycznia 1860 r. Wypadało to
jednak w niedzielę, kiedy wszystkie urzędy pocztowe były zamknięte. Oznacza to, że pierwszy polski znaczek można
było nabywać i naklejać na listy w poniedziałek 2 stycznia 1860 r. Najwcześniejszy, znany list, pochodzi z 4 stycznia.
Nowo wydane znaczki przeznaczone były do ruchu wewnętrznego w Królestwie oraz do korespondencji wysyłanej do
Rosji i Wielkiego Księstwa Finlandii. Listy polecone i listy za granicę opłacano gotówką.
Znaczek „Polska nr 1” drukowano w państwowej
Fabryce Stempla w Warszawie na maszynie skonstruowanej przez Izraela Abrahama Sztaffela, zatwierdzonej przez Urząd Skarbu Królestwa.
Maszyna drukarska zawierała licznik do rejestrowania liczby wydrukowanych znaczków.
• Znaczki drukowano dwubarwną typografią.
• Gumowanie znaczków było ręczne.
• Odcienie znaczka: jasne i ciemne (dotyczą obu
kolorów – niebieskiego i różowego).

1.01.1860. Polska nr 1

Herb Królestwa Polskiego w owalu
znaczka, orzeł polski w rzeczywistości
jest na znaczku niewidoczny

Wydanie znaczka polskiego nie było uzgodnione z Głównym
Zarządem Pocztowym w Petersburgu, który dopiero po fakcie,
4 marca 1860 r., zatwierdził decyzję władz Królestwa.
Wprowadzone wcześniej znaczki i koperty rosyjskie miały być
w obiegu do 1 kwietnia 1860 r.

• Używano białego, czasem żółtawego, gładkiego
papieru o grubości 0,06– 0,08 mm, pochodzącego
z wytwórni papieru w Jeziornej. Nieliczne znaczki są na papierze cienkim, prześwitującym. Brak
znaku wodnego.
• Ząbkowanie (11½ - 12¾), nieregularne, wykonane metodą ramkową.

Polska nr 1 – arkusz drukarski
Plating „Polski nr 1”
Arkusz drukarski zawierał 100 znaczków ułożonych
w 4. sektorach po 25 znaczków każdy. Szerokość marginesu wewnętrznego między sektorami wynosiła 8-9
mm. Szerszy margines był się na brzegach arkusza.
Na marginesach nie było żadnych napisów.

Największą znaną wielokrotnością
„Polski nr 1” jest tzw. sześcioblok
Tislowitza (z pełną gumą i bez podlepki).
Sektor IV, poz. 86-87-88 / 96-97-98.
(Ze zbioru Z. Mikulskiego).
Częściowe uzupełnienie sześciobloku Tislowitza, ze zbioru
Tislowitza, potem Bojanowicza,
obecnie Mikulskiego, sprzedany
na aukcji w Zurychu w 1999 r.
Pionowa parka z marginesami,
sektor IV, poz. 90-100.

Unikalny niestemplowany sześcioblok
i pasująca do niego pionowa parka z marginesami

Sześcioblok został po raz pierwszy zauważony przed wybuchem I w. św., był wtedy własnością londyńskiego filatelisty
W.S. Lincolna. Po jego śmierci został nabyty przez firmę Stanley Gibbons Ltd. W 1932 r. był przez nią wystawiony na
sprzedaż i stał się własnością polskiego zbieracza dr. Józefa Tislowitza z Krakowa. Pozostawiony we Lwowie zaginął
w czasie II w. św. Pojawił się dopiero w 1947 r. na aukcji w Nowym Jorku. Stał się wtedy własnością dr. Kozakiewicza
z Chicago. W 1973 r. został sprzedany pani Poulie ze Szwajcarii. Obecnie właścicielem sześciobloku i parki pionowej
jest pan Zbigniew Mikulski ze Szwajcarii.

Polska nr 1 – znaczki niestemplowane

odcień jasny

odcienie ciemne

oryginalna guma

Przed drukiem znaczków, arkusze papieru były gumowane ręcznie przy pomocy metalowego
walca obciągniętego suknem. Oryginalna guma jest koloru jasnobrązowego i ma pionowe
prążkowanie. Na wcześniej nagumowanym papierze maszyna drukarska nie miała dostatecznego nacisku. To było powodem, że na tle rosyjskiego orła – zanikł polski orzełek, występujący w miedzianej formie drukarskiej.

Polska nr 1 – odmiany i usterki formy drukarskiej

Kropka po „10” w niebieskim owalu tarczy
(uszkodzenie podczas procesu chemicznego przy sporządzaniu formy)

Uszkodzona dolna ramka i litera „T”
(uszkodzenie mechaniczne podczas montażu – pęknięcie ramki)
Odmiana - dodatkowa niebieska obwódka
wokół tarczy owalu

Uszkodzona lewa strona ramki
(powstałe podczas procesu drukowania)

Pierwszy polski znaczek posiada różne usterki formy drukarskiej: powstałe podczas procesu chemicznego
przy sporządzaniu form drukarskich, powstałe podczas montażu form (uszkodzenia mechaniczne) oraz
uszkodzenia obrazu znaczka powstałe podczas samego procesu drukowania .
Nie jest jednak znana „Polska nr 1” z odwróconym centralnym owalem lub brakiem jednego z kolorów.

Stemple numerowe
Przydzielone stemple (kasowniki) numerowe
odpowiadały numerom urzędów pocztowych,
a zarazem nazwom miejscowości.
W Królestwie Polskim przydzielono urzędom
pocztowym w sumie 345 numerów.

Nr 311 - Aleksandrów
(Pograniczny)

Nr 241 – Włocławek

Polska nr 1 – stemple numerowe
Stemple numerowe składały się z 4. kół koncentrycznych i numeru urzędu pocztowego w środku. Średnica kół
i wielkość cyfr były zróżnicowane. Urzędnik miał obowiązek skasowania znaczka na liście stemplem numerowym.

Zwierzyniec Nr 102,
pionowy pasek.
(Ze zbioru S. Petriuka).

W Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu znajduje się unikalna część adresowa listu składanego z naklejonym pionowym
paskiem 5. znaczków i dodatkowo doklejonym 1. znaczkiem. Znaczki zostały skasowane stemplem numerowym nr 23 (Kalwaria),
mają zachowany pionowy margines wewnętrzny wzdłuż całej długości oraz odcinek marginesu poziomego.
Odpowiada to sektorowi III, poz. 55-65-75-80-95. (List został zakupiony do Muzeum Warszawskiego w 1937 r.)

Najprawdopodobniej tylko duże instytucje, takie jak banki, otrzymywały od urzędów pocztowych całe
arkusze lub części arkuszy znaczków i tylko takie części arkuszy mogły posiadać marginesy wewnętrzne.

Polska nr 1 – stemple numerowe
Kasowniki numerowe miały zewnętrzną średnicę 26-28 mm i zawierały wewnątrz numery wysokości 5-8 mm.
Zasadniczym kolorem tuszu kasowników był kolor czarny. Znane są jednak tusze w innych kolorach.

6.03.(1861), list z miejscowości Łagów do Radomia –
stempel numerowy 111, czarny.

11.05.1864, Sokołów – stempel numerowy 70, czerwony.

List z Nowego Miasta do miejscowości Mohylew nad Dniestrem –
stempel numerowy 14, niebieski.

(Listy ze zbioru S. Petriuka)

List uważany za najładniejszy
ze znaczkiem Polska nr 1

List jednołutowy nadany 25 grudnia 1861 r. wg kalendarza gregoriańskiego (wg kal. juliańskiego 13 grudnia 1861 r.)
z Bełchatowa do Kijowa, ze stemplem numerowym 180 w kolorze niebieskim (ze zbioru M. A. Bojanowicza).

Stemple do kasowania Polski nr 1
stosowane w Warszawie
Główny Urząd Pocztowy w Warszawie (dawniej Pocztamt)
otrzymał stempel numerowy 1. Stempel numerowy składał
się z 4. kół koncentrycznych. Znane są dwie odmiany
(typ 1a i typ 1b) różniące się wysokością cyfry „1”.
Pod koniec 1863 r. wprowadzono (tylko w Warszawie)
stemple w kształcie kwadratów. Poszczególne typy (I-V)
różnią się wymiarami kwadratu, wielkością i stopką cyfry „1”.
Stemple numerowe i kwadratowe stosowane w Warszawie
znane są z obiegu pocztowego tylko w kolorze czarnym.

Typ 1b

Typ II

Typ IV

1864 r., list z Warszawy do Rygi, ze stemplem typu 1a.
Opłata 10 kop. za list wagi 1 łut (12,8 g).
(Ze zbioru Z.E. Wiatrowskiego).

Polska nr 1 – znaczki nieząbkowane
(znane są tylko stemplowane)
„Papużki nierozłączki”,
tak zostały nazwane oba nieząbkowane znaczki „Polski nr 1” przez
nabywcę, po wygranej aukcji w Genui we Włoszech w 2009 r. Są
to jedne z najrzadszych walorów polskiej filatelistyki. Oba znaczki
zostały skasowane stemplem numerowym nr 264 – Mława.
Najprawdopodobniej pochodzą z tego samego arkusza, który z powodów technicznych maszyny, był cały lub tylko częściowo bez
perforacji. Na aukcji uzyskały łączną cenę 22 000 €.
Znanych i opisanych jest sześć nieząbkowanych znaczków „Polski nr 1”. Zostały one ponumerowane przez
Bojanowicza rzymskimi cyframi od I do VI (status tych znaczków nie jest do końca jasny):
• I – jedyny list ze znaczkiem skasowanym stemplem numerowym 1-Warszawa (z dawnego zbioru Rachmanowa),
• II – znaczek skasowany stemplem numerowym 1 - Warszawa (ze zbioru Bojanowicza),
• III – znaczek skasowany stemplem numerowym 260 - Płońsk (ze zbioru Bojanowicza),
• IV – znaczek skasowany stemplem numerowym 264 - Mława (ze zbioru Bojanowicza),

• V – znaczek skasowany stemplem numerowym 264 - Mława (ze zbioru Bojanowicza),
• VI – znaczek skasowany stemplem numerowym 101 - Tyszowce.

1860 – koperta dla Poczty Miejskiej w Warszawie
Koperty dla Poczty Miejskiej w Warszawie
wprowadzono do obiegu 1 stycznia 1860 r.
Lokalna koperta miała wartość 3 kopiejek.
Koperty miały wydrukowany znak opłaty
w dwóch odcieniach koloru niebieskiego:
jasnym i ciemnym.
Powiększony wycinek
z koperty miejskiej

Projekt dla koperty miejskiej
ze zbioru Aghatona Fabergé.
Formy do druku były dziełem
sztycharza Henryka Majera.

1 stycznia 1860 ukazały się też koperty
z powyższym znakiem opłaty na klapie.

Koperta Poczty Miejskiej z wydrukowanym znakiem opłaty i ze stemplem
numerowym „1” nadana w Warszawie 1.12.1860 r.
(Ze zbioru S. Petriuka).

1860 – koperta do korespondencji krajowej i do Rosji

Wykonanie form – sztycharz Henryk Majer.
Centralną część ryciny stanowi orzeł polski
na piersi dwugłowego orła rosyjskiego.
Powyżej próbny odcisk z kliszy ze zbiorów:
A. Faberge, G. Denisenko.

Koperta nadana w Warszawie 23.12.1863 r. (wg kal. juliańskiego 11.12.)
do Orenburga (Rosja), z pierwszym polskim znaczkiem ze stemplem kwadratowym (typ IV). Waga listu – 2 łuty.
(Ze zbiorów: M.A. Bojanowicza, G. Denisenko, obecnie Z. Mikulskiego).
Koperty (całostki) z wydrukowanym znakiem opłaty „ZA ŁÓT KOP: 10” wprowadzono do obiegu 1 stycznia 1860 r.
Były to pierwsze polskie koperty w Królestwie Polskim przeznaczone do powszechnego użytku. Koperty w cenie 10 kop.
sprzedawano po 11 kop. za sztukę (1 kop. stanowiła koszt samej koperty). Przeznaczone były do korespondencji o wadze do 1 łuta. Ekspediowanie kopert o wadze przewyższającej 1 łut wymuszało doklejenia polskiego znaczka lub znaczków. Koperty z doklejonym znaczkiem polskim pochodzą tylko z Warszawy (znane są cztery takie przypadki).
Były też koperty z wydrukowanym powyższym znakiem opłaty na klapie.

Linie kolejowe
w Królestwie Polskim
Linie kolejowe (drogi żelazne):
• Warszawa-Wiedeń (1 kwietnia 1848 r.)
Była to pierwsza linia kolejowa na ziemiach Królestwa,
a zarazem druga linia w całym Cesarstwie Rosyjskim, po
zbudowanym wcześniej krótkim odcinku z St Petersburga
do Carskiego Sioła w 1837 r.
Odcinek drogi żelaznej do Skierniewic i Łowicza oddano
w 1848 r., do Granicy w 1848 r. (odgałęzienie do Łodzi
w 1866 r., już po wycofaniu znaczka polskiego z obiegu).

• Warszawa-Bydgoszcz (4 grudnia 1862 r.) – była
przedłużeniem linii Warszawsko-Wiedeńskiej
Styk odcinka pruskiego i rosyjskiego był w Aleksandrowie
Pogranicznym, gdzie zbudowano okazały dworzec.
W 1867 r. linię kolejową przedłużono do Ciechocinka.

• Warszawa-Petersburg ( 15 grudnia 1862 r.)
W 1859 r. oddano odcinek z Petersburga do Dyneburga,
linię Dyneburg-Wilno-Warszawa ukończono w 1862 r.,
łącznie z odgałęzieniem Kowno-Wierzbołów.

• Linia kolejowa Warszawa-Terespol (1867 r.)
Została ukończona dopiero w 1867 r., już po wycofaniu
„Polski nr 1” z obiegu pocztowego.
Na podstawie mapki Jerzego Jakubika

Stemple dworcowe stosowane w Warszawie
Dworzec Warszawski (Wiedeński),
na którym rozpoczynały się dwie linie kolejowe – jedna
do Wiednia, a druga przez Bydgoszcz do Berlina. Mieścił
się na lewym brzegu Wisły, przy ul. Marszałkowskiej.
Stosowane w urzędzie pocztowym stemple dworcowe:

Dworzec Praga (Petersburski),
stanowił stację końcową na linii St Petersburg-Warszawa.
Mieścił się na Pradze, na prawym brzegu Wisły.

Stosowane w urzędzie pocztowym stemple dworcowe:

Inicjały słów „BW”:
B(ydgoszcz)-W(arszawa)

Stempel-datownik
do listów

Stempel-kasownik
do znaczków

Stempel „BW” - czerwony

Inicjały słów „DP”:
D(worzec) P(raga)

Stempel-datownik
do listów

Stempel-kasownik
do znaczków

Stempel „DP” - czarny

Stemple dworcowe najczęściej były odbijane w kolorze czarnym, jednak spotyka się stemple-datowniki
oraz stemple-kasowniki także w kolorze czerwonym.

Dworzec Warszawski
Linia kolejowa Warszawa-Bydgoszcz

Kolejowy stempel tranzytowy XI Biura
Pocztowego Pruskiej Dyrekcji Poczty
w Bydgoszczy

List zagraniczny nadany 7.07.1864 r. na Dworcu Warszawskim (stempel „BW” i „EKSPEDYCJA POCZT /
DWORZEC WARSZAWA”) z „Polską nr 1”. Skierowany z Warszawy do miejscowości Wüste Waltersdorf
(obecnie Walim). Znaczek został słusznie unieważniony (przekreślony niebieską kredką). Po przekroczeniu
granicy, w wagonie pocztowym na odcinku pruskiej linii kolejowej do Bydgoszczy, 7.07.1864 r., przystawiony
został kolejowy stempel tranzytowy „PORTO”. Została wypisana łączna opłata za list 5 Sgr (5 groszy
srebrnych).
Dom aukcyjny HBA-Hamburg, Arge-Polen Nr 72 / November 2009 , sprzedany w maju 2010 r. za 7 500 €.

Dworzec Praga
Linia kolejowa
Warszawa-Petersburg

List nadany 15.09.1864 r. z Warszawy (Dworzec Praga), linią kolejową przez Białystok, Grodno, Wilno, Dyneburg
do St Petersburga. Stempel-kasownik „DP” (czarny) i stempel-datownik na listy „EKSPEDYCJA POCZT / DWORZEC PRAGA” (czerwony). (Ze zbioru S. Petriuka).

Stemple dla wagonów pocztowych
(ambulansowe)
Upowszechnienie się kolei jako środka przewozu poczty dało także możliwość wrzucania listów do specjalnych
skrzynek umieszczanych na stacjach. Można też było doręczyć list wprost do wagonu pocztowego pociągu. Każda
trasa obsługiwana była przez oddzielny wagon pocztowy lub przystosowany do użytku pocztowego przedział
w zwykłym wagonie. Każdy wagon pocztowy miał swoje stemple.
1. Stemple ambulansowe stosowane na linii kolejowej Warszawa-Wiedeń

Stemple ambulansowe „EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE”,
dla wagonów o numerach 1-4, odbijane na listach

Dworzec Wiedeński

Stempel-kasownik ambulansowy „niemy”.
Stosowane średnice centralnej kropki: 2,5; 3,0; 3,5 mm

Średnica kropki 2,5 mm

Średnica kropki 3,5 mm

Stemple dla wagonów pocztowych
(ambulansowe)
2. Stemple ambulansowe stosowane na linii kolejowej Warszawa-Bydgoszcz
Od 5 grudnia 1862 r. uruchomiono na drodze WarszawskoBydgoskiej dalsze cztery wagony pocztowe o numerach 5-8.
Do kasowania znaczków otrzymały one specjalne kasowniki,
składające się z czterech kół koncentrycznych, z literami
„D.B.” w środku.
Kasowniki różniły się wielkością „D” i „B” oraz obecnością
lub brakiem kropek po tych literach. Wszystkie powyższe
stemple spotyka się w kolorze czarnym, a niektóre z nich
także w kolorze czerwonym.
Wcześniej stemple ambulansowe „DB” stosowane były tylko
na odcinku Warszawa-Łowicz i Warszawa-Kutno.

Kasownik „D.B” („Droga Bydgoska”)
stosowany w wagonie pocztowym nr 6

Linia kolejowa Warszawa-Bydgoszcz

List z Piotrkowa nadany 12.01.1864 r. do Warszawy, z ręczną adnotacją „Piotrków 12/1”. Piotrków leży na linii kolejowej Warszawa-Wiedeń. Szybsze jednak było skierowanie listu przez Skierniewice na linię kolejową Warszawa-Bydgoszcz.
W wagonie pocztowym tej linii znaczek został ostemplowany kasownikiem „D.B.”, a na liście przystawiono stempel ambulansowy nr 5 – EKSPEDYCJA POCZT W WAGONIE. (Ze zbiorów: Fabergé, Bojanowicza, obecnie S. Petriuka).

Stemple dla wagonów pocztowych
(ambulansowe)
3. Stemple ambulansowe stosowane na linii kolejowej Petersburg-Warszawa
Ambulanse pocztowe tej linii kolejowej stosowały
okrągłe datowniki wskazujące wagon przewożący
pocztę (numery wagonów: 1- 6). Na listach na ogół
odbijano je na odwrocie listu. Zazwyczaj były w kolorze czarnym, wyjątkowo spotyka się w kolorze
czarno-niebieskim.
Na listach ze znaczkiem „Polska nr 1” stemple te
spotyka się sporadycznie od 1862 r.

W 1863 r. wprowadzono nowy typ
datownika dla wagonu pocztowego
nr 4.
Numer kodowy „33” oznacza prawdopodobnie stację nadawczą:
1- Petersburg, 33 - Wilno, 44- Warszawa…

1863 r.

Kolejowe stemple pocztowe
4. Stemple ambulansowe spotykane na znaczku „Polska nr 1”, z listów nadanych na linii Wierzbołów-Kowno
(odgałęzienie linii kolejowej Petersburg-Warszawa)

Stemple rosyjskie w kształcie sześciokąta z numerami: 12, 14, 15, 16

Nr 12

Nr 14

Ten typ stempla znany jest na listach z „Polską nr 1” pochodzących z granicznej miejscowości Wierzbołowo
(znanych 9 listów), adresowanych do Rosji w latach 1862-1863. Stosowane były w rosyjskich pociągach jadących
w kierunku Saint Petersburga. Są to w zasadzie ambulansowe stemple rosyjskie , przystawiane już poza granicami
Królestwa Polskiego – spotykane sporadycznie na listach i znaczkach polskich.

Kolejowe stemple pocztowe
Listy nadane w Wierzbołowie

List nadany z Wierzbołowa do Rewala z „Polską nr 1”,
skasowaną stemplem ambulansowym nr 12.
Rosyjski stempel odbiorczy – „Rewal 7.03.1863” (kal.
juliański).

List nadany z Wierzbołowa do St Petersburga z parką
znaczków „Polska nr 1” (list wagi 2 łuty = 25,6 g),
skasowanych stemplem ambulansowym nr 14.
Na odwrocie listu rosyjski stempel odbiorczy –
„St Petersburg 18.08.1862” (kal. juliański).

(Listy ze zbioru S. Petriuka)

Wycofanie z obiegu polskich znaczków
i kopert pocztowych
Po upadku Powstania Styczniowego w 1863 r. władze carskie w St Petersburgu przedsięwzięły polityczne środki
mające na celu głębszą rusyfikację polskiej administracji. Następowała stopniowa likwidacja samodzielności Poczty Królestwa Polskiego. Wycofanie z obiegu polskich znaczków i kopert pocztowych podane zostało do wiadomości w dekrecie wydanym przez Pocztową Administrację Królestwa Polskiego 22 stycznia 1865 r.
Dekret zawierał następujące instrukcje:
- 1 lutego 1865 r. do użytku w Królestwie Polskim zostaną wprowadzone znaczki i koperty pocztowe,
będące w obiegu w Rosji,
1 kwietnia 1865 r. jest ostatnim dniem pozostawania w obiegu polskiego znaczka i kopert pocztowych,
osoby posiadające polskie znaczki i koperty mogą je wymienić na rosyjskie do 1 kwietnia 1865 r.
Tylko już na znaczkach rosyjskich spotyka się stemple:

Urz. Pocztowy
Warszawa
(od kwietnia 1865 r.)

Droga
Bydgoska
(od 1866 r.)

Droga
Droga
Wiedeńska
Terespolska
(od kwietnia 1865 r.) (od 1867 r.)

Po wycofaniu z obiegu całego zapasu polskich znaczków, w rękach Pocztowej Administracji pozostało 208 515 szt., które zgodnie z oficjalnym dokumentem rządowym
z 6 grudnia 1865 r. – zostały zniszczone.

„Polska nr 1” drukowana była w latach 1860-1864, w nieustalonej bliżej liczbie nakładów (wg niektórych danych
było 5. zasadniczych), stąd różne odcienie kolorów, rodzajów użytego papieru i różna wyrazistość rysunku znaczka.
Łączny nakład wyniósł ok. 3 mln. sztuk. Był to jedyny polski znaczek wydany w XIX wieku.

Przemysław Drzewiecki
(2010 r.)

