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Filatelista od 1981 roku specjalizujący się w znakach pocztowych Wolnego Miasta 
Gdańska, absolwent VII Studium Filatelistyki PZF z 2002 roku, od 2016 ekspert niemieckiego 
Verband Philatelistischer Prüfer e.V, a od 2017 ekspert Verein Philatelistischer  Prüfer  
e.V z Hamburga,  z obszaru Wolnego Miasta Gdańska, członek Arge Danzig, z zawodu 
inżynier-mechanik.

PRZEMYSŁAW PRZYBEK

Prywatna poczta Hansa w Poznaniu 
na przełomie XIX i XX w.

Poznan private Hansa post at the turn of the 20th century

Na terenie cesarstwa niemieckiego początkowo nie 
obowiązywał monopol państwowy w zakresie obsługi 
pocztowej. Poza tym niemiecka poczta państwowa do 
końca XIX w. nie stosowała odrębnej taryfy opłat za 
przesyłki miejscowe, lecz pobierała za nie opłaty w takiej 
samej wysokości jak za przesyłki zamiejscowe. Niejed-
nokrotnie, na skutek zbyt szczupłego personelu, poczta 
państwowa obsługiwała miejscowy ruch w sposób nie-
dostateczny, z dużymi opóźnieniami. W wielu miejsco-
wościach i to nie tylko w dużych miastach, tworzono 
prywatne przedsiębiorstwa pocztowe, które szybciej,  
a przede wszystkim za niższą opłatą, obsługiwały ruch 
miejscowy lub między pobliskimi miejscowościami. 

Tabela 1. Różnice w wysokości opłat za najpopularniejsze usługi  
w taryfach poczty państwowej i poczt prywatnych [A. Sękowski].

Poczty prywatne zajmowały się nie tylko obsługą 
pocztową w zakresie korespondencji, ale prowadziły 
również innego rodzaju usługi pocztowe, jak przesyłki 
paczek zwykłych i za pobraniem, przekazywanie pie-
niędzy, inkaso należności gotówkowych, przesyłanie 
rachunków użytkownikom miejskich mediów. Stosowały 
one przy tym te same metody i środki co poczta państwo-

wa, a więc frankowanie przesyłek własnymi znaczkami, 
emitowanie własnych kartek pocztowych, sekretników, 
kopert, opasek na druki itp. z wydrukowanymi znakami 
opłaty, użytkowanie formularzy kartek, kopert, przeka-
zów, adresów pomocniczych itp. własnych nakładów, 
tworzenie własnej sieci nadawczych biur pocztowych 
oraz sieci własnych skrzynek pocztowych, stosowanie 
własnych datowników do kasowania znaków opłaty. 

Wszystko to powodowało, że w szerokim zakresie 
korzystano z usług poczt prywatnych, które w zakresie 
obsługi ruchu miejscowego skutecznie konkurowały  
z pocztą państwową. Stan taki trwał do dnia 1 kwiet-
nia 1900 r., z którym to dniem weszła w życie ustawa  
o państwowym monopolu pocztowym. W myśl tej ustawy 
wszystkie prywatne przedsiębiorstwa pocztowe zostały 
zlikwidowane za odszkodowaniem z dniem 31 marca 
1900 r., a ich działalność została przejęta przez pocztę 
państwową, która jednocześnie była zmuszona wprowa-
dzić obniżone stawki taryfowe za przesyłki miejscowe. 

Na terenach polskich poczty prywatne działały  
w następujących miejscowościach: Gdańsk, Szczecin, 
Bydgoszcz, Poznań, Legnica, Wrocław, Bytom – Nysa – 
Opole, Bytom – Chorzów – Gliwice, Słubice, Toruń, 
Inowrocław. W niektórych miejscowościach działało 
równolegle kilka przedsiębiorstw, przykładem może być 
Gdańsk, gdzie działały Hansa, Merkur i Courier. 

W Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku działała 
prywatna poczta Hansa. Zmieniała się w części nazwa 
przedsiębiorstwa i adresy funkcjonowania poczty. Fak-
tycznie były to cztery różne firmy, które przechodziły  
z rąk do rąk drogą zmian własnościowych. Były to: 

• Hansa I założona 17.03.1896 r. PRIVATSTADT-
BRIEF– BEFŐRDERUNG „HANSA” (Prywatny Prze-
wóz Przesyłek Miejscowych), stanowiąca filię założonej 
01.09.1894 r. w Królewcu poczty prywatnej pod tą samą 
nazwą (własność spółki Güthge & Sander). Mieściła się 
ona przy Placu Sapieżyńskim 3 (obecnie Plac Wielko-
polski). 

Rodzaj 
przesyłki

Opłaty 
według ta-
ryfy poczty 
państwo-

wej

Opłaty 
według 

taryf poczt 
prywat-

nych

Druk, waga do 50 g 3 Pf 1 - 2 Pf
Kartka pocztowa 5 Pf 1 - 3 Pf
Sekretnik 10 Pf 2,5 - 4 Pf
List zwykły, waga od 15 
do 100 g 20 Pf 10 - 13 Pf

Opłata za pośpieszne 
doręczenie 25 Pf 6 - 15 Pf
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Hansa I 

17.03.1896 wprowadziła do obiegu: 
– trzy znaczki, rysunek to herb Poznania w kole, 

napis: HANSA PRIVATSTADTBR – BEFOERDERUNG, 
nominały: Mi. 1 – 2 pf. nb., Mi. 2 – 3 pf. czr. (pom., br.), 
Mi. 3 – 10 pf. br.,

il. 3. Znaczki Hansa I – Mi. 1-2.

– kartkę pocztową 1 o nominale 3 pf. czr. wg wzoru 
jak znaczek Mi. 2, format 137 x 94 mm, 

il. 4. Kartka pocztowa Hansa I.

– sekretnik 1 o nominale 4 pf. według wzoru jak 
znaczek Mi. 1, format 147 x 91 mm.

• Hansa II – HANSA I przeszła w czerwcu 1896 
r. na własność listonosza Juliusa Jacoby, działała pod 
tym samym adresem, pod zmienioną nazwą PAKET-
-GEPÄCK u. BRIEF BEFŐRDERUNG „HANSA” (Prze-
wóz Paczek, Bagażu i Listów). 

• Hansa III – zakupiona w czerwcu 1897 przez 
kupca Franza Meusela na rzecz żony, która zosta-
ła formalnym właścicielem firmy. Firma działała do 
31.03.1900  r., przedsiębiorstwem zarządzał Franz 
Meusel, zmieniona ponownie została nazwa na „HAN-
SA” PACKETFAHRTH u. STADTPOST POSEN (Hansa 
Przewóz Paczek i Poczta Miejska Poznań). 

• Hansa IV – firma utworzona po wykupieniu przez 
rząd w marcu 1900 r. firmy od pani Muesel, która dosta-
ła odszkodowanie w wysokości 20 tys. marek, ośmiu 
zwolnionych listonoszy dostało łącznie 4203,10  ma-

rek, dalszych sześciu pracowało nadal pod innym 
adresem – przy ul. Pocztowej 19, (Friedrichstrasse, 
obecnie ul. 23 Lutego), pod zmienioną nazwą POSE-
NER PACKETFAHRT HANSA (Poznański Przewóz 
Paczek Hansa). Firma trudniła się przewozem paczek, 
co nie podlegało monopolowi poczty Rzeszy. Następ-
nie zmieniono ponownie adres na ul. Wilhelmstrasse 
(obecnie Al. Marcinkowskiego 2a). Nie zachowały się 
zdjęcia pierwszych trzech przedsiębiorstw. Ilustracjie 1 
i 2 przedstawiają wejście do salonu firmowego HANSY 
IV przy ul. Wilhelmstrasse i usytuowanie salonu w tej 
lokalizacji (czerwona strzałka) w kwietniu 1907 (zdjęcie 
do widokówki wykonano zapewne wcześniej). Nie była 
to już jednak firma świadcząca usługi pocztowe. Na-
pisy reklamowe na szybie to REISENPACK, FRACHT, 
EXPEDITION.

Pierwsze trzy z tych firm wydawały własne formularze, łącznie czternaście numerów katalogowych znaczków 
oraz dziesięć egzemplarzy kart, kopert i sekretników. Znaczki drukowane były techniką litograficzną. Poniżej przed-
stawiono wydania kolejnych prywatnych poczt z Poznania. 

il. 1, 2. Wejście do salonu Hansy IV.
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il. 5. Sekretnik Hansa I.

il. 6. Obwoluta listu z rachunkiem za wodę i gaz, ofrankowana znacz-
kiem Hansy I Mi. 2 z dnia 9.07.1896. Pieczęć Miejskiego Zakładu 
Gazownictwa i Wodociągów dla Poznania. 

Hansa II 

– czerwiec 1896: do poprzednich wydań doszedł 
znaczek Mi. 4 o nominale 3 pf. czr., cyfry 3 w dolnej czę-
ści znaczka duże, napis wokół herbu miasta: HANSA 
PAKET-GEPÄCK u. BRIEF BEFŐRDERUNG,

il. 7. Znaczek Hansa II – Mi. 4. Na pierwszym znaczku Mi. 4 widnieje 
zwykły datownik pocztowy Poznania, co dowodzi, że zdarzały się przy-
padki wysyłania przesyłek miejskich za pomocą poczty państwowej. 

– marzec 1897: znaczek 
Mi. 5 – 3 pf. nb., wydanie jubi-
leuszowe z okazji 100-lecia uro-
dzin cesarza Wilhelma I, napis 
JUBILÄUMS MARKE 1779-1897 
HANSA.

il. 8. Znaczek Hansa II – Mi. 5.

Hansa III 

– wrzesień 1897: znaczek 
Mi. 6 – 3 pf. czr., cyfra 3 w dolnej 
części znaczka mała, całkowi-
cie czerwona, napis wokół her-
bu: HANSA PACKETFAHRTH  
u. STADTPOST POSEN,

il. 9. Znaczek Hansa III – Mi. 6.

– listopad 1897: seria znaczków Mi. 7 – 2 pf. nb, Mi. 
8 – 3 pf czr., Mi. 9 – 5 pf li., Mi. 10 – 10 pf c. br., cyfra 3 na 
znaczku Mi. 8 średniej wielkości, koloru białego. Napis 
wokół herbu: HANSA PACKETFAHRTH u. STADTPOST 
POSEN,

il. 10. Seria znaczków Hansa III – Mi. 7-10 z odcieniami kolorów, dla po-
równania cyfr 3 pokazano obok siebie znaczki Mi. 8 i Mi. 6.

il. 11. Kartka pocztowa Rzeszy wykorzystana jako formularz do przesył-
ki poczty prywatnej, ofrankowana znaczkiem Hansy III nr Mi. 8. 
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– listopad 1897: koperta 1 o wzorze jak Mi. 7 – 2 pf. nb., 
nadruki i koperta 2 jak Mi. 8 – 3 pf. czr., napis HAN-
SA PACKETFAHRTH u. STADTPOST POSEN, format:  
119 x 95,5 mm,

il. 12. Koperta Hansa III według wzoru Mi. 7.

il. 13. Koperta Hansa III według wzoru Mi. 8.

– listopad 1897: cięte nowodruki znaczków o wzo-
rze jak Mi. 7 i Mi. 8 w kolorach cza., br., czer., zł., nb.  
i o zmienionym napisie dwujęzycznym: STADT POST – 
POCZTA MIEJSKA, PF – FEN, tylko w Poznaniu poja-
wiły się na znakach poczt prywatnych napisy w języku 
polskim,

il. 14. Nowodruki Hansa III o wzorze Mi. 7 i 8.

– listopad 1897: koperta 3 o wzorze, jak powyżej, 
3 pf. czr., napis dwujęzyczny: STADT POST– POCZTA 
MIEJSKA, PF – FEN, format 119 x 95,5 mm,

il. 15. Koperta Hansa III.

– listopad 1897: kartka pocztowa 2 ze znakiem 
opłaty jak zn Mi. 8 – 3 pf. czr., napis informujący o ko-
nieczności wrzucania korespondencji Hansy tylko do 
czerwonych skrzynek, format 140,5 x 98,5 mm,

W 1897 r. zostały wydane jeszcze specjalne prze-
dzielone perforacją kartki do korespondencji z „Kasą 
Chorych” z wydrukowanymi znakami opłaty o obniżonej 
taryfie, a w 1898 r. kartki bez znaków opłaty do druków 
ulotnych i masowych. 

– luty 1899: seria znaczków Mi. 11 – 1.1/2 pf. nb, Mi. 
12 – 2.1/2 pf czr., Mi. 13 – 30 Pf żłbr., Mi. 14 – 50 Pf. szzl,

Duże cyfry na tle herbu. Napis POSENER PAKET-
FAHRT U. STADTPOST HANSA (Mi 11 i Mi 12) oraz 
POSENER PAKETFAHRT HANSA (Mi. 13, Mi. 14). Dwa 
ostatnie znaczki, o większych nominałach były przezna-
czone na opłaty paczkowe i stosowano je również po li-
kwidacji poczty miejskiej. Na zdjęciu znaczki Mi. 11 i Mi. 
12 w odmianach (różne odcienie i format), poniżej koperta 
ofrankowana znaczkiem Mi. 12.

il. 16. Kartka pocztowa Hansa III ze znakiem opłaty jak Mi. 8.
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il. 17. Seria znaczków Hansa III – Mi. 11-14.

il. 18. Koperta Hansa III ze znaczkiem Mi. 12.

Il. 19. Kartka pocztowa Hansa III z widokiem dworca w Poznaniu.

– luty 1899: kartki 5 i 6 ze znakiem opłaty jak na 
znaczku Mi. 12, ilustrowana – widok dworca kolejowego 
w Poznaniu oraz reklama firmy Hansa. Napis informu-
jący o konieczności wrzucania korespondencji Hansy 
tylko do czerwonych skrzynek. Format 143,5 x 94 mm. 
Kartka Mi. 5 w kolorze li, Mi. 6 w kolorze cza. Nominał 
obu kart 2.1/2 pf. Dworzec kolejowy to pierwszy budy-
nek Poznania pokazany na walorze filatelistycznym.

Stemple, którymi kasowano listy i druki to:
– 1896 Ø 26,5 mm, HANSA, data, godzina, kolor 

cza. (il. 19),
– 1897 Ø 27 mm, z mostkiem, HANSA, data, godzi-

na, PACKETFAHRT, kolor cza. (il. 20),
– 1899 dwuwierszowy HANSA POSENER STADT-

POST kolor fl., cza.,
– 1899 Ø 27 mm, z mostkiem i belkowaniem PAC-

KET FAHRT, data, godzina, kolor cza. (il. 21).

il. 20-22. Stemple Hansa używane do kasowania korespondencji.

Podsumowanie 

Z przeglądu wydań poczt miejskich Hansa w Po-
znaniu wynika, że przedsiębiorstwa te zlokalizowane 
były w pobliżu poczty państwowej (Plac Sapieżyński, 
Friedrichstrasse, Wilhelmstrasse). Blankiety i formula-
rze poczty państwowej były często wykorzystywane do 
nadawania przesyłek poczty miejskiej i było to zapewne 
spowodowane wygodą klientów. 

Prowadzenie tego rodzaju przedsiębiorstwa było 
zajęciem dochodowym, skoro Hansa znajdowała się  
w pobliżu prestiżowej arterii miasta. Wilhelmstrasse, po-
dobnie jak dziś Al. Marcinkowskiego miała taki charakter. 
Na pocztówce z 1907 roku, tak jak dzisiaj, po lewej stro-
nie znajduje się gmach sądu, ulicę zamyka nie istnieją-
cy już budynek komendantury garnizonu miasta przy ul. 
Solnej (niem. Magazinstrasse). Po prawej stronie mieścił 
się salon firmowy Hansy. 

W materiałach źródłowych, z których można sko-
rzystać po latach występują pewne sprzeczności, które 
trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Przykładem może 
być pytanie, kto był faktycznie właścicielem firmy Hansa 
III. Pojawia się nazwisko przedsiębiorcy Franza Meu-
sela, w innych pani Meusel, która miała być jego żoną,  
a w innym opracowaniu właścicielką gruntu, który zajmo-
wała firma. Ostatecznie najbardziej prawdopodobna jest 
wersja zamieszczona w niemieckim katalogu, że to pani 
Meusel otrzymała wysokie odszkodowanie za likwidację 
firmy w 1900 roku. Była to kwota wysoka, skoro śred-
nie zarobki robotników wykwalifikowanych pod koniec 
XIX  wieku w Poznaniu wynosiły ok. 15 marek na tydzień, 
co daje ok. 800 marek rocznie (Marek Żyromski). 

Wreszcie należy dodać, że fundamentalne dla 
poznańskiej filatelistyki dzieło „Poczta i filatelistyka  
w Wielkopolsce” praca zbiorowa Dyrekcji Okręgu Poczty 
Polskiej w Poznaniu z 1993 zawiera błędy w odniesieniu 
do informacji dotyczących poczty prywatnej Hansa w Po-
znaniu. Na stronie 184 podano, że w 1899 roku Hansa 



wprowadziła do obiegu dwie kartki pocztowe o nominale 
2.1/2 pf. – jedna z wizerunkiem dworca kolejowego, dru-
ga w kolorze ceglastym bez ilustracji, ze stałą informacją 
o konieczności wrzucania korespondencji do skrzynek 
pocztowych. Niezgodność dotyczy części informacji – 
rzeczywiście były wydane dwie kartki, o nominale 2.1/2 pf. 
jedna w kolorze liliowym, druga w kolorze czarnym, obie 
z wizerunkiem dworca. Kartka w kolorze ceglastym mia-
ła nominał 3 pf. i została wydana wcześniej – w 1897 r, 
co potwierdza sama ilustracja tej kartki zamieszczona w 
opracowaniu. Kartka jest stemplowana, data na stemplu 
to 4.01.98 rok, zatem kartka ta nie mogła zostać wyda-
na w 1899 roku, skoro została ostemplowana ponad rok 
wcześniej. 
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