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Poczta na Śląsku Cieszyńskim

Instytucja poczty w Europie sięga początków naszej ery. Już w I wieku po 
Chrystusie cesarz rzymski August polecił zorganizować pocztę cesarską, tzw. 
„cutsus publicus” ; zdawał on sobie sprawę, że na rozległych, pozostających 
w administracji Rzymu obszarach system szybkiej informacji stanowi nieodłączną 
część skomplikowanej machiny wojskowo-administracyjnej. Na głównych drogach 
pobudowano stacje pocztowe, gdzie posłańcy mogli bezzwłocznie wymienić 
strudzone konie. Szybkość poruszania się posłańców rzymskich aż do XIX wieku 
nie miała sobie równej w Europie; twierdzono, że w ciągu doby mogli oni przebyć 
do 290 km. Rzymska poczta była najbardziej rozwiniętym i najlepiej funkc
jonującym systemem pocztowym starożytnego świata.

Po upadku Rzymu, w zbudowanych na jego gruzach państwach plemiennych 
nowi władcy potrafili zachować szkielet dawnej rzymskiej poczty. W IX wieku 
w cesarstwie Karola Wielkiego czynne były niektóre stacje przeprzęgowe, zwane po 
łacinie „mansio posita” , dosłownie „stacja ustanowiona” . Z  biegiem lat w potocz
nej mowie ustalił się skrót „posita” , potem dalsze krótsze jego przekształcenie 
„posta” . Słowo to, zgodnie z tożsamym łacińskim rodowodem brzmiało podobnie 
w różnych językach europejskich: post (ang.), posta (węg), posta (czes.), Post 
(niem.), poste (franc.), wreszcie również nasze polskie słowo „poczta” .

W średniowieczu odrębne, działające tylko dla określonych grup użytkowników 
instytucje pocztowe utrzymywały bogate związki kupieckie, organizacje religijne, 
wielcy przedsiębiorcy — np. Fuggerowie, centralne władze poszczególnych państw. 
Pierwsza ogólnie dostępna poczta powstała w Polsce w roku 1558. Przywilej na 
utrzymanie jej wydał król Zygmunt August swemu dworzaninowi Prosperowi 
Provani. Pierwsza regularnie utrzymywana linia prowadziła z Krakowa przez 
Wiedeń do Wenecji1. — Oczywiście, zewnętrzne formy funkcjonowania tej poczty 
różniły się od form współczesnych: nie było znaczków pocztowych ani kopert 
— zapisany arkusz papieru składało się nie zapisaną stroną na zewnątrz, na 
złożeniu na wosku lub laku odciskało się pieczęć nadawcy, tak, aby nikt 
niepowołany nie mógł skrycie listu otworzyć i przeczytać. Nie było skrzynek
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pocztowych ani listonoszy. Natom iast, wypróbowanym od wieków sposobem, 
przy głównych drogach funkcjonowały nadal stacje pocztowe, w których, w długich 
stajniach, stały konie używane do przeprzęgu kursujących wozów pocztowych i do 
wynajęcia pod wierzch. W przeznaczonym dla ludzi budynku mieściło się 
mieszkanie gospodarza stacji oraz izba dla podróżnych; w podwórzu stały szopy 
kryjące pod dachem wozy, oraz stodoły z sianem, obrokiem i słomą dla koni. 
Przyjazd pocztowego wozu z Krakowa do Wenecji trwał 10 dni.

Najwcześniejsza wiadomość o istnieniu wiodącej przez Cieszyn linii regularnego 
przekazywania przesyłek pocztowych pochodzi ze schyłku XVI wieku2. W roku 
1593 usadowieni w środkowych Węgrzech Turcy wypowiedzieli Austrii kolejną 
wojnę. Aby zabezpieczyć możliwość szybkiego kontaktu ze stacjonującymi po 
południowej stronie K arpat austriackimi oddziałami pomocniczymi, cesarz aust
riacki wydał 3 X  1596 r. zarządzenie, ustanawiające stałe połączenie posłańcem 
z Nysy przez Bogumin-Cieszyn-Jabłonków do szańców jabłonkowskich i dalej na 
południe przez Żylinę do Rużomberoka. Była to piesza sztafeta, posłańcy szli dzień 
i noc. Zachowała się notatka z roku 1599 informująca o pokonaniu drogi 
z Rużomberka do Otmuchowa w dągu  3 dni3. Tygodniowa płaca posłańca 
wynosiła 1 talar, czyli 36 groszy. Zważywszy, że dniówka komornicy w tym czasie 
wynosiła 2 gr (czyli za tydzień pracy w polu od świtu do zmierzchu otrzymała ona 12 
gr, a więc jedną trzecią wynagrodzenia posłańca) — jego zarobek był wysoki. 
Funkcja posłańca jednak, obok dużego wysiłku fizycznego, wymagała sprawności, 
zmyślnośd, umiejętności obrony i odwagi w przedzieraniu się nocą przez górskie 
pustkowia, gdzie nierzadko m ożna było spotkać dzikie zwierzęta, rozbójników, 
a nawet złe duchy, w które wówczas powszechnie wierzono.

W roku 1605 książę cieszyński Adam Wacław starał się o uruchomienie 
bezpośredniego kursu pocztowego z Cieszyna do Wiednia; odmówiono mu jednak 
wobec tego, że istniało już połączenie prowincji śląskiej z Wiedniem (przez Nysę). 
Była to poczta kupiecka, k tóra ekspediowała również przesyłki urzędowe. Prywat
nej poczty nie przyjmowano.

Pierwszą pocztę państwową uruchomiono na Śląsku w roku 1632. Obejmowała 
ona swym działaniem całą ówczesną prowincję śląską, a więc także jej południowe 
księstwa, tj. Cieszyn, Opawę i Kamiów. Siedzibą zarządu tej poczty była stolica 
prowincji, Wrocław. W tym centralnym dla obszaru Śląska miejscu poczta miała 
zadania szczególnie odpowiedzialne: m.in. przyjmowała sumy podatkowe od 
poszczególnych płatników i przekazywała je do głównego, odpowiedzialnego za 
finanse prowincji urzędu, tzw. „Rentenam tu” . Ponieważ poczmistrze własnym 
majątkiem odpowiadali za rzetelność w dostarczaniu przesyłek, przy obejmowaniu 
swej funkcji musieli oni składać kaucję w wysokości zależnej od ruchu na danej 
poczcie, przeciętnie po kilkaset florenów. Budynki stacji, ich urządzenia, konie, 
wozy pocztowe, cały związany z funkcjonowaniem placówki inwentarz ruchomy, 
żywy i martwy, były własnością poczmistrza. O przywilej prowadzenia stacji 
pocztowej mogli więc ubiegać się tylko ludzie zamożni, cieszący się ogólnym 
zaufaniem i szacunkiem, nierzadko sprawujący w swym środowisku również inne 
prestiżowe funkcje (burmisrz, lekarz miejski, aptekarz i in.). Poczmistrzowie 
zaliczali się do ścisłego grona lokalnej elity. Nawet pośredniejsze funkcje w służbie
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poczty, np. kierującego w ozem  p ocztyliona, ow iane były nimbem uroku i niezw yk
łości Pocztylion ubrany był w  czerw ony kubrak z czarnymi lam ówkam i i trój- 
graniasty kapelusz ze srebrnymi galonam i; do  jego w yposażenia należała również 
trąbka. Zbliżając się do  kolejnej stacji, pocztylion wygrywał na niej określone 
krótkie m elodie. O znaczały one sygnały d la  ludzi: na trwogę, na ilość potrzebnych  
do przeprzęgu koni albo w ozów  pocztow ych, a także sygnały d la koni: na „stój” , 
„stępa” czy „kłusem ” . Innejeszcze m elodie przeznaczone były dla sztafet, kurierów  
i poczt konnych. Była to  cała w iedza inform acyjna i m uzyczna, a zarazem poetyka  
zaw odu p ocztyliona.

Prowadzenie stacji pocztowej było działalnością na ogół rentowną. Za ogólny 
nadzór nad jej funkcjonowaniem i nad regularnością kursów poczmistrz otrzymy
wał stałą roczną pensję, której wysokość zależała od ruchu na danej stacji 
i związanych z tym dochodów skarbu państwa, i była ustalona każdorazowo 
w umowie. Ponadto, za każdy właściwie odprawiony kurs poczty zwykłej 
poczmistrz otrzymał niewielki dodatek pieniędzy; natomiast za wysłanie po- 
za-kursowych posłańców konnych poczmistrzowi przypadła całość uiszczonej 
przez nadawcę zapłaty. T rzeba jednak wziąźć pod uwagę, że zarówno posłaniec jak 
i koń pozostawali na wyłącznym utrzymaniu poczmistrza. Szczególnie cennym 
przywilejem było, że w okolicznościach wojny budynki stacji pocztowej wolne były 
od wojskowego kwaterunku, a konie — od rekwizycji.

W pierwszej połowie XVII wieku poczta pobierała od swych klientów na
stępujące opłaty: za list zwykły wagi połowy łuta (ok. 6 gramów) — 3 grosze, za list 
wagi podwójnej — 6 groszy. Za paczkę z zawartością zwykłych towarów 
kupieckich o wadze do 6 funtów (ok. 3 kg) płaciło się 12 groszy, za paczkę 
wartościową o wadze do 4 funtów —  18 groszy, za paczkę z zawartością złota lub 
srebra o wadze do 3 funtów — 24 grosze. Przesyłki opłacało się przy ich nadawaniu. 
Mimo tak wysokich opłat (kilogram mięsa wołowego kosztował w tym czasie 
4 grosze4, a hajduk za służbę na szańcach jabłonkowskich otrzymywał miesięcznie 
18 groszy, tj. pół talara5 dochody skarbu państwa z funkcjonowania poczty były 
niewielkie. Przyczyną tego był fakt, że część opłat, jedną trzecią lub nawet połowę 
zatrzymywał jako należny mu składnik wynagrodzenia poczmistrz, a poza tym co 
najmniej połowa nadawanych listów i przesyłek zwolniona była od wszelkich opłat. 
Przywilej ten posiadali funkcjonariusze służby państwowej, personel dworów 
książęcych (sekretarze, kapelani, paziowie), duchowni, klasztowy, sądy, wyżsi 
urzędnicy samorządów miejskich i prowincjonalnych — czyli, w praktyce, więk
szość parających się pisaniem i korzystaniem z usług poczty warstw oświeconych. 
Tzw. prosty lud, czyli niższe warstwy średnie, rzemieślnicy itp. korespondencji na 
ogół nie prowadzili. Wysyłanie listów było przedsięwzięciem kłopotliwym i kosz
townym, związanym z wynajęciem pisarza i uiszczeniem opłaty pocztowej; zresztą 
sprawy życiowe ówczesnych mieszkańców Cieszyna rozgrywały się na ogół 
w niewielkim zasięgu najbliższej okolicy ich miasteczka. Nie było zatem potrzeby 
narażania się na dodatkowe pocztowe ekspensa.

Opłaty za transport osobowy, czyli przejazd wozem, a później nieco wygodniej
szym dyliżansem były w XVII wieku jeszcze wyższe. Za przejazd jednej mili (ok. 7,5 
km) płaciło się 22 grosze i 3 halerzy. T rzeba jednak pamiętać, że drogi w ówczesnych
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czasach były bardzo złe, jedynie na najbardziej podmokłych zapadających się 
odcinkach zabezpieczano je układanymi w poprzek drewnianymi belami. Jazda 
trwała długo, wozy psuły się i łamały. Toteż każda stacja pocztowa zabezpieczała 
sobie usługi miejscowych rzemieślników, kowala i stelmacha, którzy wozy te 
naprawiali. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku na zarządzenie cesarzowej 
Marii Teresy podjęto na głównych szlakach budowę dróg o bitej, twardej 
nawierzchni.Nazywano je drogami „cesarskimi” w skrócie „cesarkami” . Postęp, 
jakim w ówczesnych warunkach było pojawienie się tych dróg można by porównać 
do istniejącej współcześnie różnicy między autostradą a zwykłą polną drogą.

N a dalszych trasach, albo w czasie dłuższej awarii, podróżni nocowali na stacji 
pocztowej. W przeznaczonej dla nich izbie, między stołami i ławami, rozkładano na 
podłodze słomę, na niej — lub na szerokich ławkach — układano się do snu. 
Pomieszczenie to było wspólne dla mężczyzn i kobiet, nie czyniono z tego obiekcji; 
podróżni byli szczęśliwi, że mają dach nad głową i schronienie przed zimnem, nocą, 
i grasującymi przy drogach opryszkami. Znaczniejszych i zamożniejszych podróż
nych lokowano w izdebkach na poddaszu, gdzie otrzymywali szerokie dwu
osobowe łoża. Łóżka wyposażone były na ogół w poduszki i koce; gorzej było 
z higieną, pościel zmieniano rzadko, i prawie regułą było nabawienie się na noclegu 
wszy. N a głowy naciągano szlafmyce, nie tyle dla ciepła, ile dla ochrony przed 
niespodziewanym uderzeniem. Obok łoża stała ława, na której składano sakwy 
podróżne i broń6.

Nocleg we wspólnej izbie nie kosztował nic, płaciło się tylko za furaż dla koni (o 
ile przyjeżdżało się własnym zaprzęgiem) i za ewentualny wikt. Jedzenie, a jeśli ktoś 
przywiózł zapasy własne, tylko napój można było kupić u poczmistrza. Zależnie od 
pory roku było to zwykłe, zimne piwo i mleko, albo grzane wino i gorący napar 
z ziół.

Tradycja dyliżansów osobowych rozwinęła się zwłaszcza pod koniec wieku 
XVIII i na początkach wieku XIX. Do czasu wprowadzenia na Śląsku linii 
kolejowych — co zaczęło się w roku 1845 — były one w miarę wygodnym, acz 
kosztownym środkiem podróżowania. Dyliżanse były krytymi pojazdami przewo
żącymi tuzin, a nawet więcej pasażerów z szybkością do 15 km na godzinę. 
W drugiej połowie XIX wieku pojazdy dyliżansowe rozbudowywano tak, że mogły 
zabierać nawet 23 osoby wraz z bagażem. Wewnątrz pojazdu były miejsca pierwszej 
klasy, pasażerów tańszej klasy drugiej lokowano na ławkach na dachu pojazdu. 
Tam też umieszczono bagaże. Z  tyłu wozu przymocowana była skrzynka na listy. 
Tak obładowany pojazd ciągnęły trzy pary koni. Warunkiem wstępnym jednak do 
uruchomienia resorowych dyliżansów była melioracja sieci drogowej; na Śląsku 
dzieło to, zapoczątkowane przez cesarzową Marię Teresę kontynuował z zapałem 
jej syn, Józef II. W roku 1775 bita droga z Wiednia przez Ołomuniec dotarła do 
Cieszyna, budowa jej kontynuowana była przez Bielsko do Lwowa, odgałęzienie 
z Cieszyna wiodło przez Przełęcz Jabłonkowską na Słowację.

Cofając się wstecz o stulecie, na  krótszych trasach najszybszą i najbardziej pewną 
drogą przesyłania wiadomości pozostawał nadal opłacany przez nadawcę po
słaniec. Koszty jego wynajęcia podane są w pochodzących z połowy XVII wieku 
rachunkach cieszyńskiego burmistrza. Za drogę do Raciborza, Wodzisławia
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i Bogumina posłaniec otrzymywał po 21 groszy; za kurs do Frydku i Bielska — 12 
groszy; do Frysztatu, Skoczowa i Ochab — po 6 groszy; do położonej najbliżej 
Cieszyna wsi Z uków — 2 i pół grosza. Oprócz tego, jeśli posłaniec musiał czekać na 
odpowiedź, za każdą dobę pobytu „na delegacji” otrzymał on, tytułem zwrotów 
kosztów pobytu w gospodzie, po 3 grosze. Znacznie bardziej kosztownym 
przedsięwzięciem było wysłanie osobowego pojazdu. Personalne kontakty z Wroc
ławiem, głównym miastem prowincji i siedzibą Stanów Śląskich wzmogły się 
zwłaszcza po śmierci ostatniej przedstawicielki cieszyńskiej władzy książęcej, ks. 
Elżbiety Lukrecji (1653 r.) Otóż w pięć lat później Cieszyn wysyłał swych 
przedstawicieli „N a Wraczlawsku Expediti” w sprawie uzyskania prawa do 
urządzania piątego w roku jarm arku. Za wynajęcie koni i woźnicy zapłacono wtedy 
25 talarów. Powozu użyczył uczestniczący w ekspedycji sekretarz kancelarii 
Komory Cieszyńskiej, Ekhert. Nierównie więcej wyniosły wydatki w drodze, 
a zwłaszcza traktowanie winem licznych odwiedzających delegację w gospodzie 
„gości” , a także „prezenty” — a mówiąc prościej, po prostu łapówki, dawane całej 
administracji prowincji, od jej prezydenta poprzez średniego szczebla sekretarzy do 
zwykłych kancelistów. Oprócz tego w rachunkach skrupulatnie wyszczególniono 
napiwki dawane zatrudnionym w gospodzie pachołkom, kucharce i kelnerce. 
Wszystko to  kosztowało cieszyński magistrat 131 talarów, 19 groszy i 6 halerzy. 
Delegaci nie mieli przy sobie tyle gotówki, musieli je we Wrocławiu dopożyczyć 
i płacić od pożyczki procenty. Ekspedycja odbywała się w miesiącach czerwcu 
i hpcu. Mimo „prezentów” nie wszystko zostało osiągnięte, toteż w jesieni tego 
samego roku, w miesiącach wrześniu i październiku, miasto wysłało do Wrocławia 
ekspedycję powtórną, tym razem pod przewodnictwem pisarza Krzysztofa Chorą
żego. Koszty jej były jeszcze większe, gdyż we Wrocławiu dano do przepisania 
wyciąg z przywilejów m iasta dotyczący prawa wyszynku i karczem (prawdopodob
nie zakaz sprzedaży obcego piwa w obrębie mili od Cieszyna). Drogi jesienią 
musiałyjuż być bardzo złe, bo kolasa połamała się, a za doprowadzenie jej do stanu 
użyteczności zapłacono dużą kwotę 23 talarów i 12 groszy.

W tym samym roku władze miejskie sprawiły dla gminy kolasę nową. Koszty tej 
drugiej ekspedycji wynosiły łącznie 256 talarów 21 groszy7.

Po tej małej dywagacji o związanych z podróżowaniem turbacjach i ekspansach 
cieszyńskiej Rady Miejskiej wróćmy do spraw cieszyńskiej poczty. Pierwsze 
informacje o ustanowieniu w Cieszynie stałej funkcji posłańca pocztowego 
przenoszącego regularnie listy do następnej położonej w Rużomberoku na Słowacji 
stacji pocztowej pochodzą z roku 1655; zarząd prowincji śląskiej zasięgał wtedy 
opinii regenta Komory Cieszyńskiej odnośnie celowości powołania takiego posłań
ca. Pierwsze stałe połączenie pocztowe powstało w Cieszynie w roku 1678, właśnie 
na linii południkowej, przez Przełęcz Jabłonkowską i Żylinę do Rużomberoka. 
W Jabłonkowie poborca celny Jan Gawlas miał dostarczyć pocztę aż do Cieszyna 
i z powrotem do Czadcy. W  Cieszynie funkcję poczmistrza objął radny miejski, 
medyk Jan Reinbacher. Połączenie to trwało krótko, przez kilka tylko lat. Kiedy 
Turcy, po zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem (1683) wycofali się w głąb 
Węgier, punkty pocztowe w Jabłonkowie i w Cieszynie zostały zniesione, a pocztę 
do Cieszyna — i z powrotem — dostarczał raz w tygodniu posłaniec z Opawy.
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W roku 1682 regent Komory Cieszyńskiej, jako przedstawiciel lokalnej władzy, 
wyraził zgodę na zatrudnienie w tej funkcji Jana Chrystozoma Clemensa. 
W półtora roku później punkt pocztowy w Cieszynie poszerzał swe kontakty 
również w kierunku zachodnim, odbierając listy z Nysy i ekspediując je dalej na 
południe. Zarządcą poczty cieszyńskiej był wtedy Władysław Klemens von 
Michałowski, sądząc z imienia i nazwiska, był zapewne szlachcicem polskiego 
pochodzenia. Ten działał raczej samowolnie, m. in. zwolnił z pracy posłańca 
Clemensa a na jego miejsce przyjął Gotfryda Niszka. W zbiurokratyzowanej 
i rządzącej centralistycznie monarchii habsburskiej na taką samowolę nie było 
miejsca. Zarząd prowincji śląskiej we Wrocławiu polecił przywrócić stan poprzedni 
— co z kolei placówka cieszyńska zignorowała całkowicie. Wobec tego Wrocław 
nakazał marszałkowi cieszyńskiej szlachty hr Lariszowi oddawanie urzędowej 
poczty wyłącznie do rąk Clemensa8.

Cieszyńska placówka pocztowa nie miała rangi stacji pocztowej; ubiegał się o to 
kolejny jej kierownik, Franciszek Miczka. Z jego skierowanego w roku 1704 do 
Wrocławia pisma dowiadujemy się, że już od dwóch lat dostarczał co tydzień 
wzorowo pocztę do Opawy, a roczna pensja 108 talarów jaką za to otrzymywał, 
w żadnym wypadku nie pokrywała jego kosztów własnych, tj. utrzymania sześciu 
koni i dwóch woźniców, dostarczania wiktu przybywającym z różnych kierunków 
pocztylionom, a także obroku dla ich koni, nie mówiąc już o konieczności 
zapewnienia środków do życia dla siebie i swej rodziny. Dochody, jakie mógł 
pobierać z części opłat pocztowych także go omijały, gdyż okoliczna szlachta 
wysyłała swe listy do Opawy własnymi posłańcami, i rozliczała się na miejscu 
z tamtejszym poczmistrzem.

Miczka — w dalszej korespondencji podpisujący się zniemczoną formą swego 
nazwiska („Franz M itschke”) podwyżkę w wysokości 12 talarów rocznie otrzymał, 
jednak kierowana przez niego placówka nie mogła się doczekać podniesienia swej 
rangi do statusu stacji pocztowej. Jej kierownika w dalszym ciągu tytułowano 
„Ekspedytorem” („Postbefórderer”), a nie upragnionym „Poczmistrzem” („Post- 
meister”). N ota bene z obszernej, pozostawionej przez Miczkę korespondencji 
dowiadujemy się, jakie były stopnie w ówczesnej służbie pocztowej: posłaniec, 
pocztylion, ekspedytor, poczmistrz, poczmistrz dworu („Hofpostmeister”) lub 
nad-poczmistrz, zawiadujący sprawami poczty na większym obszarze. — Niestety 
Miczka aż do końca swej kariery zawodowej w roku 1729 tytułu poczmistrza nie 
otrzymał. W tym czasie zwrócił się do Wrocławia o zezwolenie na przekazanie 
prowadzonej przez siebie placówki swemu przyszłemu zięciowi, Adamowi Sukows- 
kiemu. Podanie to popierał poczmistrz opawski, wystawiając wysoką opinię 
zarówno o pracy Miczki, jak i o cechach osobowych jego zięcia.

Pierwsza poczta cieszyńska mieściła się w domu Miczki na Starym Targu. Był to 
drugi dom od rogu ulicy Kościelnej (obecnie ul. Fredry), która prowadziła do 
dawnego kościoła parafialnego, zniszczonego w czasie pożaru; kościół stał 
w miejscu obecnego teatru. Dom Miczki wraz z całością zabudowań i inwentarza 
również spłonął w czasie jednego z największych pożarów w mieście, 13 V 1720 r. 
Miczka prosił władze prowincji o subsydium na jego odbudowę. Regent K o
mory Cieszyńskiej, u którego zasięgnięto opinii, potwierdził zarówno nienagan-
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ną pracę Miczki, jak  i niemożność pokrycia przez niego całkowitych kosztów 
odbudowy. Proponował przyznanie mu 10 tysięcy cegieł, pół pieca wapna i 2 kóp 
desek.

Do zasług Miczki w urządzeniu sieci pocztowej w księstwie cieszyńskim zaliczyć 
trzeba również zorganizowanie w Jabłonkowie stałego punktu odprawy poczty 
przy istniejącej tam stacji celnej. Oficjalnie punkt ten powstał w roku 1736, jednak 
przez szereg wcześniejszych lat Miczka dostarczał tam bezpłatnie przeznaczoną dla 
Rużomberoka pocztę. Stację celną prowadził tam Franciszek Antoni Zwilling. 
Nazwisko to warto zapamiętać, gdyż przez ponad dalsze dwa wieki przewijało się 
ono przez dzieje cieszyńskiej poczty. W racając jednak do Cieszyna, kancelaria 
dworska w Wiedniu przychyliła się do prośby Miczki i przyznała prawo prowadze
nia poczty jego zięciowi, Adamowi Sukowskiemu. Jego roczne pobory określono 
na 120 talarów. Stany Wrocławskie podwyższyły je wkrótce o dalszych 10 talarów. 
Sukowski miał złożyć kaucję w wysokości 300 talarów, wezwano go też do 
założenia służbowej przysięgi. Jak wynika z dalszych przekazów, Miczka miał 
dwoje dzieci, córkę Elżbietę zamężną Sukowską, i syna Leopolda. Ten ostatni był 
nicponiem i utracjuszem; zrozumiałym staje się więc, dlaczego starzejący się 
zarządca cieszyńskiej poczty wolał przekazać ją  zięciowi. Miał do niego zaufanie, 
nazywał go „swoją jedyną podporą i pociechą” . Niestety, w sześć lat później 
Sukowski niespodziewanie zmarł, pozostawiając wdowę z dzieckiem. „Siwy jak 
gołąb” Miczka wrócił ponownie do pracy. Pełnił ją  jeszcze przez dwa lata, poczem 
umarł również (1738 r.)

Jak długo żył, pozycja jego była zbyt mocna a opinia zbyt dobra, aby próbować ją  
naruszyć. Po jego śmierci jednak zaczęło się typowe lokalne „piekło” splecionych ze 
sobą prestiżowych ambicji i materialnych chciwości. Jak pamiętamy, urząd 
poczmistrza obydwie te potrzeby zaspakajał, warto więc było się o niego ubiegać.

Pierwszy wystąpił wspomniany wyżej poborca celny Zwilling z Jabłonkowa. Już 
w dziesięć dni po śmierci Miczki wystosował do Wrocławia pismo, w którym 
powołując się na zasługi swego ojca Gotfryda służącego od r. 1695 przez dwanaście 
lat w wojsku, a od roku 1715 prowadzącego stację celną w Jabłonkowie, i na dekret 
cesarski z r. 1671 polecający uwzględnienie dzieci ludzi zasłużonych przy ob
sadzeniu stanowisk publicznych, prosił o przyznanie mu na cieszyńskiej poczcie 
następstwa po Miczce. Wieść o zakulisowych działaniach Zwillinga dotarła jednak 
zapewne do córki Miczki Elżbiety Sukowskiej, która w dniu następnym wystąpiła 
również do oberpostmeistra we Wrocławiu z prośbą o zezwolenie na dalsze 
prowadzenie poczty „ do czasu aż znajdzie się następca” (prawdopodobnie 
widziała siebie w charakterze regentki do czasu osiągnięcia dojrzałości swego 
dziecka).Pismo Sukowskiej musiało dotrzeć do oberpostmeistra w trybie eks
presowym, gdyż już w tydzień później zatwierdził on prawo prowadzenia poczty dla 
spadkobierców Miczki, tj. dla jego dzieci Elżbiety i Leopolda9.

Okazuje się jednak, że o to  prawo ubiegali się również inni kandydaci: m.in. 
prowadzący pocztę w tym czasie Jan Karol Sukowski — być może szwagier 
Elżbiety, z zawodu poborca podatków w Cieszynie, który oferował składanie 
rocznego podatku w wysokości 100 florenów. Oprócz niego o pocztę starał się wójt 
miasta, Jan Jerzy Gorgosz, który gotów był udzielić pożyczki na rozbudowę

34



i urządzenie poczty w wysokości 3 tysięcy florenów, oraz burgrabia cieszyński, 
Krzysztof Kaysar. Franz Antoni Zwilling z Jabłonkowa miał w tej konkurencji 
teoretycznie szanse najmniejsze. A jednak to jemu właśnie dekretem cesarskim 
z 10 IV 1739 przyznano to stanowisko, nie uwzględniając poprzedniej decyzji 
wrocławskiego oberpostmeistra. Jeśli pamiętamy, jak kosztowne „prezenty” 
dawali decydentom w ubiegłym wieku rajcowie cieszyńscy, można domyślać się, że 
proceder ten istniał nadal. Zwilling był niewątpliwie człowiekiem przebiegłym. 
Ojcowie miasta, którzy woleli by, aby ta lukratywna i prestiżowa pozycja pozostała 
nadal w kręgu mieszczan cieszyńskich, nie mogli darować przybyszowi z zewnątrz 
objęcia tej funkcji. Jeszcze w jedenaście lat później, wbrew obowiązującym 
cesarskim patentom zwalniającym budynki pocztowe od wszelkich kwaterunków, 
usiłowali ulokować w prywatnym mieszkaniu Zwillinga kilku żołnierzy. Tak 
niegościnnie w Cieszynie przyjęty Zwilling prowadził zarówno z miejscowym 
magistratem, jak  i z okolicznymi placówkami pocztowymi zawziętą i nie przebiera
jącą w środkach wojnę. Pisma swe kierował wprost do najwyższych instancji 
państwowych w Wiedniu. Donosił, że podróżni jadący z Polski do Czech omijają 
Cieszyn, wybierając krótszą — a więc szybszą i tańszą drogę przez Skoczów do 
Morawskiej Ostrawy; twierdził, że kierowana przez niego poczta należy do 
najuboższych i dom agał się rekompensaty za wyniszczone w drodze konie. 
Bezustanne zażalenia i pretensje Zwillinga przesyłane były do zaopiniowania do 
bliższej Cieszynowi Opawy. Tamtejszy nadpoczmistrz Kónig (za wybitne osiąg
nięcia w zorganizowaniu poczty w okręgu opawskim obdarzony szlachectwem jako 
„von Kónigsberg”), ten sam, który tak  chlubnie oceniał działalność poprzedniego 
poczmistrza Miczki, uznał roszczenia Zwillinga za bezpodstawne i kłamliwe, 
a nawet naruszające dobre imię funkcjonariusza państwowego. Komora Śląska 
podała treść tej opinii do wiadomości wszystkim podległym jej placówkom 
pocztowym. Nie przeszkodziło to  Zwillingowi w dalszym umocnieniu swej pozycji 
w Cieszynie. Spis obywateli m iasta Cieszyna z pierwszej połowy XVIII wieku 
wykazuje pięciu mężczyzn tego nazwiska10. Opisywany tu Franciszek Zwilling 
uzyskał obywatelstwo w roku 1747. Cztery lata wcześniej ożenił się z Józefą z domu 
Głowacz (być może pochodziła ona z rodziny zmarłego w roku 1702 burgrabiego 
cieszyńskiego Ignacego Głowacza). Młodzi małżonkowie nabyli ogród i rolę przy 
ul. Libumi, a w rok później jeszcze większy kawał ziemi przy tej samej ulicy11. 
Posiadłości Zwillingów nadal się powiększały. W latach 1749— 1755 poczmistrz 
kupił dalsze cztery „ogrody” po lewej stronie rzeki Bobrówki, w tym dawny 
folwarczek burmistrza cieszyńskiego Jana Polzera na Bobrku. Świadkiem osta
tniej transakcji był krewny nabywcy, radny miejski Jan Jerzy Zwilling12. Wy
nika z tego, że w ciągu kilkunastu lat od przybycia do Cieszyna rodzina Zwillingów 
nie tylko w imponującym tempie obrastała w dobra (dochody z poczty musiały 
więc nie być tak marne, jak  się to  starał przedstawić poczmistrz Franz!) ale 
również zadbała o posiadanie w cieszyńskim magistracie „swojego człowieka” . 
Było to posunięcie przemyślane i celowe, od magistratu zależała przecież więk
szość dziejących się w mieście spraw. Franz Zwilling wydaje się być osobą 
frapującą, człowiekiem niewątpliwie błyskotliwej inteligencji, być może nieco 
mniej skrupulatnym w swych motywacjach. Jako zarządca lokalnej poczty
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obowiązki swe spełniał niedbale, zajęty własnym gospodarstwem często „nie miał 
czasu” aby, zgodnie z przepisami, natychmiast ekspediować listy dalej. Wobec 
licznych zażaleń nadawców, zwierzchnia władza Księstwa („Landesaltester” ) 
zwróciła się w roku 1757 do Komory Śląskiej z prośbą o ustalenie godzin, w których 
przechodząca przez Cieszyn poczta powinna być bez zwłoki z tego miasta 
ekspediowana.

Franz Zwilling zmarł w roku 1775 w wieku 70 la t13. Dzięki zachowanym w parafii 
cieszyńskiej XVIII-wiecznym księgom metrykalnym, znane są niektóre dalsze 
nazwiska członków tej rodziny, a także innych osób tworzących w tym czasie 
personel cieszyńskiej poczty. W roku 1771 ochrzczona została córka cieszyńskiego 
poczmistrza Gotfryda Zwillinga: w siedem lat później — córka emerytowanego 
poczmistrza Józefa Zwillinga. Dzierżawa intratnej poczty utrzymywała się, jak 
widać, nadal w tej rodzinie. Dziedziczenie jej nie było obwarowane żadnym 
konkretnym przepisem prawnym, niemniej, podobnie jak w innych zawodach, 
mocą prawa zwyczajowego przechodziło na kolejne pokolenia. Nadzór nad pocztą 
sprawował cieszyński magistrat, który z czasem też zapewne nabrał przekonania, że 
lepiej jest, aby ta  wymagająca sporej wiedzy i doświadczenia a także zasobów 
pieniężnych funkcja pozostawała w tej samej rodzinie.

Niezależnie od opisywanego tutaj cieszyńskiego poczmistrza, inni pozostali 
w Jabłonkowie członkowie tej rodziny pełnili tam nadal związane z pocztą funkcje. 
W roku 1728 ustanowiono tam, początkowo przy stacji celnej, punkt odbioru 
i przekazywania poczty ze Śląska do Żyliny, przedłużając tym samym kursującą od 
r. 1663 na linii Wrocław — Cieszyn służbę pocztowych posłańców konnych. 
W roku 1752 ekspedytorem poczty był w Jabłonkowie Józef Zwilling. W sto lat 
później Zwillingowie nadal zaliczali się do ścisłej elity mieszkańców miasteczka, 
pełniąc w nim funkcje zarówno poczmistrzów, jak i burmistrzów. Jan Zwilling był 
nosicielem wysokiego odznaczenia cesarskiego, złotego krzyża zasługi, Hanusz 
Zwilling — posiadał tytuł cesarskiego radcy14.
Ostatni znani nam z okresu międzywojennego związani z pracą na poczcie 
członkowie rodziny ZwiOingów to Rudolf, ekspedient pocztowy, wymieniony 
w Księdze Adresowej M iasta Cieszyna z r. 1930, oraz żona naczelnika poczty 
w Kończycach Wielkich zmarła ok. 1960 roku pani Peszke z domu Zwilling.

W  roku 1742 Prusy odebrały Austrii większą część prowincji śląskiej, pozo
stawiając jej tylko trzy najbardziej na południe wysunięte księstwa, tj. Cieszyn, 
Opawę i Kamiów. Zmiana granic państwowych spowodowała liczne i głęboko 
sięgające perturbacje administracyjne, w tym również w funkcjonowaniu poczty. 
Dla uporządkowania ich cesarzowa M aria Teresa wydała w kilka lat później 
„patent pocztowy” w którym, powołując się na wydane w wieku poprzed
nim a mało przestrzegane zarządzenia, formułuje je na nowo. Najważniejszym 
z nich wydaje się nakaz wystawiania dokumentów przewozu („Frachtbriefe”) 
dla wszystkich odprawianych przez pocztę podmiotów: ludzi, listów, paczek, 
towarów kupieckich — i wpisywania ich do prowadzonej na stacji pocztowej 
książki. Miało to  zapewne na celu ukrócenie stosowanych przez niektórych 
pocztylionów nadużyć, polegających na zawyżaniu pobieranych od klientów opłat; 
ludzie byli mało zorientowani, różnica między ceną urzędową a ceną płaconą
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pocztylionowi trafiała do kieszeni tego ostatniego. W Książnicy Cieszyńskiej 
zachowała się pierwsza książka opłat pocztowych pobieranych w tym mieście za 
okres od 1 czerwca 1750 do końca września 1751 r. Jest to skromny, oprawny w szary 
papier poszyt, bez stempli i bez podpisu prowadzącego ją  ekspedytora, służący 
zapewne jako wykaz roboczy. Wynika z niego, że w czerwcu 1750 r., jako w pierw
szym miesiącu obowiązywania przepisu rejestracji listów, zanotowano 28 przesyłek 
zarówno wysyłanych z Cieszyna, jak i do niego nadesłanych. Poczta nie dochodziła 
do miasta codziennie, w niektóre dni nie było więc żadnych adnotacji. Zapisywano, 
co i od kogo było wysyłane, i w jakiej sprawie (nadawca zwykle umieszczał te 
informacje na złożonym w formie koperty wierzchu pisma). Te same adnotacje 
dotyczyły przesyłek wpływających do Cieszyna. Normalna opłata za list wynosiła 
6 krajcarów, tyle samo płacił odbiorca. Za niektóre, zapewne cięższe przesyłki 
pobierano opłatę podwójną; były także takie, za które nie płacono nic, praw
dopodobnie wysyłane przez urzędy lub przez ludzi posiadających przywilej bezpłat
nej korespondencji. Przykładowy zapis w tej książce brzmiał: „Od urzędnika dworu 
Józefa Rocha von Sehnbach w sprawie Anny Nietz” .15.

Instytucja poczty stanowiła niebagatelne źródło dochodów państwa i jako taka 
wchodziła w skład regaliów, tj. przysługujących panującemu monopoli. Głównymi 
kierunkami kursowania wozów pocztowych były: stolica monarchii Wiedeń, stolica 
prowincji śląskiej Wrocław (po r. 1742 anektowany przez Prusy), położone po 
południowej stronie Przełęczy Jabłonkowskiej Węgry, oraz, od wschodu, Galicja. 
W ostatnim kwartale 1749 r. największe dochody osiągano na linii wiedeńskiej (563 
fi.), potem wrocławskiej (158 fi.), węgierskiej (42 fl.), i, najsłabsze, na linii „polskiej” 
(37 fl.). W nowo utworzonej regencji opawskiej największe dochody uzyskiwała 
stacja pocztowa w Kamiowie, na  drugim miejscu był Cieszyn. W spisie dochodów 
pocztowych z października 1750 r. po raz pierwszy pojawiła się nazwa placówki 
w Skoczowie. Obroty na niej były niewielkie, wynosiły 1 fl. 26 krajcarów, i to tylko 
z opłat za listy (koni nikt tam w tym czasie nie wynajmował). W Cieszynie obroty 
wynosiły wówczas 30 fl. Podobna rozpiętość obrotów pieniężnych między stacjami 
położonymi w malutkich miasteczkach (Skoczów, Jabłonków) a centralnie położo
nym Cieszynem odnotowana jest również w miesiącach następnych16.

Z początku wieku XIX pochodzi znany opis księstwa cieszyńskiego pióra 
Reginalda Kneifla17. A utor był zakonnikiem, nauczycielem, w późniejszych latach 
przeniesionym do Brna. Podaje on, że w austriackiej części Śląska było wówczas 13 
stacji pocztowych, a mianowicie w Bielsku, Dolnych Błędowicach, Bruntalu, 
Frydku, Jabłonkowie, Kamiowie, Wielkiej Połomi, Skoczowie, Cieszynie, Opawie, 
Wędryni, Vrbnie i Zlatych Horach. W Albrechcicach była jedynie zbiornica listów. 
Do Cieszyna dochodziły już listy codziennie, przywożono je rano z Ołomuńca, 
natomiast popołudniu odchodziła poczta tą  samą drogą z powrotem. Pocztę 
z Węgier (a raczej z będącej wówczas częścią Węgier Słowacji) kierowaną na 
Bratysławę i Czadcę otrzymywano dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty. 
W okresach nawrotów chorób epidemicznych, głównie dżumy i ospy, do dodat
kowych obowiązków zarządców poczt pogranicznych należało otwieranie wszel
kich listów, zanurzanie ich w mocnym roztworze octu, a następnie okadzanie 
dymem; miało to zapobiegać przedostawaniu się zarazy na tereny sąsiednich
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prowincji. Paczek nie przejmowano w takich okresach w ogóle, odsyłano je 
z powrotem nadawcy. Dyliżanse osobowe dochodziły z Ołomuńca raz w tygodniu; 
początkowo trasa ich była zmienna, w jednym tygodniu prowadziła przez Opawę, 
w tygodniu następnym — przez Nowy Jićin. W arto wspomnieć, że pierwszy 
dyliżans osobowy przyjechał do Cieszyna w roku 174518.

Następne sprawozdanie pochodzi z lat trzydziestych XIX wieku19. Jego autor 
pozostał anonimowy. W sprawozdaniu podano m.in. kursowanie dyliżansów 
z Wiednia do Bielska, co odbywało się nadal raz w tygodniu. Ponieważ ludności 
przybywało, a rozwój gospodarczy wzmagał jej ruchliwość, w roku 1801 wprowa
dzono paszporty podróżne. Była to karta papieru zawierająca dane osobowe 
podróżnego, opis jego wyglądu (wzrost, kolor oczu i włosów), miejsce i cel 
podróży20. Poczta listowa doręczana była codziennie przez kursujących na trasie 
Cieszyn — Opawa posłańców; rozwinięty też był — ale i bardzo drogi — transport 
towarowy. Ciężkie,kryte grubym płótnem wozy kursowały regularnie do Brodów, 
Lwowa, Wiednia, Pragi i Triestu. Opłata za cetnar ładunku (ok. 56 kg) wynosiła 
zwykle 3 floreny za jedną milę.

Kolejne informacje o poczcie cieszyńskiej znajdujemy w kronikach cieszyńskiego 
burmistrza Alojzego K aufm anna (1772— 1847). Po spaleniu się jej pierwszej 
siedziby na Starym Targu, pocztę przeniesiono na ul. Niemiecką (obecnie ul. 
Mennicza), u wylotu ul. Różanej (obecnie ul. d r Olszaka). W roku 1827 poczta 
cieszyńska utrzymywała do przeprzęgów i do dyspozycji zamawiających 20 koni. 
W roku 1840 poczta mieściła się już na rynku, obok hotelu „Pod czarnym orłem” 
(obecnie na tym miejscu stoi Dom Narodowy). Personel jej stanowiły cztery osoby: 
poczmistrz, kancelista, ekspedytor i listonosz. Wkrótce ilość dyspozycyjnych koni 
powiększano do dwudziestu czterech. Codziennie rano odprawiano dyliżans do 
Galicji, po południu — w kierunku przeciwnym, do Frydku. Kursowały już także 
nisko obudowane platformy towarowe, oraz specjalne wozy z ładunkami owczego 
sera (bryndzy) wysyłanego do Wiednia i Galicji. Skupywaniem bryndzy trudnili się 
góralscy pośrednicy, objeżdżający furmanką poszczególne przysiółki i gospodarst
wa. Szlachta, posiadająca swe siedziby poza siecią głównych dróg, odsyłała swe 
pisma umyślnym posłańcem do najbliższej stacji pocztowej.

W tymże roku 1840 dzierżawca poczty cieszyńskiej Gottfried Zwilling posiadał 
w rynku dwa sąsiadujące ze sobą domy: jeden z nich był domkiem starym 
i niewielkim, drugi natom iast —  nową, dwupiętrową okazałą kamienicą. Łączna 
wartość obydwu posesji wynosiła 15.900 florenów i była najwyższą w spisie 
ówczesnych domów mieszczańskich21.
Następca L. Szersznika w jego fundacji muzealnej, profesor gimnazjalny Albin 
Heinrich, w swym wydanym w r. 1843 dziele22 wymienił najważniejsze przebiegają
ce przez Księstwo Cieszyńskie drogi handlowe: poza czterema drogami „cesars
kimi” istniało jeszcze dziesięć ważnych lokalnie dróg krajowych (np. Cieszyn 
— Strumień, Cieszyn — Frysztat Bogumin itp.)

Stan o kilka lat późniejszy niż podany w relacji A. Kaufmanna opisuje w swej 
niewielkiej wydanej w r. 1901 książeczce Franciszek Waszek:

„Przed pięćdziesięciu laty nie było kolei, omnibusów, rowerów — na ulicach, poza
nielicznymi kolasami i dorożkami, najczęściej widywało się ciężkie, ładowne wozy
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towarowe z szerokimi obręczami na kołach, z Górnej i Dolnej Austrii, z Moraw... które 
przewoziły przez Cieszyn towary przeznaczone dla Galicji, Węgier i jeszcze bardziej 
odległych okolic ... Widywało się również ciężkie i lekkie żółte wozy pocztowe, z paczkami 
i pasażerami, które przejeżdżały przez Cieszyn i Bielsko z Jabłonkowa, Frydku, Moraws
kiej Ostrawy i Błędowic ... Ostatni lekki żółty wóz pocztowy pojawił się na mieście 
1 kwietnia 1901 r”23.

W opisywanym przez W aszka okresie, tj. około połowy ubiegłego wieku pocztę 
cieszyńską dzierżawił Franciszek Schalata („Sałata”). Oprócz niego pracowało 
w niej dwóch kancelistów i jeden listonosz. Opłacenia przesyłki zaznaczał kancelista 
znakiem krzyża przy adresie odbiorcy (znaczków pocztowych jeszcze nie było). Syn 
poczmistrza, Jan, złożył w roku 1848 przed gubemialną władzą pocztową w Brnie 
przepisany prawem egzamin na ekspedytora, miał zostać przez cieszyński magistrat 
zaprzysiężony, a protokół ze złożenia przysięgi miał być przesłany do Brna. Wynika 
z tego, że wymagania wobec personelu poczty były wysokie, a otrzymanie pracy 
w tym resorcie nie było łatwe.

W połowie ubiegłego wieku, w roku 1848, poprowadzono pierwszy na Ziemi 
Cieszyńskiej odcinek kolei żelaznej z Bogumina do Dziedzic. Był to ewenement, 
który rozpoczął zupełnie nową erę w transporcie, a co za tym idzie, w funkc
jonowaniu poczty. Najbliższą dla Cieszyna stacją kolejową na linii Wie- 
deń-Kraków stała się odległa o około 15 km na północ stacja Pruchna. W  pierw
szych latach po zbudowaniu kolei dyliżanse cieszyńskie dowoziły podróżnych na 
wiedeńskie pociągi do Pruchnej; kiedy tego zaniechano, usługi przewozowe podjął 
natychmiast przedsiębiorca prywatny, gospodzki Franciszek Schreinzer z re
stauracji „Pod złotym wołem” . Oferował on pojazd na zamówienie, odjeżdżający 
z Cieszyna o godzinie wpół do czwartej rano i wpół do trzeciej po południu, tak, aby 
móc dotrzeć do Pruchnej we właściwym czasie przejazdu pociągu. Dyliżanse 
pocztowe były w dalszym ciągu jednym środkiem lokomocji do Bielska; miasto to 
dopiero w roku 1886 doczekało się dołączenia do trakcji kolejowej. Dyliżanse do 
Bielska wyruszały z Cieszyna codziennie o wpół do pierwszej w południe. Jazda 
trwała około 4 godzin, bilet kosztował 1 florena 46 krejcarów. Było to dużo 
— u schyłku X IX wieku drwal w lesie za pracę od świtu do zmierzchu zarabiał 40 
krejcarów, na opłacenie biletu na dyliżans do Bielska musiałby więc pracować 
nieledwie przez trzy dni. W aga bagażu była ograniczona do 20 funtów (ok. 10 kg)25.

Miasto Cieszyn otrzymało połączenie kolejowe o kilkanaście lat wcześniej niż 
Bielsko. Leżało ono na trasie Koszyce —  Żylina — Ostrawa, budowanej przede 
wszystkim dla transportu słowackiej rudy żelaznej do hut w Witkowicach 
i w Ostrawie. Budowa tego odcinka kolei żelaznej zaczęta w roku 1869 ukończona 
zostaław roku 1871. Z Cieszyna więc przez Bogumin można się już było dostaćdo 
Wiednia i dalej do zachodniej Europy.

Nowo powstała instytucja dróg żelaznych implikowała powstanie szeregu 
pozornie tylko odległych od niej problemów. Jednym z nich było myto, pobierane 
nadal w dwóch miejscach gdzie stały bramy wjazdowe do miasta, a mianowicie na 
„Wyższej Bramie” i przy głównym moście pod Zamkiem. M yto było wysokie, 
wynosiło 36 krajcarów od furmanki. Za Wyższą Bramą znajdowały się m.in. składy 
materiałów budowlanych, desek, szutru itp.,przewożenie ich przez szlaban myta
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podnosiło znacznie koszty budowy. Także chłopi dowożący wiktuały do miasta 
płacili myto, co odbijali sobie podnosząc ceny przywożonej żywności. W miejscu 
dawnej trzeciej bramy wjazdowej, tzw. „Frysztackiej” myta już nie pobierano; 
ludzie przybywający do Cieszyna tam tą drogą byli w sytuacji jakby uprzywilejowa
nej, co nie było sprawiedliwe. Cieszyńska R ada Miejska wystąpiła więc do Rady 
Państwa w Wiedniu z wnioskiem o zniesienie opłat mytowych w ogóle. Argumen
towano, że wynajęcie pomieszczeń na placówkę myta i oplata zatrudnionego przy 
tym personelu powodują znaczne wydatki, natomiast utrzymanie dróg — na co 
w przeszłości głównie przeznaczano pobierane z myta pieniądze — nie kosztuje już 
tak wiele, od czasu, kiedy główne zadania transportowe przejęła kolej żelazna27.

Włączenie m iasta do sieci kolejowej zaowocowało jednak przede wszystkim 
przyśpieszeniem tempa jego rozwoju, szybszym obiegiem informacji i towarów, 
powstaniem wielu nowych instytucji i rozwojem już istniejących. Rozwinęła się 
również i poczta, związane to było z koniecznością zmian w zakresie jej działania. 
Oddając stopniowo usługi transportowe na rzecz kolei, podjęła się za to przekazy
wania wiadomości również drogą telegrafu i telefonu. Rozwój wynalazczości, jaki 
nastąpił w XIX wieku postawił do dyspozycji te nie znane uprzednio, niebywale 
przyśpieszające obieg informacji środki techniczne. Zaczęto również prowadzić 
pocztową kasę oszczędności.

Według Księgi Adresowej M iasta Cieszyna z roku 1875 obsada personalna 
urzędników poczty na rynku zwiększyła się w tym czasie do pięciu pracowników; 
mianowicie oprócz poczmistrza Leopolda Majera, zatrudniony był tam jeszcze 
kierownik (ruchu?) M aurycy Werdeher oraz trzech ekspedytorów. O k a  dalszych 
nazwisk XIX-wiecznej poczty cieszyńskiej znamy dzięki wspomnianym już Księ
gom Metrykalnym katolickiej parafii cieszyńskiej: w latach 1821— 1849 po- 
cztylionami byli Jerzy Pindur, Jan Kalyta, Jan Haltof, Franciszek Lichnowski; 
w latach 1869— 1887 urzędnikami na poczcie cieszyńskiej byli Albert Moese, 
Fryderyk Jakubowski, Albert Klein, Albert Karol Spitzer i Józef Petri. N a 
przełomie wieków X IX i XX w służbie poczty cieszyńskiej pozostawało już 26 
urzędników, 7 listonoszy i 14 posługaczy. Istniała też już filia tej poczty na dworcu 
kolejowym w Cieszynie Zachodnim, zatrudniająca kierownika, 4 urzędników 
i 4 posługaczy (niższych funkcjonariuszy, odbierających od przychodzących 
pociągów przeznaczoną dla Cieszyna pocztę i dostarczających do nich wózki 
z pocztą wysyłaną). W tym czasie zarządcą poczty na rynku był Jan Schón, 
a kierownikiem filii w Cieszynie Zachodnim —  Franciszek Zadek27.

N a starym miejscu na rynku poczta mieściła się jeszcze w roku 1914. Po 
przeniesieniu się klasztoru i szpitala SS. Elżbietanek do nowej siedziby przy ul. 
Katowickiej, w miejscu jego poprzedniej lokalizacji na rynku cieszyńskim, 
wybudowano specjalnie dla poczty nowy, obszerny budynek, w którym nadal się 
mieści. W okresie międzywojennym pocztę prowadził nadal austriacki jeszcze jej 
zarządca Karol Spitzer, a ostatnim przed wybuchem II wojny światowej naczel
nikiem był Ignacy Żmuda. Urząd Telegrafów i Telefonów prowadził Jan Turzań
ski, jego zastępcą był Zdzisław Monne. Jako urzędnicy pocztowi pracowali m.in. N. 
Kaute i R udolf (Andrzej) Raszka, listonoszami byli — Rudolf Zwilling i N. Hess28.

W czasie II wojny światowej budynek został bardzo zdewastowany. Również
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trakcja kolejowa wokół Cieszyna była zniszczona. Przesyłki pocztowe były dowożo
ne i odbierane samolotem z Katowic, lądował on na polach za Seminarium 
Nauczycielskim na Bobrku (obecnie filia UŚ)), stamtąd listonosze odbierali worki 
z pocztą i dowozili je rowerami do Urzędu Pocztowego. Z początku dużo było jeszcze 
listów frontowych, niektóre adresowane do osób, których nie było w Cieszynie 
(rodziny niemieckie wyjechały przed wkroczeniem Rosjan). Łączność między 
poszczególnymi urzędami pocztowymi utrzymywano również wyłącznie za pomocą 
rowerów, był to  wówczas jedyny dostępny i skuteczny sposób poruszania się 
w terenie. Ponieważ było ich niewiele i służyły przede wszystkim do transportu 
poczty, służbowe kontakty personelu z Dyrekcją Okręgu Poczt i Telegrafów 
w Katowicach odbywały się w ten sposób, że rowerem udawano się do odległej o ok. 
15 km stacji kolejowej Pruchna, a stamtąd już koleją do Katowic. Trakcja kolejowa 
na tej linii uruchomiona była najwcześniej; jednak do Bielska, ze względu na zerwany 
w Skoczowie most na Wiśle, pierwszy pociąg dojechał dopiero 17 października 1945 r. 
Odtąd już można było przesyłać worki z pocztą kolejowym ambulansem po
cztowym. D o dworca odwoziła je z Urzędu Pocztowego jednokonna furmanka, 
w ten sam sposób dowoziła do Urzędu przychodzącą do Cieszyna pocztę.

Wynagrodzenie personelu w pieniądzach było niewielkie, natomiast istotną 
pomocą były otrzymywane w latach 1945— 1948 paczki żywnościowe „U N R R A ” . 
Zawierały one konserwy mięsne i rybne, mąkę, herbatę, ryż, różne inne artykuły 
żywnościowe. Kolejne transporty takich paczek wysłannicy cieszyńskiej poczty 
odbierali w Dyrekcji Poczt w Katowicach. Wyjeżdżało się po nie późnym 
wieczorem, aby wcześnie rano odebrać je z magazynu, a potem ambulansami 
pocztowymi przez Bielsko wieźć je do Cieszyna. Kilkakrotne przeładowywanie 
ładunku —  z magazynu na wózki spedycyjne, z nich do ambulansu pocztowego 
w Bielsku, stamtąd do ambulansu do Cieszyna, wreszcie na wspomnianą już 
jednokonną furmankę, a z niej do mieszczącego się na I piętrze magazynu 
cieszyńskiej poczty — wymagało wiele trudu i fizycznego wysiłku. Ale wszystko 
nagromadzała rzetelna radość personelu, kiedy przydział żywności lądował już na 
miejscu. Paczki wydawano bezpłatnie, według imiennej listy129 .

N a końcu wypada wspomnieć o organizacji poczty w pozostałych miastach 
Księstwa Cieszyńskiego. W pierwszej połowie XVIII wieku pracowali w Skoczowie 
dwaj funkcjonariusze pocztowi: Antoni Gratzke, a od 1 lipca 1744 Kaspar Hofer. 
Ponieważ odległość między stacjami pocztowymi w Cieszynie i w Bielsku była zbyt 
wielka — wynosiła więcej niż dwie mile — cesarzowa M aria Teresa wydała 15 IV 
1750 r. zarządzenie aby erygować pośrednią stację pocztową w Skoczowie. 
Polecano, aby poczmistrz bielski Kaspar Hofer przekazał do Skoczowa część koni 
i ludzi, i zapewnił im tam utrzymanie; miał za to dostać dodatek do swej wynoszącej 
200 florenów rocznej pensji w wysokości 80 florenów. Hofer pieniądze przyjął, nie 
wysłał jednak do Skoczowa ani koni ani ludzi; podobno zamierzał wysłać 
w przyszłości do Skoczowa swego syna. Kiedy sprawujący nadzór sumienny 
poczmistrz w Opawie zorientował się w jego zamiarach, wysłał do Skoczowa jako 
funkcjonariusza pocztowego („Postbefórderer” ) Jerzego Jakuba Fojcika. Ten 
objął swą funkcję w sierpniu 1750 r. Już w dwa miesiące później Fojcik zwrócił się 
do nadpoczmistrza w Opawie, aby wpłynął na skoczowskich rajców, by, w razie
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potrzeby, pośredniczyli w wynajmie dodatkowych koni do przewozu podróżnych. 
On sam mógł utrzymać tylko 4 konie, w przypadku zwiększonej liczby podróżnych 
powstawały między nimi spory o prawo zajęcia miejsca w dyliżansie. Opawa 
zareagowała natychmiast, kierując pismo do cieszyńskiego regenta — jako 
zwierzchniej władzy w Księstwie — aby przypilnował skoczowski magistrat. Chyba 
nie udało się uregulować tej spornej kwestii dostatecznie, skoro w roku 1754 
podniesiono Fojdkow i roczną płacę do 120 florenów, aby sam był w stanie urządzić 
i zaopatrzyć stację pocztową. Gdyby nie był w stanie, albo był na to za słaby, 
należało postarać się o innego poczmistrza i przesłać o nim opinię do kancelarii 
dworskiej w Wiedniu. Dla uzyskania bezstronnego rozeznania o sytuacji poczty 
w Skoczowie, wysłano tam zaufanego poczmistrza z Klimkowie. Z jego realizacji 
wynika, że stacja w Skoczowie istnieje nie od roku 1750, a od r. 1744 (co jest 
możliwe, gdyż w tym roku zbudowano most drogowy przez Wisłę), jedynie Fojcik 
jest tam istotnie od sierpnia 1750 r. Fojcik żądał podwyżki do 200 florenów rocznie, 
skarżąc się na złe drogi i dużą odległość 5 mil do następnej stacji w kierunku 
Krakowa, k tóra mieściła się w Zatorze. Odnośnie wypadków utraty koni w drodze 
— na co powoływał się Fojcik, — poczmistrz z Klimkowie wypytał dokładnie 

w okolicy o przebieg takich zdarzeń: otóż w czasie przerwy przez Wisłę utonął 
wprawdzie pocztylion, ale konie się uratowały i szkody dla poczmistrza nie było. 
Kontroler z Klimkowie odradzał tak wysoką podwyżkę, sugerując, że także inni 
poczmistrze natychmiast jej zażądają30.

Dzieje skoczowskiej poczty opisywał obszernie Jan W antuła (w swych pracach: 
Komunikacja i transport w dawnym Skoczowie, Kronika Skoczowska, Skoczów 
1988; Pocztowym dyliżansem do Krakowa i Wiednia, Dzieje Skoczowa, praca 
zbiór wyd. II, Skoczów 1993), podaje się więc tylko pozyskane w archiwach 
polskich i czeskich materiały uzupełniające. Reginald Kneifel (1804 r.) zapisał, że 
w Skoczowie istniały wówczas dwa duże zajazdy dla podróżnych, jeden z nich 
znajdował się za mostem i nazywał „Zabawa” . Po dwustu prawie latach pamięć 
o tej gospodzie zanikła, jej ślad utrzymał się jedynie — i jest to prawidłowością 
— w językowej nazwie dzielnicy za Wisłą.

Z roku 1855 zachowało się pismo ówczesnego poczmistrza skoczowskiego 
Szewczyka do Urzędu Obwodowego w Skoczowie w sprawie dostarczania mu do 
przewozu poczty dodatkowych koni, zarówno chłopskich, ja k i utrzymywanych na 
skoczowskim folwarku Komory Cieszyńskiej. Tym razem okoniem stanęły oby
dwie pozwane przez poczmistrza strony: chłopi utrzymywali, że otrzymują 
wezwania za późno, a nawet często po terminie, a także, że zapłata za dostarczenie 
koni poczcie jest za niska; za trasę do Bielska otrzymali oni 3 floreny, a za krótszą 
trasę do Cieszyna -  2 floreny 6 krajcarów. Zarządca folwarku zwrócił się do swej 
dyrekcji w Cieszynie ze skargą na poczmistrza, że ten żąda koni prawie codziennie, 
a to dezorganizuje mu pracę na folwarku. W odpowiedzi, Komora Cieszyńska 
formalnie zabroniła użyczanie poczcie koni;31 nawet pośrednicząca w wynajmie 
placówka („Verspannungs-Commision”) wyrażała wątpliwości, czy nadmierne 
wymagania skoczowskiego poczmistrza są zgodne z prawem32. M ożna sobie 
wyobrazić, ile ta rozgrywająca się między kilkoma instancjami awantura wywołała 
sensacji i zamieszania w spokojnym zazwyczaj miasteczku!
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W podanym roku 1855 dyliżans z pocztą i pasażerami kursował dwa razy 
dziennie ze Skoczowa do stacji kolejowej w Pruchnej. Bilet kosztował 60 krajcarów, 
bagaże do 25 funtów przewożono bezpłatnie.

Jeszcze na początku XX wieku wyposażenie poczty było osobistą własnością jej 
kierownika. W spisie pozostałości po zmarłym w roku 1902 skoczowskim 
poczmistrzu Leopoldzie Ploszku, obok jego domu, ubrań, mebli, sprzętu domo
wego i polisy ubezpieczeniowej na życie, występują: urządzenie kancelarii 
urzędu, 2 kolasy, 1 sanie, 1 wóz pocztowy, 1 wóz towarowy, i 3 konie z uprzężą. 
W rok później (1903 r.) otworzono składnice pocztowe we wsiach Lipowiec 
i Górki Wielkie; prowadzący je  funkcjonariusz odwoził codziennie pocztę do 
Skoczowa33.

Sytuację związaną z funkcjonowaniem poczty w pierwszej połowie ubiegłego 
wieku w małym miasteczku Frysztacie opisuje Juliusz Bayer34. Poza przesyłkami 
urzędowymi dostarczanymi przez posłańców, poczta prywatna między Frysztatem 
a Cieszynem funkcjonowała słabo i okazjonalnie, głównie za sprawą ułomnego 
posłańca, który za odpowiednią opłatą podejmował się dostarczenia listu do 
odległego o ok. 12 km Cieszyna. Jeśli w drodze zastała go ciemność, mróz lub 
niepogoda, nocował w przydrożnej chałupie. Buty miał, dla ciepła, wymoszczone 
sianem, do nich też włożył listy. Ale, jak to było w zwyczaju, na wsiach zimą 
trzymano też w izbie młode zwierzęta; w nocy cielątko zjadało siano razem z listami. 
Sytuacja poczty we Frysztacie poprawiła się po roku 1845, kiedy miejscowy 
aptekarz Józef Bayer (być może krewny opisującego te sprawy Juliusza Bayera) 
podjął starania o urządzenie w miasteczku zbiornicy listów, c.k. poczty, a wkrótce 
potem uruchomił codzienny dyliżans osobowy między Frysztatem a Cieszynem. 
W związku ze zbudowaniem przebiegającej przez pobliskie Piotrowice linii 
kolejowej, kursowanie dyliżansu do Cieszyna wstrzymano (r. 1856), a zamiast tego 
uruchomiono czterokrotny w ciągu dnia kurs do pociągu w Piotrowicach. Bilet 
kosztował 30 krajcarów; zważywszy, że rogalik kosztował wtedy 1 krajcara, było to 
dość dużo. Istniała też możliwość zamówienia osobnego pojazdu do wskazanej 
poczmistrzowi miejscowości. We Frysztacie urządzono skrzynkę ( a raczej 
skrzynię) pocztową, skąd codziennie wybierano i ekspediowano wkładane tam 
przesyłki, natom iast przesyłki odbierane ze stacji w Piotrowicach — doręczyciele 
rozprowadzali adresatom we Frysztacie i okolicznych wsiach.

Wyjeżdżając z domu, z własnej wsi lub miasta, należało brać pod uwagę 
wynikające z podróży niebezpieczeństwa dla zdrowia a nawet życia. W po
chodzącym od ewangelickiej rodziny Śliwków z przysiółka Rdzawka w Koniako
wie kolejnym wydaniu (1814 r.) kancjonału ks. Jerzego Trzanowskiego zapisane są 
m.in. dwie modlitwy: „Udającego się w drogę” i „Powracającego z podróży” . 
Pierwsza z nich brzmi: „Skoroś mnie Panie wyswobodził od piekła, diabła, 
grzechów i śmierci wiecznej, będziesz też mocen swą wszechmocną ręką obronić 
mnie przed złym człowiekiem, uwolnić od niego i zachować ...” ; w modlitwie 
drugiej podróżny dziękuje Bogu że „uchronił go od bezbożnego człowieka, od ludzi 
złych i fałszywych, których świat jest pełen... Od napadu złych zbójów, od zabicia 
przez dzikie zwierzęta, od zabłądzenia na niewłaściwe drogi...35.
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1860; kartka pocztowa istnieje od czasu wojny francusko-pruskiej w r. 1870; 
koperty na listy zaczęto wprowadzać, początkowo sporadycznie, już w XVII wieku, 
natomiast szerzej przyjęły się około połowy XIX wieku.
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