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Niegdyś był to najwyższy urząd pocztowy we Wrocławiu i na Śląsku, a ustanowiono 
go po tym, gdy Wrocław otrzymał pocztowe połączenie z Pragą i Wiedniem. 
Naczelny poczmistrz Wrocławia – jako pierwszy został nim kurier o nazwisku 
Taussacker, którego mianowano 24 lipca 1625 r. Czym zajmował się naczelny 
poczmistrz Wrocławia? Jakie znaczenie dla Wrocławia miał taki urząd? Kiedy we 
Wrocławiu pojawiła się instytucja miejskiego gońca, a kiedy pojawiły się pierwsze 

urzędy pocztowe?  

24 liPCa 
  Naczelny poczmistrz Wrocławia

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Jeden grosz za przebiegnięcie 15 mil – tyle 

w połowie XIV w. płacono wrocławskiemu 

gońcowi, który z przesyłkami pieszo udawał 

się do Legnicy, Brzegu, Opola, Nysy, a spora-

dycznie także i do Pragi czy Gdańska. Trudno 

wtedy jeszcze mówić o istnieniu poczty, choć 

wzmianki o miejskich gońcach wskazują, że ci 

pojawili się we Wrocławiu już – a może dopiero  

– pod koniec XIV w. Istniały też wówczas tzw. 

poczty klasztorne, którymi korespondencja 

z Wrocławia nadawana była do Nysy, Otmu-

chowa i Rzymu. Miejscy gońcy, choć mieli do 

wykonania bardzo odpowiedzialne zadania, 

byli słabo wynagradzani, a i różne regulaminy 

przewidywały dla nich niemałe kary za złe  

wywiązanie się z zadania. Jednorazowe niewy-

konanie zadania groziło gońcowi więzieniem, 

zaś za kilkukrotne zaniechanie obowiązków 

goniec mógł zostać wydalony z miasta. 

Gdy w XVI w. Wrocław rozszerzył swoje kon-

takty z Norymbergą, Lipskiem, Gdańskiem  

i Krakowem, Rada Miejska 10 marca 1570 r. 

wprowadziła specjalny regulamin i zatrudniła 

40 miejskich gońców, nad którymi nadzór 

sprawował tzw. knecht gońców urzędujący  

w specjalnej budce tuż przy miejskim Ratuszu. 

Jak zauważył Aleksander Śnieżko (1896–1975) 

– organizator i pierwszy dyrektor Muzeum 

Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, to 

właśnie tę niepozorną budkę można uznać za  

pierwszy urząd pocztowy we Wrocławiu: „Tu  
bowiem schodzili się gońcy i stąd wyruszali  

z listami w drogę. Tu można było przekazać  
lub odebrać przesyłkę. Knecht miał prowadzić 
wykaz gońców z adresami i kontrolować ich pobyt” 

– pisał Śnieżko w jednej ze swoich publikacji 

wydanej w „Kalendarzu Wrocławskim”. Ponie-

waż profesja miejskiego gońca nie należała do  

bezpiecznych, to zazwyczaj goniec wyruszał  

w drogę uzbrojony we włócznię i czujnego psa. 

W 1635 r. wprowadzono w życie Regulamin 

Związku Gońców Cesarskiego Miasta Wroc-

ławia, który określał m.in. czas potrzebny na 

dostarczenie przesyłki. Jak pisze Śnieżko: „Prze-
strzeń pomiędzy Wrocławiem a Norymbergą prze-
bywał goniec w ciągu 10 dni w lecie, a w zimie 
11 dni. Przestrzeń zaś na trasie Wrocław–Toruń 

Goniec pieszy, fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1959
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–Gdańsk 8–9 dni zależnie od pory roku”. Czas 

potrzebny na dostarczenie przesyłki skrócił 

się nieco, ale to dopiero na przełomie XVII  

i XVIII w., gdy we Wrocławiu wprowadzono 

instytucję gońców konnych zagranicznych oraz 

krajowych. Taki system trudno nazwać jednak 

regularnie działającą pocztą. Pewnym krokiem 

ku profesjonalizacji przesyłu listów i paczek 

było powołanie w 1578 r. Komory Śląskiej, któ- 

ra dysponowała własnymi gońcami. To wtedy  

nastąpił rozwój połączeń pocztowych związa-

nych m.in. z dworem cesarskim oraz książęcymi 

siedzibami Piastów, nadal jednak te swoiste  

i kiełkujące dopiero usługi pocztowe nie były 

powszechnie dostępne. 

Sytuacja uległa poprawie za czasów wojny 

30-letniej (1618–1648), gdy Wrocław zyskał 

połączenie pocztowe – jednak nadal piesze 

– z Pragą i Wiedniem. Wtedy to z rozkazu 

cesarza Ferdynanda II utworzono urząd na- 

czelnego poczmistrza Wrocławia, co w opinii 

historyków uznać należy za podkreślenie du- 

żej autonomii poczty śląskiej w Rzeszy oraz 

szybkiego wzrostu znaczenia wrocławskiego 

węzła komunikacji pocztowej. Pierwszym na- 

czelnym poczmistrzem wrocławskim został  

M. Taussacker, wieloletni kurier, a w zasadzie 

goniec, Kamery Śląskiej, mianowany 24 lipca  

1625 r. Zgodnie z postanowieniem cesarza na- 

czelny poczmistrz cieszył się znaczną suweren-

nością w podejmowanych decyzjach, a także 

w sprawach finansowych i administracyjnych 

poczty śląskiej.

Jeszcze przed powołaniem naczelnego po- 

czmistrza uruchomiono pierwszą na Dolnym 

Śląsku regularną linię poczty konnej zwyczaj-

nej (Ordentliche Post) na odcinku Wrocław 

–Praga–Wiedeń. Jej początek datuje się na 

16 lipca 1625 r. W kolejnych latach pojawiły 

się kolejne połączenia i uruchomiono również 

pocztę wozową. Do odbiorców przesyłki za- 

częły docierać nieco szybciej, gdy na szlaki 

wyjechały pocztowe dyliżanse. Pierwszy taki 

szlak pomiędzy Wrocławiem a Hamburgiem 

otwarto w 1685 r. W kolejnych latach pocz-

tyliony zaczęły działać jeszcze sprawniej, ale 

prawdziwy rozwój usług pocztowych zaczął 

się dopiero po zajęciu Wrocławia przez króla 

Fryderyka II, który nakazał przeorganizowanie 

usług na wzór pruski. To już jest jednak zupeł-

nie inna historia…

Goniec konny, fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1959

Dyliżans pocztowy, fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1959
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