
POCZTA W PYSKOWICACH /PEISKRETSCHAM/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budynek Poczty w 1936 r. 

 

Z przekazów historycznych wiemy, że przed wprowadzeniem poczty państwo-

wej istniały na Śląsku prywatne instytucje posłańcze, tworzone przez duchowieństwo 

i klasztory, a później przez miasta, głównie Wrocław. Rozszerzający się ruch handlo-

wy w XVI w. pociąga za sobą potrzebę nasilenia komunikacji Wrocławia z innymi 

miastami, w tym z Krakowem, do którego trakt prowadził od stuleci przez Pyskowice. 

Jeszcze na przełomie XVI i XVII w. nie stwierdzamy działania na Śląsku poczty pań-

stwowej. Wiemy jedynie, że od 1587 roku istniały stacje pocztowe, na których wymie-

niano konie poczty cesarskiej. Dopiero wiek XVII jest okresem krystalizowania się or-

ganizacji poczty państwowej na Śląsku. Przyspieszenie tego procesu następuje po za-

garnięciu Śląska przez Prusy, które organizują tzw. ekspedycję pocztową. Taką ekspe-

dycję pocztową otwarto w Pyskowicach w 1742 roku. Bliższych szczegółów o niej nie 

znamy. Studiowane dokumenty mówią dopiero o wieku XIX. Dowiadujemy się z nich, 

że w 1806 r. kupiec Franciszek Kosmol uruchomił urząd pocztowy w Pyskowicach, 

a wielkie zasługi w rozwoju tej placówki położył naczelnik Mesner w latach 1871-

1898. Stopniowo otwierano agencje pocztowe w okolicznych miejscowościach, np. w 

1888 roku w Kamieńcu, w 1891 w Paczynie, w 1893 w Łubiu. W sumie Urząd Pocz-

towy pyskowicki obsługiwał 34 miejscowości. Informacje na temat pracy urzędu pocz-

towego znajdujemy w rocznych sprawozdaniach miejskich. Oto kilka danych: W roku 

1895 nadesłano do Pyskowic 60 012 listów, 21 114 kart pocztowych, a wysłano 43 

596 listów i 19 530 kart pocztowych. W 1897 roku nadesłano 71 812 listów i 36 114 

kart pocztowych, a wysłano 64 558 listów i 31 512 kart. Dnia 1 września 1871 r. uru-

chomiony został na tutejszej poczcie telegraf. Przed uruchomieniem kolei żelaznej 

z Opola do Gliwic, co miało miejsce w 1879 roku, specjalna bryczka pocztowa kurso-

wała do Gliwic i Toszka. Do końca XIX stulecia poczta mieściła się w jednym z bu-

dynków na rynku, a 31 marca 1901 r. została przeniesiona do budynku przy ulicy Tar-

nogórskiej (dziś Kardynała Stefana Wyszyńskiego ). Kronikarz miasta ksiądz Johannes 

Chrząszcz przed rokiem 1920 zapisał że naczelnikiem poczty został Oskar Hanne-

mann. Oprócz naczelnika na poczcie zatrudnieni byli sekretarz, asystent, dwie asy-

stentki, kontroler przewodów, czterech kierowców samochodowych i dziesięciu róż-

nych pracowników. Poczta w owym czasie zasięgiem obejmowała poza Pyskowicami, 

Zawadę, Karchowie, Jaśkowice, Dzierżono oraz majątki Zawada, Karchowie, Jaśko-

wice, Dzierżono Górne, Zaolszany Wielkie, Folwark „Elsterberg" w Pniowie i Kolonię 
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Mikoszowina. Należała do niej również agentura w Łubiu. W 1922 r. założono skrytki 

pocztowe, a w drugiej połowie roku uruchomiono połączenie samochodowe z dwor-

cem kolejowym i Tworogiem. W 1936 r. oddany został do użytku nowy budynek 

poczty, w którym poczta funkcjonuje do chwili obecnej. Po przejściu frontu, w stycz-

niu 1945 r. poczta jak wiele innych instytucji przestała funkcjonować. Przez pewien 

czas w jej pomieszczeniach było kasyno oficerskie. Wraz z przejęciem miasta przez 

władze polskie, co nastąpiło w marcu 1945 r. rozpoczęła działalność poczta. 

Lata pięćdziesiąte przynoszą rozbudowę miasta. W planach nowej zabudowy nie 

zapomniano o poczcie, którą usytuowano przy Placu 1-go Maja (obecnie Plac Piłsud-

skiego). W tych pomieszczeniach funkcjonowała ona od drugiej połowy 1959 roku do 

1961 jako Filia poczty nr 1, obecnie mieści się w nim Bank Spółdzielczy. W okresie 

od 1966 do 1990 r. czynna była poczta nr 2 przy ulicy Marchlewskiego (obecnie gen. 

Sikorskiego). Obsada tej placówki była jednoosobowa i prowadziła obsługę ludności 

w ograniczonym zakresie (bez dostawy paczek) i została zlikwidowana. W 2003 r. zo-

stała otwarta Agencja Pocztowa, przy ulicy gen. Sikorskiego, która działa na zasadzie 

placówki usługowej i obsługuje mieszkańców południowej części Pyskowic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

List nadany w 1831 r. z Peiskretscham /Pyskowice/ do Gleiwitz /Gliwice/. 

Datownik pocztowy dwuwierszowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
List wysłany w 1862 r. z Peiskretscham /Pyskowice/ do Gleiwitz /Gliwice/. 

Datownik pocztowy ramkowy-dwuwierszowy. 


