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Paul Peikert – kronikarz oblê¿onego Wroc³awia
Piotr Chrobak, Pawe³ Szymkowicz

W

alki o Wroc³aw wiosn¹ 1945 r. by³y
jednymi z dramatyczniejszych wydarzeñ drugiej wojny œwiatowej. O determinacji obroñców œwiadczy fakt, ¿e oblegana od lutego stolica Dolnego Œl¹ska podda³a siê dopiero
6 maja, cztery dni po upadku Berlina. Dzieje
oblê¿enia i tragedia ludnoœci cywilnej zosta³y
niemal dzieñ po dniu opisane przez urodzonego w Bodzanowie ks. Paula Peikerta.
Paul Peikert, syn Józefa i Karoliny z domu
Rother, urodzi³ siê w Bodzanowie 1 paŸdziernika 1884 r. G³ównie za namow¹ bêd¹cej zakonnic¹ siostry ojca Hortulany rodzice zdecydowali siê oddaæ go do gimnazjum. Ciotka
Hortulana by³a prawdziwym oparciem dla
m³odego gimnazjalisty, to w³aœnie u niej,
w klasztorze w Jastrzêbiu Zdroju, spêdza³
wszystkie wakacje. Nie pozostawa³o to bez
wp³ywu na ukszta³towanie siê jego charakteru
i œwiatopogl¹du, zapewne w³aœnie tam uœwiadomi³ sobie swoje kap³añskie powo³anie.
Po ukoñczeniu gimnazjum studiowa³ we
Wroc³awiu teologiê. 20 czerwca 1910 r.
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k kardyna³a

Georga Koppa. Dwa dni póŸniej swoj¹ prymicjê œwiêtowa³ w rodzinnej miejscowoœci,
wspólnie z rodzin¹ i przyjació³mi z Bodzanowa, Charbielina i G³ucho³az.
Pierwszym miejscem pracy m³odego ksiêdza by³a parafia Wi¹zów k. Strzelina. Przez
trzynaœcie miesiêcy pracy wikary zyska³ sobie
wielkie uznanie parafian szczególnie œwietnymi kazaniami. W 1911 roku przeniesiony zosta³ do pobliskiego Jawora, gdzie z powodu
choroby miejscowego proboszcza sam prowadzi³ duszpastersk¹ pos³ugê poœród prawie piêciu tysiêcy parafian. Po dwóch latach przeniesiono go do Wroc³awia, do parafii œw. Henryka, w której pracowa³ do 1917 r. Od pocz¹tku 1918 r. obj¹³ administraturê parafii Wroc³aw-¯erniki. Niemal równoczeœnie z zakoñczeniem pierwszej wojny œwiatowej – od 1 listopada 1918 r. – powierzono mu funkcjê kuratora w podwa³brzyskim Sobiêcinie. Praca
w tej górniczej parafii, licz¹cej ponad dwanaœcie tysiêcy wiernych, dawa³a mu tak wiele zadowolenia, ¿e zamierza³ nawet pozostaæ tutaj
do koñca ¿ycia. W 1928 r. zmar³ proboszcz
i dziekan wa³brzyski ksi¹dz Gense. Z polecenia kurii od paŸdziernika tego roku zast¹pi³ go
w³aœnie ks. Peikert. Podczas swego proboszczowania musia³ wyremontowaæ parafialny
koœció³, rozbudowaæ miejscowy Caritas oraz
rozpocz¹³ budowê domu wypoczynkowego dla
dzieci. Chwile wytchnienia dawa³y mu krótkie
wyjazdy do L¹dka Zdroju. Kiedy w 1932 r.
spêdza³ tam wakacje, dosz³a go wiadomoœæ
o wysuniêciu jego kandydatury na stanowisko
proboszcza we wroc³awskiej parafii œw. Maurycego. Spoœród 108 kandydatów kardyna³
Adolf Bertram wybra³ w³aœnie jego.
Po przejêciu tej zaszczytnej funkcji, podobnie jak wczeœniej w Wa³brzychu, z zapa³em
zabra³ siê do pracy, buduj¹c na pocz¹tku koœció³
filialny pod wezwaniem œw. Józefa przy dzisiejszej ul. Krakowskiej, nastêpnie rozbudowa³ i uporz¹dkowa³ parafialne cmentarze,
a w swym koœciele postawi³ nowy o³tarz.
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W sierpniu 1937 r. Paul Peikert zosta³ aresztowany przez gestapo. Przyczyn¹ by³a akcja
zmierzaj¹ca do ujêcia autorów listu otwartego
do ministra propagandy III Rzeszy Josepha
Goebbelsa. List ten by³ odpowiedzi¹ na
wyst¹pienie Goebbelsa w maju 1937 r. przeciwko kardyna³owi Mundeleinowi z Chicago,
kr¹¿y³ w licznych odpisach wœród ludnoœci
Wroc³awia i pewnego dnia poczta dorêczy³a
go równie¿ do parafii ksiêdza Peikerta. W czasie rewizji gestapo znalaz³o dwa jego egzemplarze. Tego samego dnia aresztowano te¿ tamtejszych wikarych. Samego ks. Peikerta zatrzymano w Krzeszowie, gdzie akurat przebywa³ na rekolekcjach. Po dwóch dniach, ju¿ we
Wroc³awiu, postawiono im zarzut, ¿e:
[...] w miesi¹cach lipcu i sierpniu 1937 roku rozpowszechniali wiadomie przez wydanie ulotnego listu
otwartego do Pana Ministra Rzeszy Dra Goebbelsa
nieprawdziwe i wypaczone twierdzenia, które s³u¿¹ do
tego, by powa¿nie szkodziæ dobru Rzeszy i powa¿aniu
rz¹du.

Blisko trzymiesiêczne œledztwo nie potwierdzi³o jednak tych zarzutów i 11 listopada
1937 r. ks. Peikerta wypuszczono na wolnoœæ.
W³adze koœcielne ocenia³y jednak pracê Paula
Peikerta nader pozytywnie. W uznaniu jego
zas³ug kardyna³ A. Bertram 26 wrzeœnia 1940 r.
mianowa³ go radc¹ duchownym. W latach drugiej wojny œwiatowej prowadzi³ nadal dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w swej starej parafii.
Warto przypomnieæ, ¿e ksi¹dz Paul Peikert, ju¿ jako archiprezbiter parafii œw. Maurycego we Wroc³awiu, zapisa³ piêkn¹ kartê
w podtrzymaniu tradycji pielgrzymkowej do
sanktuarium w Bardzie. PóŸniejszy autor Kroniki dni oblê¿enia by³ w latach 30. organizatorem wielu wspania³ych pielgrzymek, zabiegaj¹c o ich powodzenie nawet w okresie swego
aresztowania przez gestapo.
Od objêcia parafii œw. Maurycego Paul Peikert objawi³ swoje zdolnoœci kronikarskie.
W swych pamiêtnikach zajmowa³ siê nie tylko
wydarzeniami religijnymi, wiele miejsca poœwiêci³ sprawom codziennego ¿ycia, spisywa³
i komentowa³ wspó³czesne wydarzenia. Owocem jego zainteresowañ by³o spisanie w oœmiu
tomach historii swej wroc³awskiej parafii. Dla
uchronienia tych woluminów przed nalotami
wywióz³ je w koñcu 1944 r. do Bodzanowa.
Trudno dzisiaj stwierdziæ, czy zosta³a stamt¹d

zabrana, w ka¿dym razie ju¿ po wojnie,
w obawie jej utraty podczas wysiedlania ludnoœci niemieckiej ze Œl¹ska, w osobnym tomie
streœci³ ca³¹ dotychczasow¹ pracê. Streszczenie obejmuje najwa¿niejsze wydarzenia z lat
1932–1945. Data 30 stycznia 1946 r. mo¿e
wskazywaæ na zakoñczenie prowadzenia zapisów. Streszczenie znajduje siê w Archiwum
Archidiecezjalnym we Wroc³awiu. Tam te¿
znajduj¹ siê jego zapiski odnoœnie do samych
dzia³añ wojennych w twierdzy. S¹ to dwa obszerne poszyty. Pierwszy, licz¹cy 172 strony
maszynopis zatytu³owany zosta³ Chronik über
die Belagerung Breslaus 1945, verfasst von
Erzpriester Geistlichen Rat Paul Peikert. Maszynopis ten jest pierwsz¹ kopi¹ uwierzytelnion¹ w kilku miejscach w³asnorêcznym podpisem ksiêdza.
Autor przedstawi³ dok³adne wydarzenia
z po³owy stycznia 1945 r., zw³aszcza nastroje
wywo³ane postêpami radzieckiej ofensywy zimowej oraz ewakuacj¹ ludnoœci cywilnej
z Wroc³awia. Opisywane wydarzenia opatrywa³ niemal zawsze w³asnym komentarzem.
Od 8 lutego 1945 r., spisywa³ ju¿ „najwa¿niejsze wydarzenia z ka¿dego dnia”. Zapewne
sk³oni³ go do tego nadmiar wra¿eñ prze¿ytych
podczas walki o Wroc³aw. W ten sposób
dziennik prowadzony by³ do 30 marca. Wielokrotna zmiana pobytu, czêste przenosiny nie
sprzyja³y skrupulatnemu prowadzeniu dziennika. Bez w¹tpienia wp³yw na to mia³o równie¿ zniszczenie w³asnej parafii. Okres ten
opisa³ w drugim maszynopisie, zatytu³owanym Bericht über die Festungszeit in Breslau
von Januar bis Juni 1945 (Relacja o Wroc³awiu – twierdzy od stycznia do czerwca 1945 r.)
Tytu³ nie jest zbyt precyzyjny, gdy¿ oblê¿enie
miasta trwa³o do niedzieli 6 maja, a nie do
czerwca 1945 r.
W styczniu 1945 r. ewakuowano wiêkszoœæ cywilnej ludnoœci Wroc³awia, w tym duchowieñstwo. Tylko nielicznym katolickim
proboszczom i ewangelickim pastorom gestapo pozwoli³o pozostaæ w mieœcie. 21 stycznia
do swej rezydencji w po³o¿onym niedaleko
G³ucho³az Javorniku (Czechy) wyjecha³ schorowany kardyna³ Adolf Bertram. Ludnoœæ
Wroc³awia po ewakuacji liczy³a 180–200 tys.
osób, g³ównie ludzi starszych i ich bliskich,
którzy woleli nie nara¿aæ siê na niebezpieczeñ-
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Jedna z ulic zbombardowanego Wroc³awia,
w tle koció³ w. Maurycego

stwa ucieczki. Oblê¿enie stolicy Dolnego
Œl¹ska rozpoczê³o siê 16 lutego 1945 r. Rosyjskie plany zdobycia miasta w przeci¹gu czterech dni przed³u¿y³y siê dwudziestokrotnie,
gdy¿ dopiero po osiemdziesiêciu dniach, od
zamkniêcia okr¹¿enia, og³oszono jego kapitulacjê.
Niemal ca³y czas walk o Wroc³aw zosta³
opisany w pamiêtnikach Peikerta. W uroczystoœæ œw. Józefa, 19 marca 1945 r., zapisa³:
[...] Dzi nadchodzi wiadomoæ, ¿e miasta Nysa
i G³ubczyce wpad³y w rêce Rosjan. Budzi siê tedy we
mnie tak¿e obawa o maj¹ drog¹ i piêkn¹ ojczyst¹ ziemiê. Jest to niepokój o mój dom rodzinny, o rodzicielsk¹ zagrodê, o rodzinny koció³, o cmentarz przy
nim, gdzie spoczywaj¹ moi bliscy, i niepokój o moich
braci i ich rodziny.

Informacje te by³y mylne, gdy¿ oba miasta
zosta³y zajête przez wojska rosyjskie dopiero
24 marca. Byæ mo¿e zd¹¿y³ siê o tym dowiedzieæ, gdy¿ piêæ dni póŸniej, 25 marca, dopisa³ w swym pamiêtniku:
[...] O moich rodzinnych stronach dowiadujê siê,
¿e Nysa i G³ubczyce zosta³y zdobyte przez Rosjan po
uprzednim wziêciu przedwczoraj Prudnika. Zdobyli
miejscowoci [...] rednia Wie, Hajduki Nyskie,
Szybowice. Mo¿e znajduj¹ siê ju¿ w G³ucho³azach. Co
robi¹ moi krewni, czy zmuszono ich równie¿ wymierzonym pistoletem do opuszczenia ziemi ojców, do pójcia w nieznane, do bezdomnej tu³aczki i do spo¿ywa-

Carl i Mathilde donieœli mu, ¿e zgodnie z jego
wol¹ nie uchodzili przed frontem. Nie wiemy,
kiedy ten list móg³ dojœæ do adresata, chocia¿
przez ca³y czas oblê¿enia twierdza by³a zaopatrywana drog¹ lotnicz¹ w sprzêt wojskowy, lekarstwa i w³aœnie pocztê. Faktem jest, ¿e po
zakoñczeniu wojny, 3 lipca 1945 r., proboszcz
Peikert wys³a³ z Wroc³awia list do swego brata
Teodora, który mieszka³ w Bodzanowie. Ciekawe, czy kiedykolwiek dosz³a Peikerta wiadomoœæ, ¿e gdy on przybywa³ w oblê¿onym
Wroc³awiu, w rodzinnym Bodzanowie jego
s¹siedzi ponad trzy miesi¹ce ukrywali wiêŸniów oœwiêcimskich, który zbiegli z przechodz¹cych pod koniec stycznia przez wieœ
transportów ewakuacyjnych.
W marcu 1945 r., gdy pochowa³ pani¹
Tschope, matkê proboszcza z podjeleniogórskiego Bolkowa, zamknê³o siê dla niego pewne ko³o historii. Zapisa³ to pod dat¹ 27 marca:
[...] ubieg³ej nocy spad³a ukonie bomba na pierwsze piêtro domu przy ulicy Ohlauufer [obecnie
S³owackiego  P. C., P. S.) zginê³a tam pani Tschope.
Wal¹ce siê ciany zasypa³y kobietê podczas snu, pi¹ce
z ni¹ wnuki zdo³ano uratowaæ. By³a osob¹ pobo¿n¹,
a jeden z jej synów jest proboszczem

w Bolkowie.

Gdy by³ wikarym w G³ucho³azach, pochowa³ w roku
1925 moj¹ drog¹ matkê. Nie musi ona ju¿ uczestniczyæ
w ciê¿kiej drodze krzy¿owej ani jutro ponownie braæ
w rêkê kij wêdrowny i szukaæ znów schronienia.

Po wojnie, w 1946 r., wyjecha³ do Niemiec. Zmar³ trzy lata póŸniej18 sierpnia 1949 r.
w miejscowoœci Bredenborn w Westfalii. Jego
dzienniki zosta³y po wojnie uznane za najlepsze Ÿród³o o twierdzy Wroc³aw. W Polsce
by³y wydawane trzykrotnie pod tytu³em Kronika dni oblê¿enia. W ubieg³ym roku (2003)
ukaza³a siê w oryginale, w polskim t³umaczeniu ostatni raz w 1984 r. Jest to bardzo ciekawa literatura, nie tylko dla mi³oœników historii.

nia chleba obczyzny? W moim rodzinnym domu za-
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Paul Peikert– le chroniqueur de
Wroc³aw assiégé

La lutte pour l’indépendance de Wroc³aw
(printemps 1945), est considérée comme l’un de
plus dramatiques événements de la II-ème Guerre
Mondiale. L’histoire de cette ville forte assiégée
et la tragédie de ses citoyens ont été décrites par le
prêtre Paul Peikert.
Paul Peikert est né le 1-er octobre 1884 à Bodzanów. Il a terminé le collège et par la suite les études de la théologie à Wroc³aw. Le 20 juin 1910 il
a reçu l’ordination de la part du cardinal George
Kopp. La paroisse Wi¹zów (près de Strzelin) était
son premier lieu de travail. Il était ensuite muté à
Jawor (1911) et à Wroc³aw (1913). Depuis le 1-er
novembre 1918 il exerçait une fonction du curateur à Sobiêcin. 10 ans après, comme le prêtre placé à la tête d’une paroisse de Wa³brzych, il a renouvelé l’église, agrandi Caritas et commencé la
construction de la maison de récréation pour les
enfants. Depuis 1932 il était le curé dans la paroisse de St. Maurice à Wroc³aw. Il y a construit
l’église de St. Joseph, agrandi et rangé les cimetières paroissiales. En reconnaissance de ses mérites,
le 26 septembre 1940, il a été nommé le conseilleur ecclésiastique.
Dès 1932 il menait les journaux où il décrivait
les évènements religieux, les affaires quotidiennes et les évènements contemporains. Il a créé 8
volumes d’histoire de sa paroisse de St. Maurice.
Afin de les protéger, il a fait (en 1 volume) un résumé des faits les plus importants (les années
1932–1945). Cet oeuvre, et les notes concernant
les actions de guerre, se trouvent dans les archives
de l’Archevêché à Wroc³aw. Paul Peikert a présenté, d’une façon précise, les évènements de la
lutte pour l’indépendance de Wroc³aw. Après la
guerre, en 1946 il est parti en Allemagne.
Il est décédé le 18 août 1949 à Bredenborn.
Ses journaux ont été reconnus comme la
meilleure source d’informations concernant la
ville forte – Wroc³aw. En Pologne ils étaient édifies sous le titre Kronika dni oblê¿enia (La chronique des jours sièges).

Paul Peikert – Chronist der belagerten
Stadt Wroc³aw (Breslau)

Der Kampf um Wroc³aw (Frühling 1945) ist
ein der wichtigsten und dramatischen Ereignisse
des Zweiten Weltkrieges. Die Tatsache, dass diese Stadt erst vier Tage nach dem Berlins Fall er-

obert wurde, weist auf eine beeindrucksvolle Determination der Zivilbevölkerung hin. Die Geschichte und vor allem den Verlauf der Verteidigung und Eroberung der Stadt wurde ganz genau
von dem in Bodzanów geborenen Priester, Paul
Peikert, beschrieben.
Peikert wurde am 1. Oktober 1884 als Sohn
von Józef und Karolina (geb. Rother) geboren. Einen großen Einfluss auf die Kindheit und die späteren Entscheidungen hatte seine Tante Hortulana, die, was sich sehr bedeutend zeigte, Nonne
war. Der junge Gymnasialist verbrachte mit ihr
viel Zeit. Wahrscheinlich half ihm die Gesellschaft der Tante seine Priesterberufung entdekken. Nach dem Gymnasium begann Paul an der
Breslauer Universität die Theologie zu studieren.
Am 20. Juni 1910 wurde er schon zum Priester.
Die Priesterkarriere Peikerts, wenn man so nennen kann, entwickelte sich sehr schnell. Priester
Paul Peikert diente in vielen Pfarren, u. a. in
Wi¹zów, Jawor (1911), Wroc³aw (1913), Sobiêcin
(1918). 1932 wurde Peikert Pfarrer des Breslauer
Pfarramts St. Maurycy. Hier begann er seine Tagebücher zu schreiben. In einem Band fasste er
alle Ereignisse der Jahre 1932–1945 zusammen.
Der neue Pfarrer begann mit den Renovierungen
und den Ausbauungen der Friedhöfe und der Altäre. Am 26. September 1940 ernannte ihn Adolf
Bertram zum Geistlichen Rat.
Über das Leben Peikerts kann man viel sagen,
aber nicht bestimmt, dass es langweilig war. Die
Klagen, dass er bewusst antifaschistische Tätigkeiten führte, verursachten, dass er von Gestapo
festgenommen und erst nach den drei Monaten
befreit wurde. Die Kirchegewalt fand seine Arbeit
sehr positiv und bald bekam er eine neue Funktion, und zwar Funktion des Geistlichen Rats. Dabei müssen wir wissen, dass die Wallfahrt von besonderer Bedeutung für ihn war. Sogar, wenn er
festgenommen war, kümmerte er sich um ihre
Veranstaltungen. Bald entdeckte Peikert seine
Chronistenfähigkeiten und er beschrieb und kommentierte die Ereignisse des alltäglichen Lebens
seiner Pfarre. Aber das wichtigste Werk, ich glaube, man kann seine Chronik so nennen, war Chronik über die Belagerung Breslaus 1945, verfasst
von Erzpriester Geistlichen Rat Paul Peikert. In
dieser Chronik stellte Peikert die wesentlichen
Geschehnisse des Anfangs des Jahres 1945 dar.
Wieso sind seine Chroniken so bedeutend? Erstens, weil sie nicht nur die Militärtätigkeiten,
sondern auch die Atmosphäre, die Stimmung der
evakuierten Bevölkerung beschrieb; zweitens,
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weil er immer den eigenen Kommentar hinzufügte; drittens, weil er diese Periode sehr genau darstellte. Zweite wichtige Chronik, unter dem Titel
Bericht über die Festungszeit in Breslau von Januar bis Juni 1945, gab eine Beschreibung der
Belagerung der Stadt. Peikerts Chronik war sehr
persönlich, er schilderte nicht nur die Tragödie
und Angst der Bevölkerung, sondern auch seine
Fürchtungen um eigene Familie, um die einzelnen
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Menschen, als ob sie einen besonderen Platz in
seinem Herzen hätten (und sicher war es eben so).
Nach dem Krieg verreiste Peikert nach
Deutschland, wo er drei Jahre später, am 18. August 1949 in Bredenborn (Westfallen) starb. Seine
Chroniken können die hervorragende Lektüre
nicht nur für Historiker, sondern für jeden Menschen sein.

