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Wrocław, 20 czerwca 1910 r., poniedziałek. W kościele św. Krzyża na Ostrowie 
Tumskim 53 alumnów otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza 
wrocławskiego bp. Georga Koppa. Jednym z nowo wyświęconych tego dnia 
niemieckich kapłanów jest Paul Peikert – późniejszy proboszcz parafii 
pw. św. Maurycego. Kim był człowiek, który w historii Wrocławia zapisał się 

przede wszystkim jako kronikarz Festung Breslau?

20 CzerWCa 
     Paul Peikert – kronikarz Festung Breslau

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

W chwili przyjmowania święceń kapłańskich 

Paul Peikert miał niespełna 26 lat. Urodził się  

1 października 1884 r. w Lagendorf (Bodzanów) 

w powiecie nyskim, a do Wrocławia przyjechał, 

by podjąć studia teologiczne na Wydziale 

Teologii Katolickiej tutejszego Uniwersytetu. 

Myślał o nich już od dawna, bo wychowywał 

się w rodzinie, gdzie pielęgnowano wartości 

chrześcijańskie. Poza rodzicami duży wpływ  

miała na niego także ciotka, która była zakon-

nicą. Po święceniach został skierowany do pracy  

w charakterze wikarego najpierw w parafii  

w Wiązowie, a potem kolejno m.in. w Jaworze 

oraz we Wrocławiu w parafii św. Henryka oraz 

w parafii na Żernikach. W 1918 r. rozpoczął 

pracę na ziemi wałbrzyskiej – najpierw w Sobię- 

cinie, gdzie od podstaw zorganizował pierwszą 

parafię, a od 1928 r. w Wałbrzychu, z którego 

administrował 16 parafiami dekanatu wałbrzys- 

kiego. Lubił i Sobięcin, i Wałbrzych. Wierzył, że 

zostanie w tej okolicy już do końca życia, jednak 

jego zwierzchnicy mieli wobec niego inne plany.

Wiadomość o tym, że został mianowany pro-

boszczem parafii św. Maurycego we Wrocławiu 

dotarła do niego w 1932 r., gdy był na urlopie  

w Lądku-Zdroju. Jego zdziwienie było ogromne, 

nie starał się bowiem o to probostwo. Kardynał 

Adolf Bertram uznał jednak, że to właśnie on 

będzie lepszym duszpasterzem i gospodarzem 

tej parafii, niż jakikolwiek inny duchowny 

spośród ponad stu ubiegających się o tę funkcję. 

Wałbrzych żegnał Peikerta z żalem, on sam też  

niechętnie opuszczał to miasto, decyzję kardy-

nała przyjął jednak z pokorą.

Parafia św. Maurycego była ogromną i bardzo 

mocno zaludnioną parafią. Już od pierwszych 

chwil po jej objęciu ks. Peikerta pochłonęła nie 

tylko praca duszpasterska, ale i organizacyjna. 

Ksiądz Paul Peikert, fot. za: Paul Peikert, Kronika dni oblężenia.  
Wrocław 22 I – 6 V 1945, oprac. Karol Jonca, Alfred Konieczny,  

Wrocław–Warszawa–Kraków 1964
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Dzięki jego staraniom w kościele parafialnym 

przy ob. ul. Traugutta powstał nowy ołtarz, zaś 

przy ob. ul. Krakowskiej wzniesiono kościół 

filialny pw. św. Józefa. Już w pierwszych latach  

rozbudował i uporządkował cmentarze para-

fialne, poddając je częściowej renowacji. Pełniąc  

z poświęceniem swoją posługę duszpasterską, 

znajdował jeszcze czas na pieczołowite prowa- 

dzenie kroniki swojej parafii, która po kilku-

nastu latach liczyła kilka obszernych tomów 

zawierających szczegółowe informacje z życia 

nie tylko parafii, ale i jej mieszkańców oraz 

samego proboszcza.

Ksiądz Peikert stronił od polityki. Co prawda 

sympatyzował z Katolicką Partią Centrum i nie  

popierał idei komunistycznych ani socjalde-

mokratycznych, to jednak nigdy nie nawoływał 

do jawnej czy konspiracyjnej opozycji. Mimo 

tego po dojściu Hitlera do władzy dosięgły go 

szykany ze strony nazistów. W sierpniu 1937 r. 

został aresztowany w Krzeszowie, gdzie głosił 

rekolekcje. Zatrzymano także m.in. wszystkich 

posługujących w jego parafii duchownych. 

Zarzucano im, że „w miesiącach lipcu i sierpniu 
1937 r. rozpowszechniali świadomie przez 
wydanie ulotnego listu otwartego do pana 
ministra Rzeszy dr. Goebbelsa nieprawdziwe 
i wypaczone twierdzenia, które służą do tego,  
by poważnie szkodzić dobru Rzeszy i poważaniu  
rządu”. Chodziło o list, który w wielu odpisach 

krążył wśród mieszkańców Wrocławia, a dwa  

jego egzemplarze znaleziono na plebanii Peiker- 

ta podczas rewizji. Peikert nie miał z tym listem 

nic wspólnego, co jednak nie uchroniło go przed 

więzieniem. Do pracy w swojej parafii powrócił 

11 listopada 1937 r., po trzech miesiącach 

aresztu. Od tego czasu jego stosunek do rzą-

dzących był jeszcze bardziej krytyczny niż 

wcześniej – wiedział już, że ich poczynania są 

zaprzeczeniem chrześcijańskich wartości. 

W czasie II wojny światowej nadal posługiwał  

w swojej parafii. We wrześniu 1940 r. w uznaniu 

dotychczasowych zasług został mianowany 

przez kardynała Bertrama radcą duchownym. 

Kościół pw. św. Maurycego przy Klosterstrasse (ob. ul. Traugutta) oraz budynek plebanii (po lewej), ok. 1933–1935,  
fot. za: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
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Mimo trudnych warunków funkcjonowania 

katolickiej parafii w okresie wojny, z poświę-

ceniem oddawał się swojej pracy. Często 

spotykał się i rozmawiał z mieszkańcami, znało 

go także wielu cudzoziemców, w tym Polaków, 

osadzonych we Wrocławiu w obozach pracy 

przymusowej. Odwiedzał ich m.in. w obozie 

zlokalizowanym przy ob. ul. Haukego-Bosaka, 

szczególnie często w czasie oblężenia miasta, 

był bowiem jednym z nielicznych księży, którym 

pozwolono pozostać w mieście-twierdzy. Jedna 

z Polek wspominała po latach słowa, które 

do niej skierował: „Idąc tutaj, wiedziałem, że 
zastanę trudne warunki, ale nie myślałem, że  
aż tak straszne. Wielka jest Wasza nędza”. 

W dramatycznych warunkach, jakie panowały 

w oblężonym mieście, ks. Peikert nie zaprzestał 

prowadzenia swojego dziennika. Jego „Kronika 

dni oblężenia”, obejmująca okres od 22 stycznia 

do 6 maja 1945 r., charakteryzuje się nie tylko 

bogactwem informacji, ale i głębią refleksji. 

Opisywał i komentował w niej aktualne wyda- 

rzenia oraz ich uczestników. Co ważne, notował  

nie tylko fakty z życia Kościoła i parafii, ale 

także to wszystko, co działo się w mieście, na- 

wet w odległych dzielnicach. Pisał o sytuacji 

militarnej i nastrojach społecznych, cytował  

rozmaite opinie, notatki prasowe i materiały 

propagandowe tak niemieckie, jak i radzieckie. 

Dzięki temu „Kronika…” jest cennym materia-

łem źródłowym.

Na terenie plebanii ks. Peikert przebywał do  

Wielkanocnego Poniedziałku 2 kwietnia 1945 r.,  

gdy okolica kościoła św. Maurycego niemal  

doszczętnie spłonęła. Proboszcz ewakuował  

się na Sępolno, ale często musiał zmieniać  

miejsce pobytu. Sytuacja w oblężonym, bom-

bardowanym i niemal nieustająco płonącym 

mieście nie sprzyjała systematycznemu kon-

tynuowaniu dziennika, jednak starał się to 

czynić, miał bowiem świadomość, że będące 

świadectwem zagłady miasta zapiski mogą stać 

Zniszczony kościół pw. św. Maurycego oraz plebania w pierwszych latach po wojnie, fot. Krystyna Gorazdowska za: Paul Peikert, 
Kronika dni oblężenia. Wrocław 22 I – 6 V 1945, oprac. Karol Jonca, Alfred Konieczny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964
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się źródłem informacji dla kolejnych pokoleń. 

Nim złożył swoje dzienniki w Archiwum Archi-

diecezjalnym, zapisał w nich: „Oby ten dziennik 
i powyższa relacja ukazały kiedyś przyszłym 
pokoleniom, co musieli wycierpieć ludzie na- 
szych czasów, i oby miłosierny Bóg w swojej 
dobroci raczył zachować je przed podobnym 
nieszczęściem”. Rzeczywiście tak się stało. 

„Kronika dni oblężenia” została po wojnie odna- 

leziona w Archiwum Metropolitalnym klasztoru  

Bonifratrów we Wrocławiu. Z języka niemiec-

kiego na polski została przetłumaczona przez  

Karola Joncę i Alfreda Koniecznego. Po raz  

pierwszy ukazała się w 1964 r. pod redakcją Jana  

Trzynadlowskiego z inicjatywy Wrocławskiego 

Towarzystwa Naukowego. W kolejnych latach 

była wydawana jeszcze kilkukrotnie, ciesząc się 

ogromną popularnością.

Po kapitulacji Festung Breslau Peikert powrócił 

do swojej parafii, w której posługiwał do 1946 r.  

W tym czasie starał się odbudować kościół 

parafialny, choć wiedział, że długo we Wrocła-

wiu już nie pozostanie. Był jednym z niewielu 

Niemców, którzy czuli się współodpowiedzialni 

za niemieckie zbrodnie popełnione na innych 

narodach. Podkreślał to wielokrotnie w swojej 

„Kronice…” i – co znamienne – zdania tego nie 

zmienił także po wojnie. W 1946 r. wyjechał 

do Bredenborn w Westfalii, gdzie podjął pracę 

duszpasterską. Tam zmarł 18 sierpnia 1949 r., 

mając 65 lat. We Wrocławiu przypomina o nim 

pamiątkowa tablica umieszczona na elewacji 

kościoła pw. św. Maurycego przy ul. Traugutta.   

Okładka pierwszego wydania Kroniki dni oblężenia z 1964 r.Kościół św. Maurycego w II poł. lat 30. XX w.,  
fot. za www.polska-org.pl

Polecamy opublikowany niedawno krótki niemy film z 1937 r. z procesji Bożego Ciała w parafii św. Maurycego, w której proboszczem 
był w tym czasie ks. Paul Peikert. Film pochodzi z archiwum Konwentu Bonifratrów we Wrocławiu i jest dostępny m.in. w serwisie FB. 
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Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

https://www.facebook.com/zakonszpitalny/videos/542269956443470/

