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Wykaz symboli i skrótów użytych w tekstach 
 

* Data/rok urodzenia 

~ Data/rok urodzenia 

+ Data/rok śmierci 

± Data/rok pogrzebu 

∞ 
Data umieszczona przy takim symbolu 

oznacza datę/rok zawarcia ślubu, zaś osoba 

zapisana po takiej dacie to małżonek  

[nazwisko] 
W nawiasach kwadratowych (bez 

dodatkowych symboli) znajdują się nazwiska 

panieńskie kobiet 

[+/∞ nazwisko] 
Plus lub znak nieskończoności w nawiasach 

kwadratowych oznacza nazwisko kobiet po 

ślubie 

[liczba/liczba] 

Jeśli w nawiasie kwadratowym podano liczbę, 

to oznacza ona stronę w księdze chrztów, 

ślubów lub zgonów, gdzie znajduje się dany 

zapis 
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Wstęp do poszukiwań 
 

 Wstęp do poszukiwań zawiera notatkę, w której znajdują się informacje pozyskane od 

osoby, która zleciła opracowanie drzewa genealogicznego.  

 

Pisownia nazwiska  

 
Przykład 1 

 
Przeglądając księgi z parafii Racławiczki można natrafić 2-3 formy pisowni twojego 

nazwiska: Bryła, Bryla i Brylla. Nie wiadomo więc, która z tych pisowni była ta pierwotna i 

najstarsza. Choć w starych księgach najczęściej spotyka się pisownię tę polskojęzyczną – Bryła. 

Dla twojego nazwiska zrobiłem nawet małą statystykę. W bazie danych mieszkańców 

Smolarni mam 86 osób o twoim nazwisku. 53 osoby mają nazwisko Bryła, 26 osób – Brylla, a 7 

wpisów – Bryla. 

Jak wytłumaczył mi to kiedyś mój znajomy – dawniej forma zapisu nazwiska w 

dokumentach kościelnych zależała tak naprawdę od osoby, która dokonywała adnotacji. Raz 

ktoś mógł zapisać wersję bardziej polsko brzmiącą, a innym razem niemiecko brzmiącą – 

zapisywano ze słuchu. 

Tak pisałem o tym w monografii Smolarni: „Na początku XIX w. ciekawym zjawiskiem jest 

różnorodność form pisowni nazwisk niektórych mieszkańców. Niekiedy przeciągu kilku bądź też 

kilkunastu lat pisownia nazwiska tej samej osoby ulegała nieznacznym zmianom i 

przekształceniom. Przykładem takim jest m.in. nazwisko żony Matheusa Janik – Evy, które w 

poszczególnych latach zapisywane było, jako: Księzyk (1824), Xięzyk (1826, 1830), Księżyk (1828) 

oraz Xiężek (1832). Zdarzały się również przekształcenia w pisowni samych imion, które tak na 

prawdę oznaczały tego samego mieszkańca, np.: Joann (1805, 1808), Johan (1806, 1811), Johann 

(1814, 1817 i 1819). Podobne zjawisko zauważalne jest również w przypadku dzieci, które zmarły 

w młodym wieku i czas jaki upłynął od ich urodzenia do śmieci wynosi od kilku miesięcy do kilku, 

czy też kilkunastu lat. Na przykład: urodzona w 1845 r. Josepha Ruś zmarła w 1849 r., jako Joepha 

Rusch; urodzona w 1846 r. Juliana Fiecek zmarła w 1848 r., jako Juliana Fietzek; urodzony w 1851 

r. Valentin Koślik zmarł w 1854 r., jako Valentin Koźlik, a urodzony w grudniu 1845 roku Johann 

Kosioł zmarł w jedenastym dniu życia, jako Johannes Kozioł. Początek i połowa XIX w. to także czas, 

w którym występowało sporo przekształceń pisowni imion i nazwisk z polskojęzycznej na 

niemieckojęzyczną i odwrotnie”1. 

 

Przykład 2 

 

Najstarsze udokumentowane i znane obecnie formy pisowni nazwiska Spałek pochodzą już 

z XVIII wieku. W 1725 r. w Nowym Browińcu mieszkał niejaki Andreas Spalek2. Zaś dokładnie 

sprzed 250 lat (1758 r.) znane są dwie wzmianki o mieszkańcach Strzeleczek, którymi byli 

                                                             
1 Hellfeier R., Smolarnia – 350 lat historii, Smolarnia 2014. 
2
 Der Altkreis Oberglogau im Karolinischen Steuerkataster von 1722/26, Senfkornverlag 2016. 
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Thomas Spalleck i George Spaleck3. Jak więc widać w drugim przypadku mamy do czynienia z 

pisownią, gdzie nazwisko zapisywane było z końcówką „ck”.  

Jeśli chodzi o dokumenty kościelne to w latach 60. i 80. XVIII wieku spotyka się już bardziej 

współczesną pisownię: Spalek – tak jak ma to miejsce w powyższym przykładzie z 1725 r. 

Pisownia ta w XIX wieku występuje wspólnie z formami: Spallek i polskojęzycznym Spałek, które 

były używane naprzemiennie nawet w stosunku do tych samych członków jednej rodziny. 

 

Przykład 3 

 

Apostel, a może Apostoł? 

 

Współczesne nazwisko Apostel w najstarszych dokumentach pisane było również w wielu 

innych formach, takich jak: Apostol, Apostoł, Aposztol, Aposztoł czy też Apostoll. Dopiero w I i II 

dekadzie XIX w. pisownia ta została unormowana w znaną do dziś formę Apostel. W tekście 

niniejszego opracowania, w celu uproszczenia, stosowana będzie znana współcześnie forma 

pisowni – Apostel. Jedynie w przypadku podawania dokładniejszych informacji o członkach tej 

rodziny, stosowana będzie pisownia taka, jak przedstawiają to dokumenty.  

 

Znaczenie nazwiska 
 

Według słownika nazwisk, nazwisko Spallek wywodzi się od polskiego słowa „spalić” (niem. 

abbrennen, versengen) i oznacza osobę, która mieszkała dawniej w miejscu pożaru, na 

pogorzelisku4. 

 

Opisy genealogiczne  
 

Przykład 1. 

 

Adam i Thecla 

 

Adam 15.01.1819 r. [107] w wieku 30 lat ożenił się z 28-letnią Theclą Schefczyk z 

Racławiczek, której ojcem był Gregor. Zaś ojcem Adama był Philipp Bryła – twój 4xpradziadek. 

Dzięki tej informacji wiadomym jest, że drzewo genealogiczne twoich potomków sięga aż do 

początku ksiąg kościelnych. Adam zmarł 15.11.1867 r. [100/43]. 

Co się tyczy Thecli, to zmarła ona 15.06.1831 r. [54/16], czyli w tym samym dniu kiedy 

urodziła swoje ostatnie dziecko – syna Franza. W księdze zgonów zapisano, iż w dniu śmierci 

miała 43 lata. 

Małżeństwo to miało dzieci: 

1. Adam Simon (*26.10.1819 [55], +24.10.1898 [330/33]) – Adam Bryła i Thekla 

Schefczyk. Imię tego dziecka w różnych dokumentach różnie się pisze. 19.10.1847 r., jako 

Simon, ożenił się z Magdaleną Rogosz (*ok. 1820, +25.07.1894) z Dziedzic. Z jego 

małżeństwa było dużo dzieci, ale wiele z nich zmarło w młodym wieku. Jego wnuczką 

                                                             
3 Archiwum Państwowe w Opolu, akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1. 
4
 Kohlheim Rosa u. Volker, Duden Familiennamen – Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2000, s. 627. 
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była m.in. Veronica Brylla (1886-1965) – to ta, która w Smolarni opiekowała się dawniej 

dzwonnicą. Jego gałąź dołączyłem do całego drzewa genealogicznego. 

2. Michael (*11.09.1822 [80], +24.08.1899 [338/39]) – Adam Brylla i Tekla Schefczyk. 

Michael urodził się w Smolarni, a w dniu śmierci mieszkał w Serwitucie i żył jeszcze 1 

jego syn. 

3. Franz (*15.06.1831 [172], +24.08.1831 [55/20]) – Adam Brylla i Tekla Schefczyk. 

 

Przykład 2. 

 

George i Lucas – najstarsze generacje 

 

Najstarsze informacje o przodkach racławickiej gałęzi Spałków, pochodzą z ksiąg 

kościelnych parafii św. Marcina w Strzeleczkach, skąd rodzina ta się wywodzi. To tam, dzięki 

uprzejmości miejscowego proboszcza, 28 i 29 maja 2015 roku odnaleziono pierwsze wzmianki o 

mieszkańcach Strzeleczek spokrewnionych bezpośrednio ze Spałkami, którzy od połowy XIX 

wieku mieszkali w Racławiczkach. 

17.02.1767 roku piekarz Lucas Spaleck ze Strzeleczek, w wieku 21 lat wziął ślub z 20-letnią 

Elisabethą Leja. Ojciec Lucasa – podobnie jak ojciec Elisabeth – nazywał się George. 

Nowożeńcom ślubu udzielił ks. Georg Breuer (w latach 1797-1806 proboszcz parafii 

Racławiczki), zaś świadkami ślubu byli: Joseph Leja i Ludoviens Hareneck ze Strzeleczek. Te 

informacje są najstarszymi, które podają konkretne daty związane z przodkami rodziny Spałek. 

Dzięki nim możemy cofnąć się aż do roku około 1746, kiedy to przypuszczalnie urodził się Lucas, 

syn Georga. 

 

 
Adnotacja o ślubie Lucasa i Elisabeth 

 

Przykład 3. 

 

Hieronym – kim on był? 

 

5.03.1881 r. [440] w Ścigowie urodziła się Franciska Skop, której rodzicami byli: Hieronym 

Skop i Viktoria Pientka. Hieronym ten przez długi czas był osobą, na którą nie zwracałem 

szczególnie uwagi, aż do rozmowy z panią [...], która pochodzi z rodziny Skop Białej i pozyskania 

pewnych informacji z archiwum w Opolu oraz dokumentów kościelnych z Białej. Tak bym to 

wszystko podsumował: 
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 14.05.1883 r. w Dzierżysławicach (Dirschelwitz) pod Głogówkiem urodził się niejaki 

Johann Szkopp, którego rodzicami byli Hironimus Szkopp i Viktoria Pientka5. Czyli 

Johann ten był bratem Franciski, która w 1881 r. urodziła się w Ścigowie. 

 Johann ten 2.06.1906 r. w wziął ślub z Hedwig Bogon (*15.10.1882) z Białej i w dniu 

swojego ślubu mieszkał w obecnej dzielnicy Rudy Śląskiej o nazwie Wirek (niem. 

Antonienhütte), zaś jego rodzice – Hieronymus i Victoria – mieszkali w Białej. Okazuje się 

również, że Johann był dwa razy żonaty. Jego pierwsza żona zmarła w 1951 r. i kilka lat 

później – w 1955 r. – ożenił się on z niejaką Elżbietą Barisch6. Wiadomym jest, że Johann 

ze swoją żoną w późniejszym czasie mieszkał w Szynowicach w Białej. 

 W książce adresowej powiatu prudnickiego z 1928 r. odnalazłem informację o tym, iż w 

Białej na „Bleiche 173 b” mieszkał opisywany tutaj Hieronymus, który był już wtedy 

rencistą. W takiej samej książce adresowej, ale z 1937 r., ma już informacji o takim 

mieszkańcu. 

 To było podstawą do założenia, że Hieronym zmarł w latach 1928-1937 i aby odnaleźć 

informacje o jego zgonie i coś się znalazło. Hieronymus Skopp zmarł 26.03.1930 r. w 

wieku 78 lat, a pochowano go 29 marca.  

 [...] 

 

Przykład 4. 

 

Inne dzieci Simona 

 

Okazuje się, że nie tylko Martin Gonsior (twój prapradziadek) pochodził z Dziedzic. 

Przeglądając księgi ślubów znalazłem jeszcze dwóch Gonsiorów, którzy pochodzili z Dziedzic i 

ich ojcem był Simon: 

 3.05.1853 – ślub wzięli: Wilchelm Gąsior (27 lat, siódmy syn nieżyjącego już półrolnika 

i wycużnika Simona z Dziedzic) i Johanna Miller (25 lat, trzecia córka chałupnika 

Laurenza z Chrzelic). 

 18.11.1856 – ślub wzięli: Matheus Gąsior (28 lat, szósty syn nieżyjącego już półrolnika 

i wycużnika Simona Gąsiora z Dziedzic) i Susanna Fraj (27 lat, druga córka zagrodnika 

Martina Fraja z Rzymkowic) – ciekawi mnie tu fakt, że ślub był w parafii Łącznik mimo, iż 

obydwoje małżonkowie nie pochodzili z tej parafii. 

 

Książki adresowe 
 

Jako, że od jakiegoś czasu naszym tropem w poszukiwaniach rodziny Szkop jest Biała, 

postanowiłem przejrzeć książkę adresową z 1928 r. z dawnego powiatu prudnickiego. Jeśli 

chodzi o rok 1928 to nie przeszukiwałem wszystkich miejscowości, a tylko zobaczyłem czy w 

Białej mieszkały osoby o takim nazwisko: Oto co znalazłem: 

 Biała (Zülz): Andreas Skopp – był górnikiem/rębaczem i mieszkał na „Lange Straße 

145”; Hieronymus Skopp – był rencistą i mieszkał na „Bleiche 173 b” [s. 299]. 

                                                             
5 APO, USC Głogówek_Zamek_A-1883-59. 
6
 APO, USC Biała_B-1906-5. 
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 Biała (Altstadt) – część miasta, która w 1938 r.  została przyłączona do Białej: Karl 

Skopp – był robotnikiem.  

 Biedrzychowice (Friedersdorf): Sofie Skopp – rencistka, mieszkała w zabudowaniach 

pod numerem 15 [s. 166]. 

 Krobusz (Krobusch): August Skop/Skap – rencista [s. 185]. W jego przypadku nie do 

końca jasna jest przedostatnia litera nazwiska – czy to „o”, czy „a”. Ale z nazwiskiem Skap 

to się jeszcze nigdy nigdzie nie spotkałem. 

 Racławiczki (Polnisch Rasselwitz): Emanuel Szkop – chałupnik; Johann Szkop – 

chałupnik. 

 

Inne informacje 
 

Inne źródła zawierają wypisy o danym nazwisku z różnego rodzaju źródeł typu: urbarze, 

publikacje, kroniki, dokumenty geodezyjne, akta gruntowe itp. Ilość zebranych w ten sposób 

informacji w znacznej mierze zależy od dostępności danych materiałów i tego czy takowe w 

ogóle istnieją. 

 

Bibliografia 
 

Szczegółowy wykaz źródeł bibliograficznych, z których korzystano podczas opracowywanie 

opisu genealogicznego. 


