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1 Kilka słów o nazwiskach 
 

1.1 Szkop 

 

Przeglądając księgi kościelne oraz akty urzędowe natrafić można na kilka form pisowni 

współczesnego nazwiska Szkop. Najczęściej występująca to Skopp oraz Skop (z dwoma albo z 

jednym „p” na końcu). Natrafiłem również na pisownię: Schkop (m.in. lata 20. XIX wieku), Szkopp 

oraz Szkop (ze współczesnym „sz”, nawet w starszych zapisach, np. z 1870 r., albo na przełomie 

XVIII i XIX wieku). W roku 1781 nazwisko jednego z przodków zapisano, jako Skopek. 

 

 
Schkop – 1827 r. 

 
Skopp – 1852 r. 

 
Szkopp – 1797 r. 

 
Szkop – 1881 r. 

▲ Przykłady form pisowni nazwiska w różnych okresach czasu ▲ 

 
Matheus Skopek – 1781 r. 

 
Carolina Skop – 1860 r. 

 

1.2 Hellfeier 
 

Nazwisko to składa się z dwóch członów: „hell” oraz „feier”. Według słownika nazwisk 

przedrostek „Hell” zalicza się do często używanych nazw odmiejscowych, takich jak: Hell oraz Helle. 

Z języka średnio-wysoko-niemieckiego1 helle (opadający teren), oznaczającego Hölle – tj. teren 

położny w zagłębieniu. Drugim tłumaczeniem jest pochodzenie nazwiska od miejscowości Helle, 

które występują w krajach związkowych Niemiec: Szlezwik-Holsztyn, Meklemburgia-Pomorze 

Przednie, Brandenburgia, Dolna Saksonia i Nadrenia Północna-Westfalia 2 . Sufiks „Feier”, 

występujący w drugim członie nazwiska, to przekształcona forma słowa „Feuer“ oznaczającego 

ogień3.  

Wszystkie główne warianty pisowni nazwiska nawiązują do tego samego źródłosłowia. W 

przypadku pisowni Hellfeuer, podaje się również nawiązanie do średnio-wysoko-niemieckiego 

helleviur oraz średnio-dolno-niemieckiego4 Heller oznaczających: piekielny ogień, piekło, czy też 

diabelskie imię w odniesieniu do osoby posiadające cechy chojraka, osoby bez skrupułów, takiej, 

która się przed niczym nie cofnie czy też takiej, która ma diaboliczny i podstępny charakter5. 

                                                             
1
 Język średnio-wysoko-niemiecki (niem. Mittelhochdeutsch) – historyczna forma języka niemieckiego. Formę tę 

poprzedza język staro-wysoko-niemiecki, zaś po niej nastąpił język wczesno-nowo-wysoko-niemiecki. Badacze 
przyjmują, że funkcjonowała ona w przybliżeniu w okresie między rokiem 1050 a rokiem 1350. Niektóre źródła za 
cezurę koocową przyjmują rok 1500.  
2
 R. und V. Kohlheim, Duden Familiennamen – Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2000, s. 316. 

3
 Tamże, s. 234. 

4
 Język średnio-dolno-niemiecki – etap rozwoju języka dolnoniemieckiego pomiędzy starosaksooskim a 

współczesnym. Powstał ze starosaksooskiego po XII wieku. 
5
 https://www.namenforschung.net, *dostęp: 12.08.2020+.  

https://www.namenforschung.net/


 

  

  
www.hellfeier.net | 3 | 

 

1.3 Niemiec/Niemietz 

 

Forma pisowni współczesnego, polsko brzmiącego nazwiska Niemiec (niem. Niemietz), w 

przypadku badanych przodków i parafii objętej badaniami, nie jest tak oczywista, jak mogłoby się 

wydawać. Okazuje się, że nazwisko to w znanej niemieckojęzycznej pisowni Niemietz pojawia się 

regularnie dopiero w latach 80. XIX wieku. Sporadycznie również w latach 60. i 70. XIX wieku. Im 

starsze dokumenty, tym na bardziej zaskakujące formy pisowni można natrafić.  

Jako przykład mogą posłużyć tutaj dzieci Constantina Niemietza6 (1837-1911) i jego dwóch 

żon. W pięciu przypadkach nazwiska dzieci w księgach chrztów zapisano, jako Niemietz, w jednym 

Niemiec oraz Nimiec. Natrafiono też na cztery formy pisowni, w której pierwszą literę „N” 

zastąpiono literą „M”: Miemietz (trzy razy) oraz Mimiec (jeden raz). Na początkowym etapie 

poszukiwań zapisy te interpretowano, jako błąd pisarski albo też bardzo dziwny zapis litery „N”. 

Jednak analiza porównawcza z innymi nazwiskami oraz imionami zaczynającymi się na „M”, 

potwierdziła, iż zapisy te są prawidłowe. 

 

 

◄ Urodzona w 1867 r. Josepha 
Miemietz 

 

◄ Urodzony w 1878 r. Constantin 
Mimiec z widocznym zapisanym 
wcześniej nazwiskiem „Miemiez” 

 

1.4 Kuczera 

 

Nazwisko to posiada dwie główne formy pisowni: polsko brzmiącą Kuczera i niemiecko 

brzmiącą Kutschera. W parafii Racławiczki, z której pochodzi ta gałąź rodziny natrafiono również 

na pisownię pośrednią – Kutsera, przy czym nie dotyczy ona bezpośrednich przodków tej rodziny. 

Według słownika nazwisk Kutschera wzięło się z języka czeskiego i pochodzi od słowa kučera 

oznaczającego lokowane, kręcone włosy (niem. Haarlocke, Lockenhaar)7. Znając jednak język 

niemiecki, nie da się oprzeć wrażeniu, że nazwisko to może mieć całkiem inne znaczenie i może się 

wywodzić od niemieckich słów: Kutsche (powóz, dorożka) albo Kutcher (dorożkarz) z sufiksami –ra 

oraz -a. W tym przypadku nazwisko to wywodziłoby się od wykonywanego zawodu – dorożkarza.  

Słownik nazwisk podaje, że słowo Kutsche zostało zapożyczone w XVI wieku z języka 

węgierskiego. Zachodzą zaś przypuszczenia, że określenie kotsi wywodzi się od miejscowości Kocs, 

położonej na północy-zachód od stolicy Węgier – Budapesztu, w której to podobno produkowano 

dorożki (pierwotnie, jako pojazd z jednym, uplecionym z jakiegoś materiału, fotelem). Na dzień 

dzisiejszy nie da się tego rzeczowo udowodnić8. 

 

                                                             
6
 Sporną kwestią była odmiana niemieckiej pisowni nazwiska przez polskie przypadki. Po konsultacji z Andreą 

Smolarz, redaktorką i korektorką tekstów, zdecydowano się na odmianę typu Niemietza, zamiast Niemtza. 
Mianownik: Niemietz, dopełniacz: Niemietza, celownik: Niemietzowi, biernik, Niemietza, narzędnik: Niemietzem, 
miejscownik: Niemietzu, wołacz: Niemietzu. Na podstawie: Słownik gramatyczny języka polskiego. 
7
 R. und V. Kohlheim, Duden Familiennamen – Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2000, s. 406. 

8
 Tamże, s. 406. 
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2 Przykładowe opisy historii rodzin 
 

2.1 Protoplasta Paweł Helfajer 

 

Paweł jest najstarszym znanym przodkiem rodziny Hellfeier w linii prostej (po mieczu), 

którego pokrewieństwo, na podstawie odnalezionych dokumentów, udało się potwierdzić. Był on 

5xpradziadkiem Romualda Hellfeiera (1882–1947). Razem z najmłodszymi jego potomkami 

stanowi to 12-pokoleniowe drzewo genealogiczne tej rodziny. 

O najstarszym przodku – protoplaście – nie ma zbyt wielu informacji. W kościelnych księgach 

ślubów z lat 1697–1716 odnalezione zostały adnotacje o kilkorgu jego dzieci, które brały śluby w 

kościele w Łączniku. Dziećmi tymi byli: syn Pawel (∞1697), córka Marißia (∞1700), córka 

Susanna (∞1706), syn Baltzer (∞1707), syn Jaß (∞1713) oraz córka Anna (∞1716)9.  

 

Data ślubu Mąż Żona 

1.09.1697 Pawel Helfeyer 
Marißia Penkawinau z Łączniku. Jej 

ojcem był Jore Penkawe 

2.02.1700 Bartek Honisch z Przechodu Marißia Hellfeyer 

4.05.1706 Jora Jendla, z Ogiernicza Susanna Helfeyer 

24.07.1707 Baltzer Helfeyer Marianna Boczion z Pogórze 

17.09.1713 Jaß Helfeyer 
Marißia Tatura z Mokrej. Jej ojcem 

był nieżyjący już Jakub 

2.08.1716 
Pawel Krukowka, wdowiec z 

Łącznika 
Anna Helfeyer 

Tabelaryczne zestawienie wszystkich ślubów wraz z dodatkowymi informacjami 

 

Pawłowi nie było dane dożyć ożenku wszystkich jego dzieci. W roku 1706 r., kiedy ślub brała 

jego córka Susanna, on sam już nie żył, o czym informuje adnotacja w księdze pogrzebów: „Susanna 

po nieboscz.[yku] Gawlie Helfeyeru”10. Paweł zmarł w 1704 r. i pochowany został 2 lipca na 

cmentarzu w Łączniku11. Z racji tego, że w tamtym okresie w księgach pogrzebów zapisywano tylko 

daty pogrzebu, nie da się ustalić dokładnej daty śmierci (można tylko przypuszczać, że było to 2-3 

dni wcześniej, bo przeważnie taki czas mijał od śmierci parafianina, do jego pochówku). W tak 

starych zapisach nie odnotowywano również wieku zmarłej osoby, przez co nie ma możliwości 

chociażby oszacowania przybliżonego roku jego urodzenia. 

 

 
Adnotacja o pogrzebie Pawla Helfeyera, siodłaka z Pogórza, 1704 r. 

 

Na tym jednak, informacje o najstarszym znanym przodku, się nie kończą. Jednym z 

dokumentów, na który – że tak to pozwolę sobie nazwać – „załapał” się protoplasta tejże linii 

Hellfeierów, jest inwentarz majoratu prószkowsko-chrzelickiego (czes. Inventář panství Pruskov a 

                                                             
9
 Tłumaczenie imion: Paweł, Maria, Zuzanna, Baltazar, Jan i Anna. 

10
 Ks.-Ś. par. Łącznik, 1766-1827, s. 32. 

11
 Ks.-P. par. Łącznik, 1696-1765, s. 29. 
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Chřelice)12. W tym pochodzącym z 1702 r. inwentarzu Paweł widnieje w wykazie gospodarzy z 

Pogórza – jako Paul Helfeӱer. Reprezentował on jedną z dwóch rodzin o tym nazwisku, które w 

tamtym czasie mieszkały w parfii Łącznik. Drugą osobą był gospodarz z sąsiednich Chrzelicach – 

Bartec Helfeӱer. 

 

  
Paul Helfeӱer z Pogórza Bartec Helfeӱer z Chrzelic 

 

2.2 Rodzina Gruchmann w najstarszych dokumentach 

 

Kataster Karoliński – lata 20. XVIII wieku 

 

„Kataster Karoliński 1722–1726” powstał dla celów podatkowych monarchii habsburskiej i 

obejmuje obszar Górnego i Dolnego Śląska. Został on sporządzony na zarządzenie cesarza Karola VI 

(1685-1740) celem zastąpienia nim starego katastru podatkowego z roku 1527. Zawiera on w 

głównej mierze informacje o sytuacji gospodarczej mieszkańców, protokoły rewizyjne dotyczące 

posiadanych nieruchomości, tabele podatkowe oraz spisy podatkowe13.  

W 1725 r. w Pogórzu mieszkał Lorentz, którego nazwisko jednym razem zapisano, jako 

Gruhman (przez samo „h”) a innym razem jako Gruchmann (przez „ch”) 14. Innym mieszkańcem o 

takim nazwisku był mieszkający w 1723 r. w sąsiednim Łączniku zagrodnik Urbann Gruchman15. 

W publikacji poświęconej temu samemu dokumentowi, ale z historycznych okręgów Biała i 

Prudnik, w miejscowości Niemysłowice w 1722 r. mieszkał niejaki Hanns Grohmahn16. 

 

Urbann Gruchman z Łącznika (po lewej) i Lorentz Gruhman z Pogórza (po prawej) 

 

Akta podworskie z Chrzelic – 1758 r. 

 

Akta podworskie z Chrzelic z 1758 r., zwane potocznie urbarzem chrzelickim, zawierają spis 

miejscowości, które w tamtym czasie wchodziły w skład dóbr chrzelickich17. Księga ta poza 

informacjami o gospodarzach, spisach powinności czy odpisach dawnych nadań i przywilejów, 

                                                             
12

 Moravský zemský archiv v Brně, Inventář panství Pruskov a Chřelice, sygn. 789/a. 
13

 Der Altkreis Oberglogau im Karolinischen Steuerkataster von 1722/26, 2016, s. 25, 27. 
14

 Tamże, s. 304, 306, 307. 
15

 Tamże, s. 246 i 251. 
16

 Der Altkreis Zülz und Neustadt im Karolinischen Steuerkataster von 1722/26, 2018, s. 276, 283. 
17

 W 1758 r. w skład dóbr chrzelickich wchodziło 14 miejscowości: Borek (Leopoldtsdorff), Brzeźnica (Brzeßnitz), 
Chrzelice (Chrzelitz), Dziedzice (Dziedzitz, Dziedzietz), Frącki (Frontzke), Łącznik (Lontznick), Mokra (Mocker), Nowa 
Wieś Prudnicka (Neüdorff), Oracze (Oratsch, Oratsche), Pogórze (Pogorß), Przechód (Przÿchodt), Radostynia 
(Radtstein), Rzymkowice (Ringwitz), Strzeleczki (Klein Strelitz, Klein Strzelitz) i Ścigów (Schiegaú). 
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zawiera szczegóły dotyczące podziału wsi na niwy, tj. większe części, które z kolei podzielone są na 

– mówiąc współczesnym językiem – działki18. 

W dokumencie tym w dwóch miejscowościach odnaleziono osoby o nazwisku Gruchmann. W 

Pogórzu były to dwie osoby i obydwie nazywały się Baltzer Gruchmann, przy czym jeden z nich 

był gospodarzem (Bauer) a drugi chałupnikiem (Häusler). Zaś w Nowej Wsi Prudnickiej mieszkał 

chałupnik Johann Gruchman̄19. 

 

 
Widoczny pod numerem 9 gospodarz Baltzer Gruchmann z Pogórza 

 

2.3 Friedrich Haberecht z Chrzelic 

 

Według informacji zawartych w monografii Chrzelic, Friedrich był owczarzem i w połowie XIX 

wieku osiedlił się w Chrzelicach. Jego rodzina zaś pochodziła z okolic Drezna. W 1880 r. jego syn 

Eduard (1858–1918) przejął działający już od ponad 100 lat, warsztat bednarski w Chrzelicach20.  

Z jego tablicy nagrobnej wynika, że urodził się on 12.03.1820 r., a zmarł 16.07.1872 r. w 

Brzeźnicy. Jego żoną była Pauline z domu Hamppel, której nagrobek znajduje się kilka metrów od 

grobu Friedricha. Z zamieszczonych tam inskrypcji wynika, iż urodziła się ona w 1824 r. (dnia 24.), 

a zmarła w roku 1898 (dnia 1.). Niestety z jej płyty nagrobnej skute zostały niemieckojęzyczne 

nazwy miesięcy, przez co nie da się zidentyfikować miesiąca urodzenia i śmierci. 

 

 

 
Nagrobek Friedricha na cmentarzu w Łączniku21 

 

                                                             
18

 Jedną z nielicznych pozycji wydawniczych opisujących szerzej chrzelicki urbarz jest opracowanie S. 
Golachowskiego, Nad urbarzem chrzelickim *w:+ „Studia Śląskie”, Seria nowa, tom XX (1971), s. 95. 
19

 APO, Akta podworskie z Chrzelic , sygn. 1, s. 77, 132. 
20

 E. Murlowski, Chrzelice 1306-2006, s. 72. 
21

 Fot. R. Hellfeier. 
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2.4 Szkice polowe zabudowań rodziny Szkop 

 

Na pewnym etapie poszukiwań padło pytanie: gdzie w Racławiczkach przez tyle pokoleń 

mieszkała rodzina Szkop, skoro wiadomym jest, że działka na obecnej ul. Plebiscytowej 15, należała 

dawniej do innej rodziny. Pierwsze domysły w tym temacie pojawiły się po odnalezieniu odpisu 

aktu małżeństwa rodziców Gertrudy Kern z domu Majer (1921–2014), która mieszkała na ul. 

Plebiscytowej 26 w Racławiczkach i której matka Anna (+1959) pochodziła z rodziny Skop.  

 

  

Dom na ul. Plebiscytowej 26 

czerwiec 2015 

Dom na ul. Plebiscytowej 26 ze „starą remizą” na 

pierwszym planie, marzec 2016 

 

Nieco więcej szczegółów dotyczących działek położonych w tej części Racławiczek, wraz z 

informacjami o byłych właścicielach udało się odnaleźć w dokumentach Wydziału Geodezji i 

Kartografii Starostwa Powiatowej w Krapkowicach (WGiK), gdzie na tzw. szkicach polowych z 

ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku znajdują się pewne wzmianki związane z poszukiwanymi 

przodkami. 

Pierwszy z prezentowanych 

szkiców (widoczny po lewej 

stronie) pochodzi z 1884 roku22 i 

prezentuje rozmieszczenie 

zabudowań na rogu obecnych 

ulic: Osiedle i Plebiscytowej. 

Warto zwrócić tu uwagę na 

działki, które należały ówcześnie 

do: Antona Smiczka, Paula 

Heyduka i Josefa Schkoffa (w 

przypadku tego nazwiska 

zakładam, że nastąpiła tu jakaś 

pomyłka i powinno ono brzmieć Schkopp). 

Wymieniony, jako pierwszy Anton to prawdopodobnie teść twojego pradziadka Johanna 

(1861–1935). Jego żoną była Josefa (1867–1911), a jej ojcem – jak wiemy z dokumentów 

kościelnych – był Anton Smyczek. 

                                                             
22

 UGiK, szkice polowe z Racławiczek, lata 1877-1887, s. 47. 



 

  

  
www.hellfeier.net | 8 | 

 

Otwarte pozostaje pytanie: kim był Josef Schkoff/Schkopp, który na mapie wzmiankowany jest 

jako krawiec (Schneider) i na którego działce znajdował się dom mieszkalny oraz obora. Analizując 

drzewo genealogiczne, można domniemać, iż osobą tą jest ktoś wywodzący się z gałęzi Thomasa 

Skoppa (1789-1839) i jego żony Susanny z domu Hayduk. Małżeństwo to miało m.in. córkę 

Susannę (*1830), która w 1854 r. urodziła nieślubnego syna Josepha Skoppa. 

 

2.5 Jacob Weiss w urbarzu z 1758 roku 

 

Urbarz chrzelicki z 1758 r. znany jest również pod nazwą „Akta dóbr rodziny Prószkowskich w 

Chrzelicach”23. Jest to dokument, który zawiera spis miejscowości, wchodzących w tamtym czasie w 

skład dóbr chrzelickich24. Księga ta zawiera m.in. informacje o gospodarzach, spisach powinności 

czy odpisach dawnych nadań i przywilejów25.  

W dokumencie tym odnaleziono jedną osobę o nazwisku Weihs i był nią wolny zagrodnik 

Jacob Weiß z Brzeźnicy26. A to oznacza, iż opisywany w tej części dokumentacji Jacob, to ten sam, 

którego wzmiankuje urbarz. 

 

 

◄ 13. Jacob Weiß  

mieszkaniec Brzeźnicy w 1758 r. 

 

Najciekawszą jednak częścią urbarza i najbardziej cenną pod kątem historycznym, jest 

szczegółowy podział wsi na niwy (niem. Gewende), tj. większe części, które z kolei podzielone są – 

mówiąc współczesnym językiem – na działki. Każdej z takich działek przypisany jest gospodarz, 

który na niej mieszkał – w przypadku obszarów zabudowanych albo na niej gospodarował – w 

przypadku pół i łąk. Dzięki temu, można z bardzo dużą dokładnością pokazać, gdzie w 1758 r. – 

czyli 263 lata temu – mieszkała dana rodzina. I również w przypadku opisywanego tutaj Jacoba jest 

to możliwe. 

W 1758 r. obszar, na którym gospodarował i mieszkał Jacob Weiß znajdował się we 

wschodniej części miejscowości i miał powierzchnię 232/8 mórg (ok. 5,75 ha), na którą składał się 

dom i ogród. Ówcześnie było to największe powierzchniowo gospodarstwo w całej Brzeźnicy, a 

drugim w kolejności, jeśli chodzi o powierzchnię, gospodarzem był Mathes Deßtzka – również 

wolny zagrodnik, który gospodarował na obszarze 171/8 mórg (ok. 4,25 ha). Kolejni zagrodnicy 

mieli do dyspozycji od 5 do nieco ponad 8 mórg. W Brzeźnicy mieszkało ówcześnie tylko dwóch 

chałupników.  

Analizie poddano również współczesny układ działek w tej części Brzeźnicy, w odniesieniu do 

obszaru z 1758 r. Obecnie w miejscu tym znajdują się m.in. działki o numerach 651/3, 651/5, 

651/6, 652, 653, 654, 655, 656, 657 oraz 658. Przy czym miejsce na mapie z 1758 r., na którym 

                                                             
23

 APO, Akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1. 
24

 W 1758 r. w skład dóbr chrzelickich wchodziło 14 miejscowości: Borek (Leopoldtsdorff), Brzeźnica (Brzeßnitz), 
Chrzelice (Chrzelitz), Dziedzice (Dziedzitz, Dziedzietz), Frącki (Frontzke), Łącznik (Lontznick), Mokra (Mocker), Nowa 
Wieś Prudnicka (Neüdorff), Oracze (Oratsch, Oratsche), Pogórze (Pogorß), Przechód (Przÿchodt), Radostynia 
(Radtstein), Rzymkowice (Ringwitz), Strzeleczki (Klein Strelitz, Klein Strzelitz) i Ścigów (Schiegaú). 
25

 Jedną z nielicznych pozycji wydawniczych opisujących szerzej chrzelicki urbarz jest opracowanie S. 
Golachowskiego, Nad urbarzem chrzelickim *w:+ „Studia Śląskie”, Seria nowa, tom XX (1971), s. 95. 
26

 APO, Akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1, s. 107. 
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widoczne są dwa zabudowania, to współcześnie fragment działki numer 561/6, która rozciąga się 

na północ i wschód i stanowi obszar o powierzchni 4,6 ha, co ukazuje poniższa mapa. 

 

 
Zabudowana część Brzeźnicy z działką numer 13, na której mieszkał i gospodarował Jacob Weiß27 

 

 
Widok tej samej części Brzeźnicy na współczesnej mapie satelitarnej28 

 

  

                                                             
27

 Opracowanie własne autora na postawie: APO, Akta podworskie z Chrzelic, sygn. 1, s. 105. 
28

 Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html. 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html
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3 Bibliografia i źródła 
 

Jedną z najważniejszych części opracowywanych przeze mnie dokumentacji z poszukiwań, jest 
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(przykład poniżej). 
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