
„Biała Księga” (martyrologium duchowieństwa – Polska – XX w.) / „White Book” (martyrology of the clergy – Poland – XX century) 
o. Paweł / Fr Paul POLEDNIA - biografia/biography 

© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 22 października 2020 r. strona / page - 1 – 
St Sigismund parish, Słomczyn 22 October 2020 

Ks. Paweł POLEDNIA / Father Paul POLEDNIA 

X.2020 

SPIS TREŚCI / CONTENTS 

Krótki życiorys / Short biography ................................................................................................................................................... 2 
List z obozu / Letter from the camp ............................................................................................................................................... 3 
Dokumentacja zdjęciowa / Photo documentation ......................................................................................................................... 4 
Upamiętnienie / Memorials ........................................................................................................................................................... 6 
Dokumentacja / Documentation .................................................................................................................................................... 8 
 



„Biała Księga” (martyrologium duchowieństwa – Polska – XX w.) / „White Book” (martyrology of the clergy – Poland – XX century) 
o. Paweł / Fr Paul POLEDNIA - biografia/biography 

© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 22 października 2020 r. strona / page - 2 – 
St Sigismund parish, Słomczyn 22 October 2020 

KRÓTKI ŻYCIORYS / SHORT BIOGRAPHY 

Na podstawie „Białej Księgi” „Based on White Book” 

Na świat przyszedł 29.VI.1860 r. w Luboszycach, 
niedaleko Opola, wówczas w niem. Provinz Schlesien (pl. Pro-

wincja Śląsk), części niem. Königreich Preußen (pl. Królestwo 

Prus), wchodzącego w skład niem. Deutscher Bund (pl. Zwią-

zek Niemiecki). 

Filozofię i teologię studiował we Wrocławiu. 

Święcenia prezbiteratu Kościoła Rzymskokatolickiego 
otrzymał 25.VII.1885 r. w katedrze we Wrocławiu. Został 
kapłanem archidiecezji wrocławskiej. 

Posługiwał w: 

1887-1891 — wikariusz — parafia Olesno 
1891-1896 — wikariusz — parafia Chorzów 
1896 — wikariusz — parafia Ligota Turawska 
1896-1916 — proboszcz — parafia Włochy 
1916-1925 — dziekan — dek. Rychtal 
1916-1939 — proboszcz — parafia Krzyżowniki 
1925-1939 — dziekan — dek. Bralin 

Koniec II wojny światowej zastał go w parafii Krzy-
żowniki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
parafia znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej 
i weszła w skład archidiecezji poznańskiej. 

Po niemieckim najeździe na Rzeczpospolitą w IX.1939 r. 
i rozpoczęciu II wojny światowej aresztowany przez 
Niemców po raz pierwszy 3.IX.1939 r. Przez całą noc 
przesłuchiwany w areszcie w Rychtalu. Zwolniony 
następnego dnia, ale gdy wychodząc na schodach 
posterunku odezwał się po śląsku aresztowany 
ponownie. Natychmiast zawieziony do więzienia we 
Wrocławiu. Tam bity i prześladowany. 

Po przesłuchaniach we Wrocławiu przerzucany miał być 
jeszcze między obozami i więzieniami w Namysłowie, 
Bierutowie, Lamsdorf (Stalag VIII B) i Rawiczu. 

Następnie 15.X.1939 r. zesłany do obozu koncentra-
cyjnego KL Buchenwald k. Weimaru w Turyngii 
w Niemczech. Tam ten prawie 80‑letni kapłan był bity, 
prześladowany, zmuszany do ciężkiej pracy w kamienio-
łomach. 

Zginął 7.XI.1939 r. 
 

Born on 29.VI.1860 in Luboszyce, near Opole, then 
in Germ. Provinz Schlesien (Eng. Prowince SIlesia), part of 
Germ. Königreich Preußen (Eng. Kingdom of Prussia), being part 
of Germ. Deutscher Bund (Eng. German Union). 

Philosophy and theology studied in Wrocław. 

Ordained as Roman Catholic Church priest on 
25.VII.1885 in Wrocław cathedral. Became priest of 
Wrocław archdiocese. 

Ministered in: 

1887-1891 — vicar — Olesno parish 
1891-1896 — vicar — Chorzów parish 
1896 — vicar — Ligota Turawska parish 
1896-1916 — parish priest — Włochy parish 
1916-1925 — dean — Rychtal deanery 
1916-1939 — parish priest — Krzyżowniki parish 
1925-1939 — dean — Bralin deanery 

At the end of the II World War ministered in Krzyżowniki 
parish. After Poland regained independence this parish 
found itself within the borders of II Republic of Poland 
and part of Poznań archdiocese. 

After German invasion of Poland in IX.1939 and start of 
the II World War arrested by the Germans for the first 
time on 3.IX.1939. Interrogated throughout the night 
at Rychtal police station. Released next day but when 
while leaving spoke to somebody — on the steps 
of police station — in Silesian got re–arrested. 
Immediately transferred to a prison in Wrocław, where 
tortured and persecuted. 

After interrogations in Wrocław might have been moved 
few times between camps and prisons in Namysłów, 
Bierutów, Lamsdorf (Stalag VIII B) and Rawicz. 

Finally on 15.X.1939 transported to KL Buchenwald 
concentration camp. There this almost 80‑years old 
priest was tortured, persecuted, forced to do slave 
labour in quarries. 

Perished on 7.xi.1939. 
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LIST Z OBOZU / LETTER FROM THE CAMP 

List z KL Buchenwald powiadamiający o śmierci więźnia Letter from KL Buchenwald informing about the death of the 
prisoner 

Wypis: 

W odpowiedzi na Pański list z dnia 30.01.1940 r. 
dowództwo obozu koncentracyjnego informuje, że zgo-
dnie z aktualnym raportem lekarza obozowego, Paweł 
Polednia został przyjęty do izby chorych z powodu 
zapalenia ropowicznego (flegmona) lewej podudzia 
i ogólnego osłabienia organizmu. Na lewym podudzie 
silnie zakażona, wielkości 5 marek, rana. Dolne i górne 
uda opuchnięte. Serce i płuca, bez zmian. Okolice nerek 
wrażliwe na ucisk, silna potrzeba oddania moczu. 
Pomimo odpowiedniego leczenia nie uzyskano poprawy. 
3 listopada 1939 r. pacjent daje się zbadać, fantazjuje, 
opuszcza łóżko. Narastająca niewydolność serca, silne 
majaczenie, szybko postępujące zatrucie krwi. Śmierć 
w dniu 7 listopada 1939 o godzinie 9

15
 w wyniku 

ogólnego zatrucia krwi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmarłego 
poddano kremacji w krematorium w Weimarze. 
Oficjalny akt zgonu należy złożyć w urzędzie stanu 
cywilnego nr 2 w Weimar–Buchenwald. 

Ponieważ adres krewnych zmarłych nie był znany, 
powiadomiono Policję Państwową we Wrocławiu w celu 
zawiadomienia. 

Komendant obozu 

I.A. 

Shott, komisarz kryminalny 

Copy: 

In response to your letter of 1/30/40. The command 
of the concentration camp informs you that according to 
the present report of the camp doctor, Paul Polednia 
was admitted to the infirmary because of a phlegmone 
inflammation on the left lower leg and general 
weakness of the body. On his left lower a five-mark-
sized, heavily infected wound. The lower and upper 
thighs swollen. Heart and lungs no change. Kidney area 
sensitive to pressure, strong urge to urinate, no 
improvement could be achieved despite appropriate 
treatment. On November 3, 1939: the patient lets 
himself be examined, fantasizes, leaves the bed, 
increasing weakness of the heart, strong delirium, 
rapidly progressing blood poisoning. Occurrence 
of death on November 7, 1939 at 9.15 a.m. from general 
blood poisoning. 

According to the existing regulations, the deceased was 
cremated in the crematorium in Weimar. The official 
death certificate must be applied for at registry office 
two in Weimar Buchenwald. 

Since the address of the relatives of the deceased was 
not known, the State Police in Wroclaw was asked 
to notify them. 

Camp commandant 

I.A. 

Schott, criminal commissionerd 
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA / PHOTO DOCUMENTATION 
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UPAMIĘTNIENIE / MEMORIALS 

 
Tablica pamiątkowa, Krzyżowniki 

źródło: „Biała Księga” 
Commemorative plaque, Krzyżowniki 

source: „White Book” 

 
Ołtarz, kaplica męczenników, 

katedra pw. św. Piotra i św. Pawła, Poznań 
źródło: „Biała Księga” 

Altar, Martyrs chapel 
Peter and Paul cathedral, Poznań 

source: „White Book” 
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Tabliczka pamiątkowa 

Pomnik Państwa Podziemnego 
Poznań 

źródło: „Biała Księga” 

Commemorative plaque 
Clandestine State Monument 

Poznańi 
source: „White Book” 
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DOKUMENTACJA / DOCUMENTATION 

 
Transkrypt listu z KL Buchenwald 

o śmierci ks. Pawła Poledni 
źródło: zasoby p. Franciszkak Michała Polednii 

Transcript of the letter from KL Buchenwald 
about Fr Paul Polednia's death 

source: Mr Frank Michael Polednia’s archives 
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Certyfikat śmierci z KL Buchenwald 
źródło: zasoby p. Franciszkak Michała Polednii 

KL Buchenwald death certificate 
source: Mr Frank Michael Polednia’s archives 

 
Karta rejestracyjna KL Buchenwald 

źródło: https://arolsen-archives.org/ 
KL Buchenwald registration card 

source: https://arolsen-archives.org/ 

https://arolsen-archives.org/
https://arolsen-archives.org/
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Dokumentacja KL Buchenwald 
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KL Buchenwald archives 

source: https://arolsen-archives.org/ 
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