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Ze Hindynburga  

 

Ze Hindynburga wspomnioł żech chopa  

Z kerym i Polska miała utropa  

Niy groł na nosie mu żodyn Laszek  

Łon sie nazywoł Hanys Lukaschek  

 

Dyć był to Ślonzok i Niymiec wielki  

Co dlo ideji ściyrpioł trud wszelki  

Szczimoł Gestapo Sowietow szczimoł  

Adenauera tyż teka czimoł  

 

A burgemajstrym był w Zobrzu przeca  

Jak go wygnali z polskego neca  

Niy trza już dzisioj ciepać nań berga  

Jak łon kamratym był Stauffenberga.   
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Hans Lukaschek 

 

Hans Lukaschek (ur. 22 maja 1885 r. we Wrocławiu, zm. 26 stycznia 1960 r. we Fryburgu Bryzgowijskim) 

– niemiecki urzędnik państwowy, działacz polityczny, doktor nauk prawnych. 

Pochodził z inteligenckiej rodziny, ukończył gimnazjum we Wrocławiu oraz studia prawnicze we Wrocławiu 

i Berlinie, uzyskując tytuł doktora. W latach 1912–1933 był członkiem Niemieckiej Partii Centrum. Do 1916 

roku pracował w ministerstwie sprawiedliwości, a 10 maja 1916 roku został burmistrzem Rybnika. Na 
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stanowisku tym pozostał do roku 1918. 9 listopada 1918 roku mianowano go 

tymczasowym landratem powiatu rybnickiego, zaś 3 lutego 1919 roku oficjalnie objął tę funkcję, którą 

piastował do 25 marca 1920 roku. W latach 1918–1922 był jednym z kierowników niemieckiego frontu 

propagandowego we Wrocławiu i na Górnym Śląsku, a w latach 1919–1920 również ekspertem w 

niemieckiej delegacji nakonferencję pokojową w Paryżu. Był także współtwórcą niemieckiego Wolnego 

Stowarzyszenia dla Obrony Górnego Śląska (Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens) i Związku 

Wiernych Ojczyźnie Górnoślązaków (Verband Heimattreuer Oberschlesier) oraz przywódcą Wydziału 

Międzyfrakcyjnego (Interfraktioneller Ausschuss), a następnie Wydziału Śląskiego (Schlesischer 

Ausschuss). Współpracował z Niemieckim Komisariatem Plebiscytowym (Plebiszitkomissariat für 

Deutschland). Od 1922 roku był przedstawicielem Niemiec w Górnośląskiej Komisji Mieszanej. W 1927 roku 

został jednak usunięty z województwa śląskiego za szpiegostwo polityczne. 17 marca tego samego roku 

objął urządNadburmistrza Zabrza, który pełnił do 4 kwietnia 1929 roku. W tym samym roku został 

nadprezydentem prowincji górnośląskiej. Równolegle do tej funkcji pełnił także rolę prezydenta rejencji 

opolskiej
[4]

. W maju 1933 roku został zmuszony do rezygnacji i przeszedł w stan spoczynku. W latach 

1935–1944 pracował jako adwokat we Wrocławiu. Dzięki znajomości z Helmutem Jamesem von 

Moltke dołączył do Kręgu z Krzyżowej (Kreisauer Kreis). Po zamachu na Hitlera został aresztowany 

przez gestapo i umieszczony w obozie w Ravensbrück
[7]

, skąd został zwolniony 22 kwietnia 1945 roku
[8]

. 

Po II wojnie światowej przebywał w Turyngii, gdzie współtworzył CDU. W latach 1945–1946 był 

wicepremierem ds. rolnictwa i leśnictwa w rządzie krajowym Turyngii. W roku 1946 ponownie został 

aresztowany, tym razem przez radzieckie władze okupacyjne za działalność rewizjonistyczną. W 1948 roku 

został wiceprezesem Trybunału Najwyższego Trizonii w Kolonii. W latach 1949–1953 był ministrem do 

spraw wypędzonych w pierwszym rządzie Konrada Adenauera
[7]

.  

Więcej na stronach internetowych 

m.in. polecamy szeroki życiorys                                                                                       

http://www.kas.de/wf/de/71.8463/  i inne 

http://roma http://www.kas.de/wf/de/71.8463/quil.blog.onet.pl/2008/03/17/ksiadz-reginek-teofil-kupka-i-hans-

lukaschek/  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Landrat_(Prusy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Rybnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_pokojowa_w_Pary%C5%BCu_(1919)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Freie_Vereinigung_zum_Schutze_Oberschlesiens&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Freie_Vereinigung_zum_Schutze_Oberschlesiens&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verband_Heimattreuer_Oberschlesier&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verband_Heimattreuer_Oberschlesier&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfraktioneller_Ausschuss&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfraktioneller_Ausschuss&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schlesischer_Ausschuss&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecki_Komisariat_Plebiscytowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ska_Komisja_Mieszana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie_(II_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadburmistrz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabrze
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk_(prowincja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejencja_opolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejencja_opolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Lukaschek#cite_note-ter-4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Helmut_James_von_Moltke
http://pl.wikipedia.org/wiki/Helmut_James_von_Moltke
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85g_z_Krzy%C5%BCowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_20_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck_(KL)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck_(KL)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Lukaschek#cite_note-gdw-8
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turyngia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Chrze%C5%9Bcija%C5%84sko-Demokratyczna_(Niemcy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewizjonizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trizonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_(Niemcy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Federalne_Ministerstwo_do_spraw_Wyp%C4%99dzonych,_Uchod%C5%BAc%C3%B3w_i_Ofiar_Wojny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Federalne_Ministerstwo_do_spraw_Wyp%C4%99dzonych,_Uchod%C5%BAc%C3%B3w_i_Ofiar_Wojny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_rz%C4%85d_Konrada_Adenauera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_rz%C4%85d_Konrada_Adenauera
http://www.kas.de/wf/de/71.8463/
http://romaquil.blog.onet.pl/2008/03/17/ksiadz-reginek-teofil-kupka-i-hans-lukaschek/
http://romaquil.blog.onet.pl/2008/03/17/ksiadz-reginek-teofil-kupka-i-hans-lukaschek/

