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Ernst Abraham Hennig 
—  archiwista królewski (1771-1815)

W duplikatach ksiąg metrykalnych parafii ewangelickiej w San- 
tocznie (Zanzhausen) powiatu gorzowskiego z 1815 r. istnieje akl zgo
nu Ernesta Abrahama Henniga, dyrektora Tajnego Pruskiego Archi
wum Państwowego w Królewcu, który podróżując dyliżansem poczto

wym z Królewca do 
Berlina, 23 maja 1815 
r. w Santocznie nagle 
zakończył żywot.

W wyniku 
przeprow adzonych 
poszukiwań mających 
na celu uzyskanie bliż
szych informacji doty
czących tej nieprze
ciętnej osoby okazało 
się, iż w „Leksykonie 
biograficznym archi
wistów niemieckich” 
Wolfganga Leescha 
pod hasłem  „H en
nig” znajdują się krót
kie dane biograficz

ne wyżej wymienionego,jak też zapis o zgonie w Santocznie.
Ernst Abraham Hennig urodził się w Tharau (Prusy Wschod

nie) 12 listopada 1771 r. Ojciec, Georg Ernst Sigismund, był ewange
lickim proboszczem, a następnie radcą konsystorialnym i profesorem

Akt zgonu E. ,4 . Henniga (Archiwum Państwowe w Szcze
cinie Oddział w Gotzowie Wlkp. Sad Olnnodowy w Goizo- 
wieWlkp., sygn. 14422)



106 Stanisława Janicka

teologii na uniwersytecie w Królewcu. Ernst Abraham studiował teolo
gię w Królewcu i w 1805 r. uzyskał doktorat filozofii. W latach 1792-
1798 pracował jako  nauczyciel domowy w Kurlandii i na Śląsku. W
1799 r. podjął pracę jako nauczyciel w gimnazjum w Królewcu.

W latach 1806-1809 nauczał w szkole powiatowej w Goldingen w 
Kurlandii. Od 1810 r. był pracownikiem Archiwum Tajnego w Królew
cu, gdzie w maju 1811 r. został powołany na stanowisko dyrektora, bę- 
dącjednocześnie profesorem nauk pomocniczych historii na uniwer
sytecie w Królewcu. Śmierć zaskoczyła go nagle w czasie podróży.



N adw arciański R o cznik
H isto ryczno -Archiw alny

N r 6 / 2

Zofia Nowakowska
Gorzów Wlkp.

Maria Wierzbicka (1895-1987) — pracownik naukowy 
IUNG i gorzowski społecznik*

Była jedną z wielu przesiedleńców z Kresów Wschodnich, 
jacy osiedlili się w naszym mieście i powiecie. Przybyła do Krakowa 15 
czerwca 1946 r. transportem ewakuacyjnym ze Lwowa, gdzie mieszkała 
przy ul. Małeckiego 6 m. 5. Wraz z nią przybyła grupa pracowników 
Oddziału Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskie
go we Lwowie.

18 czerwca 1946 r. zgłosiła się w 
Puławach w Państwowym Instytucie Na
ukowym Gospodarstwa Wiejskiego, in
formując dyrekcję o swoim przyjeździe 
do Polski. Już nazajutrz tenże Instytut 
wystąpił pismem do Ministerstwa Rol
nictwa i Reform Rolnych z wnioskiem 
o zatwierdzenie Marii Wierzbickiej i jej 
koleżanki — Władysławy Horówny do 
pracy w Gorzowie. W piśmie, które 
otrzymały było zaznaczone, że do czasu 
otrzymania zgody Ministerstwa Rolnic
twa będziejuż od dnia 1V I1946 r. otrzy

mywała pobory wg VIII grupy uposażeniowej. 6 lipca 1946 r. zameldo
wała się w punkcie etapowym PUR w Gorzowie, zajmując od razu po
mieszczenia służbowe w dawnym Preussische Landwirtschaftische 
Versuchs und Forschungsanstalten.

Biogram opracowano na podstawie materiałów przechowywanych w Muzeum w 
Gorzowie.


