
Bożena Czwojdrak

Kalendarium

3 września 1291 – wystawienie dokumentu potwierdzającego prawa miejskie 
Oświęcimia przez Mieszka I, księcia cieszyńsko-oświęcimskiego

1291 – powołanie sądu ławniczego 
ok. 1315 – śmierć Mieszka I, księcia cieszyńsko-oświęcimskiego
ok. 1321–1322 – śmierć Władysława I, księcia oświęcimskiego, syna Mieszka I
24 lutego 1327 – złożenie hołdu lennego królowi Czech Janowi Luksembur-

czykowi przez księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka 
1372 – śmierć Jana I Scholastyka, księcia oświęcimskiego, syna Władysława
1375/1376 – śmierć Jana II, księcia oświęcimskiego, syna Jana Scholastyka
1405 – śmierć Jana III, księcia oświęcimskiego, syna Jana II
1433/1434 – śmierć Kazimierza, księcia oświęcimskiego
luty 1438 – najazd i częściowe spalenie miasta przez wojska szlachcica pol-

skiego Dziersława z Rytwian 
8 stycznia 1441 – wystawienie dokumentu poświadczającego chęć przyłącze-

nia księstwa oświęcimskiego do Królestwa Polskiego przez księcia Wacława
19 stycznia 1445 – podział księstwa oświęcimskiego na część toszecką, zator-

ską i oświęcimską
1452 – wyprawa wojewody krakowskiego Jana Tęczyńskiego na Oświęcim 

w odwecie za najazd książąt oświęcimsko-toszeckich na Królestwo Polskie
25 stycznia 1453 – zobowiązanie przekazania zamku i miasta w ręce króla 

polskiego przez księcia Jana IV 
7 lutego 1454 – pobyt przyszłej królowej Polski Elżbiety Rakuskiej na zamku 

oświęcimskim
19 marca 1454 – złożenie hołdu królowi polskiemu Kazimierzowi Jagielloń-

czykowi
11 października 1456 – układ między królem polskim Kazimierzem Jagiel-

lończykiem a księciem oświęcimskim Janem IV w sprawie wykupu księs-
twa oświęcimskiego z rąk księcia



404 Kalendarium

15 października 1456 – poświadczenie kupna księstwa oświęcimskiego wy-
stawione przez Jana (Janusza) IV

21 lutego 1457 – sprzedaż księstwa oświęcimskiego królowi polskiemu za 
50 tys. grzywien

3 marca 1457 – wystawienie kwitu przez księcia oświęcimskiego poświadcza-
jącego przejęcie wspomnianej kwoty z rąk kasztelana krakowskiego Jana 
z Czyżowa

27 maja 1462 – zrzeczenie się przez króla czeskiego Jerzego z Podiebradu na 
rzecz Królestwa Polskiego wszelkich praw do Oświęcimia

27–29 lipca 1471 – pobyt na zamku oświęcimskim przyszłego króla czeskiego 
Władysława Jagiellończyka wraz z Kazimierzem Jagiellończykiem i Elż-
bietą Rakuską

1496 – śmierć Jana IV, księcia oświęcimskiego, syna Kazimierza
1503 – wielki pożar, zniszczony zamek piastowski
1508 – zakończenie odbudowy zamku 
11–12 kwietnia 1518 – pobyt na zamku przyszłej królowej Polski Bony Sforzy
1519 – zniszczenia miasta i klasztoru Dominikanów spowodowane pożarem
kwiecień 1543 – pobyt na zamku Elżbiety Habsburżanki, przyszłej królowej 

Polski
1563 – wydanie w Wenecji map księstwa oświęcimskiego i zatorskiego autor-

stwa Stanisława Porębskiego
26 marca 1563 – wystawienie pierwszego aktu inkorporacji księstw zatorskie-

go i oświęcimskiego do Królestwa Polskiego
1564 – miasto i odbudowany klasztor zniszczone w wyniku wybuchu pożaru
25 lutego 1564 – wystawienie drugiego aktu inkorporacji i ostateczne wciele-

nie ziem do Królestwa Polskiego
11 kwietnia 1564 – pierwsza sesja sądu grodzkiego na zamku oświęcimskim 

i wyznaczenie przez starostę oświęcimskiego pierwszego sędziego i pisarza 
grodzkiego

18/19 czerwca 1574 – ucieczka z Polski przez Oświęcim Henryka Walezego, 
króla Polski

30 kwietnia 1613 – zjazd szlachty księstwa oświęcimskiego i zatorskiego 
w sprawach podatkowych

16 grudnia 1627 – sporządzenie inwentarza przywilejów szlachty oświęcim-
skiej i zatorskiej

10 marca 1636 – wystawienie przez Władysława IV Wazę przywileju dla Ży-
dów oświęcimskich z prawem zamieszkania w mieście i poza murami oraz 
korzystania z synagogi i cmentarza 

1650 – pożar miasta
30 października 1655 – zajęcie miasta przez wojska szwedzkie pod dowódz-

twem Pawła Wirtza 
19 grudnia 1655 – odbicie Oświęcimia z rąk szwedzkich przez wojska Jana 

Torysińskiego
luty 1656 – ponowne zajęcie i spalenie miasta oraz zniszczenie zamku przez 

wojska szwedzkie
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29 maja 1656 – kapitulacja Szwedów na zamku
16 sierpnia 1666 – obrady sejmiku księstw oświęcimskiego i zatorskiego na 

zamku 
1708 – wybuch zarazy, śmierć 349 osób w mieście
6 lipca 1711 – wielki pożar, zniszczone miasto i synagoga
29 sierpnia 1712 – plaga szarańczy w mieście i okolicach
29 maja 1743 – utworzenie szpitala dla ubogich pod wezwaniem św. Mikołaja
15 lipca 1768 – przystąpienie szlachty oświęcimskiej do konfederacji barskiej
5 sierpnia 1772 – przejście pod zarząd austriacki księstwa oświęcimskiego 

w wyniku pierwszego rozbioru Polski
11 września 1772 – wcielenie księstwa oświęcimskiego do Austrii, cesarzowa 

Maria Teresa księżną oświęcimską
30 września 1773 – ratyfikowanie traktatów rozbiorowych
23 sierpnia 1776 – podpisanie w Warszawie aktu Konfederacji Generalnej 

Obojga Narodów przez ostatniego kasztelana oświęcimskiego Stanisława 
Grodzickiego, swój urząd złożył po podpisaniu trzeciego rozbioru Polski 
w 1795 r.

1777 – skasowanie urzędu starosty oświęcimskiego, ostatni starosta Piotr Ma-
łachowski, sądowi grodzkiemu przewodniczy podstarości

12 stycznia 1782 – zniesienie przez Józefa II Habsburga – dekretem kasacji 
zakonów – zakonu dominikanów w Oświęcimiu

22 lipca 1782 – przewodniczenie przez podstarościego ostatni raz sądowi 
grodzkiemu w Oświęcimiu, przejęcie obowiązków podstarościego przez 
sędziego grodzkiego

10 października 1786 – wprowadzenie w Oświęcimiu magistratu (władza 
miejska) – burmistrz i trzech ławników

24 października 1793 – zmiana herbu Oświęcimia przez cesarza Franciszka II 
Habsburga, usunięcie z niego elementów polskich

1804 – powstanie najstarszego zakładu produkcyjnego w Oświęcimiu – Fabry-
ki Wódek i Likierów Jakuba Haberfelda

1805 – wielka powódź skutkiem wylania Soły, częściowo zniszczone wzgórze 
zamkowe wraz z zabudowaniami

1813 – zniszczenie miasta w wyniku ponownej powodzi
1 listopada 1818 – powstanie poczty konnej
2 marca 1820 – zaliczenie przez cesarza Franciszka I księstwa oświęcimskiego 

do krajów Związku Niemieckiego
1831 – zniesienie funkcji burmistrza i postawienie na czele magistratu na-

miestnika
1845 – zburzenie gotyckiego sklepienia w kościele podominikańskim
29 października 1850 – wyłączenie księstwa oświęcimskiego przez cesarza 

Franciszka Józefa I ze Związku Niemieckiego
1856 – przeprowadzenie przez Oświęcim kolei żelaznej z Krakowa do Wiednia
29 sierpnia 1863 – pożar, zniszczony m.in. ratusz i dwie synagogi
1864 – rozebranie spalonego ratusza
1864 – uruchomienie linii kolei żelaznej Wrocław–Katowice
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12 sierpnia 1866 – przywrócenie urzędu burmistrza – pierwszym burmi-
strzem Jan Błonarowicz 

18 czerwca 1866 – wysadzenie mostu kolejowego na Wiśle przez wojska 
pruskie 

27 czerwca 1866 – bitwa pod Oświęcimiem między wojskami pruskimi a au-
striackimi 

1 stycznia 1867 – język polski ponownie językiem urzędowym, Oświęcim 
znów określany miastem królewskim

1867 – burmistrz Feliks Słomka
26 września 1868 – zatrzymanie się w Oświęcimiu cesarza austriackiego 

Franciszka Józefa II
1869 – burmistrzami – Antoni Słowiński i Andrzej Radwański 
1869 – przekształcenie szkoły trywialnej w 4-klasową szkołę główną
1870–1873 – burmistrzem Karol Nowogrodzki
27 października 1871 – uchwalenie przez Radę Miejską zmiany nazw wszyst-

kich ulic z niemieckich na polskie
kwiecień 1872 – rozpoczęcie budowy nowego ratusza
1 września 1872 – wydanie uchwały zezwalającej na powstanie szkoły dla 

dziewcząt
sierpień 1873 – wybuch epidemii cholery w mieście, śmierć około 70 miesz-

kańców 
18 sierpnia 1874 – powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej
1875–1876 – naczelnik Stanisław Rewkowicz
1876 – burmistrz Jędrzej Radwański
1 września 1880 – pobyt w Oświęcimiu cesarza Franciszka Józefa II
1881 – burmistrz Franciszek Knihinicki
23 czerwca 1881 – wybuch pożaru, zniszczony budynek szkoły i kościół 

parafialny
23 kwietnia 1882 – początek budowy mostu kolejowego na Sole
1884 – wybudowanie kolejowego mostu żelaznego na Sole i uruchomienie 

połączenia do Krakowa
1885 – ponowne objęcie urzędu burmistrza przez Jędrzeja Radwańskiego
1886 – objęcie funkcji komisarza przez Edwarda Czermaka
1889 – burmistrz Józef Śmieszek
15 maja 1892 – poświęcenie figury Jana Nepomucena na rynku
1 maja 1893 – założenie klasztoru Sióstr Serafitek
1895 – komisarz Franciszek Scheybal
1896 – komisarz Edward Jaśkiewicz
7 listopada 1899 – poświęcenie nowego kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej 

sióstr serafitek
1900 – utworzenie Domu Salezjańskiego
1901–1908 – burmistrzem Oświęcimia Karol Śmieszek
1904 – wyremontowanie zamku i przekształcenie go w hotel przez nowego 

właściciela Karola Kaschnego 
sierpień 1906 – zjazd Towarzystwa Sokoła w Oświęcimiu
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wrzesień 1906 – wybuch epidemii ospy w mieście
1906 – plany utworzenia komunikacji autobusowej między Kętami a Oświę-

cimiem, uzyskanie ostatecznej zgody dopiero w 1927 r.
22 kwietnia 1907 – powstanie drukarni Adolfa Habera
1909 – Roman Mayzel nowym burmistrzem, urząd sprawował nieprzerwanie 

do 1935 r.
24 maja 1910 – utworzenie w Oświęcimiu c.k. starostwa, rozpoczęło swoją 

działalność 1 lipca tego roku
3 listopada 1911 – powołanie przez Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie 

dla powiatu oświęcimskiego Powiatowego Komitetu Komisji Likwidacyj-
nej – zalążek pierwszych oficjalnych władz polskich na tym terenie

1912 – założenie pierwszej drużyny skautowej, późniejszej Żółtej Jedynki
7 lutego 1915 – uczestnictwo Józefa Piłsudskiego w uroczystym koncercie 

poświęconym rocznicy powstania styczniowego 
1 września 1915 – otwarcie szkoły średniej
1916 – rozpoczęcie budowy tzw. osady barakowej
6 listopada 1918 – Cezary Haller komendantem na powiat oświęcimski
1918 – rozpoczęcie budowy wodociągów miejskich
2 sierpnia 1919 – Oświęcim częścią utworzonego województwa krakowskiego
28 grudnia 1920 – powołanie Powiatowego Komitetu Plebiscytowego
17 marca 1921 – zebranie Powiatowego Komitetu Plebiscytowego 
26 października 1924 – uroczyste otwarcie żelbetowego mostu na Sole
lipiec i sierpień 1925 – dwie powodzie, zalana znaczna część miasta
1 kwietnia 1929 – powstał powiat oświęcimski z siedzibą Wydziału Powiato-

wego na wyremontowanym zamku oświęcimskim
26 czerwca 1929 – wizyta w Oświęcimiu prezydenta Ignacego Mościckiego
1 marca 1930 – pierwszy numer „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, Jan Macek 

pierwszym redaktorem naczelnym 
1 kwietnia 1932 – zlikwidowanie powiatu oświęcimskiego
7 stycznia 1933 – śmierć Leopoldyny Staweckiej 
21 maja 1933 – zlot harcerzy żydowskich w Oświęcimiu, z udziałem około 

400 osób
8 lipca 1934 – uroczyste obchody 25-lecia kapłaństwa ks. Jana Skarbka
23 lipca 1935 – śmierć Romana Mayzela, wieloletniego burmistrza i zasłużo-

nego obywatela Oświęcimia
1935 – zaproponowanie przez ks. Jana Skarbka przygotowania monografii 

miasta
1939 – utworzenie batalionu Obrony Narodowej Oświęcim pod dowództwem 

kapitana Jana Skrzypka
3 i 4 września 1939 – bitwa pod Rajskiem, nieopodal Oświęcimia, złożenie 

poległych na cmentarzu oświęcimskim
4 września 1939 – wkroczenie do miasta oddziałów niemieckich i zmiana 

nazwy miasta na Auschwitz
18 i 19 kwietnia 1940 – rozkaz założenia obozu w Oświęcimiu w istniejącej 

osadzie barakowej
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14 czerwca 1940 – przybycie do obozu pierwszego transportu więźniów
1941 – początek budowy zakładów chemicznych w Dworach
lipiec 1942 – wybuch epidemii tyfusu w mieście 
27 stycznia 1945 – wkroczenie wojsk radzieckich
12 maja 1945 – ukonstytuowanie się Rady Miejskiej z przewodniczącym 

Józefem Spisakiem
30 maja 1945 – Marcin Krzemień wybrany pierwszym burmistrzem po wojnie
1 stycznia 1951 – utworzenie powiatu oświęcimskiego z siedzibą w Oświę-

cimiu




