
13 listopada 2018 – Cykl Moja rodzina. Spotkania genealogiczne.  Tytuł: Ze Lwowa przez Karyntię 

do Zamościa. Opowieść o moim dziadku ojczystym Ludwiku Bayerze (1877 – 1938) muzyku i 

urzędniku skarbowym.   
 

 

 

Ludwik Bayer (ur. 4.01.1877 Lwów – zm. 

13.05.1938 Zamość) związany był z zamojskim Urzędem 

Skarbowym od połowy 1916 r.  

Od 1903 r. pracował w Urzędzie Skarbowym we 

Lwowie. Również we Lwowie uzyskał wykształcenie i 

mieszkał do sierpnia 1914 r.  

Posiadał również wykształcenie muzyczne, dzięki 

czemu prowadził własny zespół instrumentalny (grał na 

skrzypcach i na klarnecie).  Z zespołem tym przed I Wojną 

koncertował we lwowskich restauracjach i kawiarniach.  

W sierpniu 1914 r. został mobilizowany do armii 

austriacko-węgierskiej.  Ze względu na wiek, został najpierw 

przydzielony do jednostek pomocniczych na zapleczu frontu 

wschodniego (najprawdopodobniej 19 Pułku Landsturmu-

Lwów),  a w połowie 1915 r. przeniesiony do jednostek 

bojowych, na front włoski w Karyntii (92 Dywizja Piechoty 

AGP Rohr),  przebywał tam do czerwca 1916 r.  

W pierwszej połowie  1916 roku, ze względu na 

swoje umiejętności muzyczne, dodatkowo uzyskał funkcję 

orkiestranta i z landsturmową orkiestrą dawał koncerty w 

szpitalach polowych dla rannych żołnierzy w Karyntii.  

W drugiej połowie  1916 roku  został zwolniony ze 

służby frontowej, powrócił do Lwowa i do tamtejszego 

Urzędu Skarbowego.  Z Urzędu Skarbowego został służbowo 

przeniesiony do Zamościa, do tworzącego się pod nadzorem austriackich władz wojskowych, zamojskiego Urzędu 

Skarbowego.  W zamojskim Urzędzie Skarbowym  Ludwik Bayer pracował do 30 VI 1928 r.,  w końcowym 

okresie na stanowisku sekretarza Urzędu. 

 Z dniem 1lipca  1928 r. został przeniesiony na emeryturę.   

Już będąc na emeryturze działał w Komitecie Rodzicielskim Szkoły Powszechnej Nr 2 oraz był 

społecznym opiekunem Szkoły Powszechnej Nr 6 w Zamościu - Nowej Osadzie.  

W latach 30- tych był też członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej - Obwód nr 7 w Nowej Osadzie 

(plakat OKW Zamość w galerii AP w Zamościu).  Był też, wraz z żoną Weroniką z Kominiaków, jednym z 

członków-założycieli społecznego Komitetu Budowy Kościoła p.w. św. Krzyża w Nowej Osadzie.  

Zmarł w Zamościu 13 V 1938 r. i został 

pochowany na tutejszym Cmentarzu 

Parafialnym. 
 

                                          Zamość współczesny - ratusz 


