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PROTESTANCI WROCLAWSCY PO II WOJNIE SWIATOWEJ 

Pierwsze lata powojenne na terenie ziem zachodnich Sc\ okresem gl�
bokich przemian spolecznych, wystqpily na nich tez silne ruchy migra
cyjne, zetkni�cie SiG z sobq r6znej ludnosci, i to nie tylko z pozostalych 
region6w Polski. 

Wlasnie na przemiany demograficzne i spoleczne wroclawskiej lud
nosci ewangelickiej w okresie powojennym postaram si� popatrzec na 
podstawie danych z ksü:ig slub6w, chrzt6w i zgon6w oraz ksic1g konfir
macji, zapowiedzi i konwersji 1

. W wielu wypadkach si�galam do karto
tcki parafialnej. Znajdujqcy si� w tych zr6dlach material jest stosun
kowo bogaty i pozwala na pr6bG chociaz szkicowego zasygnalizowania 
podj�tej problematyki. 

Zaraz po zakonczeniu wojny przystqpiono do organizowania polskiej 
parafii ewangelicko-augsburskiP.j wc Wroclawiu. Picrw5zym pu:,turem 
parafii byl ks. Waldemar Preiss. Poczqtkowo naboienstwa odbywaly si� 
w r6znych kosciolach, mi�dzy innymi w kosciele Sw. Elzbiety. W obec
nym kosciele parafialnym przy ul. Kazimierza Wielkiego pierwsze na
bozenstwo odbylo si� 21 X 1946 r. Na uwag� zasluguje fakt, ze ,v ma
lym kosci6lku Sw. Krzysztofa, w kt6rym obecnic odprawiane sc1 nabo
zenstwa ewangelickie w j�zyku niemieckim, do lat czterdziestych XIX w. 
odbywaly siq nabozcnstwa w jGzyku polskim pomimo zakazu ,,;ydancgo 
w 1810 r. 

Wroclawska spolecznosc ewangelicka we Wrodawiu w 1946 r. liczyla 
okolo 50 os6b. Liczba ta zmieniala si� w latach nast�pnych, \vahajqc 
siq w granicach okolo 500 os6b, a obecnie wynosi 1000 os6b. Na zmiany 
te wplywal nie tylko ruch migracyjny, przybywanie do Wrochrnria no
wych parafian, czy tez opuszczanie miasta przez niekt6rych z. dotych
czasowych jego mieszkanc6w, ale r6wniez zmiany w naturalnym ruchu 
ludnosci 2• Znaczny wzrost liczby parafian nastqpil w ciqgu ostatnich 

1 Ksi�gi parafialne znajdujq siE: w sckretariacie Parnfii Ewang. Augsb. Wro
claw, Pl. Wolnosci 8.

1 J. Turnau, Studia nad strukturq !udnoscioti;q JJoLskiego Wroclcw;111, Poznat'l 

1960. 



.-,.� i Magdalena nok-Kost6rkiewicz 

dwclc'l1 lat. Spowodowany jest on wyst(;pUjqcym w Polsee ozywieniem 
rclig1jnym oraz wsp6lczcsnq sytuacjq politycznq. 

Z danych ksfrig parafia1nyc11 wynika, ze w latach 1945�19-lg wzrosla 
przC'C:c wszystkim liczba chrzt6w i slub6w. Przyczynilo si� to clo syste
matyczncgo przyrostu liczby parafian. R6,vnicz w latach 1950-1959 
obsc·nvujc siE; znacrnq prze,vagt; chrztow nH.d zgonH.mi. \V tym czasie 
liczba chrzt6w (Z71) przekroczyla powaznie liczb(; zgon6v.' (162) Poczq\V
szy natomiast ocl 1960 r. liczba chrztöv,: zaczc;la sie. obnizac i juz w Ja
Lich 19Gl-Hl63 zr6wnab. siE; z liczbq zgon6w. a po 1965 r. zgoi�y zacz�ly 
przvw,izac nacl chrztami. Stan bki trwa clo chwili obccnej. W ciqgu 
ostntnich picc;tnastu lat umicralo rocznie wi�cej parafian, niz si� rodzi1o. 
Jest to zjawisko bnrrlzo niepokojqce. Przyrost naturalny bowien w para
fii ji.:st ujemny. Ponadto spadek urodze11 przyspicsza starzeni-:· siq spo
kczci'1stwa. W tcj sytuacji wzrost liczby parafian moze nastqpic tylko 
w wyniku naplywu do niej ludnosd z ze\Vnqtrz. Pocieszajqcym jednak 
zja'.\'i:;kicm jcst lekki wzrost liczby chrzt6w w oshltnich dwoch latach, 
choci 1;i, w dalszym cürnu przewazajq zgony. Oby zaobscrwowana tenden
cj,i ckuzala si� zj:l\viskicm trwalym. 

"\V latach 1946-1981 zawarto w parafii 232 sluby, z czego 50°/o przy
pacl.1 na lata 1950-1959. Obserwuje si� sezonowosc zawierania m:1l
ze1islw, '!.QO/o Udzidonych SlUbOW przypada na kwiccien, pü lQU/o na li

picc, s:ic,·pien, wrz0si0n i gruclzic11. Najmniej sluböw bylo udzielonych 
w n�aju (tylko 8 sluböw w cüigu 35 lat). Tak wiP,c swi�ta kosciclne, 
szczcg6lnic Wiclkanoc, oraz okrcs urlopowy bardzo silnie wp1ywajc1 na 
clecyzj(: w·yboru tcrminu sl ubu. 

Sn�clnia wieku par zawicrajqcych po raz pierwszy zwiqzek malzenski 
systcmatycznic siq obniza. Ka,valcrowie wst�pujqcy w zwü1zek malz.en
ski w latach 1950-1954 midi srcdnio 27 lat, a panny 26,5. Natomiast 

· ,v btach 1975-1980 srcdni wick dla m�zczyzn obnizyl si� do 25 lat,
a kobict do 23 lat. Jest to tcndC'ncja podobna do og6lnej prawidlowosci
wyst,;pujqcej w Polsee powojennej \

:Xa ogöln4 liczbc: 233 slub6w 21 ° .'o stanowi4 sluby zawarte z udzia
lem os6b rozwiedzionych lub sbnu wdowiego, przy czym m1lzenstwa 
zaw:,rtc pomiGdzy osobami stanu wdowiego przcwazajq w labch pi�c
dzicsüitych. Wiqza1o si!; to z wysh;pujqcq po wojnic zwiE:�kszonq liczbq 
wd6w i wdowcow. Na uwag� zasluguje duza liczba zwiqzk6w malzen
skich zawartych pomh:dzy rozwicdzionyrni m�:iczyznami a pannami; 
stcrnowiq one 29°/n ogolu slubow z udzialem os6b rozvviedzionych lub 
stnnu wdowiego 1.

Tylko 500/o og6lu zawartych malzeüstw to mahenstwa pomi�dzy 
osobami wyznania cwangelicko-augsburskiego. Pozostale to mal:ienstwa 

s .T. Z. Ho 1 z c r, Demoarofia, \Varszawa 1980, �- 170, tah. 6.Jc. 
' Tamze, s. 172, tab. 67. 
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mieszane, gl6wnie z katolikami. Tylko jedno malzenstwo zawarte jest 

z osobq wyznania prawoslawnego. W cüigu omawianego okresu stosunek 

malze11stw mieszanych do jednolitowyznaniowych nie zmienial si� i wy

nosi 1 : 1. Tak wysoki procent malzenstw mieszanych wiqze sir; z malq 

liczebnosciq parafii, eo utrudnia dob6r partnera o takim samy:n wyzna
niu. Ponadto spolecznosc parafii nie tworzy oddziclnej enklawy \V mies
cie. Z ludnosciq innych wyznan lqczy jq nie tylko miejsce zamieszkania 
i miejsce pracy. Ponadto waznq przyczynq jest zobojc;tnienie religijne 
wsrod mlodziezy. 

Wplyw zawieranych w kossiele ewangelickim malzeüstw mieszanych 
na liczbt; czlonk6w parafü jest trudny do uchwycenia. W kosciele ewan
gelic;dm, w przeciwienstwie do kosciola katolickiego, przy zawieraniu 

micszanego zwiqzku malzenskiego nie naklada si� obowic1zku wychowy
wania dzieci w duchu ewangelickim 5. Zatem dziecko urodzone w takiej

rodzinie moze si� stac czlonkiem parafü ewangelickiej albo btolickiej. 
Zdarzajc1 sie, nawct wypadki, ze dzieci z takich rodzin nie Sq w og6le 
ochrzczone. Nie wplywajq wi�c na zwiEtkszanie siq liczby panfian. 

" \V. W 6 j c i k, Zagadnienia clyskutou;cme w 1w1qJm vrn,rie o m1licn\st,cie 
mi.e,:u nym (Roczniki Teologiczno-Ekonomiczne, t. 20, · z. 5).




