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na tle przynależności parafialnej
(od czasów najdawniejszych
do zakończenia II wojny światowej)

Żerniki Wrocławskie1 pod względem administracyjnym należą aktualnie do Miasta i Gminy Siechnice w powiecie wrocławskim2. Miejscowość ta, położona przy
trasie Wrocław–Strzelin, znajduje się w zasięgu przemożnych wpływów dużej
aglomeracji miejskiej. Dzięki takiemu położeniu Żerniki stały się atrakcyjnym
miejscem inwestowania. Obok starej zabudowy jak grzyby po deszczu powstają
nowoczesne wille, lśniące świeżością, kolorystyką i bogactwem. Jednak nie było
tak od razu. Wieś ma swoją historię, w czasie której miewała wzloty i upadki. Jej
mieszkańcy stawali przed różnymi wyzwaniami losu, już to natury politycznej czy
gospodarczej, już to religijnej.
Żyrniki lub Żyrdniki wywodzą się od prasłowiańskiego słowa: żyrdź = żerdź.
Przyjęła się nazwa służebna, od zajęcia grupy ludzi podróżujących po kraju u boku
panującego. Ich zadaniem było przewożenie, rozbijanie i zwijanie namiotów książęcego obozowiska. Przy wznoszeniu konstrukcji wykorzystywali oczywiście okrągłe drągi o różnej grubości i długości. Mieszkali w pobliżu głównych rezydencji
1
J. Domański. Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego okręgu wrocławskiego.
Warszawa 1967 s. 115.
2
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów DzU z 2009 r. nr 120, poz. 1000 gmina w Świętej
Katarzynie z dniem 1 stycznia 2010 r. została przeniesiona do pobliskich Siechnic, które wcześniej
otrzymały prawa miejskie.
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i dworów monarszych. Zniknęli z widowni dziejowej wraz ze zmianami w zarządzaniu krajem, zostawiając po sobie dziedzictwo onomastyczne3. Niemiecka nazwa
Schönborn (od: źródło, studnia, zdrój) przyjmuje się u schyłku lat 30. XX w.,
w okresie szalejącego triumfalizmu Hitlera, który pragnął „odslawizować” nazewnictwo śląskie. Po 1945 r., kiedy na Ziemiach Odzyskanych rodziła się onomastyka polska, wypracowywana systematycznie na podstawie przedmiotowych źródeł,
funkcjonowała przejściowo nazwa Serniki.
Do czasu reformacji dominowali przedstawiciele jednego wyznania – katolicy; w zdecydowanej mniejszości występowali wyznawcy religii Mojżeszowej, husyci bądź tajni sympatycy innych wierzeń. Wszystko było poukładane: dziedzice
rządzili w sferze gospodarczej, Kościół katolicki w sferze religijnej. Obydwa podmioty władzy stworzyły czytelne struktury. Wierny znał przeto swoje obowiązki
i przynależność parafialną. Z chwilą zakorzenienia się luteranizmu ta czytelność
instytucji państwowo-kościelnych uległa erozji, zwłaszcza pod panowaniem pruskim. Trzeba więc było organizować życie społeczne w wielu przypadkach niejako
od nowa. Dotyczyło to zarówno obszaru stosunków świeckich, jak i konfesyjnych.
Mieszkańcy tej samej miejscowości, lecz o różnych wyznaniach, nierzadko uczęszczali do swoich parafialnych świątyń, pokonując znaczne odległości. Kształtowała
się nowa mapa wyznaniowa Śląska. Co za tym idzie, rodziły się problemy konfesyjne natury dotychczas nieznanej, którym trzeba było stawić czoła. Na tle tych zabiegów na linii: katolicy –protestanci tu i ówdzie powstawały napięcia bądź duch
współpracy, lecz ta kwestia nie jest tematem niniejszego artykułu.

Żerniki Wrocławskie na niemieckiej mapie topograficznej.
Skala oryginału 1:25 000, wydanie z 1886 r. Zbiory BU we Wrocławiu
3
K. Buczek. Kto to byli żyrdnicy (żerdnicy)? „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
3/4:1957 s. 454–461.
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1. Obraz Żernik Wrocławskich według opisów z XVIII i XIX w.
Idąc za F. A. Zimmermannem, można odtworzyć historyczną sylwetkę Żernik
z 1787 r. Z opisu dowiadujemy się, co następuje:
Żerniki mają 1 pański dom mieszkalny, 1 folwark, 1 szkołę, 1 karczmę, 4 kmieci pańszczyźnianych, 5 zagrodników wolnych, 12 zagrodników omłockowych,
1 dom kolonistów, 1 wiatrak; we wszystkich 27 zagrodach palnych [mieszka]
190 dusz i podlegają władzy urzędnika Reinharda4.

Kmiecie pańszczyźniani na Dolnym Śląsku zobowiązani byli do odrabiania
pańszczyzny sprzężajnej zazwyczaj w ilości 2–3 dni w tygodniu. Przeważnie posiadali do 2 łanów gruntów ornych (ok. 33 ha). Zagrodnicy wolni mieli luźniejsze powiązania z feudałem. Z reguły polegało to na przewadze świadczeń czynszowych
nad pańszczyzną odrobkową. Często zobowiązanie ograniczało się do pańszczyzny pieszej w wymiarze 1 miesiąca w roku. Na omawianym terenie posiadali po
kilka morgów ziemi. Natomiast na zagrodnikach omłockowych, dysponujących
20–30 morgami ziemi ornej (ok. 11–16,8 ha), ciążył obowiązek stawienia się do
pracy z własnymi narzędziami na każde wezwanie dworu. Niepomiernie dużo zajęć było przy omłotach5.
Gdy idzie o wspomniane wyżej zagrody palne, autor cytowanego tekstu miał
na uwadze obiekty niemurowane, których ściany wykonano z tzw. szachulca,
a dach pokryto strzechą. Konstrukcja budowlana oparta na systemie drewnianych
elementów użytych w postaci słupów, rygli i zastrzałów nosi też nazwę słupowo-ryglowej. Ten typ budowli przedostał się z Zachodniej Europy na Śląsk wraz
z osadnictwem niemieckim. Następnie został spopularyzowany przez administrację pruską, zakazującą od 1756 r. wznoszenia budynków z samego drewna. Tak
sporządzoną szkieletową osnowę zabudowywano gliną z dodatkiem słomy lub patyków, zabezpieczających ją przed nadmiernym skurczeniem podczas wysychania.
Istniała również bogatsza wersja wypełnienia przestrzeni między słupami – ceglana6. Wszystko zależało od możliwości finansowych inwestora.
Po upływie 50 lat, w r. 1845 J. G. Knie dopisał następne strony relacji o miejscowości. Informował wtedy, że:

F. A. Zimmermann. Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. T. 12. Brieg 1795 s. [178].
Atlas historyczny Polski – Śląsk w końcu XVIII wieku. T. 1. (cz. I i II). Red. J. Janczak, T. Ładogórski. Wrocław 1976.
6
L. Mucha. Żerniki Wrocławskie w gminie Święta Katarzyna w powiecie wrocławskim.
Wybrane elementy z historii wsi od pisanych początków do 1945 r. Święta Katarzyna 2005. Materiały do powstającej monografii o Świętej Katarzynie – za pozwoleniem autora – zostały wykorzystane w niniejszym artykule. Zob. też: L. Mucha. Żerniki Wrocławskie w gminie Święta Katarzyna,
w powiecie wrocławskim. Dostępny w internecie: https://www.retroteka.home.pl/sw_kat/indeks.
php?option=com...html [dostęp: 16 lutego 2013 r.].
4
5
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Żerniki składają się ze wsi i allodium posiadającego status dóbr rycerskich [Rittergutbesitz]. Leżą w okręgu wrocławskim, należącym do rejencji z siedzibą we
Wrocławiu. Położone są w odległości ¾ mili od tego miasta w kierunku południowo-wschodnim. Najbliższa poczta w mieście okręgowym w Domasławie.
Prawo patronatu nad Żernikami Wrocławskimi i Iwinami posiada, mieszkająca
we Wrocławiu, żona tajnego radcy urzędowego Gossowa, z domu Reinhardt.
Zwierzchnictwo sądowe i kryminalne w gestii Weidigera we Wrocławiu. We
wsi jest 46 domów, 1 dwór, 1 folwark, 318 mieszkańców [w tym 79 katolików],
1 szkoła ewangelicka, 1 nauczyciel; podatki zbiera właściciel dóbr. Ewangelicy
należą do kościoła Zbawiciela [St. Salvator] przed Wrocławiem, kościół katolicki znajduje się w Ołtaszynie, gdzie też chowa się ewangelików. Ponadto jest tu
1 wiatrak, 2 karczmy, 1 gorzelnia, 6 rzemieślników, 1 kramarz, 1500 owiec rasy
Merynos i 135 sztuk bydła7.

2. Parafia katolicka w Ołtaszynie
Katolicy mieszkający w Żernikach Wrocławskich uczęszczali do starej parafii
w Ołtaszynie, założonej przed 1254 r., czyli w czasach, gdy ta miejscowość była
własnością klasztoru augustianów Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Owa przynależność zadecydowała prawdopodobnie o tym, że świątynia
ołtaszyńska została zadedykowana Maryi Wniebowziętej (Pfarrkirche zur Himmelfahrt Mariae – Assumptio B. M. V.). Od 1345 do 1810 r. wieś była własnością
wrocławskiej kapituły katedralnej. Pierwotnie lokalny kościół mógł być budowlą
drewnianą. Jeszcze na początku XVIII w. wśród wymienionych sprzętów kościelnych jest mowa o starym ornacie koloru niebieskiego, który miał być sporządzony
z sukni św. Jadwigi. Kościół murowany wzniesiono na początku XV w. i konsekrowano go 17 maja 1450 r. Akt konsekracji poprzedził najazd husytów 1 maja 1428 r.
Wieś wraz z kościołem uległa spaleniu8. Być może wtedy runęły sklepienia świątyni i już nigdy nie zostały odbudowane. U schyłku średniowiecza dobudowano zakrystię. Obiekt sakralny nosił wówczas następujące wezwania: Wszechmogącego
Boga (Allmächtigen Gott), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza z Canterbury. W latach 1855–1856 przebudowano kościół w stylu neogotyckim według projektu G. Bergemanna. Z tamtego okresu pochodzi m.in. charakterystyczna wieża ze spiczastym hełmem i czterema kamiennymi sterczynami. Dwie
z nich runęły w czasie ostatniej wojny. W lecie 2005 r. całą wieżę poddano gruntownemu remontowi, odtwarzając również brakujące sterczyny. Obok kościoła
stoi figura św. Jana Nepomucena z 1867 r.9
7
J. G. Knie. Alphabetisch-statistisches Handbuch Űbersicht des… Herzogthums Schlesien…
Breslau 1845 s. 602.
8
J. Soffner. Geschichte der katholische Pfarrei Oltaschin. Breslau 1875 s. 6.
9
Tamże. s. 18.
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Trzeba podkreślić, że kościół w Ołtaszynie należał nieprzerwanie do katolików. W dobie protestantyzmu, w pierwszym stuleciu jego istnienia, tylko dwie
świątynie w okolicy zachowały status katolicki, tj. katedra św. Jana we Wrocławiu
i wspomniany kościół ołtaszyński. O tamtejszym proboszczu napisano, że musiał władać językiem niemieckim i polskim, gdyż takie były oczekiwania wiernych. Podczas wizytacji przeprowadzonej we wzmiankowanym kościele w latach
1651–1652 odnotowano, iż oprócz wrocławskiej księgi liturgicznej znajdowała
się w użyciu agenda gnieźnieńska, zawierająca liczne teksty polskie. Bp Wincenty
Urban, na podstawie analizy materiałów źródłowych, zwrócił uwagę na utrzymywanie się polszczyzny w liturgii i nauczaniu kościelnym. W 1706 r. przed każdą
mszą w niedziele i święta (z wyjątkiem trzeciej niedzieli w miesiącu) wygłaszano
kazanie po polsku, zaś po mszy – po niemiecku. Katechizacja odbywała się w obu
językach10.
Katolicką parafię ołtaszyńską tworzyły niegdyś następujące wsie:
– Suchy Dwór (Althofdürr),
– Karwiany (Carowahne),
– Radomierzyce (Dürrjentsch),
–	Biestrzyków (Eckersdorf),
–	Partynice (Hartlieb),
– Klecina (Klettendorf),
– Krzyki (Kriettern),
– Kończyce (Kundschütz),
– Lamowice (Lamsfeld),
– Żerniki Wrocławskie (Schönborn),
–	Ślęża (Lohe),
– Komorowice (Wasserjentsch),
– Wysoka (Wessig).
Jak widać, w skład rozległej parafii ołtaszyńskiej wchodziło pierwotnie 13
miejscowości. Z czasem parafia rozrosła się terytorialnie, zwłaszcza gdy w 1663 r.
jako filię dołączono do niej dawną samodzielną parafię Bielany Wrocławskie
z tamtejszym kościołem św. Andrzeja Apostoła i z jej wioskami. Ostatecznie inkorporacja objęła następujące miejscowości:
–	Bielany Wrocławskie (Bettlern),
–	Domasław (Domslau),
–	Zieleniów (Grünhübel – dziś południowa część Bielan Wrocławskich),
– Magnice (Magnitz),
– Księginice (Polnisch-Kniegnitz)11.
W. Urban. Materiały do dziejów polskości na Śląsku w wizytacjach diecezji wrocławskiej (od
początków XVIII wieku). „Sobótka” 1959 s. 149–175.
11
Schematismus des Bisthums und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 1895. s. 95.
10
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W sumie katolicka parafia w Ołtaszynie po korektach administracyjnych
w drugiej połowie XVII w. liczyła 18 wsi. Pod względem duszpasterskim obsługiwała wiernych zamieszkałych nierzadko daleko od kościoła, co łączyło się zapewne
z dużą niedogodnością w korzystaniu z sakramentów i katechizacji, jak też słuchaniu słowa Bożego.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ołtaszynie.
Rysunek F. B. Wernera z połowy XVIII w. Kopia ze zbiorów BU we Wrocławiu

3. Gmina protestancka Zbawiciela we Wrocławiu
Wierni wyznania ewangelickiego podążali na nabożeństwa do wrocławskiego kościoła Zbawiciela. Nazywano go też „kościołem kapuściarzy”, ponieważ uczęszczali
do niego wierni mieszkający na terenie tzw. wsi warzywnych, uprawiających to powszechnie konsumowane warzywo. Budowla była usytuowana na Wygonie Świdnickim, nieopodal dzisiejszego domu towarowego „Renoma.” Onegdaj od 1318 r.
mieściła się tam kaplica grzebalna. W 1561 r. wzniesiono kolejny obiekt sakralny,
który pełnił funkcję kaplicy cmentarnej, związanej z protestancką parafią św. Marii
Magdaleny.
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Po zajęciu Śląska przez Prusy protestanci podwrocławscy łączyli z tym faktem nadzieje na polepszenie ich sytuacji w sprawie dostępności do świątyń. Konkretnie chodziło w tym przypadku o status kościółka cmentarnego położonego
przed Bramą Świdnicką. 17 lutego 1742 r. przedstawiciele 17 wsi: Nowej Wsi (Neudorf), Gajowic (Gabitz), Siedmiu Łanów (Siebenhufen), Szczepina (Tscheppine),
Wojszyc (Woischwitz), Oporowa (Opperau), Grabiszynka (Gräbschen), Muchoboru Wielkiego i Małego (Gross- und Klein- Mochbern), Hubów (Hube), Książa
(Tschansch), Tarnogaju (Dürrgoy), Dworka (Höfchen), Brochowa (Brockau), Gądowa (Gandau), Iwin Wielkich i Małych (Gross- und Klein-Oldern), wystosowali
prośbę do wrocławskiego magistratu – powołując się w niej na królewskie Actus
ministeriales – o pozwolenie na odbywanie chrztów, słuchanie spowiedzi, sprawowanie nabożeństw, jako że dotychczas na południowej stronie przed miastem
(poza Domasławiem) nie było żadnego protestanckiego kościoła. Petenci zwracali
też uwagę na fakt, iż zimą odwiedzanie kościołów w mieście było bardzo uciążliwe,
gdyż o tej porze roku wcześnie zamykano bramy wrocławskie. Intensywna agitacja
protestancka objęła swoim zasięgiem jeszcze inne miejscowości, jak: Ołtaszyn (Oltaschin), Gaj (Herdein), Borek (Kleinburg), Krzyki (Kriettern), Partynice (Hartlieb), Kleciny (Klettendorf), Wysoką (Wessig) i Lamowice (Lamsfeld).
26 lutego 1746 r. wydano zarządzenie gabinetu królewskiego zezwalające na
odbywanie w kościele Salwatora nabożeństw i korzystanie z przywilejów religijnych wypływających z Actus ministeriales, tym razem odnoszących się do luteran
zamieszkujących cały wiejski obszar położony „po tej stronie Odry.” W niedzielę
24 kwietnia tegoż roku w kościółku Zbawiciela (Salwatora) odprawiono po raz
pierwszy nabożeństwo luterańskie, czyniąc tym samym symboliczne zapoczątkowanie istnienia nowej samodzielnej parafii protestanckiej na południowych rubieżach miasta Wrocławia.

Kościół Zbawiciela przed Bramą Świdnicką – widok wzdłuż fosy w kierunku wschodnim.
Grafika F. G. Endlera wg nieznanego rysunku (1807). Kopia ze zbiorów BU we Wrocławiu
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W grudniu 1757 r. Prusacy odbili Wrocław z rąk Austriaków, a zimujący tu
król Fryderyk II zarządzeniem gabinetowym zniósł wszelkie opłaty kościelne płynące dotychczas od protestantów na rzecz kleru katolickiego. Treść decyzji dotarła
do zainteresowanych gremiów na całym Śląsku12.
Kościółek Salwatora we Wrocławiu spłonął 12 listopada 1854 r. Po latach
ustalono nową lokalizację na terenie placu, na którym obecnie znajduje się dworzec autobusowy PKS, u zbiegu ulic Borowskiej i Suchej. Kamień węgielny pod
nową świątynię położono 20 listopada 1871 r.13, w momencie rodzącego się Cesarstwa Niemieckiego i jego potęgi. Nowy kościół pw. Zbawiciela zaliczano do grupy
najokazalszych świątyń XIX-wiecznego Wrocławia. Autorem projektu był architekt K. J. Ch. Zimmermann. Zniszczony podczas obrony miasta przed nacierającą
Armią Czerwoną został rozebrany po 1945 r.

Kościół Zbawiciela przy ul. Borowskiej – początek XX w.
Pocztówka ze zbiorów prywatnych
A. Rombowski. Polacy – ewangelicy we Wrocławiu i w okolicy (połowa wieku XVIII i pierwsza połowa wieku XIX). „Przegląd Zachodni” 1:1955 s. 35.
13
H. Müller. Geschichte der Salvator-Kirche und ihrer Gemeinde. Breslau 1898 s. 36.
12
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W XVIII w., ale jeszcze za życia Fryderyka II Wielkiego (1740–1786), wraz
z wieloma podwrocławskimi gminami ewangelickimi, żerniccy protestanci przyłączyli się na jakiś czas do zboru św. Krzysztofa we Wrocławiu14. Sprawowano
w nim wówczas ceremonie liturgiczne w języku polskim i niemieckim. Na przełomie w. XVIII i XIX, na przestrzeni około 30 lat, ochrzczono tam po polsku pewną
liczbę dzieci z niektórych miejscowości:
– Żernik Wrocławskich – 62/14015,
– obu części Iwin – 101/213,
– Radomierzyc i karczmy „Kaltasche”– 68/14216,
–	Bieszczykowa – 17/50,
– Smardzowa – 4/50.
W XVIII w. Polacy z południowych przedmieści Wrocławia w większości nosili nazwiska niemieckie. Dzieciom przy chrzcie nie dawali z reguły imion
polskich. Depolonizacja dopełniła się w dwóch pierwszych dekadach XIX w.
W drugiej połowie XVIII stulecia mamy do czynienia jeszcze z pewnym stanem
nieuregulowanym, gdy idzie o przynależność parafialną ewangelików. Dopiero po
utrwaleniu się panowania pruskiego na Śląsku całe podwrocławskie wsie składają
petycje do króla w sprawach wyznaniowych. Tak było z kościołem św. Krzysztofa
i kościółkiem Zbawiciela. Gdy nowe władzy okrzepły na Śląsku, element katolicki
i polski skurczył się nad wyraz szybko.
4. Przygotowania do erygowania zboru ewangelickiego
w Żernikach Wrocławskich
Po zakończeniu wojen napoleońskich na terenie okręgu wrocławskiego powstawało wiele wiejskich cmentarzy – głównie ewangelickich. Podobnie było w Żernikach
Wrocławskich:
W dniu 7 lipca [1844 r.] w Schönborn poświęcono nowo założony ewangelicki
cmentarz17, który wart jest 154 reichstalary. Teren obejmujący pół morgi18 bezpłatnie podarowała [tutejsza] właścicielka ziemska, żona tajnego radcy, pani
[Fryderyka] Gossow. Nabycie całunu wartego 8 reichstalarów zafundowała
panna Elizabeth Nagel.

Rombowski. Polacy – ewangelicy. s. 31–63.
Pierwsza liczba oznacza ilość dzieci ochrzczonych w języku polskim, druga odnosi się do
liczby protestantów zamieszkujących daną miejscowość.
16
Była to karczma przydrożna, położona przy dzisiejszej szosie borowskiej między Radomierzycami a Biestrzykowem.
17
„Kirchliches Wochenblatt für die evangelischen Gemeinden Breslaus” 33:1844.
18
Powierzchnia odpowiadająca dziś 1276,5 m2 = 12,76 ara.
14
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Z relacji przedwojennego mieszkańca Żernik Wrocławskich dowiedziano się,
że groby zmarłych były pogrupowane według pewnego porządku. Dzieci posiadały własną kwaterę, podobnie rodzina tamtejszych dziedziców.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że sercem parafii jest świątynia, w której toczy się życie religijne wiernych. Takiego skarbu Żerniki Wrocławskie nie miały
u siebie przez długie wieki; problem ten dotyczył zarówno katolików, jak i protestantów. O budowie kościoła ewangelickiego w Żernikach myślano od dawna,
zwłaszcza że żywioł luterański dominował nad katolickim. 29 lutego 1911 r. w gospodzie Gustawa Gutsmanna (obecnie budynek przy ul. Wrocławskiej 12) odbyło
się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Budowy Kościoła19. Obrady tego ciała
uświetniły pieśni śpiewane przez dzieci z miejscowej szkoły pod kierownictwem
nauczyciela Paula Gregorka. Na zebranie zaproszono duchownych z kościoła parafialnego we Wrocławiu. Pastorzy Hermann Müller i Alfred Just mówili na nim
o konieczności budowy świątyni we wsi i o zadaniach, jakie czekają tutejszą społeczność ewangelicką przy realizacji tak odpowiedzialnego przedsięwzięcia. Przewodnictwo duchowe nad nowo powołanym stowarzyszeniem powierzono 36-letniemu pastorowi Justowi. W 1913 r. ówczesna prasa ewangelicka tak donosiła
o tym wydarzeniu:
W Żernikach koło Wrocławia, które należą do parafii Zbawiciela we Wrocławiu, odbywają się dotychczas cotygodniowe nabożeństwa ewangelickie w szkole ewangelickiej. Pomieszczenia klasowe wzniesionego w czerwcu budynku nie
nadają się do tego. Dlatego też parafia Zbawiciela, do której należy ten wiejski obszar, wynajęła lokal starej szkoły i urządziła tam skromną, lecz godną
salę nabożeństw, gdzie też wspólnie pomagały Towarzystwo Gustawa Adolfa20
i Stowarzyszenie Budowy Kościoła w Żernikach Wrocławskich [niem. Kirchenbauverein in Schönborn]. Ściany zostały ozdobione cytatami z Biblii. Ławki
(przyciemnione) pozwalają pomieścić w domu modlitwy około 120 wiernych;
jest też jeszcze miejsce dla pewnej liczby osób stojących. Pomieszczenie posiada oświetlenie elektryczne. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia ceremonii
poświęcenia dokonał inspektor Kościoła proboszcz dr Juliusz Decke21, kończąc
swą mowę słowami zaczerpniętymi z listu do Filipian (4,4–6): „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!”. Następnie duchowny okręgowy [niem. Bezirksgeistlicher], pastor ze Zbawiciela Alfred Just
wygłosił kazanie oparte na cytacie ze św. Łukasza (2,10–12): „Lecz anioł rzekł
Kirchbauprojekt für Schönborn. „Brockauer Zeitung” 2 marca 1911 r.
Towarzystwo Gustawa Adolfa (Gustav Adolf Verein) – organizacja protestancka, której celem było gromadzenie środków pieniężnych na budowę kościołów, szkół i zakładanie nowych gmin
wyznaniowych. Powołana do życia w 1832 r., w 200. rocznicę śmierci wielkiego protektora protestantyzmu króla szwedzkiego Gustawa Adolfa.
21
Julius Decke (1843–?) – pastor ewangelicki, od 1898 r. proboszcz w zborze św. Bernardyna
we Wrocławiu, następnie miejski inspektor Kościoła od 1906 r.
19
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do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan»”, przedstawiając podstawy pełnej radości płynącej
z Bożego Narodzenia. Wierni zjawili się w ten świąteczny dzień tak licznie, że
nie wszyscy zmieścili się w sali, wielu musiało pozostać w przedsionku i na
placu. Dlatego przygotowanie sali modlitewnej powinno stanowić zapowiedź
przejścia do budowy kościółka, do czego też powołane zostało Stowarzyszenie
Kościoła w Żernikach Wrocławskich22.

Jednakże wszelkie plany pokrzyżowała I wojna światowa. Ludzie skupili się
na swoim nieszczęściu i niepewności dnia jutrzejszego. Dopiero zakończenie działań na frontach pozwoliło na powrót do dawnych marzeń. Zaczęto myśleć o własnym kościele i snuć plany budowy. W wyniku starań wiernych z Żernik 1 kwietnia
1921 r. parafia Zbawiciela we Wrocławia przydzieliła im wikarego. Ponadto podjęła
decyzję o rozpoczęciu budowy małej sali modlitewnej i mieszkania dla wikarego,
finansowanej z dobrowolnych ofiar. Na zbożny cel religijny podarowano działkę
o powierzchni 2 mórg23. Stowarzyszenie Budowy Kościoła urządziło uroczystą wieczornicę poprzedzającą prace budowlane. Wziął w niej udział inspektor Kościoła
pastor Richard Spaeth, który wygłosił stosowna mowę. Podczas wieczoru zebrano
4800 marek. Z kolei wrocławscy architekci: Erich Grau24, spółka Klein und Wolff,
Strassberg und Wahlach przystąpili do konkursu na projekt żernickiej świątyni25.
Ale problemy związane z realizacją budowy tkwiły w szczegółach przedsięwzięcia.
Zebrana suma – jak się okazało – była przysłowiową kroplą w morzu potrzeb.
Wkrótce upadła koncepcja sprowadzenia wikarego do Żernik, bo od lipca 1921 r.
nie znaleziono dla niego stosownego mieszkania. Ta sytuacja jeszcze bardziej dopingowała wiernych do budowy nowej świątyni oraz plebanii, a nie do poprzestawania na sali modlitewnej w starej szkole i wynajętego mieszkania. Z powodów
finansowych Wrocławski Związek Kościelny (niem. Breslauer Kirchenverband)
odstąpił od realizacji inwestycji na czas nieokreślony. Tymczasem nadarzyła się
rzadka okazja pozyskania materiału budowlanego. W wyniku ustaleń pokojowych
w Wersalu Niemcy zostały obarczone kontrybucją i demilitaryzacją. W związku
z powyższym w listopadzie 1922 r. przystąpiono do rozbiórki prochowni na Karłowicach we Wrocławiu. Po załatwieniu stosownych formalności zakupiono ów
obiekt za sumę 4 milionów marek. Rozebraną konstrukcję przewieziono do Żernik
Gemeindeleben. „Evangelisches Kirchenblatt für Schlesien” 16:1913 s. 5.
2 morgi = 51,06 ara.
24
Erich Grau (?–1939) – architekt, syn Alberta, również architekta. Działał od 1898 r., projektując głównie budynki mieszkalne i obiekty sakralne. Jego autorstwa są m.in.: wrocławski kościół
im. Jana Hessa, kościoły ewangelickie w Smolcu (1908), Trestnie (1934) i Radwanicach (1937–1938).
Zaprojektował też kaplicę na wrocławskim cmentarzu należącym do gminy ewangelickiej im. Marcina Lutra (1928?) – dziś cmentarz rzymskokatolickiej parafii Świętej Rodziny przy ul. Smętnej.
25
„Evangelisches Kirchenblatt für Schlesien” 19:1922 s. 148.
22
23
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furmankami należącymi do dziedzica von Gossowa. Wtedy można było wznieść
świątynię z wieżą i zapleczem socjalno-mieszkaniowym. Miejscowi ewangelicy
wraz z mieszkańcami sąsiednich wsi stanęli przed szansą spełnienia własnych marzeń – zbudowania kościoła. Gmina wyznaniowa Zbawiciela we Wrocławiu, która
była oficjalnym inwestorem, zwlekała z przyjęciem obowiązku pokrycia kosztów
budowy świątyni. W tej sytuacji ewangelicy żerniccy wzięli sprawę w swoje ręce.
5. Samodzielna wspólnota protestancka w Żernikach Wrocławskich
Nie czekając na zezwolenia władz kościelnych, lokalny komitet przejął inicjatywę. Sam zaczął prowadzić rozmowy z odpowiednimi władzami, często osobiście
lub telefonicznie. Pozwoliło to na szybkie dokonywanie opłat dostawcom, a dynamicznie kształtująca się sytuacja wymagała organizowania zebrań nawet dwa razy
w tygodniu. Z powodu rosnącej inflacji musiano uciekać się niejednokrotnie do
dobrowolnego „opodatkowania” się okolicznych ewangelików, w celu szybkiego
zakończenia inwestycji. Oszacowano, że nowa gmina wyznaniowa będzie liczyć
około 1200 wiernych, dysponujących 5000 morgów ziemi. Większość z tego areału należała do czterech dóbr rycerskich [Rittergut], lecz tylko jeden z właścicieli
mieszkał na terenie gminy. Jedne dobra były w posiadaniu spółki akcyjnej Rath –
Schoeler & Skene w Iwinach Wielkich z siedzibą w Klecinie, inne znajdowały się
w rękach niechrześcijanina, niejakiego Juliusa Schottländera26. Drobni właściciele, którym doskwierał brak pieniądza, nie mogli – ze zrozumiałych względów –
uczestniczyć aktywnie w ofiarach na rzecz budowy świątyni. Dochodził jeszcze
problem przynależności żernickich ewangelików do gminy Zbawiciela we Wrocławiu. Ostatecznie w 1923 r. postanowiono, że każdy posiadacz gruntu uprawnego zadeklaruje stosowną opłatę na cel budowy w postaci tzw. „opłaty żytniej”
(Roggenumlage)27. Ofiarodawcy zobowiązali się dostarczyć dobrowolnie 5 funtów28 żytniego chleba z każdego morga29 posiadanej ziemi. Pieniądze uzyskane ze
Juliusz Schottländer (1835–1911) – kupiec pochodzenia żydowskiego, właściciel dóbr ziemskich, filantrop, od 1861 r. mieszkający we Wrocławiu. Fortuny dorobił się na handlu nieruchomościami oraz na dostawach koni i żywności dla armii pruskiej. Słynął ze znakomitej hodowli koni rasowych, które dostarczał na dwory całej Europy. W ramach działalności prospołecznej wybudował tor
wyścigowy na Partynicach, założył Park Południowy i uruchomił tramwaj konny obsługujący linię
na trasie od wieży ciśnień przy al. Wiśniowej do wspomnianego parku. Grób rodziny Schottländerów
znajduje się na cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej. T. Kulak. Wrocław. Przewodnik historyczny.
Wrocław 1997 s. 218.
27
A. Just. Der Kirchbau in Schönborn. „Evangelisches Kirchenblatt für Schlesien” 26:1923
nr 10.
28
Mógł to być funt wynoszący albo 0,467 kg, albo 0,50 kg; trudno ustalić dokładnie, o który
funt chodzi.
29
Po 1816 r. na Śląsku obowiązywała morga pruska = 2553,21 m2, czyli 25,53 ara.
26
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sprzedaży miały zasilić kasę budowy domu Bożego. Wyzwanie zostało podjęte,
z nielicznymi wyjątkami. Trzeba dodać, że były to czasy, kiedy w Republice Weimarskiej szalała hiperinflacja. Za bochenek chleba płacono najpierw milionami,
później bilionami. W wyniku reformy monetarnej, jaką wykreowali Hans Luter
i Hjalmar Schacht, wprowadzono nową walutę. Za 1 dolara wartego dotychczas
4,2 biliona dawnych marek zaczęto płacić nową walutą – marką rentową (Rentenmark). Odtąd dolar był równoważny 4,2 markom rentowym30.
Wreszcie przystąpiono do dzieła, czyli realizacji projektu świątyni. Przewidywał on pod wspólnym dachem kościół, mieszkanie dla pastora i diakonów oraz pomieszczenie dla młodzieży. Nowo budowany kościół w Żernikach Wrocławskich
nawiązywał volens nolens stylistycznie do kościoła Zbawiciela we Wrocławiu na
Świdnickim Wygonie. Kierownikiem budowy został wrocławski mistrz murarski
Max Jache. 1 marca 1923 r. rozpoczęto prace ziemne. Budowę ukończono jesienią
tegoż samego roku. 5 października pastor Richard Spaeth, inspektor kościelny, dokonał uroczystego poświęcenia ewangelickiej świątyni31.
Obiekt sakralny jest budowlą wzniesioną na planie zbliżonym do prostokąta.
W szczycie zachodnim znajduje się kruchta, nad nią góruje prostokątna drewniana wieża – pierwotnie szalowana deskami. Ściany wykonano z muru pruskiego,
obydwie facjaty pastorówki odeskowano. Wnętrze świątyni zostało ukształtowane
przez drewniany płaski strop, chór muzyczny z organami oraz empory wsparte na
drewnianych ozdobnych słupach. Jest ono salą trójnawową, przewidzianą na około
400 wiernych32. Wyposażenie odznacza się prostotą i kolorystyką. Prace malarskie wykonała firma Ludwiga Huschego. Witrażami zajęła się pracownia znanego witrażysty z Wrocławia, Adolfa Seilera33. Przedstawiały one następujące sceny: Kazanie na Górze, Jezus przy Studni Jakubowej, Nawrócenie św. Pawła, Luter

Kryzysy XX wieku: Kryzys hiperinflacji w Republice Weimarskiej. Dostępny w internecie:
http://www.psz.pl/tekst-18618/Kryzysy-XX-wieku-Kryzys-hiperinflacji-w-Republice-Weimarskiej
[dostęp: 21 lutego 2013 r.].
31
Evangelische Kirche. „Brockauer Zeitung” 5 października 1923 r.
32
Inwentaryzacja krajoznawcza województwa wrocławskiego. Święta Katarzyna. Z. 15. Wrocław 1993 s. 95/96.
33
Adolph Seiler (1824–1873). Śląskie kolekcje sztuki. Dostępny w internecie: http://www.slaskiekolekcje.eu/Kolekcje/Seiler-Adolph-1824-1873-Breslau [dostęp: 21 lutego 2013 r.]. Adolph Seiler
(1824–1873) pochodził z Rynacic koło Lubina, z wielodzietnej rodziny. Rzemiosła szklarskiego uczył
się najpierw u ojca, potem u starszego brata w Zgorzelcu, by wreszcie nabyć ostatecznych szlifów zawodowych u mistrzów w Miśni, Monachium i Berlinie. Kiedy osiadł we Wrocławiu, otworzył swoje
pierwsze atelier w 1850 r. u zbiegu ulicy Świdnickiej i Podwale (Neue Schweidnitzerstrasse 1 und
Stadtgraben). Zatrudniał w nim 40 osób. Dorobiwszy się, przeniósł swój zakład do nowo wybudowanej kamienicy przy ul. Kołłątaja (Taschenstrasse 5). Altes schlesisches Kunst-Institut uchodził za
renomowany zakład witrażowy w Niemczech Wschodnich. Słynął przede wszystkim z witraży i oszkleń przeznaczonych dla kościołów i gmachów użyteczności publicznej. Większość jego produkcji
trafiała na Śląsk. Działał nieprzerwanie do 1945 r.
30
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w Sejmie w Wormacji34. Ufundował je baron von Richthofen – właściciel majątków w Bogusławicach, Ozorzycach, Zagródkach, Bratkowicach i Radomierzycach.
Z kolei miejscowy właściciel gospodarstwa ogrodniczego Paul Scholz i gospodarz
zamieszkały w Lamowicach Paul Bräuer, posiadający 34 ha ziemi, pokryli koszty
związane z wykonaniem dwóch mniejszych okien; na ich szybach widniały ornamenty chleba i wina. Organy sprezentował tutejszy właściciel ogrodnictwa i kwaszarni kapusty Adolf Heine. Do darczyńców dołączył żernicki dziedzic Reinhard
von Gossow, ofiarowując trzy morgi gruntu pod budowę kościoła. Dzięki wysiłkowi tamtejszych możnych, bogatych, średnio bogatych i biednych, lecz chętnych do
pracy, powstała parafia protestancka w Żernikach Wrocławskich.
W skład nowej parafii weszli ewangelicy z Żernik Wrocławskich, obu części Iwin, Smardzowa, Biestrzykowa, Suchego Dworu i Lamowic. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Dzienniku pastora Herberta Nessa35, Żerniki Wrocławskie uzyskały status samodzielnej parafii dopiero po 15 latach istnienia kościoła,
w 1937 r. Stało się to za rządów bp. Otto Zänkera36. Dotąd stanowiły filię parafii
Zbawiciela (kościoła w pobliżu dworca kolejowego) we Wrocławiu. Świątyni nie
nadano żadnej dedykacji (bezimienna). Ze wspomnianego Dziennika dowiadujemy się m.in. o duszpasterzach ewangelickich żernickiego zboru37.
Marcin Luter (1483–1546), twórca reformacji w Kościele, odbył szereg publicznych dysput
ze swoimi adwersarzami. Po ostatniej z nich, przeprowadzonej w Lipsku z doktorem von Eckiem,
został ekskomunikowany w 1520 r. Wcześniej publicznie spalił papieską bullę Exsurge Domine,
w której został wyklęty. Nawoływał do pokuty oraz wzywał do samodzielnego studiowania Pisma
Świętego. W 1521 r. cesarz Karol V nakazał Lutrowi pod ochroną straży stawić się na sejmie w Wormacji. Wykonawszy polecenie cesarskie, powiedział do zgromadzonych: „Oto stoję przed wami. Nie
mogę uczynić inaczej”. Zapadł wyrok banicji. Ale nie został wykonany, ponieważ zwolennicy elektora saskiego i nauki luterańskiej porwali skazanego i ukryli go na zamku w Wartburgu. B. Kumor.
Historia Kościoła. T. 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Lublin 2002 s. 30 nn.
35
H. Ness. Mein Leben in Schlesien, Westfalen und anderswo. T. 2: Tagebuch. Maszynopis w posiadaniu syna autora – Dietmara Nessa. Ostatni proboszcz Żernik Wrocławskich podzielił tułaczy
los swoich parafian. Latem 1946 r., na mocy porozumień alianckich, Niemcy musieli opuścić Śląsk
i przenieść się za Odrę. Droga nie była usłana różami.
36
Otto Zänker (1876–1960), biskup ewangelicki. Jako superintendent kierował Kościołem protestanckim w Prowincji Śląskiej dla rejencji wrocławskiej i opolskiej w latach 1925–1939. W 1933 r.
powstała we Wrocławiu grupa duchownych ewangelickich, przyjmując nazwę „Ewangelia i Kościół”,
mająca na celu przeprowadzenie wiernych przez morze „nieprawości.” Pod koniec tegoż roku jedna
czwarta duchownych należała do tej organizacji. Wrocław stał się centrum „der Bekennenden Kirche” – „Kościoła Wyznającego”. Władze hitlerowskie w 1937 r. rozpoczęły szykany wobec biskupa
Zänkera, odpowiedzialnego za taki stan rzeczy w śląskim Kościele. Wskutek nacisków rządowych
musiał ustąpić z urzędu w 1939 r. Następnie zakazano mu głoszenia kazań, potem wysłano go na
przymusowy urlop. M. Czapliński. Dzieje Śląska od 1806–1945. W: Historia Śląska. Red. M. Czapliński. Warszawa 2002 s. 391–392.
37
Erich Kräcker – wikary w latach 1921–1928; Eberhard Festner – wikary 1928–1936; Botho
Hennig – wikary 1936 r.; Herbert Ness – wikary 1936–1938; pierwszy i ostatni proboszcz w latach
1938–1946; od 1 grudnia 1944 r. równocześnie proboszcz w Żórawinie.
34
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Kościół ewangelicki w Żernikach Wrocławskich – 1924 r.
Fot. F. Exner – zbiory prywatne

Zakończenie
Tak to wartkim nurtem potoczyły się dzieje wspólnoty wyznaniowej w Ż
 ernikach
Wrocławskich. I trwają nadal. Dotarliśmy do naszych dni, tj. do 2014 r. Czas biegnie naprzód, zmieniają się pokolenia. Najdrobniejsze okruchy historii, dotyczące
nawet zapomnianych chutorów czy wsi, trzeba utrwalać na papierze, bo pamięć
ludzka jest ulotna. Ni stąd, ni zowąd teraźniejszość stanie się niebawem zamierzchłą przeszłością. Zapisujmy przeto, co się da, nie oglądając się na innych. Jeśli tego
nie uczynimy, pióro się stępi, pamięć zmarnieje, a źródła informacji sczezną bezpowrotnie. Wtedy zostaniemy ludźmi bezdomnymi, a tabula rasa w naszych rękach opowie wszystko o nas samych jednym słowem: nic.
Choć niniejsze przedłożenie sięga do czasów zakończenia II wojny światowej,
dla ciekawości warto wspomnieć, że obecnie kościół katolicki pw. Najświętszego
Serca Jezusa w Żernikach Wrocławskich wychwala Pana na tym samym miejscu,
co dawniej. Ten sam Chrystus wczoraj i dziś. Sercem i umysłem niegdyś Niemców, teraz Polaków budowane jest królestwo Boże w jednym z zakątków ziemi
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wrocławskiej. Pośród potu i znoju, porażek i zwycięstw wiernych oraz trudów
wznoszenia nowej świątyni – pięknieje oblicze tejże wspólnoty pod przewodnictwem skromnego i jakże pracowitego proboszcza.

Żerniki Wrocławskie (Schönborn) in the background
of the parish membership (from the earliest times
to the end of the second world war)
Summary
Żerniki is mentioned as early as the mid-thirteenth century. “Żerdnicy,” who used wooden
poles for construction of tent structures, have contributed to the adoption of the name. All
the time, from the middle of the thirteenth century until the end of the Second World War,
Catholics of Żerniki attended church in Ołtaszyn. In 1746, the local Protestants obtained
permission to celebrate their liturgy in the Lutheran church of the Saviour on Wygon Świdnicki in Wrocław. Also they benefited from the ministries of the church of St. Christopher.
In 1854, the church of the Saviour could not resist the fire. It was only in 1871 built a magnificent temple at the intersection of the Sucha and the Borowska in Wrocław. As a result
of the damage it was dismantled after 1945. In 1923, Protestants of Żerniki built their own
church, which after 15 years has become a new parish temple. In 1945, it passed into the
hands of Catholics.
Słowa kluczowe: Żerniki Wrocławskie, Ołtaszyn, parafia katolicka, parafia protestancka,
kościół parafialny, budowa kościołów, protestantyzm, historia Kościoła.
Key words: Żerniki Wrocławskie (Schönborn), Ołtaszyn, Catholic parish, Protestant parish, parish church, construction of the churches, Protestantism, history of the
Church.

