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Przed 500 laty, 31 października 1517 roku, w miasteczku 
Wittenberga nad Łabą rozpoczęła się rewolucja kulturowa, 
która miała ogarnąć całą Europę: Marcin Luter ogłosił 95 
tez o handlu odpustami. Reformacja zmieniła podejście 
człowieka do Boga, Kościoła i zwierzchności.

Przez wiele pokoleń aż po dzień dzisiejszy reforma
cja również głęboko kształtowała historię Śląska. A były 
to dzieje złożone, pod wieloma względami pełne sprzecz
ności – dzieje biedy i opresji, czynów wojennych, aktów 
pobożności i miłości bliźniego, dzieje ucisku i buntu, dra
matycznych przemian i wypędzeń. Rzadkie bywały okresy 
spokojnego, niczym niezakłóconego rozwoju. Trudno oddać 
całą kompleksowość tej historii w ramach małej wystawy, 
liczącej zaledwie piętnaście plansz. Dlatego też, chcąc 
lepiej ogarnąć i uporządkować temat, szukaliśmy motywów  
i pytań wiodących.

Skuteczny opór

Za temat centralny uznaliśmy skuteczny opór wobec opresji 
i wyzwań. Kościół ewangelicki na Śląsku musiał przezwycię
żyć wiele przeszkód, zanim wywalczył dla siebie prawo do 
wolności wyznania. U schyłku XVI wieku kraj stał się niemal 
całkowicie ewangelicki, zaś na początku XVII wieku pojawił 
się ruch kontrreformacyjny, który sprawił, że spora część 
ludności – nie zawsze dobrowolnie – przyjęła na po wrót 
wyznanie katolickie. Przez dziesięciolecia na śląskich ewan
gelików wywierano silne naciski. Nie poddawali się i osią
gnęli tyle, że w okresie kontrreformacji kwestia wy znania 
pozostała na Śląsku otwarta. Widomym tego znakiem były 
kościoły pokoju i kościoły łaski, do których wierni pokony
wali niekiedy długą drogę bądź udawali się do świątyń na 
sąsiadujących ziemiach. Co niedziela w całym kraju odby
wały się takie demon stracje na rzecz wolności wy zna nia. 
Do odprężenia doszło w schyłkowym okresie pod władzą 
Habsburgów, zaś sytuacja zmieniła się całkowicie po zdo
byciu kraju przez Prusy. Jednak również w XIX wieku Kościół 
ewangelicki konfrontowany był z zasadniczymi proble
mami społecznymi i politycznymi: chodziło o zarządzone 
przez państwo zjednoczenie wyznań luterańskiego i refor
mowanego, wyzwania związane z industrializacją i wresz
cie bolesne doświadczenie kwestii socjalnych. W wieku XX 

protestanci musieli stawić czoło dwu dyktaturom. W okre
sie nazizmu z powodu sprzeczności między wspierającymi 
reżim Niemieckimi Chrześcijanami i pozostającym w opo
zycji wobec Hitlera Kościołem Wyznającym doszło niemal 
do rozpadu Kościoła ewangelickiego. Wreszcie po 1945 roku 
ucieczki i wypędzenia Niemców postawiły pod znakiem 
zapytania obecność wyznania ewangelickiego na Śląsku. 
Podczas gdy pochodzący ze Śląska niemieccy protestanci 
szukali dla siebie miejsca w odbudowujących się społe
czeństwach Republiki Federalnej i NRD, niewielki Kościół 
EwangelickoAugsburski w Polsce stanął przed trudnym 
zadaniem organizowania własnych parafii oraz przejęcia 
niewspółmiernie dużego dziedzictwa dawnego Kościoła 
niemieckiego. Jeszcze przed 1989 rokiem kontakty śląskich 
protestantów w Niemczech i polskich parafii ewangelickich 
na Śląsku przynosiły owoce. Od tego czasu zacieśniała się 
współpraca i rosło wzajemne zaufanie. Dzisiaj panuje już 
konsens w sprawie wspólnej odpowiedzialności za trady
cję dawnego Kościoła ewangelickiego na Śląsku i polsko
niemieckiej wspólnoty dziedzictwa. 

Śląska tolerancja

Kolejnym kluczowym pojęciem w historii śląskiego prote
stantyzmu jest sformułowanie »śląska tolerancja«. Pojęcie 
to utrwaliło się u schyłku XVIII wieku. Określało ono regu
lowane zasadami współistnienie wyznań na ziemiach nad
odrzańskich, zwracające uwagę ówczesnych ludzi jako coś 
niespotykanego. Była to trwająca przez wieki, aczkolwiek 
niepozbawiona konfliktów, dwuwyznaniowość Wrocławia 
oraz sąsiedztwo w wielu miastach i wsiach dwóch budowli – 
kościoła katolickiego i ewangelickiego. Od początków refor
macji śląscy ewangelicy należeli do umiarkowanego skrzy
dła ruchu protestanckiego, nastawionego na kompromis  
z dawnym Kościołem. Czegoś takiego jak obrazoburstwo na 
Śląsku nigdy nie było. Dawne obyczaje i nawyki utrzymy
wały się tu wyjątkowo długo. Oczywiście, istnieje też sporo 
dowodów na nietolerancję i brak wyrozumiałości w dzie
jach religijnych sporów na Śląsku. Żydów śląska tolerancja 
nie obejmowała. Mniejszości i nurty poboczne reformacji – 
anabaptyści, zwolennicy Schwenckfelda, ewangelicy refor
mowani – doznawali dyskryminacji i prześladowań, często 

Wprowadzenie
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bardziej bezwzględnie ze strony luteran niż katolików. Ślą
skiej tolerancji nie należy postrzegać jako zagwarantowa
nego osiągnięcia, jest ona raczej wyrazem historycznej ten
dencji i wyzwaniem dla współczesności. Może odwołać się 
do tradycji śląskich dziejów, ale pozostaje zadaniem, które 
trzeba podejmować ciągle na nowo.

Polskie linie tradycji

Interesowały nas też linie tradycji polskiego protestanty
zmu na Śląsku. Ewangelicy w Polsce są dzisiaj niewielką 
mniejszością w kraju przeważająco katolickim. Utożsa
mianie narodu polskiego z katolicyzmem przesłania zbyt 
często spojrzenie na oryginalne polskie korzenie prote
stantyzmu. Znaleźć je można oczywiście przede wszyst
kim w historycznej Polsce, na terenach dawnej Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów, ale również na Śląsku. Podczas 
reformacji językiem Kościoła stał się nie tylko niemiecki, 
lecz również polski, o czym świadczą liczne pisma rozpo
wszechniane na Śląsku i po części tutaj drukowane, tłuma
czenia Biblii, katechizmy, zbiory kazań. Kazania po polsku  
i specjalne stanowisko pastora polonicusa w wielu ewange
lickich parafiach są niezbywalnym elementem historii pro
testantyzmu na Śląsku. W okresie kontrreformacji uchodź
com wyznaniowym ze Śląska tolerancyjna Polska oferowała 
dach nad głową, bezpieczeństwo i wolność wy zna nia. Nie
przerwana wiekowa tradycja polskich ewangelików prze
trwała zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, posiadającym 
swój Kościół Jezusowy w Cieszynie, określany jako »kościół 
matka« protestantów w Polsce.

Wspólne dziedzictwo

Ważne dla nas było wreszcie pytanie, jak dzisiaj w katoli
ckim otoczeniu pojmowana jest i respektowana ewan
gelicka tradycja. Nie można zaprzeczyć, że w pierwszych 
dziesięcioleciach po zakończeniu drugiej wojny świato
wej większość polskiego społeczeństwa nie wiedziała, co 
począć z zastanymi na Śląsku świadectwami ewangelic
kiej co dzien ności. Kościoły niszczały, o ile nie przejęły ich 
para fie katolickie, cmentarze stały otworem, w wielu miej
scach były rozmyślnie i z premedytacją niszczone. Upadek 
sy ste mu komunistycznego, pojednanie z Niemcami i roz
wój procesu ekumenicznego umożliwiły głębokie zmiany 
w świa do mo ści i postawach ludzi. Dzisiaj w wielu miastach 
i wioskach można obserwować czynne zainteresowanie 
lokalną tradycją protestancką. Wprawdzie nie wszędzie, 
jednak w wielu miejscowościach restauruje się zrujnowane 
kościoły i opuszczone cmentarze. Księża katoliccy mówią 
o ewangelickiej przeszłości świątyń w ich parafiach. Pielę
gnuje się pamięć protestanckich duchownych i pisarzach 
w miejscach ich działalności. Miejmy nadzieję, że ten pro
ces wzajemnego uznania i porozumienia będzie kontynu
owany. Optymistycznym sygnałem są rezolucje sejmików 
Województwa Śląskiego i Dolnośląskiego, w których rok 
2017 został ogłoszony »rokiem reformacji« oraz doceniono 
przeszłe i dzisiejsze zasługi Kościoła ewangelickiego i jego 
wiernych dla społeczeństwa.

Markus Bauer, Annemarie Franke 
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Reformacja wśród mieszczan

� Ostatnia wieczerza wrocławskiej rady
W wielu miejscowościach rajcy domagali się wprowadzenia 
reformacji, myśląc również o poszerzeniu sfery swojej władzy. 
Obraz, który niegdyś wisiał we wrocławskim ratuszu, sugeruje 
odpowiedzialność rady za zbawienie dusz wiernych. Uczniowie 
biorący udział w wieczerzy mają oblicza rajców i znanych mie
szczan. Niepopularny podskarbi miejski występuje jako Judasz. 
Nieznany malarz, 1537 (obraz zaginiony), fot. Schlesiens Vorzeit im Bild 
und Schrift N. F. V (1909).

W kwietniu 1524 roku we Wrocławiu panowało wielkie 
wzburzenie. Powołany właśnie przez radę miejską na księża  
kościoła św. Marii Magdaleny znany humanista Johann Hess 
podczas debaty publicznie opowiedział się za Lutrem, eks
komunikowanym już przez papieża.

� Na początku było słowo
Kazanie jest punktem centralnym ewangelickiego nabożeń
stwa. W 157980 roku ambona w kościele św. Marii Magdaleny 
zyskała nowy kształt, by służyć temu zadaniu. 
Friedrich Gross Starszy, 157980, fot. Stanisław Klimek

Przed zajęciem stanowiska w sporze o Lutra Hess długo 
się wahał. Teraz w ciągu kilku miesięcy wraz z Ambrosi
usem Moibanusem, duchownym z kościoła św. Elżbiety, 
przeprowadził we Wrocławiu reformację. Zmienił formę 
nabożeństwa, wprowadził nowy śpiewnik oraz uporząd
kował szkolnictwo i działalność dobroczynną. Wrocławscy 
reformatorzy reprezentowali umiarkowany kurs i chcieli 
uniknąć rozłamu z Kościołem rzymskokatolickim.

Podobnie jak we Wrocławiu, również w innych miastach 
Śląska mieszczanie i rajcy domagali się przejęcia reformy 
Lutra: kazań w miejscowym – niemieckim lub polskim 
– języku, zniesienia celibatu, kultu świętych i praktyk 
odpustowych, a także Wieczerzy Pańskiej z kielichem dla 
świeckich.
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� Główne ośrodki reformacji
Obie stare wrocławskie świątynie mieszczan od 
stuleci kształtują oblicze Starego Miasta. W koś
ciele św. Marii Magdaleny mieści się dzisiaj kate
dra starokatolickiej diecezji wrocławskiej. Bazylika 
św. Elżbiety po wojnie znalazła się przejściowo pod 
opieką polskiego Kościoła ewangelickiego. 30 czerwca 
1946 roku po raz ostatni wygłoszone tu zostało kazanie 
w języku niemieckim. Od tego czasu jest to katolicki kościół 
garnizonowy.
Wrocław z lotu ptaka, fot. Stanisław Klimek
Kościoły św. Marii Magdaleny, miedzioryt ok. 1750 oraz św. Elżbiety, 
miedzioryt ok. 1730, Schlesisches Museum zu Görlitz

� Prawo i Łaska
Epitafi um reformatora Johanna Hessa (14901547) wyraża 
główną myśl teologii luterańskiej: zestawienie Starego 
i Nowego Testamentu pod znakiem Prawa i Łaski. 
Malarz nieznany, 1547/49, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

� Tradycja tolerancji
Przez wieki Wrocław był miejscem pokojowego współistnie 
nia protestantów i katolików, chociaż nie zawsze obywało się 
bez konfl iktów. Współczesny Wrocław kontynuuje tę tradycję: 
w »Dzielnicy Wzajemnego Szacunku« spotykają się Żydzi i chrze 
ścijanie wyznania katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego.
Grafi ka: Jan Jerzmański  
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Reformacja wśród książąt

Nauki Marcina Lutra wkrótce znalazły wpływowych zwolen
ników wśród książąt śląskich. Zwłaszcza władcy z dynastii 
Piastów, kierując się zarówno przekonaniami religijnymi, 
jak i polityczną kalkulacją, wprowadzali na swych zie miach 
reformację. Jednym z nich był książę Fryderyk II legnicki, 
najpotężniejszy podówczas władca na Śląsku. W sporze 
z królem Ferdynandem I Habsburgiem szukał zbliżenia 
z brandenburskimi Hohenzollernami. 

Margrabia Jerzy z frankońskiej linii Hohenzollernów ucho
dził za najważniejszą podporę protestantyzmu na Śląsku. 
Dzięki układom sukcesyjnym z ostatnimi książętami pias
towskimi – opolskim i raciborskim – zdobył rozległe posia
dłości na Górnym Śląsku. Jako jedyny książę śląski należał 
do sygnatariuszy »Konfesji Augsburskiej« z 1530 roku, do 
dzisiaj jednego z najważniejszych dokumentów wyznania 
wiary w Kościołach luterańskich.

� Prominentni świadkowie
Słynny obraz przedstawia Albrechta Hohenzollerna, wiel
kiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, klęczącego przed królem 
Polski Zygmuntem Starym. W roli świadków występują śląscy 
książęta: Jerzy Pobożny i Fryderyk II legnicki, brat i szwagier 
Albrechta. 
Jan Matejko: Hołd pruski (fragment), 18791882, Zamek Królewski na 
Wawelu, fot. Anna Stankiewicz
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� Fryderyk II legnicki
Legnica pod rządami Fryderyka II (14801547) stała się szeroko 
promieniującym ośrodkiem reformacji na Śląsku. W 1526 roku 
książę założył tutaj pierwszy protestancki uniwersytet w Euro
pie. Przetrwał on jednak zaledwie kilka lat. 
Wizerunek Fryderyka II, księcia brzeskiego i wołowskiego, na portalu 
zamkowym w Legnicy, 1533, fot. Dariusz Berdys

�� Wacław III Adam cieszyński
Prawo regulacji spraw kościelnych (»ius reformandi«) przy
sługiwało zasadniczo tylko władcy kraju, a więc królowi Czech. 
Śląscy książęta ogłaszali jednak wielokrotnie porządek koś
cielny dla swych ziem. Uczynił to również piastowski książę 
Wacław III Adam (15241579), który wprowadził reformację 
w księstwie cieszyńskim.
Talar z 1574, fot. Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Cieszyński porządek kościelny z 1568, Muzeum Protestantyzmu – Bib
lioteka i Archiwum im. Tschammera, Cieszyn, fot. Marcin Gabryś

� Jerzy Pobożny, margrabia Brandenburgii i Ansbachu
Za sprawą Jerzego Pobożnego (14841543) niemal cały Górny 
Śląsk przez kilka dziesięcioleci pozostawał ewangelicki. 
Malarz nieznany, miniatura portretowa, Landesmuseum Württemberg, 
fot. H. Zwietasch

Mapa: Księstwa śląskie ok. 1530, zob. s. 36
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Reformacja zmieniła kształt nabożeństw, wystrój kościo łów 
oraz całość kościelnego życia. Luter nauczał, że po przez 
chrze st i wiarę każdy chrześcijanin ma dostęp do sakra
mentów i nie potrzebuje pośrednictwa kapłana. Ksiądz 
protestancki jest duszpasterzem oraz nauczycielem i żyje 
wraz ze swą rodziną pośrodku wspólnoty wiernych. W na bo
żeństwie centralne miejsce zajmuje słowo: kazanie i czyta
nie z Pisma Świętego w miejscowym języku, a także pieśni, 
śpiewane wspólnie przez wiernych. Protestancki Śląsk 
zasłynął szeroko pieśniami kościelnymi. Wygląd kościo
łów zmieniał się powoli. Średniowieczne ołtarze świętych 
pozostały początkowo nienaruszone. Nowe malowidła oł ta
rzowe przedstawiały życie i działalność Chrystusa. 

Reformacja na Śląsku znalazła zwolenników zarówno 
wśród Niemców, jak i Polaków. Oba miejscowe języki wkro
czyły do kościołów. Wiele ewangelickich zborów utrzy
mywało posadę dla duchownego zwanego »pastor polo
nicus«, który kazania wygłaszał po polsku.

Życie protestanckie

� Wyznanie wiary szlachcica
Wolf von Busewoy (15091563) był bliskim zaufanym księcia 
Fryderyka II legnickiego. Portret wisiał w ufundowanym przez 
jego rodzinę kościele w Niedźwiedzicach koło Chojnowa. Tekst 
na tablicach odnosi się do nauki chrześcijańskiej w rozumieniu 
Lutra. 
Nieznany malarz śląski, 1550, kościół parafi alny pw. Antoniego Padew
skiego w Niedźwiedzicach koło Chojnowa, fot. Dariusz Berdys

� Liturgiczna triada
Dawny ewangelicki kościół w Szydłowcu Śląskim ufundowa ny 
został w XVII wieku przez Hansa von Pücklera i jego żonę 
Helenę. Ołtarz, chrzcielnica i ambona zachowały się do dzisiaj 
i służą parafi i katolickiej.
Kościół fi l. NMP, wcześniej kościół Zbawiciela w Szydłowcu. Hermann 
Fischer (rzeźba), Caspar Winckler (obrazy), 161617, fot. Roman Baran
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� Chrześcijański podręcznik dla 
Niemców i Polaków 
Paulus Glodius (zm. 1606), diakon 
w kościele św. Elżbiety we Wrocła
wiu, był autorem katechizmu dla 
młodzieży w języku polskim i nie
mieckim. Glodius działał również 
jako kaznodzieja we wrocławskim 
kościele św. Krzysztofa, w którym 
aż do XIX wieku odprawiane były 
nabożeństwa po polsku.
Paulus Glodius: Katechizm, 1605 (wyda
nie z 1607), Biblioteka Uniwersytecka 
we Wrocławiu

� Sztuka umierania
W XVII wieku również na Śląsku rozwinął się rodzaj »protes
tanckiej Bożej roli«. Inskrypcje na nagrob kach wzywały do 
nawrócenia i modlitwy. Dzięki obywatelskiej inicjatywie i kon
ser watorom zabytków cmentarz w Kożuchowie przetrwał falę 
dewastacji w latach 70. ubiegłego wieku, której ofi arą padły 
cmentarze ewangelickie na Śląsku. 
Lapidarium na starym ewangelickim cmentarzu św. Trójcy w Kożuchowie, 
fot. Dorota Tomczak, Muzeum Ziemi Wschowskiej

� Kościół, szkoła, plebania
W wielu wsiach z ludnością protestancką powstawały kom
pleksy trzech budynków kościelnych. Obok świątyni stał dom 
parafi alny i szkoła. Dawny kościół w Przemkowie służy dzisiaj 
jako cerkiew polskiego Kościoła prawosławnego.
Przemków, Friedrich Bernhard Werner, Topographia seu Compendium 
Silesiae, ok. 1750, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Przemków z lotu ptaka, fot. Gmina Przemków
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Luter postulował dostęp do Biblii dla każdego chrześcija
nina w jego własnym języku. Wszystkim miała przysługiwać 
możliwość czytania i rozumienia. Głównie za sprawą Phili p  
pa Melanchthona, najbliższego współtowarzysza Lutra, edu
kacja i nowoczesny system oświaty stały się zasadniczym 
celem reformacji. W śląskim miasteczku Złotoryja uczeń 
Melanchthona Valentin Trotzendorf stwo rzył modelowe 
protestanckie gimnazjum humanistyczne, które stało się 
wzorcem dla wielu szkół nie tylko na Śląsku. 

Wysoki poziom szkolnej edukacji stworzył podwaliny 
literackiego rozkwitu epoki baroku. Przez niemal sto lat 
poeci i pisarze ze Śląska wyraźnie kształtowali rozwój lite
ratury w Niemczech. Spory wyznaniowe inspirowały intelek
tualne i artystyczne debaty, jednak przez długi okres były 
przeszkodą w założeniu krajowego uniwersytetu na Śląsku

Reformacja i edukacja

� Duma uczonych kręgów Wrocławia 
Powstała w 1293 roku szkoła miejska przy 
kościele św. Elżbiety, w 1560 roku przekształ
cona została w ewangelickie gimnazjum  
i od tego czasu należała do najważniejszych 
placówek kształcących młode kadry admini
stracji państwowej i kościelnej na Śląsku.
Nicolaus Häublein, Gimnazjum św. Elżbiety, Lipsk 
1668, Schlesisches Museum zu Görlitz

� Martin Opitz w Bolesławcu 
Martin Opitz (15971639) uznawany jest za »ojca niemieckiej 
sztuki poetyckiej«. Miasto Bolesławiec, dumne ze swego 
najsłynniejszego syna, w 1998 roku zleciło wykonanie kopii 
jego portretu pędzla wrocławskiego malarza Bartholomäusa 
Strobla. Wcześniejsza kopia z 1908 roku zaginęła w czasie dru
giej wojny światowej.
Bartholomäus Strobel: portret Martina Opitza, 163637 ze zbiorów  
Biblioteki Gdańskiej PAN (kopia autorstwa Wojciecha Czerniewskiego), 
w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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� Andreas Gryphius w Głogowie 
Andreas Gryphius (16161664) jest jednym z najsłynniejszych 
niemieckich poetów okresu baroku. W swym rodzinnym Gło
gowie działał jako syndyk protestanckich stanów krajowych. 
Dzisiaj pamięć o nim pielęgnują wieczory literackie, spektakle 
teatralne i coroczny festiwal. 
Plakat X Festiwalu Muzycznego im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, 
2016, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

� Ojciec reformy szkolnictwa na Śląsku 
Humanistyczne wykształcenie i nauki Lutra były punktem cięż
kości nauczania w gimnazjum w Złotoryi, które za sprawą 
Valentina Trotzendorfa (14901556) stało się wzorcową szkołą 
protestancką. Uczniów zachęcano do samodzielnego, aktyw
nego udziału w lekcjach.
Michael Fleiser (?), epitafi um Valentina Trotzendorfa w kościele farnym 
w Złotoryi, 1566, fot. Katarzyna Zinnow

� Wyższa szkoła w Prowincji Śląskiej 
Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim było jednym z najbar dziej 
zdumiewających przedsięwzięć edukacyjnych XVII wieku. W 1601 
roku śląski magnat Georg von Schönaich założył tę protestan
cką akademię z dwunastoma katedrami. W trakcie kontrrefor
macji została zamknięta. Do dzisiaj zachował się jedynie portal.
Gimnazjum Schönaicha, fot. Tomasz Andrzejewski, Muzeum Miejskie 
w Nowej Soli
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Również wśród śląskich zwolenników reformy Kościoła, 
nauki Lutra nie uchodziły za bezsporne. Tu i ówdzie powsta
wały wspólnoty radykalnych anabaptystów. Rozprzestrze
niały się nauki reformatora z Legnicy Kaspara Schwenck
felda. Do rozłamu między nim a Lutrem doszło z powodu 
zasadniczych różnic teologicznych już w 1525 roku. Genew
ski reformator Jan Kalwin miał swoich zwolenników głównie 
w warstwach wykształconych, wśród szlachty i książąt 
śląskich. Jednak poza przestrzenią gabinetów uczonych 
i książęcych dworów ewangelicyzm reformowany nie zdo
był szczególnej popularności.

Sobór trydencki (154663) zapoczątkował wewnętrzne 
reformy Kościoła katolickiego. Również na Śląsku roz
poczęło się zwalczanie reformacji. Biskup wraz z kapitułą 
katedralną we Wrocławiu przy wsparciu władzy królew
skiej wprowadzał kontrreformację. W miastach skuteczną 
działalność misyjną prowadzili jezuici. Stopniowo przejęli 
oni większość miejskich gimnazjów.

Konkurenci i przeciwnicy Lutra

� Wyzwanie rzucone przez Rzym
Kościół katolicki, sprawujący pieczę nad siedmioma sakramen
tami, oparty o silny związek z Bogiem i świętymi, stoi na bez
piecznym fundamencie tradycji – tymczasem heretycy, jak 
Luter czy Kalwin, toną w bagnie. Grodków leżał w księstwie 
nyskim, należącym do biskupstwa wrocławskiego.
Alegoria Kościoła katolickiego, Mistrz AS, 1630, kościół parafi alny 
pw. Michała Archanioła w Grodkowie, fot. Roman Baran

� Ze Śląska do Ameryki 
Zwolennicy reformatora Kaspara Schwenckfelda (14891561) 
przebywali na Śląsku do XVIII wieku. W 1734 roku zdecydo
wali się na emigrację. W Pensylwanii jeszcze dzisiaj istnieje 
»Schwenkfelder Church«. 
Portret Kaspara Schwenckfelda, rysunek w szkicowniku wrocławskiego 
złotnika z 1600 roku, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
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� Angelus Silesius jako handlarz starzyzną 
Spory wyznaniowe owocowały mnóstwem ulot
nych pism polemicznych. Karykatura wykpiwa 
poetę Johannesa Schefflera (16241677), który 
po przejściu na katolicyzm przyjął imię Angelus 
Silesius i ściągnął na siebie gniew swych daw
nych współwyznawców.
Anonimowy miedzioryt, 1664, Biblioteka Uniwer
sytecka we Wrocławiu

� Ośrodki kontrreformacji 
W ostatnich dekadach XVII wieku powstały nowe, pełne prze
py chu budowle klasztorów cystersów. Krzeszów przeżywał swe 
»złote lata« pod rządami opata Bernharda Rosy (16241696). 
Założone przezeń Bractwo Świętego Józefa skupiało ponad  
100 tys. wiernych i działało w duchu kontrreformacji na całym 
Śląsku.
Klasztor w Krzeszowie, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP 
(172835) i kościół pw. św. Józefa (1696), fot. Stanisław Klimek

� Reformowani kontra luteranie 
Na początku XVII wieku piastowscy książęta z Brzegu i Legnicy 
przeszli na kalwinizm. Po oznaczającej kres dynastii śmierci 
ostatniego księcia, Jerzego Wilhelma w 1675 roku, miejscem ich 
spoczynku stał się kościół św. Jana Chrzciciela w Legnicy.
Mauzoleum Piastów w Legnicy (1677/1679), kościół parafialny pw. Jana 
Chrzciciela, Carlo Rossi (projekt), Matthias Rauchmiller (rzeźba, malar
stwo), fot. Stanisław Klimek
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W ciągu XVI wieku Śląsk stał się niemal całkowicie protes
tancki. W 1609 roku cesarz Rudolf II zagwarantował szlach
cie i miastom swobodę praktyk religijnych. Kontrreformacja 
na Śląsku zaczęła przynosić skutki dopiero w czasie wojny 
trzydziestoletniej. Pewną rolę odegrały tu polityczne naciski 
i zbrojna przemoc.

Po wojnie cesarz Ferdynand II dokonał rekatolizacji 
podległych mu ksiąstw dziedzicznych. Skonfiskował ponad 
650 protestanckich świątyń, zaś tysiące wiernych musiało 
opuścić kraj.

Jednak większość śląskich protestantów trwała przy 
swojej wierze. Zbory przekształcone w kościoły katoli
ckie nierzadko stały puste. Natomiast wielu wiernych co 
niedzielę wyruszało w drogę. Pokonywali wielogodzinne 

odległości, by wysłuchać ewangelickiego kazania w zbo
rach w księstwach piastowskich lub poza granicami kraju. 
Duchowni wygnani z ich własnych kościołów, tzw. kazno
dzieje leśni, odprawiali nabożeństwa pod gołym niebiem.

Okres ucisku i kontrreformacji 

� Dragoni Liechtensteina nawracają Głogów
Szlachcic z Górnych Łużyc Karl Hannibal von Dohna (15881633) 
był ważną podporą władzy cesarskiej na Śląsku i w Czechach. 
Dowodzeni przez niego Dragoni Liechensteina zyskali miano 
»zbawicieli«, ponieważ przemocą »nawracali« protestanckich 
wiernych.
Grafika G. Böttgera, w: Karl Adolf Menzel, Geschichte Schlesiens, Bres
lau 1808, Sächsische Landesbibliothek – Staats und Universitäts
bibliothek

� »Najmilszy Jezu, cóżeś ty uczynił«
Wśród uchodźców religijnych przyjętych przez Polskę był 
poeta Johann Heermann (15851647), jeden z najważniej szych 
autorów pieśni ewangelickich. W 1638 roku porzucił urząd 
pastora w Chobieni koło Głogowa i osiedlił się w Lesznie.
Pieśń »Herzliebster Jesu«, Johann Heermann, 1630, w śpiewniku z 1661, 
faksymile 
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� Kościół w podziemiu
W okresie kontrreformacji szczególnie nieugięte były parafie 
ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim – istnieje nawet polskie 
porzekadło: »Twardy jak Luter spod Cieszyna«. Wierni potajem
nie uczestniczyli w leśnych nabożeństwach, odprawianych na 
polanach.
Nabożeństwo przy kamiennym ołtarzu w Ustroniu pod Równicą, 2014, 
fot. Jerzy Below

� Wolność religijna w Polsce
Wielu śląskich protestantów uciekało na sąsiadujące ziemie  
polskie, gdzie gwarantowano im swobodę praktyk religij
nych. Doszło do rozkwitu miast pogranicznych, jak Leszno czy 
Wschowa. Pastor Valerius Herberger (15621627), znany jako 
»Mały Luter ze Wschowy«, w 1604 roku z dwóch domów miesz
kalnych na skraju miasta zbudował Kościół Żłóbka Chrystusa. 
Planuje się założenie tu muzeum protestantyzmu. 
Kościół Żłóbka Chrystusa we Wschowie, fot. Marta Małkus, Muzeum 
Ziemi Wschowskiej

� Ukryta konfesja
Obraz przedstawia przekazanie 
na ręce Karola V w 1530 roku Kon
fesji Augsburskiej, a powstał z oka
zji 150 rocznicy tego wydarzenia. 
Wisiał w miejscu, do którego dostęp 
miał tylko kolator kościoła Nickel 
von Mohl, starszy ziemski w nawró
conym na katolicyzm księstwie leg
nickim.
Malarz nieznany, obraz w loży patrona
ckiej kościoła parafialnego pw. św. Trójcy, 
1680, Miłoradzice koło Lubina, fot.  
Dariusz Berdys
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Mimo trudnego położenia śląscy protestanci nie byli cał
kowicie zdani na łaskę i niełaskę władz. Kończący wojnę 
trzydziestoletnią pokój westfalski z 1648 roku gwaranto
wał im pewne prawa. We Wrocławiu i na ziemiach książąt 
protestanckich początkowo zezwalano na ewangelickie 
nabożeństwa. Ferdynand II musiał zgodzić się na budowę 
trzech nowych świątyń ewangelickich w księstwach dzie
dzicznych, gdzie przywrócono katolicyzm. Przy budowie 
»kościołów pokoju« u bram Jawora, Świdnicy i Głogowa 
wolno było wykorzystać tylko glinę i drewno; dzwonnic  
i szkół zakazano.

Prace budowlane posuwały się szybko. W wielu euro
pejskich krajach zbierano datki. Przedstawiciele śląskiej 
szlachty i mieszczaństwa ufundowali materiał budowlany, 
chłopi dobrowolnie świadczyli służbę pieszą i sprzężajną. 
Powstały największe w historii architektury budowle sza
chulcowe. Kilkupiętrowe empory i loże mogły pomieścić 
wiele tysięcy wiernych. 

Walka o przetrwanie

� Emmaus na Śląsku
Coniedzielne wyprawy wiernych na nabożeństwo w kościele 
ewangelickim miały charakter cyklicznych demonstracji na 
rzecz wolności wyznania. Szeroko znany miedzioryt przedsta
wia podróż do Kościoła Pokoju w Świdnicy jako część biblij
nej opowieści o Chrystusie i dwóch uczniach w drodze do 
Emmaus.
Florian Bartholomaeus Comaeus Strahowsky, w: Benjamin Schmolck, 
Der Geistliche Kirchen=Gefährte oder Gebet und Lieder, Breslau 1732, 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

� Muzyka i pielęgnowanie tradycji
Kościoły pokoju w Świdnicy i Jaworze pozostały do dzisiaj  
ewangelickie i figurują na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Muzyka odgrywa tu nadal dużą rolę. W Jaworskich 
Koncertach Pokoju uczestniczą orkiestry o międzynarodo
wej renomie. Coroczny Festiwal Bachowski w Świdnicy znacz
nie przyczynił się do wzrostu popularności w Polsce Johanna 
Sebastiana Bacha. 
Kościół Pokoju w Jaworze, chór i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca 
»Śląsk« podczas koncertu w 2015, Muzeum Regionalne w Jaworze,  
fot. Zbigniew Gol
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� »Ten, kto śpiewa, modli się w dwójnasób«
W kościołach pokoju pielęgnowano tradycję ewangelickiej 
pieśni religijnej. Pieśni Benjamina Schmolcka (16721737), 
pastora Kościoła Pokoju w Świdnicy, śpiewa się w czasie 
nabożeństw ewangelickich również dzisiaj.
Portret Benjamina Schmolcka, anonimowy artysta, I poł. XVIII wieku, 
Parafi a EwangelickoAugsburska pw. św. Trójcy w Świdnicy

� Luter po polsku
Przez trzy stulecia »Postylla chrześcijańska« Samuela Dam
browskiego z 1620 roku umożliwiała wielu polskim protes
tantom obcowanie z luterańską teologią. Zwłaszcza na ziemi 
cieszy ńskiej, gdzie przez długie lata nie istniały żadne kościoły 
ewangelickie, ta antologia kazań wykorzystywana była podczas 
domowych nabożeństw. 
Portret Samuela Dambrowskigo (15771625) i strona tytułowa »Postylli 
chrześcijańskiej«, wydanie III, Brieg 1785, Biblioteka Uniwersytecka we 
Wrocławiu

� Złotnik na uchodźstwie
Dwa kościoły pokoju, w Jaworze i Świdnicy, zachowały się do 
dzisiaj, trzeci zaś, w Głogowie, spłonął w pożarze w XVIII wieku. 
Udało się uratować tylko krzyż z ołtarza. Jest to dzieło gło
gowskiego złotnika, który z powodu wyznania ewangelickiego 
znalazł się na uchodźstwie. 
Krzyż z ołtarza w Kościele Pokoju w Głogowie, Bytom Odrzański 
1702/1732, Schlesisches Museum zu Görlitz, fot. D. Stoykow
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W 1675 roku wymarła dynastia Piastów. Piastowskie księ
stwa – legnickie, brzeskie i wołowskie – do ostatka były 
wierne wyznaniu ewangelickiemu. Potem przypadły cesa
rzowi. W następstwie również tutaj wywłaszczono koś cioły, 
a pastorów skazano na wygnanie. Położenie śląskich pro
testantów zdawało się beznadziejne.

W tej sytuacji przyszedł im z pomocą król Szwecji Karol 
XII, który uznał się za protektora luteran. W trakcie woj
ny północnej jego wojska przeszły przez Śląsk. W obliczu 
szwedzkiej siły zbrojnej cesarz Józef  I zmienił politykę 
wyzna niową. W 1707 roku zwrócił ponad sto kościołów 
ewangelickich i zezwolił na budowę sześciu dalszych, tzw. 
»kościołów łaski«.

Na co dzień w wielu miejscach rozwijała się pokojowa 
współegzystencja wyznań. Protestanci i katolicy działali 
pospołu w cechach i bractwach, artyści i rzemieślnicy pra
cowali dla zleceniodawców obu konfesji. Śląsk stawał się 
krajem dwuwyznaniowym.

Droga do tolerancji

� Ratunek z północy
W ugodzie altransztackiej z 1707 roku król Szwecji Karol XII 
(16821718), zwycięski wódz w III wojnie północnej, zmusił 
cesarza Józefa I Habsburga do istotnych ustępstw na rzecz 
śląskich protestantów. 
Ch. Winkler, miedzioryt, 1707, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

� Ze Sztokholmu do Jeleniej Góry
Z wdzięczności dla Szwedów Kościół Łaski w Jeleniej Górze 
wybudowano na wzór kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie. 
W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze zachowała się drew
niana makieta, którą podówczas architekt zaprezentował miej
skim zleceniodawcom.
Ewangelicki kościół łaski, dzisiaj katolickie sanktuarium św. Krzyża 
w Jeleniej Górze, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 
fot. HerderInstitut Marburg
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�� Kościół macierzysty polskich ewangelików
W Kościele Jezusowym w Cieszynie, jednym z sześciu kościo
łów łaski, do dzisiaj przechowywana jest Laska Łaski, symbol 
cesar skiego zezwolenia na budowę. Kościół Jezusowy był przez 
długi okres czasu jedyną świątynią ewangelicką na Górnym 
Śląsku. W 1709 roku parafi a liczyła 40 tys. wiernych, zaś trzy 
czwarte z nich mówiło po polsku. 
Nabożeństwo w Kościele Jezusowym w Cieszynie dzisiaj, fot. Beata 
Macura
Zwieńczenie cieszyńskiej Laski Łaski, Wiedeń 1709, Muzeum Protestan
tyzmu – Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, 
fot. Marcin Gabryś 

� Dzieci w modlitwie
Wiadomość o ustępstwach cesarza wywołała na Śląsku 
maso wy ruch religijny. W całym kraju dzieci gromadziły się na 
modlitwy pod gołym niebem – jak na nabożeństwach polowych 
szwedzkiej armii.
Strona tytułowa broszury Caspara Neumanna, Gründliche Nachricht 
von derer evangelischen Schlesier Kinder=Andacht, 1708, Sächsische 
Landesbibliothek – Staats und Universitätsbibliothek

� Wychowanie do tolerancji
Założona w 1708 roku Akademia Rycerska w Legnicy była naj
bardziej spektakularnym wyrazem nowej polityki wyznanio
wej Habsburgów. Studenci i nauczyciele tej wyższej uczelni dla 
szlachty śląskiej byli przemieszani wyznaniowo, a prowadzić ją 
mieli na zmianę katolik i protestant. 
Akademia Rycerska w Legnicy, podkolorowany rysunek Friedricha 
Bernharda Wernera, Topographia seu Compendium Silesiae, ok. 1750, 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
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16 grudnia 1740 roku o świcie wojska pruskiego króla Fry
deryka II wtargnęły na Śląsk. Nadarzyła się dobra okazja 
wydarcia tej bogatej prowincji spod panowania Habsbur
gów. Właśnie zmarł cesarz Karol VI, zaś jego córka Maria 
Teresa walczyła o uznanie swej sukcesji. Wielu śląskich pro
testantów otwarcie sympatyzowało z królem Prus.

Po zwycięstwie Fryderyk pozostawił śląskim katolikom 
wolność wyznania. Typowym elementem pejzażu śląskiego 
stały się wsie z dwoma kościołami – katolickim i ewan
gelickim. We Wrocławiu współistnienie wyznań miało już 
swoją tradycję. Ówcześni obserwatorzy podziwiali »śląską 
tolerancję«, która sprzyjała również mniejszościom religij
nym, a więc herrnhutom czy nawet jezuitom. 

� Król i posłowie z Głogowa 
Przed spodziewanym atakiem Prus w grudniu 1740 roku Koś
ciół Pokoju na przedmieściach Głogowa miał zostać zburzony. 
Udało się go uratować – król Prus obiecał nie wykorzystywać 
budynku podczas oblężenia miasta. 
Carl Röchling i Richard Knötel: Der Alte Fritz in fünfzig Bildern, Berlin 
1895, Sächsische Landesbibliothek – Staats und Universitätsbiblio
thek Drezno 

Ziemie na południe od Opawy i Cieszyna pozostały pod 
panowaniem Habsburgów. Austriacki Śląsk stał się regio
nem modelowych reform państwa. Ustawy o tolerancji  
z 1781 roku ogłoszone przez cesarza Józefa II gwarantowały 
wol ność religijną na wszystkich ziemiach Austrii.

Pod panowaniem Prus i Austrii

� Skromne nowe początki
Śląscy protestanci nie odzyskali skonfiskowanych kościołów, 
lecz wolno im było wybudować nowe. W krótkim czasie wznie
siono ich ponad dwieście – najczęściej były to skromne drew
niane lub szachulcowe budowle bez wieży, tak zwane domy 
modlitwy. 
Dom modlitwy w Lutyni. Miedzioryt Friedricha Bernharda Wernera, 
Schlesische Bethäuser, 174852, Schlesisches Museum zu Görlitz 
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� Tolerancja wobec mniejszości
Powstała na Górnych Łużycach Ewangelicka Jednota Braterska 
herrnhutów otrzymała pozwolenie na osiedlenie na Śląsku. 
Herrnhuci założyli osady braterskie w Piławie Górnej, Godno
wie, Nowej Soli i Pawłowiczkach.
Widok osady herrnhutów w Piławie Górnej, kolorowana rycina wg 
rysunku Carla Friedricha Stuckharta, Sammlung Haselbach, Kunst
forum Ostdeutsche Galerie Regensburg, fot. HerderInstitut Marburg

� »Bielski Syjon«
Od okresu reformacji Bielsko było ośrodkiem protestantyzmu  
na Górnym Śląsku. Po wojnach śląskich pozostało austriackie.  
Na wzniesieniu na skraju miasta powstał »Bielski Syjon«, wyjąt
kowy zespół architektoniczny, na który składają się kościół, 
dom parafialny i budynki szkolne. Stoi tutaj jedyny dzisiaj 
pomnik Lutra w Polsce.
Fot. Marek Kocjan

� Od Kościoła Dworskiego do Kościoła Opatrzności Bożej 
Królowie Prus byli wyznania reformowanego. W 1749/50 roku 
we Wrocławiu wybudowany został kościół dla kręgów dwor
skich i niewielkiej reformowanej parafii, do której należeli 
urzędnicy i wojskowi. Stał się on wzorem do naśladowania dla 
wielu innych kościołów protestanckich w kraju. Po 1945 roku 
pod zmienioną nazwą »Kościół Opatrzności Bożej« był przez 
dłuższy czas jedyną ewangelicką świątynią we Wrocławiu.
Uroczyste nabożeństwo z okazji setnej rocznicy urodzin Dietricha  
Bonhoeffera 2006, fot. Mieczysław Milton Mieloch 
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W stronę nowoczesności

Fryderyk II Wielki popierał współistnienie i różnorodność 
kon fesji i wspólnot wyznaniowych, dążąc do osiedlenia 
na Śląsku możliwie wielu wiernych poddanych. W wyniku 
wojen napoleońskich i reform państwa Fryderyk Wil
helm III Pruski na początku XIX wieku zapoczątkował nowy 
kurs w polityce wyznaniowej. Świadomie wybrał rocznicę 
wprowa dzenia reformacji w 1817 roku na ogłoszenie apelu 
o połącz enie parafi i luterańskich i reformowanych w unij
nym królew sko pruskim Kościele krajowym. 

Z dala od sporów politycznych oraz wyznaniowych 
świec cy wierni sprawowali chrześcijańską »służbę miłości«. 
W XIX wieku odpowiedzią na nędzę i ubóstwo był rozkwit 
ewangelickich stowarzyszeń i instytucji opiekuńczych. Po 
wsta ła diakonia, a wraz z nią macierzyste domy sióstr dia
konis. Katolicki od czasów kontrreformacji Górny Śląsk, na 
skutek sterowanej przez państwo industrializacji i napływu 
urzędników, inżynierów i robotników stał się regionem 
mieszanym wyznaniowo.

� Pomoc charytatywna i chrześcijańska odnowa 
Od 1850 roku na Śląsku, m.in. w Ząbkowicach Śląskich, po wsta
wały macierzyste domy sióstr diakonis. Po drugiej wojnie świa
towej siostry z Ząbkowic założyły nowy dom w Wertheimie 
w Badenii. Istniejące dzisiaj partnerstwo między powiatem 
MainTauber i Ząbkowicami Śląskimi doszło do skutku dzięki 
inicjatywie stowarzyszenia sióstr »Evangelisches Diakonissen
mutterhaus Frankenstein e. V.« w Wertheimie.
Przedszkole w domu macierzystym, fot. »Die Frankensteiner Anstal
ten«, Düsseldorf 1928

� Najpierw szkoła, potem kościół
Od drugiej połowy XIX wieku, wraz z rozbudową »Huty Don
nersmarcków«, w Zabrzu rosła liczba protestantów. W 1870 
roku założyli oni samodzielną parafi ę, a hrabia Guido Henckel 
von Donnersmarck przekazał im parcelę pod budowę szkoły 
i kościoła.
W 1911 roku w Kościele Pokoju zamontowane zostały okna 
witrażowe, zamówione w słynnym wrocławskim warsztacie 
Adolpha Sellera.
Zdjęcie w tle: Karta pocztowa ze zbiorów Andrzeja Dutkiewicza
Projekt witraży: Otto Weck, fot. Parafi a EwangelickoAugsburska 
w Zabrzu

500 JAHRE EVANGELISCHES LEBEN IN SCHLESIEN | Kirchfahrer • Buschprediger • betende Kinder
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� Przeciw władzy
Przeciw unijnej polityce króla podniósł się na Śląsku wielki 
protest luteran, którzy byli tu w większości, co sprawiło, że na 
użytek śląskiej prowincji kościelnej wynegocjowano specjalny 
porządek kościelny (agendę).
Strona tytułowa Agendy z 1829, Archiv ANN

� Ewangelicki Związek Kobiet w Wolimierzu w powiecie lubańskim 
Od 1815 roku saksońskie niegdyś Górne Łużyce należały częś
ciowo do pruskiej Prowincji Śląska. Właśnie tutaj w proteście  
przeciw unijnej polityce króla rozwijały się parafie starolu
terańskie (EwangelickoLuterański Kościół Prowincji Śląskiej).
Zdjęcie z 1876, fot. ze zbiorów Dietmara Neßa

� Szlak Matki Ewy w Bytomiu-Miechowicach 
Córka górnośląskiego przemysłowca TieleWincklera porzuciła 
dobrobyt rodzinnego domu na rzecz życia w służbie biednym 
i potrzebującym. Założony przez Evę von TieleWinckler (1866
1930) ośrodek diakonacki »Ostoja Pokoju« działa w Polsce i  
w Niemczech pod nową egidą do dzisiaj. 
Tablica informacyjna w BytomiuMiechowicach, fot. A. Franke, SMG
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Przystosowanie i opór 

Po abdykacji cesarza i ustanowieniu republiki w 1918 roku, 
rewolucyjny zamęt i proces tworzenia nowego porządku 
politycznego objął również dotychczasowe stosunki między 
Kościołem a państwem. Ponadto straty terytorialne Rzeszy 
Niemieckiej po traktacie wersalskim radykalnie wpłynęły 
na sytuację kościelnej prowincji na Śląsku.

Zgodnie z konstytucją weimarską w państwie nie było 
ofi cjalnego Kościoła, natomiast od 1933 roku celem nazis
towskiej polityki było zglajszachtowanie i ideologiczne 
za właszcze nie Kościołów. Postawa wobec nazistow skie go 
pań stwa doprowadziła do podziału ducho wieństwa i świe c 
kich w Kościele protestanckim na Śląsku. »Niemiec cy Chrze
ścijanie« dążyli do utworzenia ewangelickiego Koś cioła 
Rzeszy i postulowali podporządkowanie go nazistowskiemu 
państwu. W opozycji do tego ugrupowania powstał Kościół 
Wyznający, który występował przeciwko rasistowskiej poli
tyce nazistów i tylko chrześcijańskie wyznanie wiary uzna
wał za wiążące. Opozycyjnie nastawieni śląscy duchowni 
podzielili się na dwie grupy, które przyjęły nazwy od miejsc 
swych synodów z roku 1936: »Christophori« (od wrocław
skiego kościoła św. Krzysztofa) i »Naumburger« (od mia
steczka Naumburg/Nowogrodziec).

� Walka Kościoła ewangelickiego na Śląsku
Superintendentem generalnym na Dolny 
i Górny Śląsk był od 1925 roku pochodzący 
z Westfalii Otto Zänker (18761960), później
szy biskup Kościoła Śląskiego. Poniósł 
porażkę w walce Kościoła z nazistowskim 
państwem, w 1939 roku został przymusowo 
urlopowany, zaś w 1941 roku przeniesiony 
w stan spoczynku. Synod Wyznający 
»Christo phori«, któremu przewodniczył, 
podkreślał luterańską tradycję prowincji 
kościelnej Śląska.
Nabożeństwo Kościoła Wyznającego 1935, ze 
zbiorów rodziny Neß 

� Pieśń jako duchowa pociecha
Jochen Klepper (19031942), pisarz, poeta i autor pieśni, był 
synem pastora ewangelickiego z Bytomia Odrzańskiego. 
Małżeństwo z Żydówką Hanni SteinGerstel ściągnęło na niego 
prześladowania nazistów. W 1942 roku rodzina odebrała sobie 
życie. Dwanaście pieśni Kleppera mieści się w niemieckim 
śpiewniku ewangelickim.
Pamiątkowy kamień w kaplicy na cmentarzu w Bytomiu Odrzańskim, 
fot. Tomasz Andrzejewski, Muzeum Miejskie w Nowej Soli
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�� Wierność wyznaniu 
nade wszystko
W kościele Gustawa Adolfa 
i w seminarium dla kazno
dziejów w Nowogrodźcu nad 
Kwisą odbyło się posiedzenie dru
giego Synodu Wyznającego Śląska, 
który zgodnie z duchem Deklaracji z Bar
men z maja 1934 roku odrzucał wszelkie kontakty z państwem 
nazistowskim. Jednym z rzeczników Synodu był Ernst Hornig 
(18941976), pastor wrocławskiego kościoła św. Barbary, zaś po 
zakończeniu wojny członek nowego zwierzchnictwa Kościoła 
Śląskiego. 
Kościół Gustawa Adolfa w Nowogrodźcu, budowa 1886, fot. ze zbiorów 
Dietmara Neßa
Dzisiejszy widok dawnego kościoła Gustawa Adolfa, który po przebudo
wie użytkowany jest jako hala sportowa, fot. Eckhard Huth

�� Pastor na wojnie
Pastor Axel Sommer z Sułowa w powiecie milickim już w 1933 
roku dołączył do »Związku Księży w Potrzebie«, później zaś do 
»Kościoła Wyznającego«. Kiedy przyna leżność ta wyszła na jaw, 
został w 1941 roku powołany do Wehrmachtu. Poległ  
w 1944 roku na froncie wschodnim. 
Jego córka Bettina Harnischfeger od 1996 roku mieszka znowu 
w powiecie milickim. 
Hanna i Axel Sommer z dziećmi w ogrodzie. Cornelius, Bettina i Anne
mone. 
Nekrolog Axela Sommera i zawiadomienie o uroczystości żałobnej 
24 września 1944 roku w Sułowie, fot. ze zbiorów Bettiny Harnischfeger 

Mapa: Śląsk po pierwszej wojnie światowej
zob. s. 37



28

500 LAT PROTESTANTYZMU NA ŚLĄSKU | Wierni w drodze • leśni kaznodzieje • dzieci w modlitwie

Koniec wojny i nowe początki

Jedynym Kościółem ewangelickim na historycznych 
niemiec kich ziemiach wschodnich, który po zakończeniu 
drugiej wojny światowej odrodził się na macierzystym tery
torium, był Kościół Śląski. Synod we wrocławskim Koś
ciele Dwor skim w dniach 2223 lipca 1946 roku zatwier
dził pastora Ernsta Horniga jako »zwierzchnika Kościoła«. 
Polskie władze domagały się włączenia niemieckich para
fii w struktury Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Pol
sce i zarzą dziły wydalenie niemieckiego zwierzchnictwa. 
W latach powojennych ze swej nowej siedziby w Görlitz 

Kościół Śląski otaczał duchową opieką ostatnie niemieckie 
parafie na wschód od Nysy Łużyckiej. W radzieckiej strefie 
okupacyjnej i później w NRD pozostało pięć okręgów koś
cielnych na zachód od Nysy, z których utworzony został 
samodzielny Kościół terytorialny.

W RFN w 1950 roku powstała »Wspólnota ewangelickich 
Ślązaków (Komitet Pomocy) e. V.« – zgromadzenie pastorów 
i świeckich, którego celem było dusz pasterstwo i zachowa
nie ciągłości Kościoła Śląskiego. Jego pierwszym przewod
niczącym został biskup senior Otto Zänker.

� Kazanie w kościele św. Piotra w Görlitz, 1945
Po zakończeniu wojny Görlitz stał się miastem granicznym  
nad Nysą. Tysiące uchodźców ze Śląska przeczekiwało tutaj  
w nadziei na rychły powrót w strony rodzinne. Po wydaleniu  
z Wrocławia w 1946 roku swoją siedzibę mały tu władze Koś
cioła Śląskiego.
Akwarela Richarda Vettera (18791946), Kulturhistorisches Museum  
Görlitz, przekazana przez Mechthild Wenzel, córkę dyrektora ds. muzyki 
kościelnej Eberharda Wenzla (18791982)

� Kościół bez pastorów
Lektor Wilhelm Storek w kręgu ostatnich niemieckich protes
tantów w górnośląskim Kluczborku. Z braku pastorów w para
fiach, prowadzenie nabożeństw przejmowali świeccy wierni. 
Na Górnym Śląsku nabożeństwa w języku niemieckim mogły 
odbywać się tylko potajemnie, w kościele trzeba było mówić po 
polsku.
Fot. ze zbiorów Ulricha HutterWolandta
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�� Język serca, język 
modlitwy
Pozostałym na Dolnym Śląsku 
Niemcom wolno było odpra
wiać nabożeństwa w swoim języku. 
Dusz pasterstwo sprawowali niemiecko
języczni księża Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce. 
Od 1958 roku nabożeństwa po niemiecku odprawiane były 
w odbudowanym kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu. 
Wcześniej wierni korzystali z sali konfi rmacyjnej kościoła 
św. Marii Magdaleny.
Fot. 1954, Archiv GeS 
Kościół św. Marii Magdaleny, krótko przed pożarem w maju 1945, 
Muzeum Miejskie Wrocławia, fot. Henryk Makarewicz

� Język urzędowy: polski
4 lipca 1946 roku Konsystorz Kościoła EwangelickoAugsbur
skiego w Polsce zaświadcza prawomocność sprawowania 
urzędu przez Herberta Neßa (19081994), podówczas pastora 
w Żórawinie w powiecie wrocławskim, oraz prosi władze 
o bezapelacyjne wsparcie. Nieliczni niemieccy pastorzy, którzy 
ostali się po ucieczkach i wypędzeniach, w latach 194647 
musieli opuścić Śląsk.
Fot. ze zbiorów rodziny Neß

� Pomosty w stronę Polski
Od periodyku »Kirchenblatt der evangelischen Heimatvertrie
benen« poprzez »Kirchenblatt für Ostfragen« po »Nachrichten 
aus dem evangelischen Schlesien«. Ukazujące się od 1950 roku 
pismo »Schlesischer Gottesfreund« pełni rolę forum pielęg
nowania wzajemnych relacji oraz kontaktów z ewangelickim 
Śląskiem w Polsce.
Okładki pisma »Schlesischer Gottesfreund«, Archiv GeS
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Protestanci na polskim Śląsku

Niezależnie od pochodzenia i języka protestanci po drugiej 
wojnie światowej w Polsce musieli zmagać się z panującym 
stereotypem: »ewangelicki oznacza niemiecki«. Dolny Śląsk, 
którego chrześcijańska ludność do 1945 roku w dwóch trze
cich była ewangelicka, a w jednej trzeciej katolicka, stał się 
regionem katolickim w wyniku napływu osadników z Kre
sów Wschodnich oraz Polski centralnej. W 1946 roku wła
dze komunistyczne skonfiskowały majątek niemieckiego 
Kościoła ewangelickiego na Śląsku, przekazując zaledwie 
niewielką jego część Kościołowi EwangelickoAugsbur
skiemu w Polsce na nowych ziemiach zachodnich. Kościół 
rzymskokatolicki przejął dużą liczbę budowli sakralnych, 
między innymi Kościoły Łaski w Jeleniej Górze, Kamiennej 
Górze i Miliczu. Tylko Kościół Jezusowy w Cieszynie pozo
stał ewangelicki.

Od lat 70. kontakty z organizacjami wypędzonych śląskich 
protestantów i parafiami ewangelickimi z Niemiec miały 
duże znaczenie dla polskoniemieckiego pojednania po 
drugiej wojnie światowej.

� Pionierzy odbudowy
W 2010 roku miasto Wrocław i tutejsi ewangelicy uczcili pamięć 
ks. prof. Wiktora Niemczyka (18981980), który po wojnie jako 
pierwszy duchowny odbudowywał struktury polskiego Kościoła  
ewangelickiego na Śląsku. Tablicę przy wejściu do Kościoła 
Opatrzności Bożej odsłania Eugenia Barylińska z wnuczką, 
uczestniczka pierwszej polskiej konfirmacji udzielonej przez 
ks. Niemczyka w lipcu 1946 roku.
Fot. Krzysztof Bense

� Trudne początki
Ruiny na Karlstraße (dzisiaj ul. Kazimierza Wielkiego) przed 
Pałacem Królewskim i Kościołem Dworskim we Wrocławiu 
latem 1945 roku. Pierwsze polskie nabożeństwo ewangelickie  
zostało tu odprawione 5 sierpnia 1945 roku. Liczni polscy  
duchowni, odbudowujący po 1945 roku parafie ewangelickie  
na Śląsku, podczas niemieckiej okupacji byli politycznie 
prześladowani i przebywali w obozach koncentracyjnych.
Fot. Muzeum Architektury we Wrocławiu
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� Poprzez solidarność do zaufania
Siostry z Domu Macierzystego Diakonis w Dzięgielowie w die
cezji cieszyńskiej i ks. dr Alfred Jagucki odbierają przesyłkę 
pomocową z parafii luterańskiej w Lubece, maj 1981. Dzięki 
pośrednictwu ewangelickich działaczy dary zbierane w akcji 
»Pomoc dla Śląska« w okresie dziesięcioleci gospodarczych 
niedostatków w Polsce docierały do wielu ludzi w kraju.
Fot. Reinhard Hausmann

� Budowa kościoła na Śląsku Cieszyńskim 
Dawne kościoły ewangelickie na Dolnym Śląsku z braku wier
nych często użytkowane były niezgodnie z przezna czeniem, 
natomiast na Śląsku Cieszyńskim brakowało świątyń. Do 
codzien ności należały nabo żeństwa domowe. W Bażanowicach, 
na parceli ufundowanej przez jednego z parafian, w latach 
19781981 wybudowany został kościół Świętej Trójcy.
Fot. Jerzy Below  

Mapa: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, zob. s. 3233

� Kościół Dworski we Wrocławiu, fot. Stanisław Klimek



32

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
W Polsce żyje około 70 tys. chrześcijan wyznania 
ewangelickoaugsburskiego. Największe skupisko 
pa ra fi i ewangelickich znajduje się do dzisiaj w diecezji 
cieszyńskiej. W skład diecezji wrocławskiej wchodzi 
Dolny Śląsk i część Pomorza. Katowice są siedzibą 
diecezji, która terytorialnie sięga daleko na połu
dniowy wschód Polski.
Kościoły chrześcijańskie w Polsce (procent populacji):
  • Kościół rzymskokatolicki: 86,7% 
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: 1,31% 
  • Kościół EwangelickoAugsburski i Kościół 
    EwangelickoReformowany: 0,18%
    (71.000 luteran i 3.500 reformowanych)
Polska: 38.538.000 mieszkańców
(dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 roku)

Mapy: Marcin Żerański – Pracownia na Pastwiskach
według mapy »Kościół EwangelickoAugsburski w Polsce«, Cieszyn 2015
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D

siedziba biskupa diecezji ewangelickoaugsburskiej

parafi a ewangelickoaugsburska

fi liał ewangelickoaugsburski

niemieckojęzyczna parafi a ewangelickoaugsburska
we Wrocławiu i jej placówki na Dolnym Śląsku

parafi a ewangelickoreformowana

grupa diasporalna ewangelickoreformowana 
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Wspólne dziedzictwo

Transformacja polityczna i gospodarcza w Europie Środ
kowej i Wschodniej po 1989 roku przyniosła Kościołom 
wszystkich wyznań polityczną wolność oraz niezależność. 
Kościół EwangelickoAugsburski stanął przed konieczno
ścią odnalezienia swego miejsca i głosu w pluralistycz
nym społeczeństwie. Rozwój działalności ekumenicznej  
i otwarcie kościołów na inicjatywy kulturalne i turystyczne 
sprawdziły się jako metoda przezwyciężania stereotypów. 
Szczególnie udanymi rezultatami tego procesu są Kościoły  
Pokoju w Świdnicy i Jaworze, wpisane w 2001 roku na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

Publiczne dotacje oraz wsparcie prywatnych darczyńców 
umożliwiły imponujące odrestaurowanie wielu protestanc
kich dóbr kultury na Śląsku.

Kościół Ewangelicki diecezji Görlitz powrócił do swych 
ko rzeni i w latach 19922003 nosił nazwę »Kościół Ewange
licki śląskich Górnych Łużyc«, zaś od 2004 roku istnieje połą
czony Ewangelicki Kościół BerlinaBrandenburgii i śląs kich 
Górnych Łużyc (EKBO). 

Zrodziła się swoista wspól nota spadkobierców, do której 
przynależą polscy i nie mieccy protestanci oraz inne zaan
gażowane osoby i stowarzyszenia.

�� Silesia Cantans – Śląsk śpiewa
Od 1844 roku norweski kościół klepkowy, świątynia Wang jest 
ozdobą Karkonoszy. Zgodnie z nieprzerwaną tradycją odprawia 
się tu nabożeństwa ewangelickie. Ekume niczny chór parafialny 
znany jest daleko poza Karpaczem. 
Fot. Marek K. Machnik
Świątynia Wang w Karkonoszach, fot. Zbigniew Kulik 
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� Uroczyste nabożeństwo w Kościele Pokoju w Świdnicy 
W 1998 roku przypadała 350 rocznica pokoju westfalskiego, zaś 
urząd polskiego premiera sprawował wówczas ewangelik: Jerzy 
Buzek przyjmuje Wieczerzę Pańską z rąk Klausa Wollenwebera, 
biskupa Ewangelickiego Kościoła śląskich Górnych Łużyc, oraz 
Ryszarda Bogusza, biskupa Diecezji Wrocławskiej. Od 1997 roku 
diecezję wrocławską i Kościół Ewangelicki śląskich Górnych 
Łużyc łączy umowa partnerska. 
Fot. Bożena Pytel

� Uznanie niemieckiej mniejszości
W 1993 roku niemieckojęzyczne zbory ewangelickie na Dolnym  
Śląsku uzyskały w obrębie Kościoła EwangelickoAugsburskiego  
w Polsce samodzielny status instytucjonalny jako parafia  
św. Krzysztofa we Wrocławiu. Z tego miejsca sprawowana jest 
opieka duszpasterska pięciu filiałów – w Legnicy, Cieplicach 
Śląskich, Lubaniu Śląskim, Świdnicy i Wałbrzychu. 
Chrzest rodziny Kriegel w kościele św. Krzysztofa, sierpień 2016,  
fot. Markus Vogel  

� Odzyskane zaufanie 
Bp Ryszard Bogusz i bp Martin Schindehütte podpisują akt 
darowizny naczyń liturgicznych, przekazanych uroczyście 
29 czerwca 2008 roku w miejsce ich ufundowania, do Kościoła  
Pokoju w Jaworze. Zabrane przez uciekających niemieckich 
para fian naczynia trafiły do Berlina, gdzie przechowywane były 
w Ewangelickim Archiwum Centralnym. 
Fot. Andreas NeumannNochten

� Wspólna pamięć 
Dietrich Bonhoeffer urodził się w 1906 roku we Wrocławiu. Ten 
niemiecki teolog, duchowny Kościoła Wyznającego i uczestnik 
ruchu oporu został zamordowany przez nazistów w kwietniu 
1945 roku. W połowie lat 90. krąg osób związanych z miastem  
i Kościołem wystąpił z inicjatywą wystawienia mu pomnika 
przed kościołem św. Elżbiety. 
Międzynarodowy Kongres Bonhoefferowski 2006, harcerska warta 
honorowa przed pomnikiem, fot. Mieczysław Milton Mieloch
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Śląsk leżał na terytorium Korony Czeskiej i od 1526 roku 
rządzili nim katoliccy Habsburgowie. Bezpośrednio pod
legała im jednak tylko część Śląska – tak zwane księstwa 
dziedziczne. Na pozostałych ziemiach władzę sprawowały 
niezależne dynastie książęce, najczęściej protestanckie.

Księstwa śląskie ok. 1530

Obszary pod bezpośrednim panowaniem Korony 
Czeskiej pod berłem Habsburgów (księstwa 
dziedziczne)

Śląskie księstwa lenne i wolne państwa stanowe 

Posiadłości biskupa wrocławskiego (ziemie 
diecezji)



37

O
lz

a
 / O

lš
e
 /  

 

 B
o
b
e
r  / Bóbr 

Q
u
e
is

 /
 K

w
is

a
 

Oder / Odra 

N
y
s
a
 Ł

u
ż
y
c
k
a
  

L
a
u
s
it
z
e
r 

N
e
iß

e
  

O

dr
a / 

Oder 

O
lsa 

Wisła / Weichsel 

N
ys

a 
 K

ło
dz

ka
 

G
la

tz
e
r 

N

eiße 

Glogau / Głogów 

Liegnitz / Legnica 

Cieszyn / Teschen 

Opava /  Troppau 

Oppeln / Opole 

Breslau / Wrocław 

Český Těšín 

Grünberg / Zielona Góra 

Glatz / Kłodzko 

Görlitz / Zgorzelec 

Hoyerswerda 

Dresden 

Praha Katowice / Kattowitz 

Kraków 

Schweidnitz / Świdnica 
Hirschberg / Jelenia Góra 

Neisse / Nysa 

Ratibor / Racibórz 

Beuthen / Bytom 

Gleiwitz / Gliwice 

Poznań 

P O L S K A 

Č E S K O S L O V E N S K O 

D E U T S C H L A N D 

0 100 200 Km

19 okręgów kościelnych obejmujących ok. 60 tys. ewange
lików po 1923 roku znalazło się w Województwie Śląskim 
i stworzyło Unijny Kościół Ewangelicki na Górnym Śląsku. 
Śląsk Cieszyński, który do 1918 roku należał do Austro 
Węgier, został podzielony między Polskę i Czechosłowację.

Śląsk po pierwszej wojnie światowej

do 1918 Śląsk Austriacki

1922/23 ziemie przyłączone do Czechosłowacji

1922 ziemie przyłączone do Polski

Granica Niemiec do 1918/1920

Granice państw od 1922



Rok tematyczny 2017 »Nie tylko Luter. Reformacja 
w Europie Środkowej i Wschodniej«  

Wystawa objazdowa poświęcona wydarzeniom związanym 
z reformacją na Śląsku jest częścią większego projektu zaini
cjowanego przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środko
wej i Wschodniej w Poczdamie. Realizacja wystawiennicza 
nosi tytuł »Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej« 
i obejmuje zarys ogólny oraz sześć modułów regionalnych.

Reformacja, którą zapoczątkował Luter, przybijając 
w 1517 roku swoje tezy w kościele zamkowym w Witten
berdze, stanowiła ogromnie ważną cezurę w historii Europy. 
Ruch reformatorski ogarnął nie tylko kraje Świętego 
Ce sarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, lecz również 
rozprze strzenił się na sąsiadujących ziemiach wschodnich, 
nierzadko za pośrednictwem niemieckojęzycznych regio
nów i miast. Europa ŚrodkowoWschodnia była otwarta na 
idee odnowy Kościoła i wzmocnienia wiary.

Oferta wypożyczenia wystaw w formie plansz rollup 
w kilku wersjach językowych kieruje się zarówno do insty
tucji w Niemczech, jak i w krajach sąsiedzkich, i stawia sobie 
za cel upowszechnienie wiedzy na temat ukształtowanych 

przez reformację powiązań kulturowych w Europie. Projekt 
jest wspierany przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego 
ds. Kultury i Mediów w ramach wsparcia preferowanego 
»Rocznica reformacji«.

Bliższe informacje i zapytania w sprawie wypożycze
nia regio nalnego modułu »Śląsk«, opatrzonego tytułem 
»Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 
500 lat protestantyzmu na Śląsku« pod adresem: 
kontakt@schlesischesmuseum.de 

Informacje o projekcie »Reformacja w Europie Środkowej 
i Wschodniej«: www.kulturforum.info/de/



Podziękowania za wsparcie oraz udostępnienie zdjęć i ilustracji zechcą przyjąć: 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Gmina Przemków, Herder-Institut Marburg, 
Gemeinschaft Evangelischer Schlesier e. V. (GeS), Kulturhistorisches Museum Görlitz, 
Landesmuseum Württemberg, Miejski Ośrodek Kultury w Gło gowie, Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Protestantyzmu – Biblioteka  
i Archiwum im. Tschammera – Cieszyn, Muzeum Regionalne w Jaworze, Muzeum Miej-
skie w Nowej Soli, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia,  
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Parafia Ewangelicko- 
Augsburska w Miechowicach, Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy w Świd-
nicy, Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang, Parafia Opatrzności Bożej we Wrocławiu,  
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zab rzu, Pracownia na Pastwiskach, Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Stadtplanerei Blochplan, 
Wydawnictwo Augustana, Zamek Królewski na Wawelu, Roman Baran, Jerzy Below, 
Dariusz Berdys, Andrzej Dutkiewicz, Zbigniew Gol, Bettina Harnischfeger, Reinhard 
Hausmann, Eckhard Huth, Jan Jerzmański, Margrit Kempgen, Marek Kocjan, Stanisław 
Klimek, Zbigniew Kulik, Marek K. Machnik, Mieczysław Milton Mieloch, Bożena Pytel, 
Ulrich Hutter-Wolandt, Andreas Neumann-Nochten (ANN), Dietmar Neß, Dimitar  
Stoykow, Markus Vogel, Katarzyna Zinnow



Schlesisches Museum zu Görlitz
Untermarkt 4 | 02826 Görlitz 

Tel. +49(0) 35 81 / 8791-0 | Fax +49(0) 35 81 / 8791-200

www.schlesisches-museum.de | kontakt(at)schlesisches-museum.de

Przed pięciuset laty, 31 października 1517 roku w miasteczku Wittenberga nad Łabą Marcin Luter ogłosił 
95 tez o handlu odpustami, zapoczątkowując rewolucję kulturową, która ogarnęła całą Europę. Refor-
macja wpłynęła zmieniła relację człowieka do Boga, Kościoła oraz zwierzchności. 

Śląsk jako jeden z pierwszych krajów przyjął reformację. Przez ponad dwieście lat spory katolicyzmu  
i protestantyzmu kształtowały dzieje tych ziem. W okresie kontrreformacji śląscy luteranie zachowali 
swą wiarę. Imponującymi świade  ctwami ich walki o przetrwanie są kościoły pokoju i kościoły łaski. Osta-
tecznie zwyciężyła tolerancja – Śląsk stał się regio nem dwuwyznaniowym.

W XX wieku totalitarne i wrogie Kościołom reżimy postawiły chrześcijan obu wyznań przed zupełnie 
nowym wyzwaniem. W następstwie narodowego socjalizmu, wojny i przesunięcia granic na zachód Śląsk 
stał się polski. Od momentu wygnania ludności niemieckiej i przybycia polskich osadników ziemie te 
mają zdecydowanie katolickie oblicze.

Niewielki Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce przejął rolę zarządcy protestanckiej spuścizny. 
Ze strony niemie ckiej od lat 60. Kościół Ewangelicki i protestanci ze Śląska podejmowali ostrożne 
próby nawiązania na nowo kontaktów. Jednak dopiero po 1989 roku możliwa stała się otwarta debata  
i współpraca polsko-niemiecka. 

Ochroną wspólnego protestanckiego dziedzictwa na Śląsku zajmują się zarówno Kościoły, jak i muzea, 
naukowcy, samo rządy czy stowarzyszenia i osoby prywatne. Wiele dawnych kościołów ewangelickich 
otoczono opieką jako świątynie lub pomniki kultury i znowu tętni w nich życie.

� Weduta: Wrocław w przewodniku palatyna Ottheinricha (1536/37) | © UB Würzburg Delin. VI, 9, 48 


