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29 MAJA 
I powiedzieli sobie „TAK”... Pierwszy 

powojenny ślub i dzisiejszy USC

Nie minął jeszcze miesiąc od zakończenia wojny, gdy jedną z oznak norma-
lizowania się sytuacji w powojennym Wrocławiu była niezwykła – choć 
skromna – uroczystość. Jakby na przekór wszystkim trudnościom i czekającym 
na Polaków wyzwaniom, dwoje młodych ludzi zdecydowało się powiedzieć 
sobie „tak”. Choć istnieje kilka wątpliwości odnośnie do terminu, to wydaje 
się, że to właśnie 29 maja 1945 r. zawarto we Wrocławiu pierwszy po wojnie 
związek małżeński. Gdzie się odbył i kto go udzielił? Czy istniał już wtedy 
Urząd Stanu Cywilnego? Kim był człowiek, do którego należał niegdyś 

budynek obecnie będący jego siedzibą?

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Nie było trwających całymi tygodniami czy 

miesiącami przygotowań, nie było hucznego 

wesela, nie było nawet odpowiedniego miejsca, 

które mogłoby pełnić rolę Pałacu Ślubów,  

a o odpowiedni strój było dosyć ciężko. Mimo 

tego urodzona w Bochni Janina Krupa 

przyjęła oświadczyny Maksymiliana Hellera, 

pochodzącego z Sanoka podporucznika Wojska 

Polskiego, i zdecydowali się oficjalnie rozpo- 

cząć nowe życie jako małżonkowie. Uradowany 

przyszły pan młody postanowił zwrócić się do 

prezydenta miasta Bolesława Drobnera z proś- 

bą o udzielenie ślubu. Drobner wspominał: 

„Okazało się, że w nawale zajęć nie pamiętaliśmy 
o tym, że trzeba było zorganizować Urząd Stanu
Cywilnego. Natychmiast znaleźli się Polacy, którzy
mieszkali we Wrocławiu, a pracowali w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Wynaleźliśmy formułkę wła-
ściwą dla ksiąg metrykalnych, urodzin, zaślubin.
Znaleźliśmy odpowiednie pomieszczenie dla
Urzędu Stanu Cywilnego i wyznaczyliśmy dzień
pierwszego ślubu”.

Wydaje się urządzony naprędce Pałac Ślubów 

był raczej „pokojem ślubów”, a i to nie była 

podstawowa funkcja, jaką pełnił. Zarząd 

Miejski miasta Wrocławia miał wówczas 

swoją siedzibę w dawnej szkole dla dziewcząt 

przy Rosenstrasse 2, spontanicznie przemiano- 

wanej na ulicę Różaną (ob. ul. Niemcewicza). 

To właśnie tam urzędował Drobner, który 

postanowił, że młodej parze ślubu udzieli 

w swojej siedzibie, szczególnie, że przyszły 

małżonek pełnił służbę w Milicji Obywa-

telskiej, która również urzędowała w tym 

gmachu. „Urządziliśmy tę uroczystość tak, że 
państwo młodzi wyszli z szatni przy wejściu do 
korytarza prezydialnego, a potem ze świadkami 
w uroczystym nastroju przeszli do gabinetu 
prezydenta miasta” – wspominał Drobner.

Świadkami ślubu Janiny Krupy i Maksymiliana 

Hellera było czterech oficerów Wojska Polskiego. 

Od 1966 r. funkcję Pałacu Ślubów we Wrocławiu pełni gmach Urzędu 
Stanu Cywilnego, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia
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Ślub miał charakter cywilny, choć istniała 

w tym czasie w powojennej Polsce pewna 

dwoistość, można bowiem było zawrzeć 

związek sakramentalny lub cywilny. Dopiero 

stosowna ustawa wprowadzona w życie  

w 1958 r. zobowiązywała młodą parę do za- 

warcia najpierw związku cywilnego, a po nim 

ewentualnie kościelnego. Drobner wspominał: 

„Pierwszy raz znalazłem się w roli takiego 
cywilnego duchownego i udzieliłem młodej parze 
ślubu. Pannie młodej wręczyłem potem bukiet 
kwiatów i – jak przystało – wycałowałem ją, 
ubraną w suknię ślubną z welonem i trenem,  
i to »z dubeltówki«, jako że była wyjątkowo urocza. 
Uroczystość ta zrobiła na wszystkich obecnych 
wspaniałe wrażenie”.

Drobner w swoich wspomnieniach przywołuje 

dzień 21 maja, jako termin pierwszego w po- 

wojennym Wrocławiu ślubu dwojga Polaków. 

Wedle innych relacji stało się to dopiero  

28 czerwca. Ostatecznie kwestię tę rozstrzy-

gnął prof. Marek Ordyłowski, w swoich 

publikacjach wnikliwie analizujący życie co- 

dzienne w powojennym Wrocławiu. Jak 

trafnie zauważył, w pierwszych powojennych 

miesiącach Polacy nie byli częstymi gośćmi 

Urzędu Stanu Cywilnego – dominowali Niem- 

cy, których do zawarcia związku przynaglała 

konieczność rychłego opuszczenia miasta. 

Dopiero w kolejnych latach te proporcje 

odwróciły się, gdy Wrocław zaczął wypełniać 

się nowymi osadnikami.

W sumie w 1945 r. zawarto we Wrocławiu 

325 ślubów, w 1946 r. – już 1298 r., a 1947 r. –  

– aż 3534. Wiele małżeństw było wówczas 

mieszanych polsko-niemieckich. Co ciekawe, 

lokalna gazeta „Pionier” bardzo często ostro  

piętnowała takie związki, uznając romansu-

jących z Niemkami Polaków za zdrajców 

narodowych. Fakt ten nie może dziwić w obli-

czu ówczesnej atmosfery i powszechnego 

oskarżania Niemców za krzywdy wyrządzone 

narodowi polskiemu w okresie II wojny 

światowej. 

Istniejący przed wojną we Wrocławiu Urząd  

Stanu Cywilnego powstał w 1874 r. i obejmo-

wał 8 odwodów terytorialnych. Po wojnie 

polski Urząd Stanu Cywilnego formalnie został 

zorganizowany w 1945 r. Przez ponad 20 lat, do 

końca kwietnia 1966 r., miał kilka oddzielnych 

obwodów dla poszczególnych dzielnic. 2 maja  

1966 r. wszystkie urzędy połączono w jeden  

duży Urząd Stanu Cywilnego, którego siedzibą 

stał się przedwojenny gmach przy ul. Pawła 

Włodkowica, tuż przy pl. Jana Pawła II 

(wówczas pl. 1 Maja). 

Przez wiele lat budynek obecnego USC, zwa- 

nego niekiedy Pałacem Ślubów, należał do  

Stefana Kuczyńskiego (1894–1969) – zwią-

zanego z Wrocławiem od 1914 r. aktywne- 

go działacza Wrocławskiej Polonii, a także 

Stefan Kuczyński, fot. ze zbiorów Krystyny Świderskiej  
za: www.krotoszyn.naszemiasto.pl



3Polecamy wspomnienia Stefana Kuczyńskiego z okresu Festung Breslau zawarte w zbiorze „Trudne dni” tom I (wyd. 1960),  
a także artykuł Łukasza Cichego poświęcony Stefanowi Kuczyńskiemu 3

powstańca wielkopolskiego. Kuczyński był  

absolwentem studiów medycznych na Uni- 

wersytecie we Wrocławiu. Dzięki jego 

niezwykłemu poświęceniu i ofiarności los 

przebywających we Wrocławiu w obozach 

pracy przymusowej Polaków był nieco lżejszy, 

opiekował się bowiem nimi, udzielając im 

niezbędnej pomocy, w takim zakresie, na jaki 

pozwalały mu ówczesne warunki. Dbał też 

o zachowanie spuścizny po mieszkających 

dawniej we Wrocławiu Polakach. To dzięki 

niemu ocalała znaczna część dokumentów 

po prof. Władysławie Nehringu, jedynym 

polskim rektorze niemieckiego Uniwersytetu. 

Po wojnie Kuczyński aktywnie zaangażował 

się w tworzenie wrocławskich struktur służby 

zdrowia. Był aktywnym działaczem Towa- 

rzystwa Miłośników Wrocławia i prezesem 

Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich. Ucho-

dził za jeden z symboli łączności dawnego 

niemieckiego i nowego polskiego Wrocławia.

Tablica pamiątkowa umieszczona na siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego  we Wrocławiu, przypominająca o Stefanie Kuczyńskim,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia
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