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25 czerwca 1945 r. we Wrocławiu „urodziła się pierwsza polska dziewczynka” 
– z satysfakcją odnotowano w urzędowych rejestrach i podano do publicznej 
wiadomości. Stało się to niemal dokładnie dwa tygodnie po tym, gdy 11 czerwca 
1945 r. na świat przyszedł pierwszy polski chłopiec – mały wrocławianin.  
W mieście czuć było satysfakcję z racji tego ważnego, choć symbolicznego znaku 

postępu procesu polonizacji miasta.

25 CzerwCa 
    „Postępująca polonizacja”, czyli narodziny 

    pierwszych powojennych wrocławian

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Oczywiście w tym samym czasie, czyli w pierw-

szych powojennych tygodniach i miesiącach, 

na świat przychodziły również inne dzieci  

– niemieckie, tego jednak zauważać nie chciano 

i z niecierpliwością czekano na dzień, gdy uro-

dzą się pierwsi mali wrocławianie – Polacy. 

Niewykluczone, że nim prasa poinformowała 

o czerwcowych narodzinach, to już w maju  

– nim Zarząd Miasta na dobre osiedlił się we 

Wrocławiu – na świat przyszło jakieś polskie  

dziecko. Polek – choćby w obozach pracy przy- 

musowej – było przecież wiele... Do powojen-

nego Wrocławia, w pierwszej kolejności przy- 

bywały osoby dorosłe, które dopiero później 

sprowadzały swoje rodziny. Ludność polska,  

pomijając nielicznych autochtonów, ewentu- 

alnnie robotników przymusowych z czasów  

wojny, którzy zostali w mieście, zaczęła przyby-

wać dopiero od połowy maja. Miesiąc później  

– w czerwcu, na świat mogły więc przyjść dzieci, 

których mamy przyjechały do Wrocławia, będąc  

już w ciąży. 

Niestety, w powojennych trudnych warunkach 

wiele dzieci nie miało szczęścia. Wrocławska 

prasa drukowała teksty zatytułowane np. „Mor-

dowanie noworodków odbywa się co dnia”,  

w których pisała m.in. o licznych przypadkach 

przerywania ciąży, za co wówczas karano i pa- 

cjentki, i akuszerki. Lokalna prasa pełna była 

także ogłoszeń, w których samotne matki, a nie-

kiedy nawet znajdujący się w trudnej sytuacji 

życiowej oboje rodzice, szukali dla swoich nowo 

narodzonych dzieci lepszego domu. Ogłoszenia 

typu „Biedna matka odda zdrowe niemowlę 
dobrej rodzinie” czy „Oddam 3-miesięcznego zdro- 
wego chłopczyka” nie były rzadkością. Nie tylko 

dzieciom, zachwalanym niczym najlepszej ja- 

kości towary, szukano poprzez media rodzin  

zastępczych – w prasie ogłaszali się także ci, 

którzy chcieli zostać przybranymi rodzicami 

i adoptować dziecko, np. „Inżynier weźmie na  
własność chłopca od 2 do 5 miesięcy, pośred-
nictwa wynagrodzę” lub „Dziecko od 10 miesięcy 
do 2 lat, zdrowe weźmie małżeństwo za swoje”. 
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Władze Wrocławia żywiły nadzieję, że tego 

typu ogłoszenia znikną szybko z gazet, ale 

jeszcze w 1949 r. zapełniały łamy lokalnej 

prasy…

Początkowo niska liczba urodzeń i niski przy-

rost naturalny były we Wrocławiu wynikiem 

niepewnej przynależności Ziem Zachodnich  

do Polski. „Życie na walizkach” znalazło zatem  

i w tej sferze swoje odbicie. Z czasem jednak 

sytuacja się ustabilizowała i przyrost naturalny, 

który w 1946 r. wynosił 2,5‰, w 1949 r. wzrósł 

aż do 23‰. We wrześniu 1946 r. z okazji naro-

dzin dwutysięcznego wrocławianina i tysięcznej 

pary zawierającej związek małżeński, „Słowo 

Polskie” wysoką, jak na tamten czas, liczbę 

urodzin żartobliwie tłumaczyło marzeniem 

wrocławian o uczynieniu stolicy Dolnego Śląska 

miastem półmilionowym. Zdaniem prasy swój 

udział miała w tym nawet miejska elektrow-

nia, która wyłączała światło nawet kilka razy 

dziennie…

Pamiętając o narodzinach pierwszych małych 

wrocławian, nie można zapomnieć o tym, że 

to właśnie we Wrocławiu 24 czerwca 1978 r.  

w klinice położniczej przy ul. Dyrekcyjnej uro- 

dziła się Paulina Agata Zalewska. Jak się okaza- 

ło następnego dnia, mała Paulinka przyszła 

na świat jako „jubileuszowa obywatelka PRL”, 

stając się 35-milionowym obywatelem PRL. 

Polecamy artykuły: Aleksandry Szlagowskiej „Modele macierzyństwa i kontrola urodzeń w PRL-u” oraz Joanny Hytrek-Hryciuk  
„Matka-Polka resortowa” opublikowane w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” 1/2016 (31). 
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Barbara Zalewska ze swoją córeczką Pauliną w sali szpitalnej,  
25 czerwca 1978 r., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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