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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

w 1918 r. sytuacja Polaków mieszkających  

w niemieckim Wrocławiu mocno się zmieniła. 

Wrocławska Polonia zaczęła szybko topnieć, 

bo wiele rodzin wyjechało do ojczyzny, co 

sprawiło, że w okresie międzywojennym w Bre- 

slau mieszkało już tylko ok. 4 tys. Polaków. 

„Właściwie do 1918 r. współżycie Polaków  
z Niemcami było znośne. Ale z chwilą powstania 
państwa polskiego stosunek Niemców radykalnie 
się zmienił. Ludność niemiecka odnosiła się 
odtąd z nienawiścią do wszystkiego, co polskie”  
– wspominał Czesław Adamczewski, pracow- 

nik konsulatu RP we Wrocławiu, zaś inny 

pracownik, Edward Ender, dodawał: „Społe-
czeństwo niemieckie było wyraźnie nieprzyjazne 
wobec Polaków i np. rozmawiając po polsku  
w miejscu publicznym, można było narazić się na 
nieprzyjemności”.

Pierwszy konsulat generalny RP po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości utworzono w Berli-

nie. Pierwotnie miał on obejmować całą Rzeszę 

Niemiecką, ale dość szybko zdecydowano, że 

powinny powstać kolejne placówki. Wrocław 

jako miasto przygraniczne i miejsce, gdzie już 

w przeszłości dochodziło do rozmaitych spięć 

i konfliktów polsko-niemieckich, nie mógł 

takiej placówki nie mieć. Pod koniec 1919 r. 

utworzono więc Polskie Biuro Paszportowe 

z siedzibą przy Neue Gasse 18 (ob. ul. Nowa, 

ale kamienica nie istnieje). Jego organizatorem 

Dokładnie sto lat temu – 22 maja 1920 r., półtora roku po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości – rozpoczęła się historia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej 
we Wrocławiu, który od 1938 r. był Konsulatem Generalnym. Dwudziestolecie 
międzywojenne było bardzo trudnym, ale i bardzo pracowitym okresem dla polskiej 
służby konsularnej. 19 lat działalności, 9 konsulów, 5 siedzib, tysiące załatwionych 
spraw, setki spotkań w gronie wrocławskiej Polonii, wiele uratowanych żyć, ale też 

dziesiątki przykrych incydentów na tle narodowościowym…

22 MAJA 
 Cząstka Polski w Breslau,  

czyli o Konsulacie RP

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

był Józef Gluza, były pracownik konsulatu 

Austro-Węgier. Po kilku miesiącach Biuro 

Paszportowe przekształcono w Konsulat RP, 

który oficjalną działalność rozpoczął 22 maja 

1920 r. Pierwszym konsulem został Eustachy 

Lorenowicz, który kierował placówką tylko 

przez kilka miesięcy. Konsulat był bardzo 

mały, zajmował bowiem tylko dwa niewielkie 

pomieszczenia. Oprócz konsula pracowało  

w nim kilkunastu urzędników – byli to głównie 

mieszkający we Wrocławiu Polacy, którzy 

na co dzień załatwiali wszystkie sprawy 

urzędowe, ale także żywo interesowali się 

życiem Polonii oraz Polaków pracujących  

w mieście i okolicach. Jak wspominał jeden 

z pracowników konsulatu, Polacy „załatwiali 
tu sprawy paszportowe oraz wszelkiego rodzaju 
sprawy prawne i interwencyjne władz niemieckich, 
w których pośredniczył konsulat. Polacy – oby-
watele niemieccy załatwiali w konsulacie wizy 
uprawniające do przekroczenia polskiej granicy 
i czasowego pobytu w kraju. Jako najczęstszy 
powód wyjazdu do Polski ci niemieccy obywatele 
polscy podawali odwiedziny u krewnych”.

Rok 1920, kiedy powstał konsulat, był bardzo 

trudnym okresem w życiu wrocławskiej Polo-

nii. Był to czas przygotowań do plebiscytu 

na Śląsku, co nie pozostawało bez wpływu 

na nastroje we Wrocławiu, a niemieckie 

organizacje nacjonalistyczne organizowały 

wiec za wiecem. Do szczególnie nieprzyjemnej 
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sytuacji doszło 26 sierpnia 1920 r. „Niemcy 
zorganizowali ogromny wiec plebiscytowy na  
dzisiejszym pl. Wolności (Schlossplatz). Przysłuchi-
wałem się mówcom, którzy powtarzali oklepane 
już argumenty o »odwiecznej niemieckości Śląska«, 
o polskiej nędzy itp. Rozfanatyzowany tłum 
krzyczał: »Nie chcemy do Polski!« […] Wreszcie 
usłyszałem ze zgrozą prowokacyjne okrzyki: 
»Zniszczyć konsulaty Polski i Francji!«, »Powiesić 
Polaków« i inne. Uformował się pochód, który 
skierował się w stronę ul. Nowej (Neu Gasse). 
Obydwa lokale konsulatów zostały kompletnie 
zdemolowane. Ten sam los spotkał szkółkę 
polską, czytelnię i bibliotekę. Kiedy dotarłem 
do Konsulatu, już było po wszystkim. Książki, 
dokumenty, urządzenia lokalu – wszystko leżało 
na ulicy zniszczone, połamane i częściowo 
spalone. W ten sposób zaczęła się specjalna akcja 
przeciw Polakom” – wspominał Adamczewski.  

Z trudem gromadzony polski księgozbiór, 

liczący wówczas ok. 6 tys. tomów, został 

wyrzucony na ulicę i ostentacyjnie spalony, 

po czym demonstranci udali się do domów 

niektórych polskich działaczy, gdzie zniszczyli 

cały ich dobytek. Sytuacja we Wrocławiu po 

tym wydarzeniu była bardzo napięta i to do 

tego stopnia, że pracownicy konsulatu nosili 

przy sobie broń dla obrony własnej. Choć 

jeszcze w 1920 r. odbył się proces sądowy, 

to był on jednak raczej farsą i pochwałą 

niemieckiego patriotyzmu niż oskarżeniem 

napastników, jak wspominają świadkowie. 

Po sierpniowej napaści przez kilka miesięcy 

konsulat nie działał, konsul zawiesił swoją 

działalność, a wkrótce został odwołany. 

Od 7 października do 31 grudnia 1920 r. 

Lorenowicza zastąpił na stanowisku Jan 

Jakub Kowalczyk (1872–1941), działacz 

narodowy i polityczny na Śląsku, pisarz, 

dziennikarz i ekonomista, a później także  

i senator. W styczniu 1921 r. nową siedzibą 

konsulatu stał się lokal przy Am Ohlauufer 2  

(ob. al. Słowackiego w okolicach gmachu 

Poczty, ale budynek, w którym mieścił się 

konsulat, nie istnieje). Tu także nie obyło się 

bez ekscesów. 6 marca 1921 r. podczas jednej 

z kolejnych manifestacji zorganizowanych 

przez niemieckich nacjonalistów, niemieccy 

policjanci, którzy mieli strzec polskiego kon-

sulatu, nie tylko zniszczyli część dokumentacji 

i materiałów przygotowanych dla miejscowej 

Polonii, ale także zostawili wielki napis: (tłum.) 

„Wy, polskie świnie, nigdy nie dostaniecie Górnego 
Śląska”. 

Po plebiscycie sytuacja nieco się ustabilizo-

wała. Polonia zaczęła wracać do normalnej 

pracy, przygotowując się do nowych zadań  

wynikających z zakresu działalności powstają-

cego Związku Polaków w Niemczech, którego 

oddział założono we Wrocławiu w 1923 r. 

1 lipca 1921 r. konsulem RP we Wrocławiu 

został Franciszek Ksawery Brzeziński (1867–

1944), prawnik, kompozytor i krytyk mu- 

zyczny. Wśród dziewięciu polskich konsulów 

pełniących tę funkcję w międzywojennym 

Ulica Nowa we Wrocławiu. Po lewej stronie, tuż za białą kamienicą  
mieścił się w 1920 r. Konsulat RP. Obecnie miejsce to nie jest, niestety,  

w żaden sposób upamiętnione, fot. Michał Karczmarek 
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Wrocławiu, z pewnością to właśnie on był  

najbardziej barwną postacią. Najdłużej też  

piastował to stanowisko. „Franciszek Brzeziński, 
znany kompozytor, doktor filozofii, przyjaciel 
Stefana Żeromskiego. Nie miał w sobie nic  
z urzędnika, umiał na pamięć »Pana Tadeusza«, 
którego urywki nieraz deklamował na zebraniach 
Polonii. Wymagał, aby wychodzące z konsulatu 
pisma były redagowane starannie językowo. 
Sam mówił pięknym językiem polskim, jak 
również po francusku i niemiecku. Za twórczość 
kompozytorską był odznaczony francuską Legią 
Honorową. Jak każdy artysta był roztargniony. 
Codziennie przyjeżdżał do pracy tramwajem  
i przeważnie pozostawiał w nim swoją teczkę.  
Telefonowano wtedy z Konsulatu do tramwa-
jowego biura rzeczy znalezionych i już po słowach: 
»Tu Konsulat Polski«, odpowiadano: »Tak, teczka 
pana konsula jest«. Wtedy woźny jeździł ją 
odbierać” – wspominał Edward Ender, który  

w konsulacie pracował w latach 1926–1936.

Pracownicy konsulatu czuli moralny obowiązek 

należenia do wszystkich polskich towarzystw, 

do udziału w nabożeństwach odprawianych 

dla Polonii oraz do regularnego uczestniczenia 

we wszystkich spotkaniach i imprezach organi-

zowanych przez Polonię. Konsul Brzeziński, 

jako muzyk, szczególnie dbał też o organizację 

życia muzycznego. Także i w siedzibie konsu- 

latu odbywały się rozmaite wydarzenia, jak  

np. akademie czy wieczorki patriotyczne ku 

czci Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 

powstańców listopadowych itp. Organizowano 

również bale, na które zapraszano miejscową 

Polonię i konsulów zaprzyjaźnionych państw. 

Pracownicy konsulatu znali niemal wszystkich 

Polaków mieszkających we Wrocławiu. Po- 

magali im nie tylko w sprawach urzędowych, 

ale także w zwykłym, codziennym życiu, 

niejednokrotnie udzielając wsparcia finanso-

wego czy materialnego. Wszyscy wzajemnie 

sobie pomagali. „My, pracownicy Konsulatu, 
szyliśmy sobie ubrania u polskich krawców, buty 
reperowaliśmy wyłącznie u polskich szewców”  

– wspominał Ender.   

Za kadencji Brzezińskiego konsulat ponownie 

zmienił swoją siedzibę, tym razem przenosząc 

się w lutym 1924 r. na Freiburgerstrasse 7 

(ob. ul. Świebodzka, ale ten odcinek ulicy nie 

istnieje). Również i tu długo nie zagrzał miejsca, 

bo już w listopadzie 1927 r. został przeniesiony 

na Freiburgerstrasse 29 (ob. nieistniejący 

odcinek ulicy Świebodzkiej), gdzie działał do 

września 1936 r.

Po Brzezińskim konsulem został Bronisław 

Radowski (1891–1941), prawnik, przedsię-

biorca i wojskowy, który kierował placówką 

od października 1927 r. do marca 1929 r. 

Za jego kadencji, po wielu latach starań, 

czynionych przez miejscową Polonię, powstał 

we Wrocławiu Dom Polski, który uroczyście 

otwarto 15 października 1928 r. Była to stała 

siedziba polskich organizacji, szkółki polskiej 

i polskiej biblioteki, a przede wszystkim miej- 

sce, gdzie mogli spotykać się Polacy i swo- 
Franciszek Ksawery Brzeziński, konsul RP we Wrocławiu w latach  

1921–1927, fot. commons wikimedia / domena publiczna
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bodnie rozmawiać w ojczystym języku. To tu 

odbywały się zebrania, lekcje, odczyty, próby  

i występy chóru, przedstawienia i koncerty, 

rozmaite zabawy oraz wieczorki patriotyczne 

i jubileuszowe. W większości tych wydarzeń 

brali udział pracownicy konsulatu, a nie-

jednokrotnie także i kolejni konsulowie. 

Początkowo w latach 1928–1938 siedzibą 

Domu Polskiego był wydzierżawiony dom  

przy Heinrichstrasse 21/23 (ob. ul. Henryka 

Brodatego, budynek nie istnieje, a na jego  

miejscu znajduje się przedszkole). W listo-

padzie 1938 r. Dom Polski przeniósł się do 

nowego lokalu przy Schweidnitzer Stadtgraben 

16 A (ob. Podwale 51–56, budynek nie istnieje, 

a na jego miejscu wzniesiono bloki). Tu działał 

do 30 sierpnia 1939 r., gdy z nakazu władz 

niemieckich został zamknięty.

W latach 30. konsulami RP we Wrocławiu byli  

kolejno: Aleksy Wdziękoński (1892–1946), 

Freiburgerstrasse (ob. ul. Świebodzka) przy skrzyżowaniu z Neue Graupen Strasse (ob. ul. Sądowa) w kierunku  
Dworca Świebodzkiego, lata 20. XX w. Po prawej stronie widać fragment budynku Aresztu Śledczego.  

Konsulat RP mieścił się po prawej stronie – najpierw w trzeciej kamienicy za narożną kamienicą, a później na końcu ulicy,  
fot. za: www.polska-org.pl

Bronisław Radowski, konsul RP we Wrocławiu w latach 1927–1929, 
fotografia z 1925 r., fot. commons wikimedia / domena publiczna
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ekonomista, dyplomata i urzędnik konsularny, 

który całą karierę zawodową związał z Mini-

sterstwem Spraw Zagranicznych. Placówką 

we Wrocławiu kierował od maja 1929 r. do 

lipca 1932 r. To on nawiązał wiele przyjaz-

nych stosunków z lokalnymi dziennikarzami  

i artystokratami, a także konsulami innych 

państw. Co ciekawe, we Wrocławiu w tym 

czasie swoje przedstawicielstwa miało ponad 

30 krajów. Po Wdziękońskim funkcję konsula 

objął Stefan Janusz Bratkowski (1890–1941), 

oficer Wojska Polskiego i Związku Walki 

Zbrojnej. W czasie służby we Wrocławiu – od 

sierpnia 1932 r. do stycznia 1936 r. – uratował 

przed hitlerowskim pogromem 150 rodzin 

niemieckich Żydów o polskich nazwiskach 

i pomógł im wyjechać z Niemiec do Polski, 

skąd udali się dalej na Zachód. Zaledwie kilka 

miesięcy – od lutego do sierpnia 1936 r. –  

konsulem we Wrocławiu był Aleksander 

Ulica Henryka Brodatego – miejsce, w którym w latach 1928–1938  
mieścił się Dom Polski, o istnieniu którego przypomina pamiątkowa  
tablica umieszczona tuż przy płocie otaczającym teren przedszkola,  

fot. Michał Karczmarek

Podwale – miejsce, w którym w latach 1938–1939 mieścił się  
Dom Polski, o istnieniu którego przypomina pamiątkowa tablica 

umieszczona na elewacji bloku wzniesionego w tym miejscu po wojnie,  
fot. Michał Karczmarek
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Dunajecki (1884–??). Ze stanowiska został 

odwołany ze względów zdrowotnych, doznał 

bowiem paraliżu, co sprawiło, że przeniesiono 

go w stan spoczynku. Po nim stanowisko objął  

– jak się okazało tylko na rok: od września 1936 r.  

do października 1937 r. – Michał Czudowski 

(1894–1959). To właśnie za jego kadencji  

w październiku 1936 r. konsulat RP przeniósł 

się do ostatniej swojej siedziby, tj. lokalu 

przy Charlottenstrasse 24 (ob. ul. Krucza, 

dziś zabudowa tej części ulicy nie istnieje,  

a w miejscu, gdzie mieścił się konsulat, znajduje 

się obecnie rondo Vaclava Havla).

Zarówno dla konsulów, jak i pracujących w Kon- 

sulacie RP w latach 30. XX w. urzędników, był 

to bardzo trudny czas. Wrogość do Polaków 

sukcesywnie narastała już od odzyskania 

niepodległości, a wzmocniła się jeszcze 

bardziej z chwilą dojścia do władzy nazistów. 

W drugiej połowie lat 30. XX w. dochodziło do 

wielu zamieszek na tym tle. Niemiecka agresja 

wymierzona była także w stronę polskich 

Żydów i to głównie im starali się nieść pomoc 

pracownicy konsulatu, którzy także byli nara-

żeni na liczne ataki. „W czasie jednej z wielu 
defilad organizacji hitlerowskich został dotkliwie 
pobity sekretarz Konsulatu Jan Matuszczak za 
niepodniesienie ręki przed maszerującym pocztem 
sztandarowym. Było to bodajże w 1937 r. na  
ul. Sądowej (Neue Graupenstrasse)” – wspominał 

jeden z pracujących w tym czasie w konsulacie 

urzędników. Co ciekawe, w tym okresie przy 

wrocławskim konsulacie powstała ekspozytura 

polskiego wywiadu o kryptonimie „Adrian”, 

kierowana przez mjr. Brunona Kiljana Grajka, 

pseud. Gärtner, uznawanego za asa polskiego 

wywiadu i najzdolniejszego oficera polskiego 

tajnego frontu w Niemczech.  

1 listopada 1937 r. stanowisko konsula RP we 

Wrocławiu objął Leon Koppens (1890–??), całe 

życie związany z polską służbą zagraniczną. 

W czasie, gdy piastował stanowisko, ranga 

wrocławskiej placówki została podniesiona 

do Konsulatu Generalnego RP, jednak okres,  

w jakim przyszło mu pełnić służbę, był 

wyjątkowo trudny. „Wzmagała się nienawiść 
do wszystkiego, co polskie […]. Był to okres, 
kiedy stosunkowo dużo niemieckich obywateli 
– Niemców zgłaszało się do polskiego konsulatu 
z prośbą o wizę wjazdową do Polski rzekomo 
w celu odwiedzenia krewnych. Wydawaliśmy 
kilkadziesiąt wiz dziennie. Przypuszczam, że 
większość tych ludzi wyjeżdżała do Polski w celach 
wywiadowczych […]. Utwierdzało mnie w tym 
przekonaniu zachowanie się tych ludzi w naszym 
konsulacie. Wyróżniali się pewnością siebie, 
tupetem i arogancją. Niektórzy z nich, opuszczając 
konsulat, mieli czelność wygłaszać zdania w ro- 
dzaju: (tłum.) »Zobaczymy się w Polsce, ale już bez 
wizy«”. 

W sierpniu 1939 r. czuć już było zapach wojny. 

12 sierpnia do Polski wyjechały wszystkie 

kobiety zatrudnione w konsulacie oraz żony  

i dzieci pozostałych na miejscu pracowników. 

Niektórym z urzędników udało się wyjechać 

z Wrocławia w ostatnich dniach sierpnia. 

W dniu wybuchu II wojny światowej wraz  

z kilkoma pracownikami konsulatu Koppens 

został aresztowany i internowany. Konsulat 

zamknięto, a obowiązki konsularne przejął 

chwilowo konsul Szwecji. Tym samym dobiegła 

końca niespełna 20-letnia historia Konsulatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w niemieckim Wro-

cławiu. Nie zachowała się żadna siedziba, 

w której się mieścił, a o jego istnieniu nie 

przypomina żadna tablica pamiątkowa. Za- 

chowały się natomiast wspomnienia…

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

współpraca:

Polecamy wydaną w 1992 r. książkę prof. Romualda Gellesa pt. „Dom z białym orłem. Konsulat RP we Wrocławiu (1920–1939)”. 6


