
Bolesław Drobner i Stanisław Kulczyński podczas jednego 
z okolicznościowych spotkań pionierów odbywanych tradycyjnie 
w maju w rocznicę objęcia Wrocławia przez polską administrację, 

fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1965   

Po tym, gdy Bolesław Drobner 16 kwietnia 
powrócił do Krakowa z wyprawy do Wrocławia 
[zob. Wyprawa po złote runo], ze zdwojoną siłą 
przystąpił do dalszych prac organizacyjnych, bo 
wiele wskazywało na to, że zaciekle broniona 
przez Niemców Festung Breslau podda się 
za kilka lub kilkanaście dni. „Zaczęliśmy z inż. 
[Kazimierzem] Kuligowskim montować »arkę 
Noego« na wrocławski Ararat” – wspominał 
Drobner, zaś sam Kuligowski po latach mówił tak: 
„Wyjazd do Wrocławia na stałe obliczano najdalej 
na połowę maja. Doktor Drobner zajął się tak 
energicznie dalszym kompletowaniem pracowni-
ków, że już około 1 maja obsada podstawowych 
stanowisk przyszłego Zarządu Miejskiego i podle-
głych mu zakładów była gotowa, sposób i kolej-
ność wyjazdu nawet w szczegółach opracowane 
i podane do wiadomości, kredyty uruchomione, 
druki i inne materiały przygotowane, legitymacje 
wypisane”. 

Nie można zapominać, że ówczesna admini-
stracja państwowa, która uzależniona była od 
władz radzieckich, składała się w znacznej mie-
rze z przedstawicieli PPR i PPS. To oni podjęli 
decyzję o utworzeniu tzw. grup operacyjnych 
dla poszczególnych regionów i miast, które 
jako tzw. Ziemie Odzyskane miały być przy-
łączone do Polski. Właśnie taką wrocławską 
grupę operacyjną od marca 1945 r. w Krakowie 
organizował Drobner [zob. „Szykujemy się na 
Wrocław…”, cz. 1]. Pierwsza blisko stuosobowa 
grupa śmiałków gotowych rozpocząć nowe 

Pod koniec kwietnia 1945 r. przygotowania do przejęcia Wrocławia przez 
polską administrację szły pełną parą i w zasadzie były już na ukończeniu. 
Brakowało tylko jednego: wolnego od wojny miasta, Festung Breslau bowiem 
nadal zaciekle się broniła, choć wiadomo było, że jej koniec jest już bliski... 
W oczekiwaniu na kapitulację niemieckiego garnizonu 20 kwietnia 1945 r. 
dopełniono ostatnich formalności: Stanisława Kulczyńskiego oficjalnie 
mianowano delegatem ministra oświaty, a w Krakowie powołano ekspozyturę 
Zarządu Miasta Wrocławia. Tego samego dnia w Trzebnicy zainstalowały się 

władze administracyjne Dolnego Śląska.
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życie we Wrocławiu, a jednocześnie specjali-
stów w swoich dziedzinach gotowych „odbudo-
wywać dla Polski odzyskane ziemie”, zawiązała 
się w Krakowie po przeprowadzonej na sze-
roką skalę akcji werbunkowej. Do pierwszych 
ochotników sukcesywnie przyłączali się kolejni. 
Drobner stopniowo przydzielał konkretnym oso-
bom konkretne zadania, tworząc w ten sposób 
pierwszy Zarząd Miejski Wrocławia, którego 
krakowska ekspozytura ukonstytuowała się już 
20 kwietnia.

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/49b1dfa0819362611c71777dbbfe55f32118e75b.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/2efa5b687e7af54ba640e5c27cb67b860409e692.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/2efa5b687e7af54ba640e5c27cb67b860409e692.pdf


Polecamy wydaną w 2005 r. przez Radę Miejską Wrocławia broszurę autorstwa Haliny Okólskiej 
„Władze miejskie Wrocławia w latach 1945–1948”.
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W tym samym czasie swoją grupę operacyjną, 
nazwaną później Grupą Naukowo-Kulturalną, 
organizował w Krakowie prof. Stanisław 
Kulczyński, były rektor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Zgodnie z ustale-
niami grupa ta miała przyłączyć się do grupy 
operacyjnej Drobnera i razem z nią możliwie 
szybko wyjechać do Wrocławia. By działa-
niom Kulczyńskiego nadać odpowiednią moc 
prawną, minister oświaty 20 kwietnia mianował 
go „Delegatem Ministerstwa Oświaty do zabez-
pieczania majątku i urządzeń wyższych uczelni 
oraz innych instytucji naukowych, bibliotek, 
zbiorów itd. na terenie Wrocławia i okolic” – jak 
zapisano w oficjalnym akcie nominacji, którym 
jednocześnie upoważniono go do powoływania 
współpracowników i powierzania im wszelkich 
niezbędnych zadań.

Pomimo różnych przeszkód i niechęci wielu osób 
do wyjazdu w nieznane, do zniszczonego wojną 
Wrocławia, udało się zebrać ok. 140-osobową 
grupę operacyjną, w której blisko jedną piątą 
stanowił zespół Kulczyńskiego. Już pod koniec 
kwietnia cała grupa była gotowa do wyjazdu. Jak 
wspominał Kuligowski, zastępca Drobnera, „Po 
odbyciu wszystkich odpraw i dokonaniu bez mała 
generalnych prób, pozostawało tylko czekać na 

oswobodzenie Wrocławia, który wciąż się jednak 
bronił, mimo że prawie cała Rzesza była już zajęta. 
Podniecenie nerwowe oczekujących narastało, 
wszyscy oni żyli w ciągłym »ostrym pogotowiu«”. 
W takiej atmosferze wyglądano rychłej kapitula-
cji Festung Breslau…

Tymczasem 20 kwietnia w Trzebnicy zainstalo-
wały się władze administracyjne Dolnego Śląska 
na czele z okręgowym pełnomocnikiem rządu RP 
na ten region, Stanisławem Piaskowskim. Szybko 
przystąpił on do tworzenia administracji lokalnej, 
mianując swoich pełnomocników w poszcze-
gólnych obwodach. Biuro Pełnomocnika z cza-
sem przekształciło się w Urząd Wojewódzki. 
Oprócz tworzenia struktur administracyjnych, 
działano także na wielu innych obszarach, m.in. 
tworząc polskie szkoły czy urzędy pocztowe. 
Pierwsza polska placówka pocztowa na Dolnym 
Śląsku powstała już 27 kwietnia 1945 r. właśnie 
w Trzebnicy, która stolicą regionu była przez 
około półtora miesiąca. 7 czerwca władze woje-
wódzkie przeniosły się do Legnicy, po czym 
w październiku już na stałe ulokowały się we 
Wrocławiu, gdzie pozostają do dziś.  

https://bip.um.wroc.pl/artykul/199/3058/wladze-miejskie-wroclawia-w-latach-1945-1948

