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Prawnik z artystyczną duszą zajmujący się historią lokalną. Żołnierz Września ’39  
i obrońca Warszawy. Pionier Wrocławia i więzień polityczny. To on już w 1945 r. zmieniał 
nazwy ulic we Wrocławiu, a w 1946 r. wydał pierwszy przewodnik po stolicy Dolnego 
Śląska. Wrocław był jego ogromną pasją i wielką miłością. Niemal całe życie poświęcił 
działalności społecznej związanej z propagowaniem historii i kultury Wrocławia, za co 
decyzją Rady Miejskiej Wrocławia z 19 maja 1995 r. został uhonorowany Nagrodą 
Wrocławia. Do ostatnich chwil życia walczył o pamięć o tych, którzy tworzyli polski 

Wrocław. Sam, niestety, popadł nieco w zapomnienie. Andrzej Jochelson.

19 maja 
Wrocław Andrzeja Jochelsona

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

1945 r. Był członkiem pierwszego Zarządu 

Miejskiego Wrocławia, w którym pełnił różne 

funkcje m.in. naczelnika Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sztuki. Niezależnie od tego podjął  

Zanim przybył do Wrocławia 31 maja 1945 r.  

jako jeden z członków grupy operacyjnej 

Bolesława Drobnera, pracował m.in. jako 

aplikant adwokacki w Grudziądzu i urzędnik 

Generalnej Dyrekcji Monopoli. Dzieciństwo 

spędził w Rosji, urodził się bowiem we 

wrześniu 1911 r. w Semipałatyńsku (ob. Semej 

w Kazachstanie) i początkowo zafascynowany 

był rosyjską historią i kulturą. Jak pisał sam  

o sobie, był synem carskiego pułkownika i córy 

elitarnego kozackiego kurzenia, urodzonym 

„w dalekim Sybirze”, jak pisał w młodzieńczym 

wierszu. Z czasem jednak za namową ojca 

przyjął polskie obywatelstwo i przeszedł na 

katolicyzm, a we wrześniu 1920 r. jako 9-latek 

wraz z rodziną opuścił Rosję już na zawsze, 

przenosząc się do Warszawy. II wojna światowa 

zastała go w Grudziądzu, ale już w lutym 1940 r.  

przedostał się wraz z rodziną do Krakowa.  

W sierpniu 1944 r. został aresztowany  

i wywieziony do obozu koncentracyjnego  

w Płaszowie, z którego wyszedł dzięki usilnym  

staraniom żony. Ostatnie miesiące wojny 

spędził w Krakowie. Dramatycznie trudna 

sytuacja finansowa jego rodziny sprawiła, że 

zdecydował się przyłączyć do grupy Drobnera, 

w wyjeździe do Wrocławia upatrywał bowiem 

szansę na poprawę sytuacji materialnej.

Choć w tym czasie miał już żonę i dwoje 

dzieci, jednak do zagruzowanego i płonącego  

jeszcze Wrocławia postanowił przyjechać 

sam – rodzina dojechała do niego w sierpniu  Andrzej Jochelson, fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1999
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pracę na Wydziale Prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Pierwszy rok pobytu we  

Wrocławiu upłynął mu pod znakiem działal-

ności organizacyjnej. Był współzałożycielem 

Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników 

Muzyki, które utworzyło szkołę muzyczną. 

Należał też do zarządu Koła Miłośników 

Literatury i Języka Polskiego, a będąc histo-

rykiem z zamiłowania, wszedł do grona 

członków założycieli Koła Miłośników Historii.  

Był jednym z najlepszych znawców zabytków 

wrocławskich i współzałożycielem Komisji 

Opieki nad Zabytkami. W tym też czasie 

kontynuował pisanie swojej „Kroniki Semi-

pałatyńsk–Wrocław”, rozpoczętej w 1940 r. 

a ukończonej i wydanej w 1997 r. Rozdział 

„Pamiętnik pioniera” liczący ponad 150 stron 

powstał w okresie od 31 maja 1945 r. do  

29 maja 1946 r. i jest zapisem niezwykłego 

obrazu miasta i atmosfery w nim panującej, 

przez co posiada szczególną wartość histo- 

ryczną.

Jako sekretarz Komisji Nazewnictwa Ulic  

w Zarządzie Miejskim zaangażował się w zmia- 

nę nazw ulic Wrocławia, jednak formalnie 

dopiero od listopada 1945 r., choć projekt 

zmiany niemal wszystkich nazw miał gotowy 

już w sierpniu. Co ciekawe, wydaje się, że to 

właśnie on był siłą napędową tej komisji. Już 

na pierwszym posiedzeniu z jego udziałem  

w listopadzie 1945 r. przemianowano ponad  

150 nazw, czyli znacznie więcej niż Komisja  

była w stanie zmienić w ciągu kilku poprzed-

nich miesięcy.

Rok 1946 r. obfitował w wiele ważnych 

wydarzeń w życiu zawodowym i prywatnym. 

W maju został wybrany do pierwszej Miejskiej 

Rady Narodowej we Wrocławiu, 9 czerwca 

napisany przez niego dramat historyczny  

pt. „Biskup Nankier” Teofil Trzciński wystawił 

z powodzeniem w Tetrze Miejskim, zaś w li- 

stopadzie otworzył swoją własną kancelarię 

adwokacką.

Andrzej Jochelson z rodziną, fot. za: www.joannamielewczyk.pl
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W 1946 r. nakładem krakowskiego wyda-

wnictwa Przełom ukazał się 60-stronicowy 

„Przewodnik po Wrocławiu wraz z[e] skoro-

widzem ulic i planem” autorstwa Jochelsona. 

Ciekawie brzmi jego recenzja przygotowana 

przez Zofię Gostomską-Zarzycką, kronikarkę 

pionierskiego okresu działalności Grupy 

Naukowo-Kulturalnej: „Przewodnik zawiera 
krótki rys historii Wrocławia z podkreśleniem 
naszych wpływów w ciągu wieków po oderwaniu 
go od Polski, następnie opis topograficzny miasta 
oraz przegląd zabytków architektonicznych  
i dzieł sztuki, względnie ich fragmentów, oca-
lałych z katastrofy wojennej. Vademecum po  
zabytkach skreślone przy współudziale konser-
watora Władysława Poreyki i mgra Józefa 
Gębczaka daje potrzebne quantum wiadomości, 
co właściwie pozostało z pomników przeszłości 
Wrocławia, a przede wszystkim z pamiątek  
śladów ,,kultury polskiej”. W recenzji tej 

nie zabrakło i uwag krytycznych: „Część 
praktyczna przewodnika potraktowana zbyt 
pobieżnie, pozostawia wiele do życzenia. Pu- 
blikacja pożądana — razi niedbałością korekty  
i miejscami — stylu”, nie zmienia to jednak faktu, 

że była to bardzo ważna pozycja przygotowana 

w kręgu wrocławskich pionierów, a przede 

wszystkim – był to pierwszy powojenny 

przewodnik po Wrocławiu, jeśli nie liczyć 

niewielkiej broszurki pt. „Ostrów Tumski” 

również napisanej przez niego, a poświęconej 

znajdującym się tam kościołom.

W kolejnych latach sytuacja zawodowa  

i rodzinna normalizowała się tak, jak stabi-

lizowała się sytuacja w mieście. Po pełnym 

improwizacji pionierskim okresie, nadszedł 

czas w miarę normalnego życia. Niestety, jego 

kres nadszedł szybko, bo już w październiku 

1950 r., kiedy Jochelson został bezpodstawnie 

aresztowany. Jako „aktywny działacz po linii 

kleru” został poddany brutalnemu śledztwu, 

którego zdrowotne skutki odczuwał już 

do końca życia. Swoje przeżycia dotyczące 

aresztowania, śledztwa i okresu aresztowania 

opisał we wspomnieniach opublikowanych  

Przygotowany w 1948 r. przez Andrzeja Jochelsona blisko 100-stronicowy 
dokument dotyczący nazewnictwa miejskiego Wrocławia;  

zbiory Archiwum Państwowego we Wrocławiu, fot. Kamilla Jasińska
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w 1991 r. w miesięczniku „Odra” [zob. Andrzej 

Jochelson, Śledztwo: Wrocław 1950]

Po tym, gdy w czerwcu 1951 r. sprawę 

umorzono, wyszedł na wolność i poświęcił 

się pracy publicystycznej. W 1960 r. wraz  

z Kazimierzem Kuligowskim i innymi pionie- 

rami utworzył w ramach powstałego w 1956 r. 

Towarzystwie Miłośników Wrocławia Sekcję 

Pionierów Wrocławia. Dbał o dokumen-

towanie działalności pionierów, a także  

życia kulturalnego we Wrocławiu, publikując 

m.in. w „Kalendarzu Wrocławskim” artykuły 

dotyczące dziejów Wrocławia. Oprócz tego 

był autorem wielu publikacji i przekładów  

z łaciny średniowiecznej i języka francuskiego. 

Toponimią, czyli nazewnictwem miejskim, zaj-

mował się do końca życia, będąc przez wiele 

lat przewodniczącym Komisji Nazewnictwa 

Ulic, która powstała krótko po utworzeniu 

Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Wiele 

obecnie funkcjonujących w mieście nazw  

właśnie jemu zawdzięcza istnienie.

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperAndrzej Jochelson, listopad 1996 r., fot. K. Burski za: A. Jochelson, „Kronika Semipałatyńsk–Wrocław”, Wrocław 1997

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/2e4fca438c5ecd3e45c8ecad91728d04a7738058.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/2e4fca438c5ecd3e45c8ecad91728d04a7738058.pdf


5Polecamy audycję Joanny Mielewczyk „Tato, co nazwy ulicom po wojnie zmieniał”,  
w której Andrzeja Jochelsona wspomina jego córka, Maria.
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Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Gdy w 1993 r. Rada Miejska Wrocławia posta- 

nowiła, że odtąd każdego roku przyznawane 

będą m.in. Nagrody Wrocławia oraz Nagrody  

Prezydenta Wrocławia, Jochelsona postano-

wiono uhonorować już w 1995 r., przyznając 

mu Nagrodę Wrocławia za działalność 

społeczną związaną z propagowaniem historii 

i kultury Wrocławia. Za swoją działalność  

i zaangażowanie został także odznaczony 

m.in. papieskim medalem „Pro Ecclesia et 

Pontificae”, Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma 

innymi medalami. 

Andrzej Jochelson zmarł 27 listopada 1997 r.,  

w wieku 86 lat. Spoczął na Cmentarzu 

Osobowickim na polu nr 79 wśród wielu za- 

służonych dla Wrocławia osób [pole 79 / grób 

462 / rząd 8. od pola C].

„Kronika Semipałatyńsk–Wrocław” autorstwa  
Andrzeja Jochelsona wydana w 1997 r.

Grób Andrzeja Jochelsona na Cmentarzu Osobowickim,  
fot. Kamilla Jasińska

http://www.joannamielewczyk.pl/kamienice/powojenna-zmiana-nazw-ulic/#prettyPhoto

