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Wspominając pełne napięcia oczekiwanie na 
wieść o kapitulacji Wrocławia i okoliczno-
ści wyjazdu, Bolesław Drobner, mianowany 
14 marca 1945 r. pełnomocnikiem rządu na 
miasto Wrocław, wspominał po latach: „Zanim 
ta pierwsza operacyjna ekipa, zaopatrzona w pro-
wianty na dłuższy czas, wyjechała, czekaliśmy 
na wiadomość pułkownika Riepina. Wiadomość 
ta nadeszła telefonicznie dnia 7 maja poprzez 
Komendę Wojenną w Krakowie […]. Zwołałem 
natychmiast zebranie pierwszej grupy opera-
cyjnej ekipy wrocławskiej do Sali Miejskiej Rady 
Narodowej […]. Kiedy znalazłem się dnia 8 maja 
na zebraniu ekipy operacyjnej, to przyznam się, że 
byłem w tym dniu w szalonej kolizji z sobą samym. 
Nie wymyślałem ludziom za to, że im się czubiło 
z głów! Wrocław nasz! Wyśpiewywali »Sto lat! 
Sto lat!« i to bez końca. A na Rynku Kleparskim 
[w Krakowie] ładowano tymczasem wielkie trans-
porty na ciężarowe auta… Nazajutrz wyjeżdżała 
»arka Noego« – nie na łodziach i żaglówkach, lecz 
na gumowych mocnych kołach”. 

Decyzją Drobnera z ok. 140-osobowej grupy 
operacyjnej już 2 maja 1945 r. wyłoniono 
grupę kwatermistrzowską, tzw. czołówkę, która 

„Miasto? Czy można było tak wtedy nazwać olbrzymi, 17 km wzdłuż i 8 km wszerz 
rozciągający się obszar ruin oświetlonych we dnie i w nocy pożarem, zanurzony 
w dymie, głuchy i – jak się zdawało – bezludny. W każdym razie był to Wrocław – a my 
wchodziliśmy tutaj na prawach gospodarzy po raz pierwszy od setek lat. Nie trzeba na 
to historyka, ażeby ten moment ocenić” – wspominała Zofia Gostomska-Zarzycka, 
kronikarka pionierskiego okresu pracy wrocławskich grup operacyjnych. 
Czołówka tych grup, która decyzją prezydenta Wrocławia Bolesława Drobnera 
wyruszyła do płonącego Wrocławia tuż po poddaniu się niemieckiego garnizonu, 
do miasta dotarła 9 maja. Po kilku godzinach poszukiwań na siedzibę pierwszych 
grup operacyjnych wybrano kamienicę przy obecnej ul. Poniatowskiego 27. 
To na niej zawisł pierwszy oficjalny polski sztandar, a pod nim polskie godło. 
To tu swoje pierwsze kroki skierowali ci, którzy do miasta dotarli dzień później 
– prezydent Bolesław Drobner i prof. Stanisław Kulczyński, każdy ze swoimi gru-
pami. Dokładnie 75 lat temu, 10 maja 1945 r. zaczęło się oficjalne przejmowanie 

Wrocławia przez polską administrację. 

10 MAJA 
Pod polskim sztandarem

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Zob. także „Wrocławskie Historie”:

8 kwietnia – „Szykujemy się na Wrocław…”, cz. 1

13–14 kwietnia – Wyprawa po złote runo

20 kwietnia – „Szykujemy się na Wrocław…”, cz. 2

miała wyjechać do Wrocławia natychmiast po 
kapitulacji miasta i przygotować kwatery dla 
pozostałych osób. W skład czołówki Zarządu 
Miejskiego Wrocławia, na czele której stał inż. 
Kazimierz Kuligowski, weszło łącznie 11 osób, 
w tym 3 osoby z Grupy Naukowo-Kulturalnej 
pod wodzą dr. Antoniego Knota.

W środę 9 maja, jeszcze przed świtem, auto 
ciężarowe wyruszyło z Krakowa w kierunku 
Wrocławia. Z przystankami w Opolu i Brzegu, 
czołówka dotarła do celu, wjeżdżając od strony 
Oppelner Strasse, czyli obecnej ul. Opolskiej. 
Antoni Knot, późniejszy organizator i wielo-
letni dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we 

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/2efa5b687e7af54ba640e5c27cb67b860409e692.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/49b1dfa0819362611c71777dbbfe55f32118e75b.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/5b06165cd5d0b597c999b66ed3333973f33b04e8.pdf
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Zniszczony Wrocław w pierwszych dniach po kapitulacji. Na fotografii północna pierzeja Rynku, 1945 r. 
fot. Muzeum Miejskie Wrocławia za: www.polska-org.pl

Wrocławiu, niezwykle zasłużony dla ratowania 
wrocławskich księgozbiorów, któremu dane było 
zostać pierwszym pracownikiem naukowym, 
jaki dotarł do Wrocławia tuż po jego kapitula-
cji, wspominał: „Połączone nasze czołówki przy-
były do miasta dnia 9 maja przed południem. Od 
tego dnia liczy się żywot polskiego Uniwersytetu 
we Wrocławiu. Data ta została wprowadzona 
do historycznej kroniki uczelni [...]. Płonące mia-
sto przedstawiało widok wprost niesamowity 
[...]. Miasto płonęło, gęste gruzy wysoko zawalały 
ulice; dookoła szkielety wypalonych i zburzonych 
domów. Docierały wprawdzie do nas do Krakowa 
wieści o zniszczeniach wrocławskich; takiego jed-
nak obrazu, jaki nas powitał, nie spodziewaliśmy 
się zastać”.

Ciężarowe auto z czołówką polskich grup 
operacyjnych długo krążyło po mieście, lawi-
rując pomiędzy gruzami, żołnierzami Armii 
Czerwonej i długimi kolumnami jeńców nie-
mieckich. Ludności cywilnej nie było widać, 
słychać było natomiast trzaski wybuchającej 
od pożarów amunicji. „Wjeżdżamy do Wrocławia 
jako powracający gospodarze. Mam to szczęście 
być pierwszym polskim pracownikiem naukowym, 
pierwszym członkiem zespołu uniwersyteckiego, 

który wszedł do Wrocławia, już nie na prawach 
cudzoziemca, czy też przymusowego zesłańca lub 
jeńca wojennego. Jako historyk tym silniej i głębiej 
odczuwam doniosłość tego faktu” – pisał Knot. 

Za radą jednego z głównodowodzących mia-
stem, czołówka wyjechała w poszukiwaniu 
kwater w okolice dzisiejszej ulicy Jedności 
Narodowej, jako najmniej zniszczonej. Zajęto 
czteropiętrową niezniszczoną na pierwszy rzut 
oka kamienicę przy Blücherstrasse, czyli obecnej 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 23, 25 i 27. 
Kazimierz Kuligowski, zastępca Drobnera, tak 
wspominał widok tej pierwszej siedziby: „Plac 
i skwerek zasypane były gruzem, wyrzuconymi 
z domów portretami Hitlera, porzuconymi mun-
durami i czapkami hitlerowców, hełmami, bronią 
i amunicją. W jasnym słonecznym dniu, w oto-
czeniu domów z oczodołami bez szyb (w ogóle 
ich we Wrocławiu nie było), z porozbijanymi skle-
pami i bramami wejściowymi – przedstawiało to 
wszystko widok niezwykły”. 

Mieszkańcy upatrzonych domów dostali nakaz 
opuszczenia swoich mieszkań. Zrobiono tylko 
jeden wyjątek: w kamienicy nr 27 mieściła 
się piekarnia z dużym zapasem mąki, dlatego 
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prowadzącemu ją piekarzowi pozwolono zostać 
i nakazano rozpoczęcie wypieku. Dzięki temu 
już od następnego dnia można było rozdawać 
chleb zgłaszającym się licznie Polakom opusz-
czającym obozy pracy przymusowej. 

Dla prezydenta Drobnera i jego najbliższych 
współpracowników zajęte zostało pierwsze 
piętro, trzecie przeznaczono dla pracowników 
Zarządu Miejskiego, zaś do dyspozycji prof. 
Kulczyńskiego i jego Grupy Naukowo-Kulturalnej 
oddano piętro drugie. Przygotowania i porządki 
zajęły kilka godzin. Cały plac obstawiono poste-
runkami, w otwory okienne wstawiono okna 
zimowe, których kilka ocalało w piwnicach, uru-
chomiono światło elektryczne, przygotowano 
leżanki, koce itp. Jeszcze przed wieczorem 
kwatery dla mających przyjechać następnego 
dnia członków grup operacyjnych były gotowe. 
O godzinie 18.00 na domu numer 27 uroczy-
ście zawieszono polskie godło i biało-czerwony 
sztandar. „Warto żyć, by doczekać się – po ciężkiej 
okupacji – takiej chwili” – wspominał Kuligowski, 
zaś Mieczysław Kofta dodawał: „Sztab na ulicy 
Poniatowskiego. Nasz sztab. Cywilny i niegeneralny. 

Jedno z podwórek przy ul. Poniatowskiego, 1945 r., fot. Muzeum Miejskie Wrocławia za: www.polska-org.pl

Tu posłyszeć można pierwsze uderzenia serca pol-
skiego Wrocławia”.

Pierwsze noce spędzone we Wrocławiu wielu 
osobom zapadły na długo w pamięć, gdyż – jak 
wspominało wielu pionierów – do złudzenia 
przypominały przeżycia w płonącej Warszawie. 
„Noce widne od płomieni, ulice zasnute dymem 
i opadającym popiołem, wybuchy min, pocisków 
i amunicji, suche strzały karabinowe. Słowem 
– pełen koncert wojny” – opowiadał Kuligowski.

10 maja od samego rana na ulicach Wrocławia 
zaczęli nieśmiało pojawiać się Polacy zwolnieni 
z obozów pracy. Wieść o tym, że w mieście są 
już polskie władze, błyskawicznie roznosiła się 
po mieście. Zapis chwil, gdy docierali w okolice 
kwatery Zarządu Miejskiego Wrocławia przy 
ul. Poniatowskiego pojawia się w wielu rela-
cjach, w tym także u Kuligowskiego: „Skupiają 
się Polacy obozowicze, nie wiadomo jaką drogą 
powiadomieni o naszym przybyciu. Owacje, ukrad-
kiem ocierane łzy wzruszenia na widok polskiej 
flagi oraz prośby o wiadomości z kraju. Chwile 
jedyne i niezapomniane!”.
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Gdy 9 maja wieczorem we Wrocławiu powie-
wała już polska flaga, pozostali członkowie grupy 
operacyjnej byli w drodze od kilku godzin. Zofia 
Gostomska-Zarzycka, wówczas jedyna kobieta 
w ekipie Stanisława Kulczyńskiego i ta, która 
w 1950 r. opisała szczegółowo wszystko to, co 
działo się w pierwszych tygodniach pobytu we 
Wrocławiu, tak wspominała długo wyczekiwany 
przez wszystkich moment wyjazdu: „W ślad za 
czołówką, dnia 9 maja, po południu, dwa autobusy 
typu Arga napełnione ochotnikami, wyjeżdżały 
z Rynku Kleparskiego w Krakowie, kierując się na 
Śląsk. I ta ochota była istotnym motorem, który 
unosił garść zapaleńców ku nieokreślonym jesz-
cze, choć przewidywanym, mozołom. Wobec spóź-
nionej pory zarządzono nocleg w Katowicach, tak 
więc dopiero nazajutrz, 10 maja, wczesnym ran-
kiem wozy wyruszyły w dalszą drogę”.

Autokary wiozące pierwszych śmiałków goto-
wych rozpocząć nowe życie w mieście nad Odrą 
na przedmieścia Wrocławia dotarły przed połu-
dniem. „Była godzina jedenasta rano, gdy wje-
chaliśmy do miasta od strony Herdain [Gaj] […]. 
Drogę zamknęły nam barykady, zwalone ruiny na 
jezdniach i pożary […]. Cudowna pogoda dnia wio-
sennego osobliwie kontrastuje z obrazem widocz-
nym dookoła. Wszędzie zniszczenia, martwa cisza 
i pustka. Gdzieniegdzie uwijają się tylko grupki plą-
drujących […]. Przejazd jest, ale należy się spieszyć, 
bo pożar i osypujące się ściany kamienic mogą 
w każdej chwili zatarasować drogę […]. Kwatery są 
przygotowane w jednej z niewielu całych, na oko, 
kamienic. Za kilka dni zaleje nas w tych kwaterach 
woda, przeciekająca od piątego piętra do parteru, 
ale w tej chwili nikomu nie przychodzi na myśl stwier-
dzać, czy kamienica posiada dach” – wspominał 
prof. Stanisław Kulczyński, szef Grupy Naukowo-
Kulturalnej. Drobner do Wrocławia dotarł samo-
chodem osobowym około godz. 14.00. 

Zaraz po przyjeździe, rozlokowaniu się w przy-
gotowanych pokojach i szybkim posiłku, więk-
szość członków ekipy pionierskiej udała się 
pieszo w kierunku centrum miasta, by ocenić 
zniszczenia. „Miasto? Czy można było tak wtedy 
nazwać olbrzymi, 17 km wzdłuż i 8 km wszerz 

rozciągający się obszar ruin oświetlonych we dnie 
i w nocy pożarem, zanurzony w dymie, głuchy 
i – jak się zdawało – bezludny. W każdym razie był 
to Wrocław – a my wchodziliśmy tutaj na prawach 
gospodarzy po raz pierwszy od setek lat. Nie trzeba 
na to historyka, ażeby ten moment ocenić” – zapi-
sała w swojej kronice Gostomska-Zarzycka.

O tym, z jakim zapałem garstka Polaków rozeszła 
się po zupełnie sobie nieznanym i niemal całko-
wicie zniszczonym mieście, by zrobić rekonesans, 
świadczą dobitnie słowa prezydenta Drobnera: 
„Nie uwierzy dziś nikt, że członkowie ekipy poroz-
biegali się zaraz po przyjeździe po tych zakładach, 
którymi mieli po opanowaniu ich zarządzać […]. 
To, co robiła ta pierwsza ekipa operacyjna w ciągu 
kilku dni, było czymś nie do wiary! Jakiś szał opa-
nował wszystkich. Nie dowodził tymi pionierami 
żaden wódz, nie dowodził sztab żaden, dowodził 
zaś kolektyw, ciało zbiorowe, twórcze, bojowe…”. 

Zniszczenia były ogromne. To, co działo się 
w mieście, najlepiej oddają słowa Kulczyńskiego, 
choć w wielu wspomnieniach również pojawia 
się podobny obraz. Kulczyński pisał: „Ruszamy 
pieszo do miasta. Kroki nasze kierują się w stronę 
głównego gmachu Uniwersytetu nad Odrą 
i w stronę Wyspy Piaskowej, gdzie stoi Biblioteka 
Uniwersytecka. […] Docieramy do głównego gma-
chu. Wspaniały budynek barokowy rozcięty został 
uderzeniem bomby na dwoje. Ocalałe skrzydła 
spoglądają na nas szeregiem ogromnych czarnych 
otworów, ze szczątkami futryn i ram okiennych. 
Ruinę pokrywa korona cierniowa zwichrzonych 
i częściowo zwęglonych belek olbrzymiego rusz-
towania dachowego. Dostęp do gmachu zamyka 
barykada z książek zamokłych i zaatakowa-
nych pleśnią. […]. Opuszczamy gmach główny 
[Uniwersytetu] i kierujemy się do sąsiadującego 
z nim Domu Steffensa [ul. Kuźnicza 35], mieszczą-
cego seminaria filozoficzne. Budynek pozbawiony 
dachu. Attyka leży obalona i zdruzgotana na jezdni. 
Okna wraz z pięknymi żelaznymi kratami wyrwane 
przez podmuch. Stropy przebite pociskami na 
wylot. Na parterze i w piwnicach gnieździ się woj-
skowy szpital niemiecki. Na drugim piętrze odnaj-
dujemy zrzucone bezładnie kości dyluwialnych 
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Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na kamienicy przy ul. Poniatowskiego 27, 
gdzie mieściła się pierwsza powojenna siedziba prezydenta Wrocławia 

(Bolesław Drobnera) oraz delegata Ministerstwa Oświaty 
(Stanisława Kulczyńskiego). Tablicę odsłania Mieczysław Markowski, 

prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia, obok w kapeluszu 
prof. Stanisław Kulczyński, 9 maja 1960 r., fot. zbiory Muzeum Miejskiego 

Wrocławia za: www.polska-org.pl

zwierząt i stos czaszek ludzkich – resztki zbiorów 
wyniesionych tutaj czyjąś ręką z rozbitych budyn-
ków Geologii i Antropologii […]. Udajemy się na 
Wyspę Piaskową. Gmach Instytutu Wschodniego 
[ul. św. Jadwigi 18, ob. nie istnieje] stoi, ale 
wewnątrz ani śladu księgozbiorów. W sąsiednim, 
olbrzymim gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej 
huczy pożar. Płoną potężne drewniane belkowania 
wspierające sklepienie parteru. O wejściu na pię-
tro trudno marzyć. Kierujemy się więc do piwnic 
i odnajdujemy tutaj splądrowaną kwaterę główną 
niemieckiej komendy miasta. Tuż koło płonącego 
gmachu Biblioteki, po przeciwnej stronie wąskiej 
jezdni, w ruinach mensy studenckiej [ob. siedziba 
prywatnej szkoły wyższej] i kościoła Świętej Anny 
[ob. cerkiew św. św. Cyryla i Metodego], znajdujemy 
pierwszy skarb. W stosach wysokich na dwa metry 
leży około trzysta tysięcy tomów. Rozpoznajemy 
w nich książki Biblioteki Uniwersyteckiej, przenie-
sione tutaj w czasie oblężenia. Powracamy więc 
do gmachu Biblioteki, aby przynajmniej ocenić 
niebezpieczeństwo. Wchodzimy w pełne czarnego 
dymu, płonące korytarze parteru. Stwierdzamy, 
że belkowania wspierające stropy, podpalone 
widocznie dwa dni temu, wypalone są od strony 
ulicy doszczętnie, a w głębi korytarza ogień dogo-
rywa. Imponująco grube mury i sklepienia budynku 
nie zapowiadają runięcia i rozrzucenia ognia. 
Wewnątrz gmachu, zbudowanego z cegły i żelaza, 
nie widać żadnych materiałów, które by mogły pod-
sycić dogorywający ogień. Oględziny te uspokajają 
nas co do niebezpieczeństwa grożącego sąsiednim 
księgozbiorom od strony pożaru. Idziemy dalej. Na 
miejscu seminariów filologii nowożytnej, Instytutu 
Antropologii i seminariów matematycznych zasta-
jemy szare, dawno wygasłe zgliszcza. Z wielkiego 
czerwonego gmachu fizyki [pl. Kościelny, ob. nie 
istnieje] zostały tylko kulisy wypalonych murów. 
Jedynie w piwnicach budynku napotykamy baterie 
akumulatorów, kilka motorów elektrycznych i tro-
chę narzędzi warsztatowych. Wkraczamy na teren 
Ogrodu Botanicznego. Na wstępie spalony budy-
nek dyrekcji [ob. nie istnieje]. W zasypanym gruzem 
korytarzu potykam się o wystający kawałek metalu. 
Rozpoznaję w nim stopiony tubus mikroskopu 
Zeissa […]. Rzucam okiem na ogród. Szklarnie roz-
bite, pełne wymarzniętej i wyschniętej kompletnie 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na kamienicy przy ul. Poniatowskiego 27. 
W środku w jasnym płaszczu prof. Kulczyński, 9 maja 1960 r., 

fot. zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia za: „Kalendarz Wrocławski” 1961 



6

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia

roślinności. Podchodzimy do gmachu instytutów 
botanicznych [ob. ul. Kanonia]. Czuję lekki ucisk 
koło serca, gdyż to mój przyszły warsztat pracy 
naukowej, który ma zastąpić utracony zakład we 
Lwowie. Budynek wydaje się cały. Niestety, jest to 
złudzenie. Tył gmachu uderzony bombą i zwalony. 
Sklepienia pozostałej części spękane – wykluczają 
myśl o remoncie. Niemniej budynek zawiera resztki 
cennych zbiorów naukowych, które trzeba będzie 
z ruiny wynieść […]. Zielniki wywieziono na prowin-
cję w kilka punktów Śląska. Spisujemy te informa-
cje i udajemy się w stronę Muzeum Zoologicznego 
[ul. Sienkiewicza 23]. Nowoczesny budynek insty-
tutu, rozwalony uderzeniem bomby, leży w jednej 
trzeciej w gruzach. Przeciwległe skrzydło spalone. 
Na parterze środkowej części budynku umiesz-
czono magazyn żywności strzeżony przez żołnierza 
sowieckiego, który nie chce słyszeć o wpuszcze-
niu nas do wnętrza. Poprzestajemy na obejrzeniu 
budynku od zewnątrz i na stwierdzeniu poprzez 
wywalone okna, że na wyższych piętrach ocalały 
bogate na oko zbiory osteologiczne […]. Zbliżający 
się wieczór każe wracać do domu.”

Tablica pamiątkowa w bramie kamienicy przy ul. Poniatowskiego 27 
fot. Michał Karczmarek

Skala zniszczeń była ogromna, choć różna 
w każdej z dzielnic. Najbardziej ucierpiały dziel-
nice zachodnie i południowe, a także centrum 
miasta. Był te efekt nie tylko bombardowań 
z powierza i walk ulicznych, ale także szaleją-
cych niemal nieustannie aż od początku kwiet-
nia pożarów. Swój udział w niszczeniu miasta 
mieli też żołnierze Armii Czerwonej, którzy wie-
czorem 6 maja zajęli już całe miasto, sukcesyw-
nie je plądrując.

Wiara, odwaga i energia, z jaką do pracy przy-
stąpiły pierwsze grupy operacyjne wspierane 
przez pozostałych w mieście polskich robot-
ników przymusowych i miejscową Polonię, 
wydaje się dziś trudna do wyobrażenia, jed-
nak to one były motorem napędowym w tych 
trudnych warunkach pracy w obcym mieście. 
Gdy Drobner przyjechał do Wrocławia, miał już 
przygotowany plan działania. Wszystkie zada-
nia były rozdzielone, zatem każdy wiedział, 
co należy robić. Wieczorami w kwaterze przy 
ul. Poniatowskiego odbywały się narady, pod-
czas których składano raporty i wymieniano 
się informacjami na temat bieżących zadań. 
Jedyną chwilą wytchnienia i odpoczynku była 
noc. Pierwsza noc Drobnera i Kulczyńskiego 
we Wrocławiu, ta z 10 na 11 maja, była jed-
nak wyjątkowo niespokojna… Więcej o tym, 
co się wówczas stało – w kolejnym odcinku 
„Wrocławskich Historii” 11 maja.


