
1

Chociaż w narodowosocjalistycznych Niemczech nie istniała zorganizowana 
siatka opozycji, to jednak funkcjonowały lokalne grupy antyfaszystowskie. 
Dwie z nich, związane z ideałami lewicowymi, działały we Wrocławiu. Po wojnie 
antyfaszyści ujawnili się, deklarując się jako lojalni współpracownicy władzy 
polskiej, a jednocześnie współpracując z Radziecką Komendanturą Wojskową. 
Jaki był cel ich działania? Co o nich wiemy? Czy rzeczywiście byli skłonni  
do współpracy z Polakami? Dlaczego opuścili Wrocław 6 – lub jak wynika  

z niektórych relacji – 7 lipca 1945 r.?
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Polscy urzędnicy szacowali, że wśród miesz-

kańców Festung Breslau „antyhitlerowców” by- 

ło ok. 10 proc. Największą liczbę zwolenników 

ruchu antyfaszystowskiego skupiały dwie orga- 

nizacje: Antifaschistische Freiheitsbewegung 

(Antyfaszystowski Ruch Wolnościowy – Antifa) 

oraz Verband der Deutscher Antifaschisten 

(Związek Niemieckich Antyfaszystów). 

Ta pierwsza organizacja powstała we Wroc-

ławiu prawdopodobnie jesienią 1944 r. pod  

dowództwem Hermana Hartmanna. Grupa, 

działająca w konspiracji z obawy przed aresz-

towaniem, aktywną działalność rozpoczęła na  

przełomie stycznia i lutego 1945 r., choć dziś  

trudno potwierdzić wiele z przejawów tej ak- 

tywności. Do połowy marca 1945 r. członko-

wie grupy wydawali rozprowadzaną na terenie 

twierdzy gazetę „Der Freiheitskämpfer. Organ 

der Freiheitsbewegung”. Przypisuje się im rów- 

nież wysadzenie w powietrze trzech biur NSDAP 

w dzielnicy Szczepin w marcu 1945 r. 

Po upadku twierdzy antyfaszyści postanowili 

ujawnić swoją działalność. Członkowie ruchu, 

deklarujący się jako lojalni współpracownicy 

władzy polskiej, współpracowali jednocześnie 

z Radziecką Komendanturą Wojskową, próbu- 

jąc uporządkować życie w zrujnowanym mieście.  

Od końca pierwszej dekady maja do 15 czerw- 

ca 1945 r. członkowie grupy próbowali zaopa- 

trywać mieszkańców w żywność, organizować 

kwaterunek oraz zabezpieczać zakłady prze-

mysłowe. Jak pisze jeden z polskich historyków, 

przy tej samej ulicy, gdzie urzędował polski 

prezydent Wrocławia Bolesław Drobner, za  

akceptacją radzieckiego komendanta rezydo-

wał niemiecki burmistrz, który dysponował 

własną służbą porządkową, wydawał zarządze-

nia w sprawie czystości i porządku w mieście, 

zawiadywał punktami wyżywienia oraz opieką  

społeczną oraz posiadał uprawnienia ewiden- 

cyjno-meldunkowe, co łączyło się z przydziela-

niem miejsc pracy. Jednym z pomysłów Antify 

było objęcie dzielnic i ulic siecią „mężów zaufa-

nia”, która wkrótce objęła całe miasto. 

Współpraca pomiędzy Niemcami i Polakami 

szybko jednak przestała się układać. Grupa 

Hartmanna zaczęła podejmować decyzje na  

własną rękę lub konsultować je, pomimo de- 

klaracji o lojalności, jedynie z radzieckimi wła-

dzami wojskowymi. De facto członkom ruchu 

antyfaszystowskiego chodziło o stworzenie 

własnej niemieckiej administracji alternatyw-

nej wobec administracji polskiej. W związku 

z zaistniałą sytuacją Polska administracja po- 

stanowiła rozwiązać ten problem radykalnie. 

6 lipca 1945 r. – choć jak wynika z niektórych 

relacji, mogło się to stać dzień później, 7 lipca 

– około 650 członków grupy wyjechało z Wroc-

ławia. „Kolumna opuściła miasto koło 9.00. Na 
pierwszym samochodzie powiewała czerwona 
flaga z sierpem i młotem oraz napisem w cyrylicy” 
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– wspominał jeden z aktywnych działaczy Anti- 

fy, urodzony w Breslau Robert Bialek, który po  

1949 r. zrobił karierę w strukturach SED NRD  

zakończoną tajemniczym, do dziś niewyjaśnio-

nym zniknięciem w 1956 r. 

Trudno układała się również współpraca pol-

skiej administracji miejskiej z drugą grupą, 

kierowaną przez Paula Marzolla. Około 800- 

-osobowy związek antyfaszystów skupiał się  

głównie na denuncjowaniu działaczy narodo-

wosocjalistycznych, którzy przebywali jeszcze 

w mieście. Również i ta grupa opuściła Wrocław 

latem 1945 r. 

W ocenie niektórych historyków Niemcy nie  

liczyli się jeszcze wówczas z możliwością od- 

dania Polsce Wrocławia: „chcieli, aby ciągle nie- 
mieckim charakterem miasta stworzyć argument  

dla jego pozostania w Niemczech.” Tę polsko- 

-niemiecką rywalizację rozstrzygnęły posta- 

nowienia poczdamskie, nieodwołalnie przy- 

znające Ziemie Zachodnie i Północne Polsce  

i nakazujące wysiedlenie ludności niemieckiej. 

Na mocy dekretu Rządu Polskiego wszystkie 

niemieckie grupy antyfaszystowskie rozwiąza- 

no 16 sierpnia 1945 r. Ich działacze chętnie 

wyjeżdżali do okupowanych Niemiec, zdając  

sobie sprawę z ostateczności międzynarodo-

wych rozwiązań.
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