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Gdy 75 lat temu, 29 czerwca 1945 r. Zarząd Miejski Wrocławia zorganizował 
pierwszą po wojnie polską imprezę publiczną – Święto Morza, w mieście znacznie 
przeważali jeszcze Niemcy, których było ponad 100 tys. Nie brakowało także 
i żołnierzy radzieckich, którzy traktowali Wrocław jako swoje miasto. Polaków 
było zaledwie kilkanaście tysięcy, ale wciąż zjeżdżali kolejni. W tej atmosferze 
zorganizowano uroczystą akademię. Jak wyglądała ta pierwsza polska impreza  

w powojennym Wrocławiu?  

29 CZerWCa 
Święto Morza, czyli pierwsza  

zabawa na gruzach

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

W zniszczonym i zagruzowanym Wrocławiu 

początkowo nikt nie myślał o rozrywkach kultu- 

ralnych. Już 9 i 10 maja, czyli zaledwie kilka 

dni po kapitulacji, przybyły do Wrocławia nie  

tylko grupy operacyjne dowodzone przez pre-

zydenta Bolesława Drobnera, ale też Grupa 

Naukowo–Kulturalna, której zadaniem było 

zabezpieczenie nie tylko majątku uczelni, ale  

także instytucji kultury. W pierwszych powo-

jennych tygodniach wobec ogromu prac nikt  

jednak nie myślał o rozrywkach… No, prawie 

nikt, bo żołnierze radzieccy bawili się w naj-

lepsze, organizując „publiczne koncerty muzyki 

symfonicznej”, o czym informowały rosyjsko- 

-niemieckie plakaty rozklejone w całym mie-

ście. Żołnierze nie grali sami, choć zdarzało 

się, że improwizowane mini koncerty dawali 

na gruzach, grając na wyrzuconych z mieszkań  

i używanych wcześniej do budowania barykad 

pianinach… Duże koncerty organizowane rze-

komo dla całej ludności miasta, a de facto dla 

bawiących się dobrze we Wrocławiu żołnierzy 

radzieckich, dawała zaangażowana w tym celu 

przez Armię Czerwoną 60-osobowa niemiecka 

orkiestra symfoniczna.

Organizujący się w tym czasie Zarząd Miejski 

Wrocławia choć miał wiele ważniejszych zadań,  

jak choćby problemy mieszkaniowe, aprowiza- 

cyjne, czy porządkowe, zadawał sobie doskonale  

sprawę z tego, że prędzej czy później muszą 

zacząć działać w mieście placówki kulturalne  

i rozrywkowe, choćby po to, by pokazać, że ży- 

cie z tym obcym dla wielu osób mieście już się 

stabilizuje. Właśnie dlatego dążono do tego,  

by możliwie szybko uruchomić rozmaite insty-

tucje. Już 16 czerwca ruszyło pierwsze polskie 

kino – „Warszawa” zorganizowana w dawnym 

niemieckim kinie „Palast-Theater” [zob. „Wroc-

ławskie Historie” z 16 czerwca].

Wkrótce w mieście zrobiło się głośno o pla-

nowanej na 29 czerwca wielkiej i uroczystej 

akademii, która miała wyrażać radość z faktu, 

że wraz z odzyskaniem Ziem Zachodnich i Pół- 

nocnych Polska odzyskała dostęp do morza 

Bałtyckiego. Miasto zapełniło się afiszami, gdzie  

szumnie zapowiadano „Święto Morza. Święto  

teatru polskiego”. Głównym punktem programu 

była uroczysta akademia zorganizowana w Te- 

atrze Miejskim, czyli dzisiejszej Operze. Budy-

nek, choć w wielu miejscach trafiony pociskami, 

przetrwał wojnę w dość dobrym stanie, zatem 

po wstępnych pracach porządkowych mógł 

przyjąć gości. Koncert niemieckiej orkiestry 

symfonicznej rozpoczął się od chopinowskiego 

poloneza A-dur. Nie zabrakło przemówień i ofic- 

jalnych wystąpień naznaczonych propagandą 

mówiącą o zagospodarowywaniu tzw. ziem  

odzyskanych. Z okolicznościowymi wykładami 

popularnonaukowymi zaproszeni zostali pra- 

cownicy organizujących się uczelni: Uniwersy-

tetu i Politechniki. Choć uczelnie jeszcze nie  

działały, to właśnie  te wykłady można uznać za  
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pierwsze publiczne wystąpienia wrocławskich 

uczonych. Prelekcje te cieszyły się dużym zain-

teresowaniem, stanowiły bowiem oderwanie 

od ponurej powojennej rzeczywistości i trudów 

odbudowy. Mieszkańcy mieli wtedy też okazję 

poznać tych, którzy tworzyli wrocławskie uczel- 

nie. 

Wydaje się, że Święto Morza miało nie tyle słu- 

żyć mieszkańcom miasta, co celom propagan- 

dowym. Faktem jest też, że impreza musiała 

wywołać duże wrażenie, skoro po koncercie 

radziecki komendant miasta, płk Liapunow, 

chcąc wyrazić uznanie dla artystów, przesłał do 

Teatru Miejskiego 100 litrów wina…
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