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  Bolesław Drobner, ok. 1946–1948 
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Nominację na pełnomocnika rządu na miasto 
Wrocław, czyli de facto na prezydenta 
Wrocławia, Bolesław Drobner (1883–1968), kra-
kowski socjalista, otrzymał już 14 marca 1945 r. 
Od premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego 
dostał wówczas polecenie: „Niech Drobner robi 
co chce i jak chce”. Miał zatem carte blanche 
i wolną rękę w działaniu.

Przy wsparciu działaczy PPS i byłego prezy-
denta Krakowa, Eugeniusza Rollego, Drobner 
przystąpił do działania, snując utopijną wizję 
stworzenia z Wrocławia socjalistycznego 
miasta pozbawionego obiegu pieniężnego. 
Wśród osiadłej w Krakowie ludności – rozbit-
ków wojennych z różnych części Polski, w tym 
z Kresów Wschodnich, wszelkimi sposobami 
szukał śmiałków, którzy zechcieliby podjąć 
się dzieła odbudowy i spolonizowania ponie-
mieckiego miasta nad Odrą. Poszukiwania 
nie były łatwe, tym bardziej, że Wrocław był 
wówczas polem ciężkich walk. Nie wiedziano, 

Wczesną wiosną 1945 r. spodziewano się, że Festung Breslau upadnie na początku 
kwietnia, dlatego 8 kwietnia 1945 r. odbyło się w Krakowie spotkanie organizacyjne 
wrocławskiej grupy pionierskiej. Pod wodzą Bolesława Drobnera szykowano plan 
przejęcia polskiej administracji we Wrocławiu. Tymczasem Wrocław co raz bardziej 

tonął w gruzach, a najgorsze było dopiero przed nim…   

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

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

że najgorsze dopiero nadejdzie na początku 
kwietnia wraz z Wielkanocą i tragicznymi 
w skutkach bombardowaniami… 

Tymczasowy zarząd Wrocławia swoją krakowską 
siedzibę miał przy ul. Floriańskiej 55. Tu też do 
połowy kwietnia mieściło się biuro werbunkowe, 
które – pomimo wielu trudności – znalazło blisko 
stu śmiałków gotowych wyjechać do Wrocławia 
zaraz po kapitulacji niemieckiego garnizonu. 
Mając do dyspozycji ludzi o szerokim wachlarzu 
specjalności, Drobner tworzył zalążek polskiej 
administracji i przydzielał poszczególnym osobom 
konkretne zadania. Dużym wparciem była 
dla niego zawiązana w kręgu prof. Stanisława 
Kulczyńskiego, byłego rektora Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, Grupa Naukowo-
Kulturalna. Jej zadaniem było m.in. przejęcie 
i zabezpieczenie mienia wrocławskich szkół wyż-
szych i zorganizowanie na ich bazie polskich 
uczelni.

Po tym, gdy 7 kwietnia z rąk ppłk. Riepina 
z Kierownictwa Wojennego Komendy Frontu, 
Drobner otrzymał polecenie niezwłocznego 
„udania się ze swoim zespołem, milicją i czyn-
nikami bezpieczeństwa do miejsca swojego 
przeznaczenia”, następnego dnia, 8 kwietnia 
zorganizowano zebranie grup operacyjnych. 
Wedle różnych relacji wzięło w nim udział ok. 
100–140 osób. Głównym tematem był wyjazd 
do Wrocławia, który zaplanowano na piątek, 
13 kwietnia... Jak wspominał Drobner, „widoczne 
było, że lada chwila oczekiwano poddania się 
garnizonu wrocławskiego”. Mimo iż kapitulacja 
nie nastąpiła, do Wrocławia i tak wyjechano…


