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Po ustaniu działań wojennych i kapitulacji Festung Breslau we Wrocławiu  
znajdowała się dość liczna grupa ludzi, która wreszcie mogła odetchnąć z ulgą 
i zacząć się cieszyć. Nie byli to oczywiście niemieccy mieszkańcy miasta, ale 
robotnicy przymusowi różnych narodowości, głównie Polacy, a także mieszkająca 
we Wrocławiu Polonia. Z polskimi władzami administracyjnymi Polonia spotkała 

się 24 maja 1945 r. Nie brakowało emocji, wzruszeń i łez…

24 MAJA 
 „Do Was przyszła Polska”, czyli 
  Drobner i wrocławska Polonia 

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Franciszek Juszczak (1889–1976), mieszkający 

we Wrocławiu od 1915 r. główny organizator 

życia Polonii i współzałożyciel Związku Po- 

laków w Niemczech, wspominał: „Wreszcie  
i Wrocław skapitulował. Wśród Polaków, którzy 
przeżyli, zapanowała radość nieopisana […]. 
Chodzć po Wrocławiu było bardzo trudno. Domy 
rozbite, barykady na ulicach. Z wkroczeniem wojsk 
rozpoczęła się nowa praca – trud uporządkowania 

tego wszystkiego, co było potrzebne do spokojnego 
życia. Ale wszyscy się cieszyli, że wreszcie koniec 
wojny, że mamy tu Polskę”.

To właśnie do Juszczaka licznie zaczęli zgłaszać 

się Polacy przebywający w mieście. Próbowali 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości, dlatego 

Juszczak zdecydował się na zorganizowanie 

spotkania Polonii z przedstawicielami miejsco- 

Skrzyżowanie obecnych ulic Jedności Narodowej, Kilińskiego i Niemcewicza na widokówce z ok. 1911 r.  
Budynek za dorożką to dawna szkoła dla dziewcząt, która w 1945 r. była siedzibą Zarządu Miejskiego Wrocławia  

oraz Milicji Obywatelskiej, obecnie Archiwum Oświaty, fot. za: www.polska-org.pl
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wej administracji z prezydentem Bolesławem 

Drobnerem na czele. Drobner z radością przyjął  

zaproszenie i termin spotkania wyznaczono  

na 24 maja.

Zarząd Miejski Wrocławia urzędował wówczas 

przy dawnej Rosenstrasse 2, spontanicznie 

przemianowanej na ul. Różaną [ob. ul. Niem-

cewicza 2]. Budynek dawnej Katharinenschule, 

czyli ewangelickiej szkoły średniej dla 

dziewcząt, zaprojektowany w głównej mierze 

przez Richarda Plüddemmana, wzniesiony 

został na przełomie XIX i XX w. Choć w czasie 

walk o Festung Breslau nie ucierpiał mocno, 

to jednak pozbawiony był wszystkich okien 

i drzwi. To właśnie tu, do swojej siedziby 

Drobner zaprosił Polonię, która licznie się 

stawiła. Nie zabrakło także przedstawicieli 

Zarządu Miasta oraz Ministerstwa Informacji  

i Wojewódzkiego Komitetu PPS.

Zebranie rozpoczął prezydent Drobner, 

w przemówieniu którego nie zabrakło tak 

charakterystycznych dla tamtego okresu 

haseł wpisujących się w ówczesną narrację 

o „odwiecznej polskości Wrocławia”. Do 

zasłuchanych w jego słowa Polaków mówił: 

„Hasło naszego życia: Powrót Polski nad Odrę 
– stało się rzeczywistością. Poprzez Majdanek, 
Oświęcim i inne stacje krzyżowe narodu 
polskiego przeszliśmy do wolnej, niepodległej, 
demokratycznej Polski. Wielu z Was, wrocławscy 
Polacy, nie marzyło o tym, że Wrocław – polskie 
miasto, przez lat blisko 700 okupowane przez 
Niemców, będzie znów polskie, i że nadejdzie 
dzień, kiedy już bez obawy, całkiem jawnie, 
na jego ulicach rozbrzmiewać będzie polski 
język. I oto słowo ciałem się stało i na ulicach 
miasta wiszą polskie sztandary, a polskie organa 
administracji sprawują we Wrocławiu władzę  
z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro 
przyszła wywalczona tak licznymi ofiarami 
wolność, wszystkie siły swoje oddać musimy pracy 
nad utrzymaniem i zabezpieczeniem tej wolności. 
Wy, którzy potrafiliście w latach niewoli, trwającej 
u Was – nie tak, jak u nas, ludzi znad Wisły, lat 
sześć, ale od Waszego urodzenia, zachować 
swoją polskość, potraficie również pomóc nam 

Franciszek Juszczak,  
fot. domena publiczna

Bolesław Drobner,  
fot. za: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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w dźwignięciu z ruin odzyskanego Wrocławia. 
Liczymy na Waszą współpracę, gdyż pracy 
jest tak wiele, że nigdy chyba jej nie zabraknie. 
Najbardziej doświadczeni w walce o polskość 
Waszych dusz i Waszego polskiego Wrocławia, 
będziecie bezcennymi naszymi doradcami i współ-
pracownikami. Dołożymy wszelkich starań, aby 
współpraca, której przyświeca wspólny cel: wolna, 
demokratyczna Polska, była jak najbardziej 
szczęśliwa”. 

W odpowiedzi na przemówienie prezydenta 

głos zabrał Franciszek Juszczak: „Wzruszeni 
jesteśmy słowami Obywatela Prezydenta. Były 
to słowa wypływające z serca, które trafiły do 
serc. Zebranie nasze w wyzwolonym Wrocławiu 
jest nam nagrodą za nasze cierpienia za czasów 
przedwojennych i w okresie wojny. Niestety, 
najlepsi i najmłodsi z nas zostali zlikwidowani 

przez hitleryzm. Wszystkie swoje siły stawiamy 
do dyspozycji władz polskich i pragniemy jak 
najszybszej odbudowy Wrocławia”.

Po tej oficjalnej części spotkania wywiązała się 

dyskusja, w czasie której omawiano bieżącą 

sytuację w mieście i plan działań na najbliższy 

czas. Na zakończenie spotkania zebrani po- 

stanowili wysłać depeszę do Tymczasowego 

Rządu Polskiego, w której jako wrocławska 

Polonia wyrazili radość „z powrotu Polski nad 

Odrę”. 

Niestety, radość Polonii umniejszał nieco spo-

sób traktowania ich przez nowych osiedleńców, 

których w mieście sukcesywnie przybywało. 

Ponieważ większość breslauerów mówiła po 

polsku, ale jednak z niemieckim akcentem, to 

niejednokrotnie traktowani byli jak Niemcy, 

przez co narażeni byli na rozmaite represje. 

Sam Juszczak po tym, gdy został napadnięty, 

już na stałe nosił przy sobie zaświadczenie, że 

jest Polakiem… 

„Do nich przyszła Polska”, wyd. 2019 r.

Polecamy zbiór wspomnień Polonii wrocławskiej pt. „Do nich przyszła Polska” (wyd. 2019). Książka jest do nabycia  
w sklepie internetowym Centrum Historii Zajezdnia www.sklep.zajezdnia.org. 4
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