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WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Gdy Festung Breslau broniła się zaciekle resztkami sił, z Krakowa do Wrocławia 
na rekonesans wybrał się Bolesław Drobner wraz ze swoimi współpracownikami. 
Widok, jaki ujrzeli, nie napawał optymizmem… Zastanawiali się, czy z tego miasta, 
do którego objęcia szykuje się polska administracja, cokolwiek jeszcze zostanie… 
Był piątek 13 kwietnia 1945 r. Następnego dnia, 14 kwietnia, Drobner ujrzał miasto, 

którego miał być prezydentem…

Dlaczego Bolesław Drobner, mianowany pod 
koniec marca 1945 r., do Wrocławia udał się już w 
połowie kwietnia, jak nakazali mu jego przełożeni? 
Sądzono bowiem, że garnizon wrocławski podda 
się lada dzień. Tak się jednak nie stało. Drobner 
mówił niekiedy, że była to może sprawa daty, 
a może czarnego kota, który przebiegł im drogę… 
„A mimo to wyprawa po wrocławskie runo odbyła 
się w porządku, wszyscy jej uczestnicy żyją do dziś 
w pełni sił” – wspominał w 1960 r.

Jadąc z Krakowa do walczącego Wrocławia, 
grupa zatrzymała się najpierw w Katowicach, 
a później w Opolu, z którego ruszono dalej 
– przez Odrę na Brzeg i Oławę w kierunku 
Breslau. Przy przekraczaniu Odry nie mogło 
zabraknąć ważnego gestu – na znak powrotu 
tych ziem do Polski, przy moście wbito słup 
z białym orłem. Droga z Opola do Wrocławia, 
jak pisał Drobner, była jak wymarły teren. Nie 
było nikogo, poza radzieckimi żołnierzami, 
dzięki którym w miarę bezpiecznie udało się 
dotrzeć do Kanth, czyli Kątów Wrocławskich. 
Po spędzonej tu nocy, grupa Drobnera ruszyła 
w kierunku zdobytych przez Armię Czerwoną 
części Festung Breslau.
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Bolesław Drobner (trzeci od lewej w pierwszym rzędzie) wraz ze swoją grupą pionierską podczas rekonesansu wrocławskiego 
przed budynkiem wrocławskiej rozgłośni radiowej przy ob. ul. Karkonoskiej, 14 kwietnia 1945 r., fot. za: „Trudne dni. 

Wrocław we wspomnieniach pionierów”, t. I, red. Mieczysław Markowski, Wrocław 1960. 

Postój w Kątach Wrocławskich w drodze powrotnej 
z Wrocławia do Krakowa, po lewej Bolesław Drobner, 

po prawej Kazimierz Kuligowski, 
15 kwietnia 1945 r., fot. za: „Trudne dni…”, t. I 



Zob. także Wrocławskie Historie – 8 kwietnia, „Szykujemy się na Wrocław…”, cz. 1 

Polecamy wspomnienia Bolesława Drobnera „Zdobyliśmy Polskie Złote Runo!” 
zamieszczone w tomie „Trudne dni. Wrocław we wspomnieniach pionierów”, 

t. I, red. Mieczysław Markowski, Wrocław 1960, s. 75–106

„Pełni animuszu wyjechaliśmy wcześnie 
rano dnia 14 kwietnia, bez asysty milicji, do 
Wrocławia” – wspominał po latach Drobner, 
który właśnie tego dnia zobaczył po raz pierw-
szy miasto, którego miał być prezydentem. 
Widok nie napawał optymizmem… Przez zagru-
zowane ulice dojechali do placu Hindenburga 
[ob. pl. Powstańców Śląskich]. Dalej już się nie 
dało, bo trwały walki…

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia
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Kwatera Drobnera i jego współpracowników w Kątach Wrocławskich, 
13 kwietnia 1945 r. fot. za: „Trudne dni…”, t. I 

Wyprawa ta, choć nie przebiegła zgodnie 
z planem, była pierwszym krokiem w kierunku 
objęcia Wrocławia przez polską administrację 
i pozwoliła Drobnerowi zorientować się w sytu-
acji, w jakiej znajduje się miasto. Jak wspominał 
po latach: „Po powrocie pierwszej ekipy pio-
nierskiej z Wrocławia do Krakowa, zaczęliśmy 
z inż. Kuligowskim montować »arkę Noego« na 
wrocławski Ararat”.

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/2efa5b687e7af54ba640e5c27cb67b860409e692.pdf?fbclid=IwAR0lpRaVCT3Ds0QmLVScvj-RdU4oloitW4RUTFeeOomiIclkQK_Mk7-6nnc

