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Sobotnie wczesne popołudnie 26 maja 1945 r. Rozległy pl. Wolności, zwany dotąd 
Schloßplatz, jest wypełniony po brzegi kilkoma tysiącami wiwatujących Polaków. 
Na ruinach starego pałacu trybuna honorowa, a na niej m.in. prezydent Bolesław 
Drobner. Przez całą szerokość placu prezentują się równo ustawione jednostki 
10 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Orkiestra przygrywa polskie żołnierskie 
utwory. Powiewają polskie sztandary, na bruku leżą flagi ze swastykami… Pod 
konie dumnie prezentującej się kawalerii rzucane są kwiaty… I radość, nieopisana 
radość wszystkich zgromadzonych. O czym mowa? O wielkiej wrocławskiej 

defiladzie zwycięstwa, od której dziś mija 75 lat.

26 MAJA 
Defilada zwycięstwa

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

„Polacy! Po zwycięskim marszu na Berlin i znisz-
czeniu hydry hitlerowskiej wraca zwycięskie 
Wojsko Polskie na leże pokojowe do Waszego 
miasta i obejmuje straż nad Odrą. W sobotę 
dnia 26 maja odbędzie się […] na placu Wolności 

[…] uroczyste przywitanie dywizji […]. Polacy! 
Spełnijcie swój obowiązek narodowy, […] ażeby 
złożyć hołd armii wracającej ze zwycięskimi 
sztandarami spod Berlina, Drezdna [sic!] i in- 
nych miast niemieckich” – zapraszał prezydent 

Bolesław Drobner poprzez ogromne afisze 

rozklejone w całym mieście, niemal na każdym 

ocalałym słupie ogłoszeniowym i na każdym 

kawałku niezniszczonego muru w rejonach,  

w których przebywali już Polacy.

W swoich wspomnieniach spisanych po latach 

Drobner wyjaśnił, skąd się wziął pomysł 

na defiladę we Wrocławiu: „Dnia 22 maja 
zawiadomiła mnie Komenda 2 Armii Polskiej, 
że jedna z dywizji chce przybyć do Wrocławia. 
Zgodziłem się naturalnie natychmiast!”. Tą jed-

nostką była 10 Dywizja Piechoty (nazwana 

później Sudecką), która z terenu dzisiejszej 

Republiki Czeskiej, gdzie zastał ją koniec 

wojny, w połowie maja została skierowana 

na Dolny Śląsk. Po przybyciu do Wrocławia 

kompanię zakwaterowano w podwrocławskiej 

miejscowości Opperau, czyli na obecnym Opo-

rowie, włączonym w granice miasta w 1951 r. 

Tam, gdy już wyznaczono termin uroczystości, 

kilka dni trwały przygotowania i ćwiczenia. 

Żołnierze chcieli się bowiem jak najlepiej 

zaprezentować w mieście, które – choć nie było 

jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć – stawało 

się już polskie. 26 maja przed południem wyru- Afisz zapraszający na defiladę zwycięstwa, fot. za: www.polska-org.pl
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szyli z Oporowa i przez obecną ul. Grabiszyńską 

przemaszerowali na pl. Wolności.

Dokładny przebieg wrocławskiej defilady 

zwycięstwa odtworzył – m.in. dzięki rozmo-

wom z jej uczestnikami – Bartłomiej Błaszkow- 

ski, przyglądający się szczegółowo głównie  

kawalerzystom biorącym w niej udział. 

Błaszkowski pisał: „O godzinie 13.00 czasu 
miejscowego defiladę rozpoczął meldunek od 
oficera ją prowadzącego, którym był ppłk Andrzej 
Bielawski – zastępca dowódcy Dywizji do spraw 
liniowych – złożony dowódcy 10 Dywizji Piechoty, 
płk. Aleksandrowi Strucowi. Po nim miały miejsce 
przemówienia, z których pierwsze zostało wygło-
szone przez prezydenta Wrocławia, dr. Bolesława 
Drobnera”.  

Do zebranych licznie na pl. Wolności widzów 

Drobner mówił: „Przecieram oczy i nie wierzę, 

że na dawnym Schloßplatzu może stać Wojsko 
Polskie, że możemy śpiewać »Jeszcze Polska nie  
zginęła«, że mogę mówić w imieniu Rządu Polskie- 
go, a jednak jest to faktem”. Po nim głos zabrał 

komendant wojenny Wrocławia, płk Liapunow: 

„Związek Radziecki jest szczęśliwy, iż mógł oddać 
Polsce jej prastare miasto”. 

Wedle ustaleń Błaszkowskiego „następnie wy- 
dany został rozkaz do przegrupowania do defilady.  
W związku z tym, pododdział konny, jako zamy-
kający defiladę, cofnął się trójkami w kierunku 
Placu Teatralnego (niem. Zwingerplatz). W tym 
czasie kończył przemarsz ostatni oddział pieszy, 
a orkiestra przestała grać. Zapadła cisza, przez 
niektórych ze zgromadzonych na Placu [Wolności] 
skojarzona z końcem uroczystości. Jakież musiało  
być ich zaskoczenie, kiedy raptem, bez najmniej-
szej zapowiedzi, nastąpił mocny akord kończący 
defiladę”. 

Defilada zwycięstwa na pl. Wolności, w tle po prawej budynek Teatru Miejskiego (ob. Opera), 26 maja 1945 r.,  
fot. za: www.polska-org.pl 
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Co było tym mocnym akordem? Oddajmy głos  

dowódcy kompanii, ppor. Henrykowi Kamiń- 

skiemu: „W odpowiednim momencie z chwilą uka- 
zania się mojego oddziału zza Opery orkiestra […] 
zagrała umówioną »Lekką kawalerię«. Publiczność, 
która jakoś niechętnie już się rozchodziła, zaczęła 
z powrotem wracać. Dowódca dywizji, który już 
z dr. Drobnerem zszedł z trybuny, ustawił się do 
defilady. Ktoś zakrzyknął: »kawaleria!« i to było 
jak gdyby hasłem do nieustannych okrzyków 
»nasze wojsko, polskie wojsko, nasza kawaleria, 
polska kawaleria« i „niech żyje.” Przestraszył się 
Mosiek [ogier Kamińskiego], w szpaler, który się 
utworzył, wejść nie chciał. Próbował wyłamać to 
w jedną, to w drugą stronę. Ale tym razem ja go 
postanowiłem przechytrzyć. Pilnowałem, aby mi 
nie bryknął w bok, a tylko wyciskałem go niezbyt 
nerwowo, a zdecydowanie do przodu. W końcu 
wszedł w szpaler. Brakło mu miejsca na boki 
oraz do tyłu, bo naciskały na niego idące za nim 
końskie trójki. Sprężył się cały i poszedł w krótki 
galop – jak na defiladzie. Publiczność bez przerwy 
witała okrzykami i zaczęła obrzucać żołnierzy  
i konie kwiatami, a nawet… całymi doniczkami. 
Dumny i zadowolony z postawy moich żołnierzy 
i z powitania przez publiczność stał dowódca 
dywizji w asyście, na porzucanych przed trybuną 
sztandarach niemieckich. Dumni i zadowoleni 
byli moi żołnierze z przebiegu i przyjęcia przez 
publiczność, której niespodziewanie było parę 
tysięcy”. 

Kto maszerował przed udekorowaną biało- 

czerwonymi sztandarami i kwiatami trybuną, 

na której honorowe miejsca zajęli m.in. do- 

wódca 10 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 

oraz prezydent Drobner? Jak wyliczają znawcy 

tematu, byli to żołnierze wydzieleni ze sztabu 

dywizji, 39. pułku artylerii lekkiej, 13. dywi- 

zjonu artylerii przeciwpancernej, 21. batalionu 

saperów, batalionu szkolnego oraz oddziałów 

specjalnych i to zarówno dywizyjnych, jak  

i pułkowych. Nie zabrakło także Milicji Oby-

watelskiej oraz kolejarzy. Kolumnę defiladową 

zamykali konni zwiadowcy dowodzeni przez 

ppor. Henryka Kamińskiego. 

Cała kolumna dumnie przemaszerowała przez  

plac, depcząc rozłożone przed trybuną hono-

rową niemieckie sztandary ze swastykami. 

Skąd się one wzięły na defiladzie? Wyjaśnił to 

Drobner w swoich wspomnieniach: „Pamiętam, 
że 18 maja znaleźliśmy we wrocławskim Ratuszu, 
skrzętnie ukryte w podziemiach, kilkadziesiąt 
swastyk. Myślałem o nich przez całe cztery dni…”. 
Na koniec dodał: „Po manifestacji odbyła się 
uroczysta defilada polskiego żołnierza, w czasie 
której szła dziarska piechota, lekka artyleria… 
Gdy zbliżała się już konnica, wyskoczyło nagle 
40 naszych »chłopców malowanych«, którzy 
pod kopyta końskie rzucili czterdzieści swastyk 
z Ratusza. Był to mój najpiękniejszy dzień we 
Wrocławiu”. 

      Trybuna honorowa urządzona na zabudowaniach pałacowych (obecnie ta część nie istnieje), fot. za: www.polska-org.pl 
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Rzeczywiście był to piękny dzień dla przebywa-

jących we Wrocławiu Polaków, a fakt odbycia  

się defilady w 1981 r. upamiętniono stosowną 

tablicą. Jej inicjatorem był dowódca kompanii 

kawalerii kpt. rez. Henryk Kamiński, zaś jed-

nym z fundatorów Towarzystwo Miłośników 

Wrocławia. Na granitowej tablicy umieszczona 

została inskrypcja: „26 maja 1945 roku na 
tym placu w wolnym Wrocławiu odbyła się 
Defilada Zwycięstwa 10 Sudeckiej Dywizji 
Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego”. Niestety, 

w 2008 r. podczas budowy Narodowego  

Forum Muzyki została zniszczona. Odtworzona  

– niestety z mało czytelnym napisem – w 2015 r.  

została umieszczona w nowym miejscu – na 

Promenadzie Staromiejskiej, tuż przy Kładce 

Muzealnej. Wkrótce została przeniesiona  

i obecnie, już czytelna, znajduje się tuż przy 

zachodnim skrzydle Pałacu Królewskiego, czyli 

przy Muzeum Teatru (od strony Narodowego 

Forum Muzyki).

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

współpraca:

Najnowsza tablica pamiątkowa tuż przy zachodnim skrzydle  
Pałacu Królewskiego, fot. Michał Karczmarek 

Pamiątkowa tablica zniszczona w trakcie prac budowlanych,  
fot. jaxan za: www.polska-org.pl 

Polecamy artykuł Bartłomieja Błaszkowskiego „Kawalerzyści z wrocławskiej defilady zwycięstwa”  
zamieszczony w piśmie „Armia” nr 7–8/2015 (81).
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https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/cda110756b156ac49ae4811f38bd8d927da460a2.pdf

