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WLADYSLA W MISIAK 

-PIERWSZY ROK KULTURY W ODZYSKANYM WROCLAWIU 

Odradzanie si<, polskiej kultury i jej udzial w zyciu spolec:,mym Wro
clawia· bezposrednio po wyzwoleniu to problem, kt6ry nie znalazl do

tychczas pelnego uj<,cia jako wazny element najnowszych dziej6w miasta. 
Pierwszy rok o�ganizowania polskiego zycia kulturalnego w zniszczonym 
w ok. 70°/o miescie charakteryzowal si<, cz<,sto podejmowanymi inicjaty

wami jednostek, zalozycieli plac6wek kulturalnych i zespol6w tw6rczych. 
To zjawisko spolecznej inicjatywy jednostek a ta:kze improwizatorski cha

rakter pracy urz<,d6w w tym okresie przysparzaj& dzisiejszym badaczom 
wiele trudnosci. Pierwsz& z nich stanowi niewie]ki zas6b material6w ar

chiwalnych, drugq brak scislego schematu organizacyjnego calej dzialal
nosci kulturalnej w miescie wojew6dzkim. Bardziej zorgani-zowany sy

stem dzialalnosci kulturalnej we Wroclawiu wytworzyl si<, w latach p6z
niejszych (zaleznosc od urz<,d6w i instytucji, planowanie dzialan). 

Wobec istotnych luk wyst<,puj&cych w materiale archiwalnym szcze
g6lnie cenne okazaly si<, informacje uzyskane drog& wywiad6w prowa
dzonych z pionierami wroclawskiej kultury '· Osoby, z kt6rymi je pne
prowadomno, posiadaly w swoich zbiorach prywatnych wiele istotnych 
dokument6w, wycink6w prasowych i druk6w ulotnych gdzie indziej nie
.dost<,pnych. Weryfikuj&c informacje uzyskane drogq wywiad6w, na kt6-
rych m6gl zaci&zyc subiektywizm relacjonujqcych, z .dokumenfacj& ar
chiwaln&, danymi statystycznymi i pierwszymi rocznikami prasy wro
ctawski�j, sp6bujemy nakreslic gl6wne kierunki powstawania podwa!in 

,ozwoju srodowiska kulturalnego we Wroclawiu. 

Przed przyst�pieniem do nakreslenia obrazu polskiej kultury powsta
lej w wyniku od•budowy calego zycia spolecznego miasta uwaga skupio

na zostanie na problemie 'Struktury demograficznej nowej ksztaltuj11cej si" 

1 Wywiady zostaly przeprowadzone w latach 1964-1967 z Wladyslawem Po

rejkq, mgr Andrzejem Jochelsonem, inZ. Kazimierzem Kuligowskim, mgr J6zefem 

�bczakiem, mgr Kazimierzem Halponem i Edwardem Stubiedo. 
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spolecznosci Wroclawia. Calkowita wymiana !udnosci Wroclawia, jaka do
konala si� w pierwszym okresie powojennym, by!a fenomenem rzadko 
spotykanym na innym terenie. Ksdaltuji:ica si� nowa spolecznosc Wrocla
wia byla zar6wno tw6rci:i, jak i odbiorci:i polskich instytucji i wartosci 
kulturalnych. Nie jest zatem rzeczi:i oboj�tni:i, jakie pierwiastki kultury 
polskiej zostaly tu przeniesione przez poszczeg6lne grupy ludnosci osad
niczej. Z . tego wzgl�du wazne jest 2ldanie sobie sprawy z pochodzenia 
terytorialnego (dawnych miejsc zamieszkania) pierwszych mieszkar\.c6w 
polskich powojennego Wroclawia. Wobec zamiaru sledzenia rozwoju kul
tury tworzonej przez nowi:i spolecznosc Wroclawia istotny jest r6wniez 
sklad zawodowy ludnosci. Sprawy struktury ludnosciowej si:i tym wazniej
sze dla pierwszego roku zycia polskiego we Wroclawiu, gdyz by! to okres, 
w kt6rym pozostawala jeszcze w miescie znac,m.a liczba ludnosci nie
mieckiej. 

Od skromnej ilosciowo grupki pionier6w, kt6ra przybyla do wypalo
nego miasta bezposrednio po jego kapitulacji, spolecznosc Wroclawia pod 
koniec omawianego przez nas okresu dosz!a do liczby 184 832 stalych 
mieszkallc6w 2. 

Ob!iczenia Ireny Turnau przeprowadzone bezposrednio po woime 
w oparciu o karty me!dunkowe wykazaly, ze wsr6d ludnosci nap!ywowej 
przewazali przesiedler\.cy z wojew6dztw Polski centralnej, g!6wnie z poz
nar\.skiego i warszawskiego. Osadnicy ci stanowili istotny element 
w ksztalitowaniu kultury Wroclawia. Przeniesli 1bowiem pierwiastJki 
rdzennej kultury narodowej. Nast�pni:i grup� wsr6d ludnosci naplywo
wej stanowili repatrianci z ZSRR i reemigranci z innych kraj6w euro
pejskich. Niewielkim liczbowo elementem nowej spo!ecznosci Wroclawia 
byli autochtoni. Wedlug obliczer\. I. Turnau liczba polskiej ludnosci miej

_scowej wynosila 170/o w stosunku do pozostalych grup •. Warto podkres!ic, 
.ze grupa tej ludnosci stanowila istotny element ciqglosci tradycji polskiej 
/{ultury Wroclawia. Skupiona we Wroclawiu grupa Polonii, mimo ze 
w ostatnim okresie wojny zaniechac musiala szers,zej dzialalnosci kultu
_.alnej, po wojnie czynnie uczestniczyla w odbudowie polskiego zycia kul
turalnego. 

Przez dlugi okres tworzenia si� spolecznosci Wroclawia utrzymywal 
si� w pogli:idach jego nowych mieszkar\.c6w mit lwowian i wilnian jako 
grupy nadaji:icej ton atmosferze kulturalnej miasta. Ten typowy stereotyp 
,powstaly w wyobrazni pionier6w przy blizszej refleksji nad faktyc,m.ym 
ukladem sil, w oparciu o dane statystyczne okazuje si� bl�em. Istotnie, 

1 Wedlug danych sumarycznego spisu lud noSci z 14 II 1946 r. 

s I. Turn au, Studia nad strukturq ludnoSciowq. polskiego Wroclawia, Poznafl 

1960, s. 31. 
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w pierwszym okresie odbudowy kultury polskiej we Wroclawiu ,znacznie 
zawazyla na aimosferze intelektualnej grupa naukowo-kulturalna prof. 
Stanislawa Kulczynskiego oraz udzial profesor6w i pracownik6w uni
wersytetu lwowskiego. P6zniej przybylo tez do Wroclawia „Ossolineum". 
Mit lwowian podtrzymywany byl przez fakt, ze w grupie ludnosci przy
bylej ze Lwowa i Wilna bylo wiele rodzin inteligenckich, kt6re wysylaly 
swoje dzieci na wroclawskie wyzsze uczelnie do profesor6w znanych je
szcze z dawnego miejsca zamieszkania. W p6zniejszym okresie w wyniku 
intensywnych przemian i migracji wewn�rznych grupa lwowian rozto
pila si� w calej spolecznosci miejskiej, pozostawiajiic wspomnianii legend� 
o jej znaczeniu w okresie pionierskim. 

Na strukturze tworziicej si� spolecznosci wroclawskiej zawazyl znacz
nie fakt, :i;e procent ludnosci pochodziicej ze wsi si�gal wsr6d pierwszych 
osadnik6w wroclawskich do 40,8°/o. Ta liczna grupa ludnosci w nowym 
miejscu zamieszkania znajdowala zatrudnienie gl6wnie w zakladach prze
myslowych. Zjawiskiem interesujiicym pod wzgl�dem przejmowania no
wych wzor6w i nawyk6w kuHuralnych przez tii licznii grup� ludnosci 
przybylej ze wsi bylo zajmowanie przez niii zniszczonych dom6w sr6d
miescia Wroclawia, a nie dzielnic peryferyjnych, np. Kairlowic, kt6re nie 
byly zniszczone. 

Rzecz zrozumiala, :i;e w og6lnej strukturze zawodowej pracownicy 
kuMury, oswiaty i czlonkowie srodowisk tw6rczych stanowili niewielki 
procent. Najwi�cej nowych mieszkanc6w Wroclawia znajdowalo zatrud
nienie w przemysle, nast�pnie w slu:i;bie publicznej i komunalnej oraz 
w 'budownictwie, szczeg6lnie w p6zniejszym okresie odbudowy. Jezeli 
chodzi o zr6znicowanie pod wzgl�dem wieku, to w interesujiicym nas 
okresie spolecznosc Wroclawia wykazywala najwi�cej mieszkanc6w 
w srednim wieku. Brak bylo dzieci i ludzi w wieku podeszlym. 'Dzieci 
i osoby starsze na og6l nie braly udzialu w pierwszych w,:dr6wkach 
osadniczych. 

Nawet pobieime zapoznanie si� z przemianami strukturalnymi tworzii
cej si� spolecznosci Wroclawia jest szczeg6lnie interesujiice w zestawie
niu z organizowaniem pierwszych instytucji kulturalnych i zwiiizk6w 
tw6rczych. W pierwszym powojennym roku powstawaly bowiem nowe 
zespoly ludzkie, tworzyly si� srodowiska i plac6wki kulturalne. Wszyst
kie instytucje i plac6wki kulturalne utworzone po wojnie we Wroclawiu 
byly w 98°/o dzielem ludnosci naplywowej. 

Problem ludnosci niemieckiej, kt6ra pozostawala jeszcze w miescie, 
przysparzal wiele trudnosci wladzom polskim. Powstal ·bowiem i rozwi
jal swojii dzialalnosc „Kulturamt", teatr satyryczny grupy antyfaszyst6w 
„Liebich Theater", kierowany przez Paula Eggersa. W kinie (obecnie 

1 - Sob6tka XXIV, Z, 4 
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,,Lalka") wyswietlano filmy niemieckie 4• Zaobserwowano r6wnie:i: pierw
sze objawy fraternizacji w stosm1kach obyczajowych. Odnotowano bo
wiem w pierwszych urz<,dach stanu cywilnego wypadki mal:i:enstw pol
sko-niemieckich. Te tendencje zostaly jednak szybko zahamowane od
plywem powa:i:nej licz,by niemieckich mieszkanc6w Wroclawia, jeszcze 
.przed uchwalami poczdamskimi. W okresie od 1 X do 5 XII 1945 r. opu
scilo Wroclaw 27 587 Niemc6w 5• 

Pozostaly z okresu niemieckiego inwentarz kulturalny zostal w znacz
nej cz<,sci zniszczony, podobnie jak zabudawa ca!ego mi,asita, kit6ra ocala!a 
tyrko w 30°/o. W wielu wypadkach inwentarz ten okazal si<, nieprzydaitmy 
dla polskich instytucji kulturalnych. Wiele przedmiot6w wypelniaj,icych 
wrodawskie muzea i antyMVariaty uleglo kradzie:i:y w pierwszych 
momentach po kapitulacji bwierdzy przed przybyciem grup zabez
pieczaj,icych. W zestawieniu z powy:i:szym stwierdzeniem sytuacji w zni
szczonym miescie w pelni uzasadnione wydaje si<, okreslenie o zerowym 
starcie wszystkich insty,tucji kulturalnych we Wroclawiu po 1945 r. 

Pierwszymi Polakami, kt6rzy przyst,ipili do dzialan na rzecz odro
dzenia polskiej kultury doslownie nazajuirz po kapitulacji twierdzy, byli 
wi<,zniowie obozu Soltysowice W_!adyslaw Porejko, Edward Marczewski, 
Andrzej Will, Agnieszka Wachowiak. Jeszcze przed przybyciem pierw
szych grup polskich, kt6re mialy przej,ic miasto od radzieckiej komen
dantury wojennej, Wladyslaw Porejko zabezpieczal antykwariaty przy 
ulicy Swierczewskiego, walcz,ic z srnbrownikami i ogniem •. 

Zaledwie kilka dni dzialali polscy rewindykatorzy kultury w poje
dynk<,, gdy:i: juz 10 V 1945 r. dotar!a do Wroclawia przesz!o 100-osobowa 
grupa naukowo-kulturalna prof. S. Kulczynskiego. Gl6wnym zadaniem 
tej grupy bylo zabezpieczenie najwa:i:niejszych obiekt6w kulturalnych 
oraz obsadzenie gmach6w Uniwersytetu i Politechniki. Wysilki i drama
tyczn,i walk<, czlonk6w grupy naukowo-kulturalnej o oca!enie z po:i:ar6w 
mienia kulturalnego oraz prace nad urz,idzeniem Uniwersytetu i Poli
techniki do chwili uruchomienia pierwszych wyklad6w 15 XI 1945 r. zo
staly zrelacjonowane w wspomnieniu prof. S. Kulczynskiego '· 

Zal,i:i:ek pierwszych w!adz kulturah1ych utworzony zostal jeszcze 
w tym samym dniu, kiedy przybyla do Wroclawia grupa dr. Boleslawa 
Drobnera. Na naradzie 10 maja wieczorem wsr6d resort6w w!adz miej-

4 Wedlug relacji z wywiadu przeprowadzonego z mgr A. Jochelsonem w Klubie 

Zwi<1.zk6w Tw6rczych we Wroclawiu dnia 24 V 1966 r. 
5 B. P a s  i e r b, Migracja ludnoSci niemieckiej z Dolnego Slqska w Zatach 1944-

1947, Wroclaw 1969, s. 10.3. 
11 Wedlug ·relacji z wywiadu przeprowadzonego z Wladyslawem Porejko w Pan

stwowym Ognisku Plastycznym we Wroclawiu w czerwcu 1964 r. 
7 S. Ku l c z y 11 s k i, Grupa naukowo-kulturalna (Trudne dni, Wroclaw 1960, t. 1

1 

S. 107). 
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skich wymieniono r6wniez oddzial kultury i sztuki. Kierownikiem tego 

oddzialu mianowal prezydent B. Drobner I. Andrzejowicza, z zawodu 

nauczyciela muzyki. Oficjalne wladze kultury w miescie uformowane zo

staly 24 VI 1945 r. W tym dniu obsadzony zostal Wydzial Kultury, Sztu

ki i Szkolnictwa w Zarz<1dzie Miejskim. Pracami tego wydzialu obejmu

j&cego referaty plastyki, muzyki, li-teratury, muze6w i ochrony zabytk6w 

kierowal do 30 IX 1945 T. I. Andrzejowicz, a od 1 XI 1945 mgr A. Jo

chelson. Kierownik wydzialu prowadzil r6wniez sprawy literatury i tea
tru, resovt plastyki obj&I S. Pi,kalski, sprawy oswiaty T. Szpondenberg, 

emerytowany inspektor szkolny. Pr-zy Zarz&dzie Miejskim utworzono 

r6wniez komisje polskich nazw ulic, plac6w i most6w. Bardzo wczesnie, 
bo w czasie kiedy jeszcze miasto ploni,lo i znajdowalo sii, pod obstrza

lem •, przybyly tez do Wroclawia pierwsze ekipy partyjne. Z tych pierw
szych grup partyjnych utworzono w Komitecie Wojew6dzkim PPR Wy

dzial Propagandowy, kt6ry zajmowal sii, sprawami kultury w miescie. 
Podobnie z ramienia PPS w pracach kulturalnych uczestniczyl Wydzial 

Polityczno-Propagandowy. 
Wedlug relacji mgra A. Jochelsona opanowanie calosci sytuacji 

w dziedzinie kultury w zniszczonym miescie bylo spraw& bardzo trudnq. 

Brak bylo, szczeg6lnie w pierwszym okresie, srodk6w na zabezpieczenie 

wielu zabytk6w, czi,sto stanowi&cych cenne dziedzictwo okresu piastow

skiego. Odczuwano r6wniez brak fachowc6w r6znych specjalnosci kultu
ry. Pierwszym niemianowanym konserwatorem zabytk6w zostal wspom

niany juz artysta plastyk Wladyslaw Porejko. W referacie muze6w 

i ochr-ony zaby.tk6w pracowali z nie?JWyklym ,oddaniem prof. K. Ma,jew
ski, mgr J6zef Gi,bczak, Agnieszka Wachowiak, a takze dr Jerzy Güttler, 

kt6ry przybyl do Wroclawia w 1946 r. Starnniem tych pierwszych kon

serwator6w i gl6wnie wysilkiem spolecznym udalo sii, w spos6b prowi

zoryczny pokryc dachem i zabezpieczyc przed nadchodz&C'l jesieni& i zi

m& zabytki, m. in. pamii,taj&ce piastowskq przeszlosc koscioly wroclaw

skie. Podobnie ofiarna postawa Adama Kabai, kt6ry zabezpieczy! Teatr 

Miejski, wykorzystuj&c nawet jego niemieckich pracownik6w, umozliwi

la start tej plac6wki w pierwszych dniach po wyzwoleniu Wroclawia '· 
Wspomniany o tych pierwszy<!h dzialaniach zabezpieczaj&cych podej-

8 Por. wspomnienie S. Ja n u s z e w s k i e g o, Zaludnily si� ziemie piastowskie 

(Takie byly poczc1tki, Warszawa 1965, s. 746). 
9 Warunki przej�cie teatru bezpoSrednio po kapitulacji relacjonuje A. Kabaja: 

,,Zastalem wszf;dzie ruiny i gruzy, budynek bez drzwi i okien ze zniszczonym da

ehern .. w piwnicach teatru schronilo si� kilku Niemc6w, bylych pracownik6w tea

tru w cic1gu jednego dnia w pami�tnym okresie ,po zaj�ciu Wroclawia mialem 

16 wlamar'I. a do dnia dzisiejszego 6 poi:ar6w". Pismo dyrektora Teatru Miejsk.iego 

we Wroclawiu A. Kabaja do Prezydium Zarzqdu Miejskiego, sierpier'I. 1945 r. Archi

wum Ministerstwa Kultury i Sztuki, Warszawa, sygn. 136/2 (dalej skr6t AMKiSz). 
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mowanych z wlasnej inicjatywy pierwszych uzytkownik6w, na nich bo
wiem mogly si� oprzec dalsze prace podejmowane przez wladze miej
skie. Pierwsze prace zabezpieczajiice podejmowane przez fachowc6w 
w duzej mierze uchodzily uwagi szerszej opinii spoleczenstwa miasta. 
Natomiast pierwsza inicjatywa kulturalnych wladz miejskich, jakii by!a 
wielka akademia z okazji Swi�ta Morza 29 VI 1945 r., miala zasi�g og61-
nomiejski. Sukces tej imprezy zach�cil do organizowania dalszych. Spo
leczenstwo Wroclawia do konca pierwszego p61rocza bralo udzia! w okolo 
15 tego typu imprezach 10• Akademie te przeznaczone byly dla wszystkich 
Polak6w zamieszkalych we Wroclawiu: liiczono je cz�sto z wyst�pami 
artystycznymi. Urziidzano akademie ku czci powstania warszawskiego, 
w zwiqzku z rocznicami smierci Norberta Barlickiego i Wincentego Wi
tosa. 

W pierwszej orkiestrze symfonicznej biorqcej udzial w tych impre
zach koncertowali jeszcze instrumentalisci niemieccy. Powoli jednak stan 
orkiestry kierowanej przez Stanislawa SyryU� polonizowal si�. Pierwszy 
pami�tny koncert muzyczny dali znani jeszcze publicznosci sprzed woj
ny artysci Ewa Bandrowska-Turska j Zbigniew Drzewiecki. W nast@
nych koncertach wystwowali r6wniez: Ada Sari, Piotr Loboz i Eugenia 
Umir\ska. Koncerty te odbywa!y si� najcz�sciej w Teatrze Miejskim za
bezpieczonym przez A. Kabaja. We wrzesniu 1945 r. organi,mcj� koncer
t6w spoczywajqcq dotychczas na batkach poozczegolnych muzyk6w prze
j�lo Cen.tralne Biuro Koncertowe (oddzial wroclawski). W pierwszych 
miesiqcach po kapibulacji miasito cier,pialo na brak sal lroncentowych 
i widowiskowych. Widownia teatru dramatycznego Schauspielhaus byla 
zniszczona, natomiast na scenie zachowaly si� nienaruSwne dekoracje 
(dzi�ki zapuszczonej zelaznej kurtynie) sztuk,i pt. Warum die Waterloo

-schlacht verloren wurde? wystawionej w okresie obl�zenia. Z dawnych 
5 teatrow dzialajqcych w czasach niemieckich: Schauspielhaus, Teatr 
Frobego, Opera, Teatr Talia i Teatr Liebicha, nie ocalal w pe!ni ani 
jeden. Pierwsze koncerty urzqdzane jes=e preez wladze radzieckie, 
a p6zniej polskie odbywaly si� talcie (obok Teatru Miejs'kiego) w tzw. 
teatrze Liebicha, ktory posiadal specjalne zaplecze. Naleiy dodac, ze kon
certy w wspomniany�h salach odbywaty si� w wyj<Jtkowyc'h warun:kach. 
Uczestniczenie w nich bylo e:wiqzane z pewnym ryzykiem. W godzinach 
wieczornych w 6wczesnym Wroclawiu ruikt nie by! bowiem pewien bez
pieczenstwa osobistego. 

Pierwszym kandydatem na dyrektora Teatru Miejskiego we Wrocla
wiu byl Juliusz Osterwa "· Dyrekcj� teatru objql jednak przybyly do 

1o Pierwszy rok w odzyskanym Wroclawiu, Wroclaw 1946, s. 26. 
tt Z. G r y w a l d, Jak sit: tworzyl teatr wroclawski (Slo?'O Polskie, nr 127/538/, 

9 V 1948). 
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Wroclawia znany aktor Teofil Trzcinski. Za jego dyrektury i pod jego re
zyseri'l wystawiono 25 XII 1945 r. pierwszq sztuk'l teatralnq we Wroc
lawiu. Ze wzgl')du na trudnosci w obsadzie nia inauguracj'l zycia tea
tralnego we Wroclawiu wybrano dwuosobowq sztuk� R. Niewiarowicza 
I eo z takim robic, w kt6rej jednq z r61 zagral sam rezyser. Po tym 
skromnym otwarciu polskiej sceny teatralnej we Wroclawiu wystawio
/10 6 I 1946 r. Sluby papieiiskie A. Fredry, nast<;pnie Mazep� J. Slo
wackiego i Zemst� Fredry. W komedii Perzynskiego Lekkomyslna siostra 
wystqpila Elzbieta Barszczewska, a w Grubych rybach M. Ba!uckiego 
;wystqpil goscinnie Ludwik Solski. Zona tego znakomitego aktora· Irena 
Solska pierwsza roztoczyla opiek� nad zespolami amaiorskimi ze srodo
wisk robotniczy-ch i udzielala im instruktazu. 0 atrrnosferze i sytuacji, 
w jakiej odbywaly si'l pierwsze pr6by robotniczych zespol6w amator
skich, swiadczy opinia Ireny Solskiej wyrazona w liscie do ministra Ste
fana Dybowskiego ,,... robotni·cy o 5-tej Sl\ dopiero wolni, nie zdl\Z'l 
przyJsc i wyjsc z pr6by o mozliwej godzinie ... , bo tutaj na zachodzie 
czasem ktos wyszedl z domu i nie wraca. Taki pogrzeb byl dzis wlas
,nie" 12• 

Miejski Wydzial kuHury w tych czasach m6gl sluzyc ruchowi teatral
nemu bardziej pomocq moralnq niz materialnq. Z tego wzgl'ldu powstala 
koniecznosc powolania specjalnej komisji teatralnej. Jedno z posiedzen 
tej komisji prowadzil przybyly da Wroclawia 6wczesny wiceminister 
Kultury i Sztuki Leon Kruczkowski. 

Mimo tych trudnych warun:k6w rozwijaly juz w pierwszym roku swo
i'l dziaialnosc takie zespoly, jak stowarzyszenie pod nazwlj Wroclawski 
Chor Technicki, Towarzystwo Spiewacze „Akord" oraz Dolnoslqskie To
-warzystwo Spiewacze. Pod kierunkiem A. Trzcinskiego wyst'lpowa! Ama
torski Teatr Akademicki, a przedstawienia wroclawskiego teatru uczniow
skiego rezyserowal Z. Tanski ''· W stol6wce akademickiej na Zalesiu za
czyna! swojq karier'l jako amator znany dzis artysta Jerzy Michotek. 
Zespoly amatorskie istniejqce przy swietlicach prowadzone byly przez 
TUR, OMTUR i inne organizacje spo!eczne. W!asny zesp61 posiadal ldub 
YMCA przy ul. Koll'ltaja. 

Poczf\tki czynnego uprawiania muzyki we Wroclawiu zwiqzane Sl\ 

z procesem zastE:powania w orkiestrze symfonicznej muzyk6w niemiec

kich silami polskimi. W tym tez czasie powstaje Dolnoslqskie Towarzy
stwo Milosnik6w Muzyki. W sk!ad pierwszego zarzqdu towarzystwa, prze
mianowanego p6zniej na Dolnoslqskie Towarzystwo Muzyczne, weszli 

u List Ireny Solskiej do ministra Stefana Dybowskiego, grudzieil. 1946 (AMKiSz, 

sygn. 19/34). 
1s Pierwszy rok ... , s. 27. 
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wiceprezydent Stefan Podg6rski, mgr Kazimierz Halpon, mgr A. Joche!-

. son i Juliusz Bidzinski l4. Ten ostatni wiele ze swych umiej�nosci dy

daktycznych poswi<:cil muzycznym zespolom amatorskim 15. Nast<:pnym 

etapem rozwoju zycia muzycznego bylo powstanie Szkoly Muzycznej im. 

Fryderyka Chopina przy ul. Kosciuszki 35. Muzycy tez jako jedni 

z pierwszych wsr6d ugrupowan tw6rczych zorganizowali sw6j ziwüizek -
Wojew6dzki Oddzia! Zwiqzku Zawodowego Muzyk6w 16• Nalezy podkre

slic, ze szybkiemu rozwojowi zycia muzyc,znego we Wroclawiu &przyjalo 

istnienie zabezpieczonej biblioteki filharmonii (zachowa!a si<: 1/, ponie

mieckich zbior6w). Ocala!a r6wniez biblio.teka operowa zawierajiica mate

rialy nutowe i kompozycje aufor6w pochodzenia niearyjskiego. Cennych 

z.biorow biblioteki radiootacji wroclawskiej nie udalo si<: w pelni ocalic 

przed zniszczeniem i k.radziezii 17_ Oz,:sciowo odnalezion.o je w Gryfowie. 

Kilkanascie tysi,:cy pozycji wal'losciowych zbior6w muzy,kologicznych 

zgromadzi! Zbigniew Liebhard w Zakladzie Muzykologii przy Uniwersy

tecie Wroclawskim. Z tym zakladem od poczql!,k.u jego istnienia wsp61,pra

cowal krytyk i eseista ks. prof. Hieronim Feicht. Wymienione organizacje 

srodowiska muzycznego mialy we Wroc!awiu szczeg6lne ·zadanie w zabez
pieczaniu poniemieckich instrument6w muzycznych. 

Wybitn'l postacifl tego pierwszego okresu zycia muzycznego byl Sta

nislaw Drabik, kt6ry stworzyl w p6zniejszym czasie jedyny w swoim ro

dzaju zesp61 operowy pod nazwfl Opera Robotnicza. Wielki talent �ezy

serski i organizatorski oraz zapal cal<ego zespolu p·o:?Jwolily na wy51tawie

nie w dniu 8 IX 1945 r. Halki, a nast,:,pnie Cyrulika Sewilskiego i Rigo

letto. Pierwsze przedstawienie operowe we w„oclawiu bylo niezwyklym 

wydarzeniem. W dniu premiery Halki radzieoki samolot rozrzucil nad 

miastem ulotki zapowiadajqce przedstawienie o godz. 1700 1a. W przedsta
wieniu Halki i w p6zniej wystawionych operach brali udzial aktorzy 

zaproszeni do Wroclawia. Wystqpili goscinni,e Ewa Bandrowska-Turska, 

Ada Sari, Stefan Bozar\.ski, Boleslaw F. Falinski. W sumie w sewnie od 

grudnia 1945 r. do marca 1946 r. w teaitrach wroclawskich (Miej&kim 

i Ludowym) sprzedano 50 865 bilet6w. Dia por6wnania wal'to dodac, ze 

w tym samym okresie do kin wroclawskich sprzedano 274 904 bilety 1,. 

14 Wedlug relacji z wywiadu przeprowadzonego z mgr K. Halponem w PWSM 

we Wroclawiu w maju 1965 r. 
1s J. Bi d z i ii. s k i, Z aktualnych zagadnie'li Zycia muzycznego we Wroclawiu. 

(Naprz6d Doln0Sh1ski, nr 106/192/
1 

31 VIII 1945, s. 5). 
1a Pierwszy rok ... , s. 26. 
11 Raport St. Syrylly da Ministerstwa Kultury i Sztuki z 30 VI 1945 (AMKiSz 

sygn. 132/2). 
1s A. C z o p e k, ,,Halka'' (Trudne dni, Wroclaw 1960, t. I, s. 275). 
19 Obliczono wedtug danych tab. XV, 1, Teatry i kinemotografy (Pierwszy rok ... , 

s. 64). 
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Sposr6d trzech gt6wnych srodowisk tw6rczych obok muzyk6w r6w
niez plastycy i literaci obejmowali miasto wraz z pierwszymi ekipami 
pionier&kimi. Zwr6cilismy uwag� w pieriwszym rz�dzie na muzyk6w, po
niewaz oni pierwsi potrafili uksztaltowac swoje organizacje zawodowe 
oraz formy oddzialywania kulturalnego. Specyfik'l srodowiska pisarzy 
Wroctawia od pocz<1tku byl ich scisty zwi&zek z poronistyk& uniwersy
teckq. Czotowi przedstawiciele srodowiska literackiego prof. Tadeusz Mi
kulski, prof. Jan Kowalski l&czyli dziatalnosc naukow<1 z pracami esei
stycznymi i pubfü,ystycznymi. Nawet pierwsze formy organizacyjne sro
dowiska literackiego tez byly powi&zane z srodowiskiem uniwersytetu. 
lmpuls do zalozenia Kola MHosnik6w Literatury przyszedl z Minister
stwa Kultury i s�tuki. Natomiast realizacja byla zaslug'l prof. prof. 
S. Rosponda, T. Mikulskiego i J. Kowalskiego; Pierwszy statut Kola Mi
tosnik6w Literatury, p6zniej na wniosek prof. S. Rosponda dodano i J�
zyka Polskiego, opracowal mgr A. Jochelson 20. Pierwsze posiedzenie za
lozycielskie kola odbylo si� w kawiarni hotelu „Monopol", a nast�pnie 
":" prywatnym mieszkaniu panstwa Rozg6rskich przy ul. Kosciuszki, 
w domu, w lcl:6rym mieSci si� dzisiaj restauracja "Cyganeria". W dal

szych pracach organizacyjnych kola brali r6wniez udzial li teraci wroc
!awscy Stefan Los i Wojciech Zukrowski. R6wnoczesnie z pierwszymi po
siedzeniami „czwartk6w literackich" pojawila si� koniecznoSC ich doku

mentacji. Tak zrodzi!o si� w styczniu 1946 r. zamierzenie edytorskie „Ze
szyt6w Wroctawskich". Pierwszy numer tego pisma na skutek trudnosci 
finansowych m6gl ukazac si� w rok p6zniej. 

Przez ca!y pierwszy rok po wyzwoleniu Wroctawia nie zdolano utwo
rzyc Oddziatu Zwi<1zku Zawodowego Literat6w Polskich we Wroctawiu. 
Taki oddzia! powstat znacznie wczesniej niz we Wroctawiu w Jeleniej 
G6rze, gdzie w pierwszym okresie po wojnie wyst&pilo ciekawe zja
wisko, tzw. osadnictwo pisarzy. W tym wlasnie 

0
nie zniszczonym, malow

niczym rejonie zgrupowali si� pi-sarze, kt6rzy utworzyli Zwi<1zek Pisarzy 
Sudeckich. Wroctaw n"tomiast poza wymieniünymi pisarzami cierpiat na 
brnk pi-6r i 1alent6w literackich. POltrzeby nowego zycia ·polskiego we 
Wvoclawiu by!y w dziedzinie ruchu literackiego niewsp6lmierne do istnie
j&cych si! autorskich i popularyzatorskich. Istniala szczeg6lnie potrzeba 
,Popularyzacji i tworzenia nowych tradycji w odzyskanym miescie. Brak 
bylo dobrych telost6w do nowych przewodnik6w po miescie, pierwszych 

,beletryzowanych reportazy o nowym zyciu, o polskich tradycjach Wroc
tawia. Znakomita ksi&zka na ten ostatni z wyliczonych temat6w ukazala 

io Oryginal tego statutu oraz protok61 z posiedzenia zaloZycielskiego Kola Mi

l0Snik6w Literatury i J�zyka Polskiego przechowuje mgr A. Jochelson w archiwum 

prywatnym. 
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si,; w okresie p6zniejszym (Tadeusza Mikulskiego). Mala liczba ludzi pi6-
ra mieszkajqcych we Wroclawiu spowodowala, ze w interesujqcym nas 

.okresie produkcja wydawnicza tego srodowiska byla niewielka. Byl to 

raczej okres obserwacji i zbierania material6w do p6zniej opublikowa

,nych znanych dziel takich jak Uliczka klasztorna A. Kowalskiej czy po

wiesc H. Worcella Odwet. Wygloszone przez wroclawskich literat6w 

i naukowc6w (m. in. T. Mrkulskiego) refera:ty na kursach dla pracowni

)<:6w oswiaty w Karpnrkach pod Jeleni'l G6rq staly si,; podstawq przy
szlego wydawnictwa Slqsk - ziemia i ludzie, lot6re ukazalo si,; w 1948 r. 

Natomiast jeszcze w 1946 r. ukazala si<; praca. E. Maleczynskiej Polskie 
.tradycje naukowe i uniwersyteckie Wroclawia. Pierwsi autorzy piszijcy 

o Wroclawiu stawa:li si<; natychmiast sprzymierzencami calego srodowi
ska nauczycielskiego. Nauczyciele 32 szk6l, kt6re utworzono w 1945/46 r. 
we Wroclawiu, •byli pierwszymi odpiorcami tekst6w literackich i histo

rycznych o Wroclawiu. Szczeg6lnie popularnymi w tym srodowi&ku we

dlug wspommen Edwarda Stubiedo, wsp6lorganiza.tora kuratorium 

y, 1945 r., byli T. Mikulski, Ewa i Karo! Maleczynscy, W. Stys i A. Wrzo
sek. Istotn'l pomocq dla nauczycieli okazaly si<; pierwsze numery „So

b6tki" "· W prasie wroclawskiej i krajowej ukazalo si,; kilka reportazy 
pi6ra wroclawskich literat6w, kt6re p6zniejsza· krytyka uznala za bardzo 

y,artosciowe. Z<>potrzebowanie na teksty literackie zwi,;kszylo si,; z chwi
l'l uruchomienia radiostacji we Wroclawiu. Prac,; nad uruchomieniem 
urz&dzen nadawczych rozpocz<;to w sierpniu 1945 r. Datychczas bowiem 

nadawano z Wroclawia kablem do innych rozglosni. Pierwsze audycje 

z Wroclawia radiostacja nadala 5 IX 1945 r. na fali 315,8 m 22. Od tej 

pory wroclawscy literaci coraz cz,;sciej prezentowali swoje utwory 

,w eterze. 
We Wröclawiu dzialalo kilka firm wydawniczych, drukujqc gl6wnie 

dla kraju, a mniej dla wlasnego srodowiska z wyjasnionych juz przyczyn. 

Firmy wydawnicze M. Arct, Ksiijznica-Atlas, Drukarnia Archidiecezjalna 
.oraz wroclawskie przedstawicielstwo „ Wiedzy" i „Kisiijiki" wydaly lqcz
nie w interesujqcym nas okresie 272 tytuly o nakladzie 1 413 230 to-
111ow 23• W 1ej pierwszej produkcji wydawniczej korzystano z zapas6w 

papier6w zgr.oma:dzonych w okresie „Festung Breslau", a nawet pierwsz& 
ksiijzk,;, jakq opublikowano we Wroclawiu w 1945 r., dzielo Pawlowa, 
·zloZono niemieckimi czcionkami. 

Brak bylo w tym czasie tak silnego oparcia dla humanistyki wroc-

21 Wedlug relacji z wywiadu przeprowadzonego z Edwardem Stubiedo w DTO 
we Wroclawiu w czerwcu 1966 r. 

22 „10 lat ... ", Wrocfaw 1955, s. 73. 
n J. Le w a  ll. s k i, Wroclawski dorobek wydawniczy (Zeszyty Wroclawskie, nr 3, 

R. 1947, s. 160). 
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lawskiej, jakim bylo wydawnictwo i biblioteka Zakladu Narodowego im. 
Ossolinskich. W omawianym przez nas okresie nie wr6cily jeszcze do 
Wroclawia zasoby „Ossolineum" (pierwszy transport przybyl 21 VII 
1946 r.). Natomiast wladze miejskie i wojew6d:tkie oraz ca!e srodowisko 
naukowe ro21pocz�ly starania o umieszczenie zasob6w tej instytucji w sto
licy Dolnego S!q.5ka. R6wniez przed przybyciem jes•zcze pierwszego trans
portu „Ossolineum" w miejscowosci Zagrodno, pow. Zlotoryja, w 1945 r. 
odkryto wsr6d innych skarb6w ossolinskich wywiezionych tu przez Niem
c6w r�kopis Pana Tadeusza "· Zabezpieczono r6wniez inne cenne r�kopi
sy polskich pisarzy ukryte przez Niemc6w w schowkach prowincjonal
nych na Dolnym S!,isku. 

Poza dorobkiem wydawniczym wroclawskich pisarzy istnial niew,it
pliwy dorobek popu!aryzatorski. Organizowano spotkania autorskie, 
istnialy r6zne formy kontakt6w srodowiska literackiego ze spoleczen
i,twem. Opr6cz nielicznych anons6w, jakie mozna wy!owic z prasy wroc
lawskiej, nie zachowa!a si� zadna dokumentacja b,idz relacje z tych do
nioslych spolecznie spotkan literat6w z czytelnikami. Wroclaw byl mia
stem odrwiedzanyrn przez 21nanych literat6w z calego kraju. &posr6d wielu 
wieczor6w autorskich i dyskusji upami<itnilo si� szczeg6lnie wsr6d 
putblicmosci wroclawskiej spotkanie z Mari,i D11browsk,i, autork,i Dni 

i nocy "· Na spotkaniu z ministrem Kruczkowskim zapowiedziano prze
kazanie dla Miejskiej Galerii Sztuki kolekcji obraz6w polskich malarzy 
XIX w. ze Lwowa. 

Istniala juz we Wroclawiu pokazna kolonia artyst6w plastyk6w, pow
stawalo srodowisko plas,tyk6w, jednak muezea wmclawskie wymaga!y po
waznego wzmocnienia zbiorami polskimi. Pierwsi artysci plastycy przy
bywaj,icy do Wroclawia musieli przede wszys-tkim poswi�ic si� pracy 
organizacyjnej. Istnialo tez w tym okresie wielkie zapotrzebowanie na 
plastyk� uzytkow,i zwi,izane z odbudow,i i rekonstrukcj,i wielu obiekt6w 
archirtektury swieckiej i koscielnej. Jak juz wspomnielismy, okres obl�
zenia Wroclawia przetrwalo dw6ch artyst6w plastyk6w: Andrzej Will 

i W!adyslaw Porejko. W Miejskim Wydziale Kultury i Sztuki od listopa
da 1945 r. pracowa! Stanislaw P�kalski, we w!adzach wojew6dzkich 
rzezbiarz Zygmunt Kuczynski. Wkr6tce grono wroclawskich plastyk6w 
;POWi�kszylo si� o prof. Eugeniusza Gepperta, organizatora i rektora Pan
stwowej Wy,zszej Szkoly Sztuk Plastycznych, Leona Do!zyckiego (wywo
cla:,icego si� z poznanskich „Formist6w"), Emila Krch� z Krakowa. Roz
poczynaj,i swoj,i aktywn,i dzia!alnosc we Wroclawiu Stanislaw i Maria 

u J. T r z y n ad 1 o w s k i, Zaklad Narodowy im. Ossoli'liskich 1811-1967, Wro

claw· 1967, s. 130. 
25 1Pierwszy rok ... , s. 28. 
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Dawscy oraz Ranna Krzetuska, zona prof. E. Gepperta. Przybywa tez 

do Wroclawia A. Hanytkiewicz oraz przysz!y dyrektor Liceum Sztuk 

Plastycznych, prof. Stanislaw Kopystynski. 

Oficjalrn1 nominacj� na oeganizatora wyzszej ucze1ni artystycznej we 

Wroclawiu atrzymal Eugeniusz Geppert zimq 1946 r., ale pierwsze ogl�

dziny gmachu bylej niemieckiej Kunstgewe�bSchule odbyly si� w czasie 

pierwszego pobytu we Wroclawiu przyszlego rektora tej uczelni w listo

padzie 1945 r. Po tych pierwszych ogl�zinach E. Geppert otrzymal od 

wladz miejskich zezwolenie na zagospodarowanie budynk6w przy 

ul. Traugutta. Budynki i zaplecze przyszlej uczelni ,by!y w ruinie. Pier

wsze szczeg6lnie uciqzliwe prace wymagaly wsp6ldzialania. Jak wspo

püna E. Geppert w swojej biograficznej ksiqzce, szczeg6lnie wiele wy

silku wlozyli Adam Hanytkiewicz, Borys Michalowski, Emil Krcha i Leon 

Dolzycki "· Wsp6lny wysilek daprowadzil do pierwszej inauguracji Wyz

szej Szkoly Sztuk Plastycznych we Wroclawiu. Odbyla si� ona 

15 X 1946 r. 

Pracom zwiqzanym z uruchomieniem uczelni artystycznej towarzy

szylo dqzenie srodowiska plastycznego do zorganizowania zycia zwiqzko

wego. Poczqtkowo przy popaeciu wladz miejskich Wl. Porejko zorganizo

wal Sp61dzielni� Pracy Przemystu Artystycznego „Paleta". Plac6wka ta, 

jak wspominal jej ini•cjator, zapewniala utrzymanie wielu przybywajq

cym do Wroclawia artystom. Jej gl6wnym celem - •poza wspomnianym 

,,bytowym" - bylo sluzenie potrzebom odbudowujqcego si� miasta, prze
de wszystkim w dziedzinie grafiki i dekoracji wn�rz, a ta'kze rzezby, 

malarstwa uzytkowego i konserwacji zabytkowych mebli 21. 

Prowizorycznq rejestracj� przybywajqcych do Wroclawia plastyk6w 

prowadzil Andrzej Will. Korzystaj'lc z tych wst�pnych prac organizacyj

pych doprowadzil Zygmunt Kuczynski, rzezbiarz ze Lwowa, do powsta

nia w marcu 1946 r. Okr�gowego Zwiqzku Polskich Artyst6w P!astyk6w. 

Wczesniej powstala kom6rka Zwiqzku w Jeleniej G6rze, kt6rej przed

stawiciel Karo! D'lbrowski zasiada! we wladzach oddzialu wroclawskie

go 28• Grupa plastyk6w, kt6ra okrzepla juz organizacyjnie, poszukiwala 

mozliwosci uzyskania szerszego kontaktu ze spo!eczenstwem miasta. Naj

lepszq form'l takiego korrtaktu jest wystawa. Totez mysl zorganizowa

nia pierwszej ekspozycji polskiej sztuki we Wroclawiu zrodzila si� bar-

u E. Ge p p e r  t, Moja droga, Krak6w 1968; H. K r  z e t  u s k a, 15°/o abstrakcji, 

Wroclaw 1966. 

27 Wedlug relacji z wywiadu przeprowadzonego z Wl. Porejko w Par'lstwowym 

Ognisku Sztuk Plastycznych we Wroclawiu w czerwcu 1964 r. 
28 T. Z e 1 e n a y, Sprawy plastyki (Biuletyn Informacyjny Wojew6dzkiego Wy

dzialu Kultury i Sztuki, styczel1 - luty 1947 r., Archiwum Par'lstwowe Wroclaw 

zesp61 akt UWW sygn. XVII/78). 
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,lzo wczesnie. Urzqdzeniu wystawy przyswiecaly i inne jeszcze cele. 
Poprzez -zaproszenie do udzialu w wystawie tw6rc6w z innych miast spo
dziewano si�, ze niekt6rzy z nich mag'! zainteresowac si� Wroclawiem 
.b'ldz Dolnym S!qskiem. Mys! zorganizowania wystawy znalazla gl6wnego 
or�downika w osobie wspomnianego pierwszego dyrektora teatru wro
clawskiego T. Trzcili.skiego. Mniej entuzjastycznie do pomyslu plastyk6w 
odniosly si� wladze. Bra:k bylo przede wszystkim odpowiedniego lokalu. 
To utrapienie towarzyszylo plastykom wroclawskim i w p6zniejszym 
okresie. W.reszcie wybrano pami�tajqcy piastowskie czasy gotycki ,ratusz 
wroclawski. Otwarcie wystawy 8 V 1946 r. bylo nie tylko triumfem jej 
inicjator6w, lecz r6wnieZ nie mniejszym sukcesem arrtystycznym, gl6wnie 

dzi�ki zaproszeniu artyst6w z Krakowa, kt6rzy przy,slali swoje najlepsze 
prace "· Prasa dolnosl,iska slusznie podkreslala znaczenie pozaartystycz
ne wystawy. Recenzje wskazywaly na jej integracyjne znaczenie. Dzisiaj 
z perspektywy niespelna 25 lat trudno wlasciwie ocenic znaczenie tej 
pierwszej wystawy w polskim Wroclawiu. Niemniej byl to istotny mo
ment dla dalszego ruchu wystawowego i calego srodowiska pla&tycz
nego. 

Wspomnielismy o uzytkowym charakterze sp61dzielni plastyk6w „Pa
leta" i pierwszych pr6bach oddzialywania poprzez wystawy na tworZ'IC'I 
si� spolecznosc Wroclawia. Spoleczna uzytecznosc srodowiska plastycz
nego nie wycze,,pywata si� na tych ·inicjatywach. Wroclawscy plastycy 
wsp6ldzialali od pierwszych chwil z architektami w odbudowie i odpru
saczeniu niekt6rych fragment6w zabudowy miasta. Prace wroclawskich 
plastyk6w przekraczaly rogatki miasta, s!UZ'IC calemu regionowi. Prace 
Felicji Potyli.skiej, wydane p6zniej w formie albumu, byly pierwszq pr6b'! 
artystycznego uj�cia tematu zabytk6w dolnosl'lskich "· Wroclawski rzez
biarz Borys Michalowski i archi tekt Tadeusz Ptaszycki wygrali ogloszo
ny w 1945 r. konkurs na projekt cmentarza bohater6w II Armii Wojska 
Polskiego w Zgorzelcu "· 

Omawiajqc gl6wne inicjatywy srodowisk tw6rczych rozpocz�te w pier
wszym powojennym okresie nie onozna pomin'lc roli prasy wroclawskiej, 
kt6ra byla lstotnym elementem kulturotw6rczym. Dzienniki i periodyki 
kulturalne ukazujqce •si� we Wroclawiu od pierwszej chwili poswi�caly 
wiele uwagi sprawom kultury. Obok prasy miejscowej wiele miejsca 
sprawom kultury wroclawskiej poswi�cala \'Odra", katowicki tygodnik 

2s W wystawie brali udzial: Boryslawski, Eibisch, Fedkowicz, Geppert, Maria 
Jarema, Krcha, Marczyri.ski, Pronaszko, M. Krzetuska, Radnicki, Rudzka-Cybisowa, 
Rzepiri.ski (Katalog wystawy w Ratuszu Wroclawskim, Wroclaw 1946). 

30 Dolny Slqsk 20 autolitografii F. Potyiiskiej, Wroclaw 1946. 
St ,,Odra", nr 20/77, 18 V 1945. 
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redagowany przez zesp6! katowicko-wroclawski na czele z Wilhelmem 
Szewczykiem. Na !amach wielu numer6w pierwszych rocznik6w prasy 
wroclawskiej z 1945/46 r. znalazly odbicie istotne dyskusje podejmowane 
w zwi11zku z powstaniem i lokalizacj11 instytucji kulturalnych. W prasie 
wroclawskiej zamieszczano artykuly w zwi11zku z dyskusj11 nad lokaliza
cj11 nowej sl11skiej uczelni - uniwersytetu fovmowanego silami bylego 

Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Opr6cz Wroclawia o zor
ganizowanie uczelni u siebie zabiegaly Katowice i Bytom 32• W zwi11zku 

z dyskusj11 w sprawie lokalizacji z!bior6w „Ossolineum" prasa wroclawska 

,uzasadniala nie2Jb,:dnosc zasob6w tej lwowskiej instytucji dla humani
styki wroclawskiej. W sprawie Panoramy Raclawickiej zwr6cila si,: ona 
z apelem do swoich czytelnik6w, pobudzaj11c ich patriotyzm lokalny. 

Wszystkie wychodz11ce we Wroclawiu pisma poczynaj11c od „Naszego 
Wroclawia" (ukazywal si,: od 10 VI 1945 r.), poprzez „Naprz6d Dolnosl11-
&ki" (od kot\.ca czerwca 1945 r.) i „TrY,bUJn,: DolnoslqSk'l" (od 13 VIII 
1945 r.) az do „Pioniera" (od konca sierpnia 1945 r.) poswi,:caly szcze
g6lnie duzo iniejsca tradycjom polskosci Wroclawia. Pisma te odnoto
wywaly wszystkie wazniejsze wydarzenia kulturalne w miescie, infor
mowaly o zyciu srodowisk tw6rczych. Katowicka „Odra" prowadzi!a sta
!y dzial „Kronik,: Wroclawsk11", w lct6rej sprawy kultury przewazaly nad 
pozostalymi informacjami tego dzialu "· 

Omawiaj&c oddzia!ywanie prasy wroclawskiej, wyczerpalismy zasad
nicze problemy zwi11zane z ,procesem odradzania si,: kultury polskiej we 

Wroclawiu w pierwszym roku powojennym. Na tle om6wionych zagadnien 
spr6bujmy sformu!owac wnioski i nasuwaj11ce si,: szersze refleksje. 

Pierwszy rok dzialalnosci kulturalnej w polskim Wroclawiu charalcte
ryzowal si,: powstaniem nowych zespol6w ludzkich i w sensie calej spo
lecznosci wielkomiejskiej, i w sensie tworzenia si,: grup poszczeg6lnych 
instytucji, srodowisk i wladz kulturalnych. Byl to jednoczesnie okres 
wzmozonej ruchliwosci spolecznej wewn11trz powstaj11cej nowej spolecz
nosci, w wyniku kt6rej uksztaltowaly si,: pierwsze kr,:gi odbiorc6w war
tosci kultury, powstawala wroclawska publicznosc teatralna, kinowa, od
biorcy wystaw plastycznych, czytelnicy pierwszych wroclawskich wy
dawnictw. 

Nalezy podkreslic, ze te procesy powstawania zainteresowat\. kultu
ralnych mieszkat\.c6w Wroclawia przebiegaly w warunkach wielkiego 
wysilku nad odbudow11 i wgospodarowaniem miasta. Na omaczenie powsta-

n J. Ligi:za, W tr6jkqcie Krak6w. Poznaii, Wroclaw (Zaranie Slqskie, nr 1-2, 

1947, s. 36). 

u W. S z e w c z y k, Wspomnienia z dziej6w pierwszej ,,Odry" (Odra nr 8-10, 

1961). 
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nia pierwszych instytucji kulturalnych w miescie w warunkach wyt,:zo

nej pracy okresu powojennego zwraca uwag,: autor jednego z pami,:tni

kow spisanych w 1945 r.: ,,Praca przy odbudowie Pafawagu, przy urucho

mianiu coraz to nowych zakladow pracy, przy przywracaniu zycia 

wymarlemu miastu ... w tych warunkach ukazanie si,: pierwszego numeru 

polskiej gazety »Naszego Wroclawia«, pierwszy wyst,:p w teatrze, pier

wszy film, .powitane zostaly entuzjastycznie" 34• 

Rok pierwszy byl jednoczesnie okresem szczegolnie nasilonych proce

sow k,zyzowania si,: roznych wzorow kultury przeniesionych przez grupy 

ludnosci osadniczej. Ujawnily si,: tez tendencje kontynuowania przedwo-· 

jennych koncepcji, szczegol'l'lie w tworzeniu wladz kulturalnych w mie

scie. Pewne znaczenie mialy tez pr6by tworzenia (w pierwszych miesi&

/!ach po 5 V 1945 r.) osrodka kulturalnego dla ludnosci niemieckiej. Od 

pocz,rtku dominowala jednak w tym konglomeracie roznych wzorow swia

doma polityka PPR opieraj&ca si� o mecenat panstwa, planowa'l'lie i upow

szechnianie kultury dla wszystkich odlamow spoleczenstwa. 

Przy zerowym starcie polskiej kultury we Wroclawiu w okresie pier

wszego roku kazda inicjatywa, czy poszczegolnych osob, czy calych sro

dowisk tworczych, stawala si,: szczegolnie widoczna i dawala bezposred

nie nast@stwa spoleczne oraz znajdowala poparcie wladz miejskich i po

litycznych. Rok pierwszy byl .\ez niezwyklym okresem zupelnego braku 

konkure'l'lcji brak bowiem bylo specjalistow - zarowno organizatorow, 

ja'k i dziataczy czy tworcow. Jest to moze jedna z przyczyn wielkiego 

entuzjazmu, z jakim pod6wczas pracowano nad stworzeniem podwalin 

obecnego dkresu dynamicznego rozwoju Wroclawia jako osrodka kultu

ralnego o ponadregionalnym znaczeniu i zasi,:gu. 

DAS ERSTE JAHR IM KULTURELLEN LEBEN DER BEFREITEN STADT 

WROCLAW 

Von besonderer Bedeutung für die spätere Entwicklung des ganzen gese1lschaft

lichen Lebens der niederschlesischen Hauptstadt hst die Zeit, in der die Grundlagen. 
der polnischen Kultur im befreiten Wroclaw geschaffen wurden. In den Archivalien 

betreffs der Periode vom 6. 5. 1945 - 6. 5. 1946 fehlen viele Zeugnisse über die 
Gründung von kulturellen Anstalten und über die Entstehung kulturschaffender 
Kreise in Wroclaw. Notgedrungen benutzte der Verfasser als wesentliches For

schungsmaterial Interviews mit Menschen, die sich an den ersten kulturellen Un
ternehmungen in Wroclaw beteiligt hatten. 

Die Prozesse der Wiedergeburt der polnischen Kultur waren eng mit den 
strukturellen Veränderungen der Wroclawer Gemeinschaft verbunden, die infolge 

der Einwanderung der polnischen Bevölkerung stattgefunden hatten. In dieser 
ersten Siedlungsperiode bildeten sich die städtischen Kulturbehörden, an der Uni-

" 10 lat ... , Wroclaw 1955, s. 33 (wspomnienie nie sygnowane). 
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versität fand die Inauguration statt, es entstanden kulturschaffende Zentren -

wissenschaftliche, literarische, musikalische und der bildenden Künste. Das erste 
Jahr der kulturellen Tätigkeit in Wroclaw zeichnete sich durch zahlreiche Initiati

ven aus, die oft von aktiven Gruppen aus den wissenschaftlichen Kreisen und von 

einzelnen Menschen inspiriert wurden. Das Kulturelle Antlitz der Stadt im ersten 

Zeitabschnitt wurde durch manigfaltige Fakioren bestimmt. In der Stadt befand 

sich noch eine zahlreiche Gruppe der deutschen Bevölkerung, es fehlte an Fach

kräften, sowohl an Organisatoren von kulturellen Vereinen und Anstalten, als 

auch an Schriftstellern, Schauspielern, Journalisten, Künstlern und Musikern. In 

der Struktur der ersten städtischen Behörden widerspiegelten sich Muster aus der 

Zwischenkriegszeit. Gleichzeitig aber wurden die ersten Richtlinien der Kulturpo

litik sichtbar, die auf den Prinzipien der Planung, der Verbreitung auf alle Be

völkerungsschichten und der staatlichen Förderung fusste. 




