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Panująca w Breslau od rana 6 maja cisza jest 
złowieszcza. Wydaje się, że nie może wróżyć nic 
dobrego. Przebywający w tym czasie w mieście 
Franciszek Juszczak, tak będzie ją wspominał 
po 20 latach: „Zawieszenie broni w maju 1945 r. 
Tego nie można opisać. Mieliśmy właśnie iść kopać 
okopy – Niemcy nas wygnali z domów. I nagle rano 
– cisza! Absolutna cisza! I wiadomość: zawiesze-
nie broni. Czasem w nocy śni mi się cisza tamtego 
dnia”. W takiej ciszy rozpoczyna się jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w historii Wrocławia…

W niedzielny poranek, w miejscu, gdzie jeszcze 
niedawno przebiegała linia frontu, na tzw. ziemi 
niczyjej, pośrodku skrzyżowania Strasse der SA 
[ob. ul. Powstańców Śląskich] i Victoriastrasse 
[ob. nieistniejący odcinek ul. Lwowskiej], docho-
dzi do spotkania parlamentariuszy obu walczą-
cych od 80 dni stron – obrońców i atakujących 
Festung Breslau.

Niedzielny poranek 6 maja 1945 r. W mieście panuje cisza przerywana jedynie 
sporadycznymi, przypadkowymi strzałami. Ta cisza to efekt rozejmu i wydanego 
przez komendanta Festung Breslau, gen. Hermanna Niehoffa, rozkazu zaprzestania 
walk na wszystkich odcinkach frontu okrążonej twierdzy. Tuż po godzinie 8.00 rano 
rozpoczyna się pierwsza odsłona trwającego kilka godzin procesu zmierzającego 

do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji niemieckiego garnizonu.

6 MAJA 
 Biała flaga nad Wrocławiem, 

czyli Festung Breslau kapituluje 

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Ulica Powstańców Śląskich w II połowie 1945 r., widok w kierunku centrum miasta. To tu 6 maja 1945 r. 
doszło do spotkania parlamentariuszy, fot. Muzeum Miejskie Wrocławia za: polska-org.pl

Parlamentariusze obu stron na tle barykady zbudowanej w poprzek 
ob. ul. Powstańców Śląskich. Pośrodku grupy mjr Omar Jachjajew; 

za jego plecami od lewej: por. Artur Grossman, kpt. Herbert van Bürck, 
płk Kurt Tiesler; przed Jachjajewem dwaj nieznani z imienia i nazwiska 

starsi lejtnanci, fot. kadr z filmu nakręconego przez por. Omarowa 
za: polska-org.pl  
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Niemieccy parlamentariusze z zasłoniętymi – ku swojemu 
niezadowoleniu – oczyma, fot. kadr z filmu nakręconego przez 

por. Omarowa za: polska-org.pl

Niemieccy parlamentariusze z zasłoniętymi oczyma prowadzeni przez radzieckich oficerów na miejsce spotkania 
fot. kadr z filmu nakręconego przez por. Omarowa za: polska-org.pl

Radzieckie dowództwo 6 Armii zgodziło się na 
kilkugodzinny rozejm i przyjęcie niemieckich 
parlamentariuszy, którzy w imieniu komendanta 
Niehoffa mają prowadzić rozmowy na temat 
warunków kapitulacji. Berlin skapitulował już 
cztery dni wcześniej. Dwa dni wcześniej niemiec-
kie duchowieństwo, wstawiając się za pozosta-
jącymi w mieście cywilami, wezwało dowódców 
zaciekle broniącej się twierdzy do poddania się. 
Niehoff, choć chciałby walczyć dalej, to wie, że 
nie ma innego wyjścia… To już koniec. 

Z kamienicy na rogu Strasse der SA [ob. 
ul. Powstańców Śląskich] i Victoriastrasse [ob. 
nieistniejący odcinek ul. Lwowskiej] powoli 
wyłania się wysoki rangą radziecki żołnierz. 
To mjr Omar Jachjajew, oficer rozpoznawczy 
22 Korpusu Strzeleckiego. Towarzyszą mu dwaj 
starsi lejtnanci, z których jeden jest tłumaczem. 
Po latach Jachjajew będzie wspominał: „I oto 
nasza grupa skierowała się w stronę wojsk nie-
przyjaciela. Musieliśmy przedostać się z jednego 
kwartału do drugiego, przechodząc przez ulicę. […] 
Nie zważając na grożące niebezpieczeństwo, kon-
tynuowałem swoją drogę do oznaczonego celu już 
ostrożniej – ryzykowałem nie tylko swoim życiem”.

Z przeciwnej strony ulicy barykadę przekracza 
kpt. Herbert van Bürck, oficer kierownictwa 
narodowosocjalistycznego i główny parlamen-
tariusz. Za nim idzie płk Kurt Tiesler, zastępca 
komendanta Festung Breslau, który niesie 
drzewiec z powiewającą dużą białą flagą. Wraz 
z nimi w kierunku radzieckich parlamentariuszy 
zmierza także por. Artur Grossman, tłumacz. 
Na mocy konwencji haskiej z 1907 r. wszyscy 
trzej mają zagwarantowaną nietykalność, ale 
wbrew jej zapisom posiadają przy sobie broń.
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Jeden z najsłynniejszych kadrów z filmu nakręconego 6 maja 1945 r. 
przez por. Omarowa z widoczną grupą niemieckich oficerów niosących 
białą flagę i tabliczką z napisem „CTOИ! ПPOEЗД ЗAKPЫT. ФPOΗT” 

[tłum. Stój! Przejazd zamknięty. Front] fot. za: polska-org.pl

Gdy pośrodku pokrytej gruzami jezdni Strasse 
der SA, na pasie neutralnym zwanym zie-
mią niczyją, dochodzi do spotkania obu stron, 
Jachjajew odbiera Niemcom broń, nakazując im 
jednocześnie zasłonięcie oczu przepaskami, by 
nie mogli rozpoznać stanowisk strzeleckich. 

Cała grupa wśród ruin przechodzi ulicami 
Strasse der SA [ob. ul. Powstańców Śląskich], 
Goethestrasse [ob. ul. Wielka] i Gutenbergstrasse 
[ob. ul. Drukarska] pod kamienicę nr 46. 
Spotkanie i cały przemarsz filmuje radziecki ope-
rator filmowy nazwiskiem Omarow. Po latach 
wiele kadrów z tego filmu będzie można zna-
leźć w internecie, a wśród nich te, które pozwolą 
ustalić wiele szczegółów dotyczących dokład-
nego miejsca spotkania i jego przebiegu. Jeden 
z najsłynniejszych kadrów to ten przedstawiający 
kolumnę żołnierzy obu stron na tle jedynej zabu-
dowy, która przetrwa do XXI w., czyli kamie-
nicy przy Gutenbergstrasse 22–24, oraz tablicy 
z napisem „CTOИ! ПPOEЗД ЗAKPЫT. ФPOΗT” 
[tłum. Stój! Przejazd zamknięty. Front]. 

Gmach przy Gutenbergstrasse 46 [ob. nie ist-
nieje], będący siedzibą Reichfinanzverwaltung 
Finanzamt Breslau-Nord [Urzędu Finansowego 
Wrocław-Północ], w czasie walk zajęty został 
przez radziecki sztab 218 Dywizji Strzeleckiej. 
To tu prowadzone są wstępne rozmowy 
– Rosjanie przedstawiają stronie niemieckiej 

warunki kapitulacji, nie zgadzając się na propo-
zycję Niemców, którzy kapitulację chcą odło-
żyć o dobę. Około południa rozmowy dobiegają 
końca i niemieccy parlamentariusze zostają 
odprowadzeni na linię frontu. Po drodze, chcąc 
skrócić sobie drogę, wchodzą na nieoznakowane 
pole minowe, w efekcie czego kpt. von Bürck 
i por. Grossman zostają ranni.

Po kilku godzinach rozgrywa się kolejna odsłona 
aktu kapitulacji. Około godz. 15.00 przed gmach 
Biblioteki Uniwersyteckiej na Wyspie Piaskowej, 
w podziemiach której mieści się siedziba komen-
danta Festung Breslau, podjeżdża samochód 
z płk. Cziczinem i mjr. Jachjajewem. Obaj wyko-
nują rozkazy dowódcy 22 Korpusu Strzeleckiego, 
gen. Zacharowa. Ich zadaniem jest przedsta-
wienie „propozycji honorowej kapitulacji miasta 
i garnizonu Festung Breslau” oraz przywiezienie 
gen. Niehoffa na spotkanie z dowództwem wojsk 
radzieckich oblegających Wrocław. W czasie 
oczekiwania na zbierającego się do wyjścia 
niemieckiego generała, oficerowie radzieccy 
nie tracą czasu – zabierają większość map oraz 
dokumentów. Przy okazji Jachjajew ogląda gabi-
net dowódcy obrony Festung Breslau. Po latach 
tak go opisze: „Gabinet Niehoffa był mały. Był tam 
portret Hitlera, duża radiostacja, stolik i kanapa”. 
Gdy Niehoff, ubrany w mundur polowy generała 
piechoty, wsiada do samochodu, wszyscy wspól-
nie udają się w okolice Dworca Głównego.

Parlamentariusze opuszczający kamienicę przy Gutenbergstrasse 46 
po uzgodnieniu wstępnych warunków kapitulacji. Na pierwszym planie 

mjr Omar Jachjajew, po lewej kpt. van Bürck, po prawej płk Tiesler 
fot. kadr z filmu nakręconego przez por. Omarowa za: polska-org.pl
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Dziedziniec gmachu pełniącego do 2018 r. funkcję Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku. Wejście do schronu, 
w którym mieściła się ostatnia siedziba gen. Niehoffa, ostatniego komendanta Festung Breslau, znajduje się na lewo 

od zdobnego portalu wiodącego do jednego ze skrzydeł, fot. za polska-org.pl

Wejście do schronu ulokowane w narożniku wewnętrznego dziedzińca gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej 
na Piasku, od strony kościoła Najświętszej Marii Panny. Do schronu prowadzą oryginalne niemieckie pancerne drzwi, 

fot. Dominika Hull / Uniwersytet Wrocławski
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Wnętrza ostatniej siedziby gen. Niehoffa w podziemiach gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku. 
Schron składa się z kilkunastu pomieszczeń, nie zachowało się jednak jego wyposażenie z czasów II wojny światowej; 
pozostały jedynie wzmocnienia wykonane jeszcze w pierwszych latach wojny i w 1945 r. oraz specjalistyczny sprzęt 

do napowietrzania schronu, fot. Dominika Hull / Uniwersytet Wrocławski
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Wnętrza ostatniej siedziby gen. Niehoffa w podziemiach gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku. 
Schron składa się z kilkunastu pomieszczeń, nie zachowało się jednak jego wyposażenie z czasów II wojny światowej; 
pozostały jedynie wzmocnienia wykonane jeszcze w pierwszych latach wojny i w 1945 r. oraz specjalistyczny sprzęt 

do napowietrzania schronu, fot. Dominika Hull / Uniwersytet Wrocławski

Jadący w towarzystwie radzieckich oficerów 
gen. Niehoff samochodem dociera w okolice 
Dworca Głównego. Tu, po przejściu linii frontu, 
wszyscy kierują się w stronę Steinstrasse [ob. 
ul. Kamienna], gdzie przesiadają się do dwóch 
samochodów i udają się w dalszą drogę na 
Kaiser-Friedrich-Strasse 14 [ob. ul. Rapackiego].  
Mieszczący się tu dom to Villa Colonia należąca 
do pochodzącego z Opola aptekarza Wiezorka, 
a teraz zajęta przez dowództwo i sztab 
22 Korpusu Strzeleckiego. Tam czekają już m.in. 
gen. lejtnant Władimir A. Głuzdowski, dowódca 
6 Armii, gen. lejtnant Fiedor W. Zacharow, 
dowódca 22 Korpusu Strzeleckiego oraz inni 
generałowie i członkowie sztabu.

„Czuję, że napięte spojrzenia wszystkich skiero-
wane są na mnie. U nikogo pogardy lub triumfu. Nie 
odczuwam żadnej atmosfery wrogości” – będzie 
wspominał po latach pierwsze chwile spę-
dzone w Villi Colonia gen. Niehoff. Po zejściu 
do sutereny, niezwłocznie rozpoczynają się roz-
mowy. Niemcom zostają przedstawione zapisy 
bezwarunkowej kapitulacji Festung Breslau, 
uzgodnione już wcześniej podczas poran-
nego spotkania, a teraz ujęte w sporządzonym 

w językach rosyjskim i niemieckim dokumencie. 
Akt kapitulacji przewiduje m.in. wstrzymanie 
działań bojowych 6 maja 1945 r.; przekazanie 
składów jednostek, broni, wszelkich środków 
bojowych, środków transportu i urządzeń tech-
nicznych w stanie nieuszkodzonym radzieckiemu 
dowództwu; zagwarantowanie życia, wyżywie-
nia oraz odpowiednich warunków pobytu w nie-
woli niemieckiemu komendantowi oraz oficerom 
i żołnierzom zaprzestającym oporu, a po zakoń-
czeniu wojny – powrót do ojczyzny; zapew-
nienie wszystkim rannym i chorym żołnierzom 
niemieckim pomocy medycznej, a także zagwa-
rantowanie ludności cywilnej bezpieczeństwa 
i normalnych warunków życia. Generał Niehoff, 
uznawszy te propozycje za zgodne z jego ocze-
kiwaniami, zgadza się na kapitulację i o godzinie 
18.20 obie strony składają podpisy. Ze strony 
niemieckiej dokument podpisuje gen. Niehoff, 
ze strony radzieckiej m.in. gen. Głuzdowski. 
Niemiecki generał nie może już powrócić do 
swojej siedziby i swoich żołnierzy. Do jego dys-
pozycji oddany zostaje pokój na I piętrze willi. Tu 
spędzi jeszcze blisko dwa tygodnie, a następnie 
trafi do obozu jenieckiego.



Polecamy materiały Radia Wrocław:  reportaż autorstwa Elżbiety Osowicz pt. „Villa Colonia. Tutaj poddał się Breslau”, 
reportaż autorstwa Piotra Czyszkowskiego i Radosława Bugajskiego pt. „Villa Colonia przejdzie do historii? To w niej 
podpisano akt kapitulacji Festung Breslau”, a także film Joanny Lamparskiej pt. „Villa Colonia. Podróż w przeszłość” 

oraz film z cyklu Breaking Muse o Villi Colonia

Villa Colonia ok. 1973/1974, fot. M. Grotowski za: polska-org.pl

Kopię podpisanego przez generałów aktu kapi-
tulacji wraz z dodatkowymi dokumentami 
uzgadniającymi wszelkie szczegóły dwóch 
radzieckich oficerów sztabowych zawozi do 
kwatery Niehoffa i składa na ręce mjr. Ottona. 
W nocy do Villi Colonia zostają przywiezieni nie-
mieccy oficerowie, w tym zastępca komendanta 
płk Tiesler, szef sztabu mjr Otto i dowódca 
609 Dywizji Piechoty gen. Ruffer. Już od godz. 
21.00 centrum miasta zaczyna zapełniać się 
radzieckimi żołnierzami 6 Armii. Kapitulację 
Festung Breslau ogłasza w Moskwie 120 dział. 
Komunikat radzieckiego naczelnego dowództwa 
mówi o tym, że „wojska 1 Frontu Ukraińskiego 
po długotrwałym oblężeniu 7 maja całkowi-
cie zawładnęły miastem i Twierdzą Wrocław…”. 
Niemiecka historia Wrocławia dobiega końca.

W maju 1975 r. na Villi Colonia odsłonięta 
została pamiątkowa tablica przypominająca 
o tym, że to właśnie w tym miejscu podpisano 
akt kapitulacji niemieckiego garnizonu. Dlaczego 
dopiero po 30 latach? Czy na uroczystości 
obecni byli świadkowie tego historycznego 
wydarzenia? Dlaczego przez wiele lat uwa-
żano, że dokument ten podpisano w Pszennie 
pod Świdnicą? Skąd zamieszanie wokół miejsca 
kapitulacji Festung Breslau? O tym w kolejnym 
odcinku „Wrocławskich Historii” 7 maja.
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Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski 
Via Vratislavia

współpraca:

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/32141/Villa-Colonia-Tutaj-poddal-sie-Breslau
ttps://www.radiowroclaw.pl/articles/view/81701/Villa-Colonia-przejdzie-do-historii-To-w-niej-podpisano-akt-kapitulacji-Festung-Breslau-ZOBACZ
ttps://www.radiowroclaw.pl/articles/view/81701/Villa-Colonia-przejdzie-do-historii-To-w-niej-podpisano-akt-kapitulacji-Festung-Breslau-ZOBACZ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=3VdUX24NmEY
https://www.youtube.com/watch?v=jhEi_PolfzI 

