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WIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC W BRESLAU W 1945 R. 

Wielki Tydzień i Wielkanoc
w Breslau w 1945 r. / cz. 2

Okolice Wielkanocy 1945 r. do dziś uchodzą za jeden z najtragicz-
niejszych okresów w dziejach ponad tysiącletniego Wrocławia. 
Przywołując wydarzenia, jakie wówczas rozegrały się w oblężonej 
twierdzy, oddajemy głos uczestnikom i świadkom tamtych wyda-
rzeń – Niemcom, Polakom i Rosjanom.

WIELKI PIĄTEK
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W całym mieście, w Wehrmachcie i wśród ludności cywilnej, 
odczuwało się tuż przed świętami Wielkiejnocy przygnębiającą, 
napiętą atmosferę.

ks. Ernst Hornig
protestancki duchowny posługujący we wrocławskich parafiach, 

autor „Breslau 1945. Wspomnienia z oblężonego miasta”

Znów była stosunkowo spokojna, niezakłócona noc. Po nocy znów 
dochodziły odgłosy zbiórki wysiedleńców z poszczególnych ulic 
przed lokalem grupy obwodowej [dotyczy przymusowej ewaku-
acji mieszkańców Przedmieścia Odrzańskiego, która prowadzona 
była w dniach poprzedzających Wielkanoc]. Wobec wielkiej liczby 
ewakuowanych trzeba wykorzystać również noc, aby tych ludzi 
zaprowadzić w nowe miejsce schronienia. Raz po raz wybucha 
płacz i szloch ludzi, którzy żegnają wtedy dom i udają się w nie-
znane. […] Rzadko się trafia tak głębokie zrozumienie tajemnicy 
Krzyża, by człowiek sam się czuł pod jego brzemieniem, jak to dziś 
przeżywamy.

ks. Paul Peikert
proboszcz katolickiej parafii pw. św. Maurycego, 

autor „Kroniki dni oblężenia. Wrocław 22 I – 6 V 1945”

Wielki Piątek 
30 marca 1945 r. 

Wybór wspomnień 
dot. Wielkiego Czwartku, 
29 marca 1945 r.

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/c40a0c3db4eaeddf3d5372e4a8a6b477e6ef32a3.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/c40a0c3db4eaeddf3d5372e4a8a6b477e6ef32a3.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/c40a0c3db4eaeddf3d5372e4a8a6b477e6ef32a3.pdf
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Przed świętami i w święta pogoda była słoneczna i ciepła. 
W Wielki Piątek samoloty rosyjskie już od wczesnego rana bom-
bardowały całe śródmieście Wrocławia, strach padł na wszystkich. 

Wincenty Kuć
polski robotnik przymusowy

Niedziele i święta zostały w naszej twierdzy zniesione, dlatego 
nabożeństwa trzeba było odprawiać już wczas rano, jak w dniu 
wczorajszym. Dzisiaj okazuje się, jak parafia opustoszała. Gdy 
zwykle kościół był w Wielki Piątek przepełniony, głowa przy gło-
wie, to dziś ławki są tylko częściowo zajęte. […] Podniosłe cere-
monie tego dnia przebiegają zgodnie z rytuałem, bez zewnętrznej 
okazałości, jak dawniej, o wiele skromniej, ale może oddziaływają 
silniej. Jakże wzruszają modlitwy u krzyża za wszystkich tych 
ludzi, także za tych, którzy tułają się na obczyźnie. Jakimż prze-
życiem staje się odsłonięcie krzyża, zwłaszcza w naszym kościele! 
[…] Grób skromny i i prosty […]. Ponieważ parafia jest tak nieliczna 
i Najświętszy Sakrament wystawiony stałby samotnie, bez modlą-
cych się, został więc przechowany w tabernakulum bocznego 
ołtarza, a świece paliły się przez cały dzień.

ks. Paul Peikert 

Zbliżała się Wielkanoc. Pracowałem pod mostem Grunwaldzkim. 
Ładowaliśmy ciężkie bele na barki. Belki drewniane ułożone 
w stos na barce stanowiły podporę mostu, który groził wpadnię-
ciem do Odry, ponieważ żelazne taśmy podtrzymujące most były 
już mocno poszarpane od pocisków. […] W naszych kwaterach , 
kiedy bomby leciały, wśród huku dział nuciliśmy piosenkę, która 
kończyła się słowami: „Więc nie traćmy ducha, nie spuszczajmy 
głów – przejdzie zawierucha, będzie wolność znów”.

Henryk Onderka
polski robotnik przymusowy

Wielki ból sprawia mi dziś wiadomość, że ofiarą obłędu niszcze-
nia naszego dowództwa twierdzy padł również kościół św. Józefa 
wraz z budynkami [kościół pw. Józefa Rzemieślnika, ul. Krakowska 
44–46]. Po podpaleniu w poniedziałek browaru Haasego 
[ob. w pozostałościach browaru mieści się klub muzyczny, 
ul. Krakowska 90–116], wielkiego zakładu, akcja palenia sięgała 
teraz aż do kościoła św. Józefa. Dziś, w Wielki Piątek, płonął ów 
kościół i przylegle budynki […]. Dzień przedtem wysadzono już 
i podpalono położony po drugiej stronie ulicy pamiątkowy kościół 
Marii Luizy [ob. nie istnieje]. Wygląda na to, że narodowy socja-
lizm z osobliwym upodobaniem chce wyładować swą furię burze-
nia na domu Bożym. Unoszą się też przy tym Wielkim Piątku na 
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wschodzie miasta potężne kłęby dymu. Ale i na południu mojej 
parafii [św. Maurycego], na Tauentzienstrasse [ob. ul. Kościuszki], 
rzuca się w dalszym ciągu płonące pochodnie do opróżnionych 
siłą budynków i mieszkań”. Płonie tam wielka ilość domów.

ks. Paul Peikert

Po południu odbyłem o godz. 17.00 zebranie z pozostałymi w mie-
ście i przy życiu członkami rady parafialnej przy kościele NMP na 
Piasku. Ustaliliśmy podjęcie stosownych działań dla zabezpieczenia 
należących do wyposażenia świątyni wartościowych przedmiotów.

ks. Walter Lassmann
katolicki duchowny posługujący we wrocławskich parafiach, 

autor wspomnień „Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana”

Oprócz zrzucania ulotek po zdobytych ulicach jeździły wozy z mega-
fonami, z których namawiano do kapitulacji. 

ks. Ernst Hornig

Od końca marca hasła sowieckich spikerów mają inny wydźwięk. 
Informują mieszkańców Breslau, że ich twierdza zostanie zniszczona 
wszelkimi dostępnymi środkami, o ile nadal będzie stawiany opór. 

Rolf Becker
autor wspomnień z okresu oblężenia 

Smutkiem nastraja dziś Wielki Piątek, ból ściska wszystkie ludzkie 
serca, a niepewność jutra przygnębia bardzo.

ks. Paul Peikert 
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Wybór i opracowanie: Kamilla Jasińska 
   Starszy specjalista w Dziale Redakcja 
   Centrum Historii Zajezdnia 

Współpraca:  Michał Karczmarek 
   Wrocławski przewodnik miejski 
   Via Vratislavia

Kwerenda:  Jan Zagwojski 
   Starszy dokumentalista 
   Centrum Historii Zajezdnia

ZDJĘCIA:

str. 1, 5  Zniszczone kamienice w okolicach Starego Miasta 
 we Wrocławiu, ok. 1945–1947, 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

str. 2 Ruiny budynków przy pl. Nowy Targ u zbiegu 
 ulic Nożowniczej i Jodłowej, lata 40/50. XX w., 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 4 Kościół św. Józefa przy ub. ul. Krakowskiej przed zniszczeniami 
 dokonanymi w Wielkim Tygodniu 1945 r., II połowa lat 30. XX w., 
 fot. za; „Ostdeutsche Bau-Zeitung” 


