
Od 19 marca 1945 r. 2 Armia Wojska Polskiego, 
w tym także 1 Korpus Pancerny, znajdowały 
się pod rozkazami dowodzącego 1 Frontem 
Ukraińskim marsz. Iwana Koniewa. To właśnie 
z jego rozkazu jednostki te na przełomie marca 
i kwietnia były ześrodkowane w rejonie Trzebnicy 
i Oleśnicy, tworząc zgrupowanie manewrowo-
-uderzeniowe, które miało być wykorzystane 
do ewentualnego wsparcia szturmu na Festung 
Breslau. W lasach pod Wrocławiem korpus 
spędził kilka dni i tu był świadkiem m.in. dra-
matycznych walk o miasto, jakie rozegrały się 
w Wielkanoc 1 i 2 kwietnia [zob. także Wielki 
Tydzień i Wielkanoc w Breslau w 1945 r.].

Siedzący wraz ze swoim plutonem w lesie nie-
opodal Oleśnicy Ryszard Skała tak wspominał 
po latach ówczesny widok: „Widzieliśmy gigan-
tyczną chmurę kurzu i dymu, która okrywała całe 
miasto [Breslau], kotłowała się w dole, falującymi 
kłębami ciągnęła w górę i rozlewała na boki, mro-
cząc południowe słońce. Widzieliśmy olbrzymie 
jęzory płomieni gęsto przebijające pogorzelę i krót-
kie błyski eksplozji gaszone pyłem z tego, co było 
domem, szkołą, świątynią. Lecz nigdzie w zasięgu 
naszego wzroku, choć sześciokrotnie wzmocnio-
nego szkłami lornetek, nie było wyniosłych gotyc-
kich wież, nie było białych gmachów z oknami 
złoconymi przez słońce, ani zielonych skwerów, ni 
otwartych ulic, ni zarysu Odry. Był obłędny w swej 
wielkości i wymowie, trudny do określenia sło-
wami, obraz bronionego i szturmowanego miasta 
– twierdzy”.

„Wrocław dymił bez przerwy. […] Zniknęło przekonanie, że to na nas, właśnie tylko na 
nas, czeka zadanie wyzwolenia Wrocławia i zatknięcia na jego gruzach biało-czerwonego 
sztandaru” – wspominał pierwsze dni kwietnia 1945 r. Ryszard Skała, żołnierz 1 Korpusu 
Pancernego wchodzącego w skład 2 Armii Wojska Polskiego, a po wojnie wrocławianin, 
dziennikarz „Słowa Polskiego” oraz założyciel i pierwszy redaktor naczelny „Wieczoru 
Wrocławia”. Gdy 16 kwietnia 1945 r. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę na Berlin, 

jego jednostka była już w drodze spod Wrocławia na zachód, gdzie miała pomóc 
w zmasowanym ataku na Berlin. Po wojnie Ryszard Skała postanowił związać się 

z Wrocławiem już na stałe… 

Ludowe Wojsko Polskie jako sojusznik Armii Czerwonej 
w czasie szturmu na Berlin w 1945 r. 
fot. za: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Rozlokowanie jednostek Ludowego Wojska Polskiego
w okolicy Wrocławia na przełomie marca i kwietnia 1945 r

16 KWIETNIA 
Spod Wrocławia na Berlin… i do Wrocławia
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4 kwietnia znajdujące się nieopodal Wrocławia 
jednostki 2 Armii Wojska Polskiego musiały 
się przegrupować i ruszyć w kierunku Nysy 
Łużyckiej. „Rozkaz przyszedł wprawdzie nieoczeki-
wanie, pakowanie odbywało się w pośpiechu i roz-
gardiaszu, pasy dopinaliśmy już w marszu, ale stało 
się jasne, że nie nam przypadnie w udziale wyzwa-
lanie płonącej twierdzy wrocławskiej. Ominęliśmy 
miasto bokiem, władowaliśmy się w podstawione 
czołgi, działa pancerne, samochody, oblepiliśmy 
wszystkie pojazdy poruszające się przy pomocy 
koni mechanicznych i całą szybkością motorów 
gnaliśmy na Zachód” – wspominał Skała. Choć 
w samej bitwie o Berlin, która rozegrała się 
pomiędzy 20 kwietnia a 2 maja, 2 Armia WP, 
a w tym jednostka Skały, nie brały udziału, to 
jednak walczyły m.in. pod Budziszynem i brały 
udział w tzw. operacji łużyckiej, przyczyniając 
się do osłabienia chylącej się ku upadkowi siły 
III Rzeszy. 

Ciężko ranny w ostatnich dniach wojny Ryszard 
Skała po demobilizacji szukał dla siebie nowego 
miejsca. „Co robić? Dokąd pójść? Do miast, które 
znałem do tej pory [m.in. Lwów], nie miałem co 
wracać. Znalazły się one poza granicami kraju. 
[…] Przypomniałem sobie naraz, że jest jedno 
takie miasto, które znam, choć nigdy w nim prze-
cież nie byłem. Miasto, którego uczyłem się na 
pamięć z rozłożonego na dębowym stole planu. 
Miasto, które przed kilkoma miesiącami ogląda-
łem w conocnej łunie i rozbłysku tysięcy eksplozji” 
– wspominał. Podjął decyzję, by osiedlić się we 
Wrocławiu. Po krótkim epizodzie pracy m.in. 
w Szkole Żeglugi Śródlądowej, spełnił swoje 
marzenie o dziennikarstwie i podjął współ-
pracę ze „Słowem Polskim”, gdzie przez wiele 
lat był sekretarzem redakcji. W 1967 r. utwo-
rzył „Wieczór Wrocławia” – nową gazetę popo-
łudniową, której był pierwszym redaktorem 
naczelnym do 1981 r. Skała aktywnie angażo-
wał się na rzecz odbudowy miasta, które po raz 
pierwszy ujrzał w słupie ognia i dymu w 1945 r. 
Był sekretarzem w pierwszym składzie 
zarządu Towarzystwa Miłośników Wrocławia, 
przewodniczącym wrocławskiego oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, rad-
nym Rady Narodowej miasta Wrocławia, potem 
Rady Narodowej Województwa Wrocławskiego 
i Miasta Wrocławia, w której przewodni-
czył Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania. 
Był też członkiem Prezydium Społecznego 
Komitetu Panoramy Racławickiej. Za zasługi 
dla miasta w 1970 r. został uhonorowany m.in. 
nagrodą miasta Wrocławia. Zmarł w maju 
1986 r. w wieku 61 lat i spoczął na cmentarzu 
parafialnym na wrocławskich Pilczycach. 

Polska flaga na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie, 2 maja 1945 r. 
po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie, 

fot. domena publiczna  

Inaugurująca Dni Wrocławia uroczystość wręczenia nagród miasta 
Wrocławia; na pierwszym planie laureaci nagród m.in. redaktor naczelny 

„Wieczoru Wrocławia” Ryszard Skała (najwyższy), 1.05.1970 r., 
fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 


