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Wielki Tydzień i Wielkanoc
w Breslau w 1945 r. / cz. 3

Najtragiczniejsze święta Wielkanocne w dziejach stolicy Dolnego 
Śląska zbiegły się z upadkiem niemieckiego Wrocławia pod koniec 
II wojny światowej. Szturm na Breslau w Wielką Sobotę przypomi-
nał atak na Warszawę we wrześniu 1939 r. Uczestnikami i świad-
kami tamtych wydarzeń byli m.in. Niemcy i Rosjanie, a także wielu 
Polaków zesłanych do Wrocławia do obozów pracy przymusowej. 
To głównie im oddajemy głos, przypominając wydarzenia z Wielkiej 
Soboty sprzed 75 lat. 

WIELKA SOBOTA
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Jak na koniec marca pogoda piękna, bezchmurna. Słońce świeci 
prosto w oczy.

Sergiej Krawczenko
uczestnik walk w zachodniej części Wrocławia

W Wielką Sobotę rano dzień zapowiadał się cichy: nie słychać było 
ani samolotów, ani artylerii. Tylko na korytarzach [obozu pracy dla 
cudzoziemców przy ob. ul. Haukego-Bossaka] ruch był jak zwykle 
od 4.00 począwszy. Gwizdki, nawoływania, tupot tysięcy nóg na 
zbiórkę i codzienny wymarsz do pracy na barykady i na lotnisko. […] 
Tymczasem po ciszy o poranku zaczął się atak artylerii. Mury dygo-
tały. Zdawało się, że bezpośrednio w nasz obóz walą działa. Atak 
przybierał na sile i gwałtowności. Nie, to nie był zwykły atak. Takiego 
Wrocław jeszcze nie przeżywał. Przypominał raczej wrześniowe 
natarcia w 1939 r. w Warszawie. Huki rozsadzały głowę; jakiś gwał-
towny impet otworzył okno w pokoju. Atak wciąż przybierał na sile.

Jadwiga Konopka
Polka zesłana do Breslau do obozu pracy przymusowej

Wielka Sobota 
31 marca 1945 r. 

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

Wybór wspomnień 
dot. Wielkiego Piątku 
30 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
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/6907f2b463465e7524a973f80a0ff0e5c8d6278e.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/6907f2b463465e7524a973f80a0ff0e5c8d6278e.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/6907f2b463465e7524a973f80a0ff0e5c8d6278e.pdf
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Już od kilku dni krążą pogłoski o tym, że Rosjanie wybrali Breslau 
jako podarunek wielkanocny dla swojego dowództwa. W ostat-
nich dniach szczelnie nakryli nas ogniem artyleryjskim, a do tego 
z dwusilnikowych maszyn zrzucają ogromne bomby, jakich jeszcze 
nie używali.

Hugo Hartung
pisarz, aktor i dramaturg obecny w mieście w czasie oblężenia,  

autor zbeletryzowanego dokumentu „Gdy niebo zstąpiło pod ziemię”

Od rana w Wielką Sobotę trwało wzmożone bombardowanie 
i koncentryczny atak na Wrocław. Trudno było dostać się do 
pompy na podwórzu. Zdawało się, że wszystko zostanie zmie-
cione z powierzchni ziemi. Dom kołysał się, kłęby ostrego dymu 
wdzierały się przez wybite okna i wyrwy w murach. 

Irena Siwicka
Polka zesłana do Breslau do obozu pracy przymusowej

Do godzin południowych Wielkiej Soboty kościół nasz [pw. św. 
Maurycego] nie był uszkodzony z wyjątkiem szyb. […] Gdy w Wielką 
Sobotę po południu siedziałem bardzo zajęty w konfesjonale, roz-
poczęło się niespodziewanie o godz. 16.00 silne bombardowa-
nie artyleryjskie naszej dzielnicy z najcięższych dział. Kościół wraz 
z okolicznymi budynkami ucierpiał poważnie. […] Był to bardzo 
smutny wstęp do święta Wielkiejnocy.

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

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

Nagle wszystko się zmienia. Niespodziewanie rozpętuje się hura-
ganowy ogień, który przysłania wszystko, co przeżyliśmy dotych-
czas. W powietrzu pojawiają się eskadry bombowców, które 
nieustannie zrzucają na nas ładunki. 

Hugo Hartung

W Wielką Sobotę, kiedy wracamy z pracy i jesteśmy ledwie odda-
leni od pasa startowego [budowanego lotniska w okolicy ob. 
pl. Grunwaldzkiego – przyp. red.] , paraliżuje nas ogromy strach: 
nad naszymi głowami w krótkich i regularnych odstępach z prze-
rażającym świstem przelatują ciężkie pociski, które następne eks-
plodują za nami. Mrozi nam to krew w żyłach: „organy Stalina” 
[katiusze] wstrzeliwały się w pas startowy! Psychiczne oddzia-
ływanie tej diabelskiej broni jest okropne. Powtarzającego się 
świstu „uiii, uiii, uiii” i „rrumm, rrumm, rrumm”, pochodzącego 
od kolejnych wystrzałów i uderzeń pocisków, nie zapomnimy do 
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końca życia. Dla pracujących na budowie pasa startowego zapo-
wiadają się rzeczywiście wesołe Święta Wielkanocne.  

Ursula Waage 
rodowita wrocławianka, autorka wspomnień z lat 1945–1947 

Ludzie zaczęli wracać do obozu z robót w różnych punktach miasta. 
Przynosili wiadomości: atakowano miasto ze wszystkich stron jed-
nocześnie, z północy, południa, zachodu i wschodu. Wśród wraca-
jących było bardzo dużo rannych. Wielu nie wróciło wcale. Szpitalik 
w piwnicach [obozu dla cudzoziemców przy ob. ul. Haukego-
Bossaka] zapełnił się.

Jadwiga Konopka 

W Wielką Sobotę zaczął palić się kościół NMP na Piasku, a tłumy 
ludzi różnych narodowości zaczęły uciekać do obozu Burgweide 
[Sołtysowice], gdyż wówczas ten rejon miasta był najbardziej 
bezpieczny. 

Wincenty Kuć 
Polak zesłany do Breslau do obozu prasy przymusowej 

Pamiętam, była akurat Wielka Sobota. Zapowiedziano, że jeśli 
wcześniej odrobimy wyznaczoną dzienną normę, będziemy mogli 
iść do domu. Nie wierzyłem w te obietnice. Gorliwi robotnicy 
niemieccy wykonali normę za siebie i za nas, mimo to nikogo 
nie puszczono wcześniej. Wszyscy byli wzburzeni, ale nikt tego 
nie okazywał. Niechby spróbował… Wszyscy wiedzieli, czym to 
pachnie… 

Aleksander Szniolis 
Polak zesłany do Breslau do obozu prasy przymusowej  

Wieczór przyniósł trochę uciszenia. Któraś z młodych dziewcząt 
weszła do izby z baziami wielkanocnymi i jakimś świeżo rozkwi-
tłym na żółto krzewem. Prawie bolała obecność i bliskość tego 
bukietu; ranił słodyczą, ciszą i młodym życiem wśród zniszczenia 
i śmierci. 

Jadwiga Konopka 

Kłęby żółtawego, gęstego dymu pełzały dusząco po ulicach. Noc 
śmierci rozpostarła swój płaszcz na życiu Wrocławia i wydawało 
się, że nigdy się nie skończy. A kiedy w końcu pojawić się powi-
nien brzask Wielkanocnej Niedzieli, nadal panowały ciemności. 

ks. Walter Lassmann 
katolicki duchowny posługujący we wrocławskich parafiach,  

autor wspomnień „Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana” 
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Telegraf żołnierski działał bezbłędnie, godzina natarcia [na zachod-
nie dzielnice miasta] podana została pododdziałom późnym wie-
czorem. Starzy jednak żołnierze, z których wielu uczestniczyło 
jeszcze w walkach o Odessę, już rano odcyfrowali, że „to” nastąpi 
w ciągu najbliższej doby. Znaków tego było nie mało. I przegru-
powanie naszego pułku, i duża ilość obserwatorów artyleryjskich 
w pierwszej linii zamaskowane za transzejami działa do strzelania 
na wprost i przyniesione skrzynie ręcznych granatów. Nastrój jak 
zwykle przed natarciem poważny. Wielu żołnierzy pisało listy. Inni 
po dwóch–trzech wymieniali adresy – „gdyby się coś stało, napisz 
do rodziny”.

Sergiej Krawczenko 

Nocą wstrząsały potężne, a bliskie detonacje. To grały katiusze. 
Myślało się: może już jutro na Wielkanoc będziemy wolni… 

Jadwiga Konopka 
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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,  Zniszczenia wojenne w okolicy obecnego pl. Grunwaldzkiego,  
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 2 Gruzy kamienic powalonych w okolicach Wielkanocy 1945 r. 
 obecne były na ulicach Wrocławia jeszcze kilka lat po wojnie. 
 Na zdjęciu Janina Tarasewicz-Janiga na stosie gruzów na tle 
 zrujnowanych zabudowań ul. Grabiszyńskiej, lipiec 1946, 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 4 Znak polskiego robotnika przymusowego. Obowiązek noszenia 
 takiej naszywki władze III Rzeszy wprowadziły 8 marca 1940 r. 
 Założony we Wrocławiu w latach 60. XX w. Klub Ludzi ze 
 Znakiem „P”, działający w ramach Towarzystwa Miłośników 
 Wrocławia, był pierwszą tego typu organizacją w Polsce. 
 Naszywka ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 5 prawa: Zniszczenia wojenne w okolicy obecnego 
 pl. Grunwaldzkiego, tu: ul. Norwida w 1945 r., 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

 lewa: Zniszczenia wojenne w okolicy obecnego 
 pl. Grunwaldzkiego, tu: ul. Łukasiewicza w 1945 r., 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”


