
Pierwszy radziecki szturm na Festung Breslau 
nastąpił w lutym 1945 r., zaraz po zamknięciu 
okrążenia miasta. Rosjanie próbowali wówczas 
zająć twierdzę z marszu, wykorzystując panu-
jący w niej chaos i poczucie klęski. I choć Niemcy 
ponieśli znaczne straty, to jednak zdołali skonso-
lidować obronę miasta, wobec czego dla Rosjan 
szturm ten okazał się porażką zarówno presti-
żową, jak i militarną, dlatego do kolejnego dużego 
natarcia przygotowali się już znacznie lepiej. 
Drugi szturm, określany jako wielkanocny, roz-
począł się w przeddzień Niedzieli Wielkanocnej, 
która w 1945 r. wypadała 1 kwietnia. Na skutek 
tragicznych w skutkach nalotów i ostrzału arty-
leryjskiego miasto legło w gruzach i płonęło jak 
wielka pochodnia, jednak garnizon wrocławski 
nie zamierzał się poddać i walczył dalej... 

Widok na teren, gdzie rozegrała się bitwa pancerna. W środkowej części zdjęcia, po prawej stronie, widocznych jest 5 zbiorników 
z paliwem, przed którymi znajdował się lej po bombie. To do niego wpadło działo samobieżne lejtnanta Zimina, fot. za: fotopolska.eu 

Rozpoczętemu w Wielkanoc szturmowi 
18 kwietnia Rosjanie postanowili przywrócić 
chwilowo utracony impet. Natarcie zamierzano 
przeprowadzić z trzech kierunków – przede 
wszystkim z zachodu, a także od wschodu i połu-
dnia. Pozycje wyjściowe znajdowały się wzdłuż 
nasypu kolejowego linii Wrocław–Poznań, na 
odcinku od mostu na Odrze do terenów spor-
towych na wysokości obecnego stadionu WKS 
Śląsk przy ul. Oporowskiej. Wyprowadzone stąd 
uderzenie miało zakończyć się po drugiej stro-
nie Odry, tj. na Ołbinie w rejonie obecnego 
pl. Staszica. To właśnie na obszarze pomię-
dzy dzisiejszymi ulicami Starogroblową i Długą 
a Odrą, doszło do najciekawszego i największego 
starcia z użyciem broni pancernej. 
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Ostatnim akordem krwawej walki o Festung Breslau wiosną 1945 r. była kilkugodzinna 
bitwa pancerna, do której doszło 18 kwietnia w rejonie dzisiejszej Górki Szczepińskiej 
i ogródków działkowych przy ul. Starogroblowej. Choć Rosjanie ponieśli ogromne straty, 

to walczący zaciekle Niemcy losów twierdzy nie zdołali już odwrócić… 

18 KWIETNIA 
 Największa bitwa pancerna Festung Breslau

WROCŁAWSKIE HISTORIE 



W rejonie Lasku Dębowego (obecnie Park 
Popowicki) ześrodkowano siły radzieckie – 112 
Dywizję Strzelecką, którą wspierać miał 374 
Gwardyjski Pułk Ciężkiej Artylerii Samobieżnej 
składający się z 16 dział samobieżnych ISU 
152. Po przeciwnej stronie swoich pozycji bro-
nił batalion Hitlerjugend. W ostatniej chwili do 
walki wprowadzono jednego niszczyciela czoł-
gów Jagdpanzer IV oraz trzy działa szturmowe 
Sturmgeschütz III (potem dwa kolejne).

Po trzygodzinnym przygotowaniu artyleryj-
skim o godz. 10.00 Rosjanie rozpoczęli natarcie 
z Lasku Dębowego. 374 Gwardyjski Pułk Ciężkiej 
Artylerii Samobieżnej podzielony na cztery bate-
rie współdziałające z jednostkami piechoty miał 
osiągnąć wyznaczone cele. 4. bateria po sfor-
sowaniu nasypu kolejowego, nacierając wzdłuż 
zachodniego brzegu Odry, szybkim manewrem 
miała zdobyć most kolejowy przy dzisiejszej 
elektrociepłowni przy ul. Łowieckiej. 1. i 3. 
bateria wraz z 524 pułkiem piechoty nacie-
rać miała na strzelnicę przy obecnej ul. Długiej, 
a następnie sforsować drugi nasyp kolejowy 
i uderzyć na koszary przy ul. Długiej (ob. sie-
dziba ZDiUM) oraz stocznię rzeczną przy obec-
nej ul. Michalczyka. Zadaniem 2. baterii wraz 
z 385 pułkiem strzeleckim było zajęcie składu 
paliw oraz portu przy Grobli Kozanowskiej. 
Działaniom radzieckim przeszkodziła niemiecka 
piechota wspomagana przez wozy bojowe ppor. 
Hartmanna, które atakiem z lewego skrzydła 
dokonały rzezi radzieckich pojazdów. W bez-
pośredniej walce zniszczono 12 dział samobież-
nych. Ostatni, trzynasty z radzieckich pojazdów 
tego typu, został zniszczony w dramatycznych 
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Górka Szczepińska współcześnie – miejsce, w którym doszło do największej 
bitwy pancernej w trakcie walk o Festung Breslau, fot. Michał Karczmarek

Polecamy artykuł prof. Tomasza Głowińskiego 
„Klęska w przededniu zwycięstwa. Nieudane sowieckie szturmy na Festung Breslau – luty–kwiecień 1945 roku”

okolicznościach: zjeżdżając z nasypu kolejowego, 
wpadł do leja po bombie, w którym utknął. Po 
drugim niemieckim kontrnatarciu działo zna-
lazło się na terenach odbitych przez oddziały 
Volkssturmu. Ponieważ było nieuszkodzone, to 
postanowiono je wydobyć i użyć do dalszych 
walk jako pojazd zdobyczny. Okazało się jednak, 
że przebywała w nim załoga, która nie chciała się 
poddać i zawzięcie się broniła. Z tego powodu 
działo zniszczono przy użyciu panzerfausta... Po 
zakończeniu walk okazało się, że było to działo 
samobieżne lejtnanta Nikołaja Iwanowicza 
Zimina, dowódcy 4 batalionu, który wolał zginąć 
z rąk nieprzyjaciela, niż okryć się hańbą klęski za 
źle przeprowadzony atak.

Rozpoczęta w godzinach przedpołudniowych 
bitwa zakończyła się późnym popołudniem. 
Jednostki radzieckie na tym odcinku nie tylko 
nie osiągnęły zakładanego celu, ale także utra-
ciły w wyniku kontrataków cały zajęty wcze-
śniej teren, ponosząc przy tym znaczne straty 
w ludziach i sprzęcie pancernym. Ofensywa roz-
poczęta 18 kwietnia już tydzień później straciła 
cały impet, a działania bojowe aż do kapitulacji 
6 maja miały charakter incydentalny. 

Działo samobieżne ISU 152 na ob. ul. Sztabowej. Tego typu działa użyte 
zostały w bitwie stoczonej 18 kwietnia, fot. za: fotopolska.eu
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