
Schron w czasie, gdy pełnił funkcję szpitala fortecznego, styczeń–marzec 
1945 r., fot. Horst Gleiss, Breslauer Apokalypse, za: polska-org.pl

Naziemne schrony obrony przeciwlotniczej 
zaczęto budować we Wrocławiu w 1940 r., 
czyli w czasie, gdy wojska niemieckie kontro-
lowały niemal całą Europę, a sam Wrocław nie 
był jeszcze dotknięty nalotami wroga i uchodził 
za „schron przeciwlotniczy Rzeszy”, co sprawiło, 
że gwałtownie wzrosła liczba ludności cywilnej 
– jesienią 1944 r. dochodziła do miliona. 
Ponieważ pięć naziemnych schronów wznie-
sionych we Wrocławiu w czasie wojny w razie 
nalotów nie mogłoby pomieścić zbyt dużej 
liczby mieszkańców, więc obiekty te miały raczej 
poprawiać morale ludności niż pełnić rzeczywi-
stą militarną funkcję.

Stojący przy obecnym pl. Strzegomskim schron 
– zwany współcześnie także bunkrem – wybu-
dowano w latach 1942–1943 według projektu 
znanego wrocławskiego architekta Richarda 
Konwiarza. Sześciokondygnacyjny i niepodpiw-
niczony obiekt powstał na rzucie koła o śred-
nicy ok. 31 metrów i miał wysokość ok. 21,5 m. 
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25 KWIETNIA | Schron czy bunkier?

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Wzniesiony podczas II wojny światowej wyglądem miał nawiązywać do 
średniowiecznych zamków krzyżowców na Ziemi Świętej, by w ten sposób 
podtrzymywać bojowego ducha i wzmocnić wolę walki o Wielkie Niemcy. 

Pod koniec wojny, po krwawych i zaciętych kilkudniowych bojach, 
25 kwietnia 1945 r. został zdobyty przez Rosjan. Dzięki solidnej konstrukcji 
ocalał i dziś, stojąc niewzruszenie przy pl. Strzegomskim, jest trwałym 
elementem pejzażu zachodniej części miasta. Wzniesiono go jako schron, 

później służył jako szpital i bunkier, a dziś jest siedzibą muzeum.

Schron przeciwlotniczy przy ówczesnym Striegauer Platz, po prawej 
ewangelicki kościół im. Pawła, ok. 1943/1944, fot. za: polska-org.pl

Ponieważ miał służyć jako schron przeciwlot-
niczy (Luftschutz Hochbunker), to murom 
nadano 220 cm grubości, zaś stropom – 140 cm. 
Zamiast okien utworzono małe otwory wentyla-
cyjne, gdyż zgodnie z założeniem w swoim wnę-
trzu – podzielonym na ciąg małych pomieszczeń 
– miał pomieścić ok. 1700–2000 okolicznych 
mieszkańców, mogących się w nim schronić 
w przypadku bombardowania miasta. 

Na początku stycznia 1945 r. schron zmienił 
swoją funkcję i został przekształcony w Festung 
Lazaret II, czyli szpital forteczny. Rozpoczęty 
na początku kwietnia radziecki szturm na mia-
sto, zwany szturmem wielkanocnym, oraz 
postępujące błyskawicznie natarcie z zachodu 
w kierunku centrum sprawiły, że obiekt został 
przekształcony w bunkier, czyli bierny punkt 
oporu. Obsadzony pododdziałami pułku „Mohr”, 
oczekiwał na atak... 
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Bunkier, ze względu na swoją żelbetową kon-
strukcję szkieletową, był obiektem niezwy-
kle trudnym do zdobycia. Pułkownik rezerwy 
Aleksander Parszyński, wspominając udział 
135 Dywizji Piechoty w walkach o Wrocław, tak 
wspominał ciężki bój o bunkier: „We Wrocławiu 
natarciu naszej piechoty przeszkodził bunkier na 
skrzyżowaniu ulic, przekształcony przez przeciw-
nika w punkt obrony okrężnej. 25 kwietnia grupa 
saperów, w skład której wchodził szeregowiec 
Władimir Dmitriew, otrzymała zadanie wysadze-
nia ściany i zrobienia przejścia do bunkra, gdzie 
w poczuciu pełnego bezpieczeństwa siedziało 
80 hitlerowców. Pod nieprzerwanym ogniem prze-
ciwnika i w ogniu palących się domów W. Dmitriew 
wykrył podejście, poprowadził za sobą grupę sape-
rów ze skrzynkami materiału wybuchowego i zain-
stalował pod ścianą bunkra około 300 kg tego 
materiału. Odłamek pocisku przebił podpalony 
przez niego sznur Pickforda. Sam saper otrzymał 
przy tym ranę w głowę. Przezwyciężywszy ból, 
Władimir znów zapalił lont. Ściana o grubości 
do 2 metrów została przebita. Dymitrew zaczął 
tam rzucać granaty, butelki z mieszaniną zapala-
jącą i świece dymne. Wybuchł pożar. Hitlerowcy 
wybiegli z bunkra, dusząc się od dymu, a stojący 
w pobliżu piechurzy brali ich do niewoli....”.

Po chwilowym spowolnieniu wielkanocnego 
szturmu, 18 kwietnia walki ponownie rozgo-
rzały [zob. Wrocławskie historie, 18 kwietnia 
– Największa bitwa pancerna Festung Breslau]. 
Atakującemu 791 pułkowi strzeleckiemu ze 
135 dywizji strzeleckiej wchodzącej w skład 
6 Armii gen. Głuzdowskiego trzy dni zajęło 
dotarcie z pozycji wyjściowych za Dworcem 
Wrocław-Mikołajów w okolice ewangelickiego 
kościoła im. Pawła [dziś w miejscu nieistnieją-
cej świątyni znajduje się Dolnośląskie Centrum 
Medyczne DOLMED]. O niezwykle ciężkich 
walkach toczonych w tym rejonie świadczą 
m.in. straty broniącego się pułku „Mohr”, które 
sięgnęły 75 proc. stanu osobowego. Obrońców 
zmusiło to do zluzowania wykrwawionej jed-
nostki przez pułk SS „Besslein”, którego żołnie-
rzom przypadł wątpliwy zaszczyt obsady bunkra. 

Zaciekłe walki o ten obiekt rozpoczęły się 
20 kwietnia. Pułkownik Malinin wspominał: 
„20 kwietnia 1945 r. Wiosna w całej pełni. Ciepło, 
ale walki wciąż nie słabną. Dziś nasze czołgi 
i działa pancerne biją w okrągły bunkier, w którym 
zagnieździli się hitlerowcy i przeszkadzają naszym 
żołnierzom posunąć się naprzód. Część sił zaczęła 
obchodzić bunkier. Walki toczą się na sąsiednich 
ulicach i nad Odrą. Wróg wyprowadził do walki 
Volkssturmistów uzbrojonych w panzerfausty. Nic 
mu to nie pomoże...”. 

Striegauer Platz (ob. pl. Strzegomski) po kapitulacji Festung Breslau 
fot. za: polska-org.pl  

https://tinyurl.com/yc8azhza
https://tinyurl.com/yc8azhza


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

Zniszczony bunkier, pocz. lat. 60. XX w., fot. za: fotopolska.eu
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Niemiecki żołnierz o nazwisku Mende wspominał: 
„Rozpoczęła się gwałtowna strzelanina w pobliżu 
bunkra. Na razie nie groziło nam żadne niebez-
pieczeństwo za grubą ścianą betonu. Nie szkodził 
nam ogień radzieckich karabinów maszynowych, 
wzmagający się z godziny na godzinę. W pewnej 
chwili coś jakby zachwiało posadami naszego bun-
kra. Zbliżający się wał ogniowy ciężkiej artylerii 
ogarnął wyraźnie betonowy schron. Naliczyliśmy 
osiem potężnych detonacji na szczycie i ścianach, 
dziewiąta detonacja rozległa się już gdzieś we wnę-
trzu. Rozbite zostały akumulatory i zapanowała 
ciemność. Przestały działać wentylatory, swąd 
groził uduszeniem. Padł rozkaz otwarcia bramy 
i opuszczenia bunkra. Niełatwe to było zadanie, 
gdyż w pobliżu wejścia zapaliło się rozlane paliwo. 
Podoficer wyskakujący jako pierwszy potknął się, 
może też trafiony kulą, upadł i spłonął. Desperackim 
susem przeskoczyłem płonącą część korytarza. 
Ogarnęły mnie płomienie, ale wydostałem się na 
zewnątrz. Co sił biegłem przez plac na wprost sie-
bie. Spalił mi się częściowo mundur i włosy, na 
razie byłem jednak uratowany. Koledzy, którzy ze 
mną wybiegali w prawo i w lewo, wpadali od razu 
w ręce żołnierzy radzieckich otaczających bunkier”.  

Walczące w okolicy obecnego pl. Strzegomskiego 
wojska radzieckie po zdobyciu bunkra, co nastą-
piło 25 kwietnia, wyczerpały już swoje możliwo-
ści ofensywne i przeszły do walk pozycyjnych. 
Te, z niewielkim natężeniem, trwały przez nie-
spełna dwa tygodnie, do kapitulacji Festung 
Breslau 6 maja 1945 r.

Solidny schron, choć stał się obiektem ciężkich 
walk, to jednak przetrwał wojnę w przeciwień-
stwie do niemal całej okolicznej zabudowy, 
w tym kościoła im. Pawła, który legł w gruzach. 
Podobnie jak pozostałe cztery schrony tak 
i ten po wojnie został zabezpieczony i pełnił 
różne funkcje. Kapitalnego remontu doczekał 
się dopiero w latach 2009–2010. W 2011 r. 
w schronie rozpoczęło działalność Muzeum 
Współczesne Wrocław.

Muzeum Współczesne Wrocław ulokowane w dawnym schronie 
fot. Michał Karczmarek 
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