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WIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC W BRESLAU W 1945 R. 

Wielki Tydzień i Wielkanoc
w Breslau w 1945 r. / cz. 4

W Wielkanoc 75 lat temu twierdza Wrocław płonęła jak war-
szawskie getto w inną Wielkanoc. Jak pochodnia płonęła zbom-
bardowana wrocławska katedra – symbol grodu nad Odrą. 
Przebywającym w mieście niemieckim mieszkańcom oraz Polakom 
zesłanym tu do obozów pracy przymusowej wydawało się, że zbliża 
się nie tylko koniec wojny, ale koniec świata… Piekło na ziemi. 
Niedziela Wielkanocna w 1945 r. była jednym z najtragiczniejszych 
dni w dziejach ponad tysiącletniego miasta. Oddajemy głos uczest-
nikom i świadkom tamtych wydarzeń. 

WIELKANOC – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
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Straszny był dzień, w którym rozpoczął się ogromny, na szeroką 
skalę zakrojony atak na Wrocław. Zdawało się, że huczą wszyst-
kie armaty świata, że z całego świata samoloty zrzucają bomby, 
że każdy centymetr powietrza nadziany jest kulami i odłamkami.

Irena Siwicka 
Polka zesłana do Breslau do obozu pracy przymusowej 

W Wielką Niedzielę 1 kwietnia zaczęło się piekło na ziemi; bom-
bardowanie lotnicze najsilniejsze, jakie znał Wrocław. Sypały się 
gruzy. Ulice stały w ogniu. Domy płonęły. Ludzie szaleli. Dochodziły 
nas wieści: całe miasto płonie, morze ognia wokoło. Rzeczywiście 
Wrocław płonął, jak płonęło w inną Wielkanoc warszawskie getto. 

Jadwiga Konopka 
Polka zesłana do Breslau do obozu pracy przymusowej 

Niedziela Wielkanocna 
1 kwietnia 1945 r. 

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

Wybór wspomnień 
dot. Wielkiego Piątku 
30 marca 1945 r.

Wybór wspomnień 
dot. Wielkiej Soboty 
31 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
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/dbfab48e6244aedf2c9537fcea05731c36d57e0a.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/dbfab48e6244aedf2c9537fcea05731c36d57e0a.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/dbfab48e6244aedf2c9537fcea05731c36d57e0a.pdf
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Mimo że oficer Wehrmachtu w Wielką Sobotę po zakończe-
niu pracy pod mostem Grunwaldzkim dał oficerskie słowo, 
że Niedzielę Wielkanocną będziemy [robotnicy przymusowi] 
mieli wolną, to nazajutrz rano jak zwykle zarządzono zbiórkę 
do roboty na placu Grunwaldzkim [budowa pasa startowego]. 
Oficerskie słowo g…no było warte. Nie zdążyłem nawet w Wielką 
Niedzielę wyprać swojej zawszonej koszuli. Tak więc w Niedzielę 
Wielkanocną, słoneczną i piękną, maszerowaliśmy ze szkoły przy 
ul. Grunwaldzkiej z łopatami i kilofami na plac.

Henryk Onderka 
Polak zesłany do Breslau do obozu pracy przymusowej 

Msza święta w Wielką Niedzielę rano została wyznaczona na godz. 
6.00. Kościelny doradził mi, aby ją odprawić w schronie, odmówi-
łem jednak ze względu na wielką liczbę wiernych, z których tylko 
niewielka część zmieściłaby się w piwnicy. Msza święta rozpo-
częła się z 15-minutowym opóźnieniem, gdyż z powodu dużej 
liczby żołnierzy nie mogłem uporać się ze spowiedzią. Rezurekcji 
nie mogliśmy odprawić, gdyż nie chciałem zbytnio przedłużać 
mszy św. Procesja rezurekcyjna nie odbyła się z powodu groźby 
nalotów. Msza św. z kazaniem skończyła się o godz. 7.15. Była to 
ostatnia msza, którą dane mi było odprawić w naszym wspania-
łym, zacnym kościele parafialnym. O godz. 8.30 miała się odbyć 
uroczysta suma. Mszę św. trzeba było odprawić w schronie pose-
sji przy Klosterstrasse 36 [ob. ul. Traugutta]. […] Wkrótce po roz-
poczęciu tej mszy 750 bombowców rozpoczęło ciężkie naloty na 
nasze miasto. […] Nieustannie fala za falą ciągnęły nieprzyjaciel-
skie samoloty nad naszym miastem i zrzucały swój śmiercionośny 
ładunek. Jeden po drugim trafiane domy waliły się w gruzy. […] 
Tak trwało przez całą Wielką Niedzielę do godz. 17.00 po połu-
dniu. Nie można było zjeść święconego. Pościliśmy przy tym wiel-
kim święcie, bo odeszła nam wszelka ochota do jedzenia. 

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

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

O 6.000 rano huraganowy ogień rozpoczął się od nowa i trwał sześć 
godzin. Ciężko trafiony został kościół NMP na Piasku. Potem przyszła 
kolej na symbol miasta – katedrę. Jej potężne wieże płonęły niczym 
pochodnie, aż zostały z nich same kikuty. Na budynek Naczelnego 
Prezydium [ob. budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy 
Targ] spadło w krótkich odstępach czasu 21 najcięższych bomb. 

ks. Walter Lassmann 
katolicki duchowny posługujący we wrocławskich parafiach, autor wspo-

mnień „Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana” 
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Gdziekolwiek tylko rzucić okiem, wszędzie szalał niewyobrażalny, 
huraganowy pożar. Paliło się w każdym miejscu: na Dominsel 
[Ostrów Tumski], w katedrze, na czterech ścianach zabudowy 
placu rynkowego, płonęły ulice wychodzące z Rynku we wszyst-
kie strony świata. Tysiące iskier wyrzucane podmuchami z otwo-
rów okiennych szybowały wzdłuż ulic i nad dachami. I nieustannie 
znajdowały nowe pożywienie, w wiekowych, wysuszonych wiąza-
niach dachowych tej dzielnicy [Stare Miasto] wypełnionej starym 
budownictwem. 

ks. Ernst Hornig 
protestancki duchowny posługujący we wrocławskich parafiach,  

autor „Breslau 1945. Wspomnienia z oblężonego miasta” 

Najcięższe chwile przeżyliśmy w Niedzielę Wielkanocną, 1 kwietnia, 
w dniu największych nalotów na miasto. Co pół godziny od strony 
Opola nadciągały radzieckie samoloty. Leciały w zwartym szyku 
i trudno było powiedzieć, ile maszyn uczestniczyło w jednym bom-
bardowaniu. Na pewno było ich kilkadziesiąt. Odniosłem wrażenie, 
że lotnicy radzieccy doskonale orientowali się, kto znajduje się na 
placu [terenie budowy pasa startowego, ob. pl. Grunwaldzki], bo 
celowo omijali to miejsce. Spadło zaledwie parę bomb zrzuconych 
wskutek pomyłki. Ale całe miasto tonęło w kurzu i pożarach.

Stanisław Klatko 
Polak zesłany do Breslau do obozu pracy przymusowej 

W pewnej chwili niesamowity wstrząs wraz z dudniącym 
huk i okropny deszcz przebiegł od stóp budowli obozu [przy 
ob. ul. Haukego-Bossaka] poprzez wszystkie piętra w górę. 
Jednocześnie zdawało się, że spoistość murów rozsadza od 
wewnątrz ta sama potworna siła, która zdolna była zachybotać 
kamienicą. Czerwona kurzawa ceglanego pyłu zasłoniła okno. Efekt 
znany tylekroć z przeżyć warszawskich. To upadła bomba; jesz-
cze nie w tę kamienicę, w której się było, ale obok, na Francuzów, 
raniąc i grzebiąc ok. 400. W pobliżu stała niemiecka bateria, ona to 
ściągnęła po raz pierwszy na nasz obóz krwawą katastrofę. Szpital 
w piwnicach już nie mieścił rannych. W obozie zapanował popłoch. 

Jadwiga Konopka 

W te święta Wielkiejnocy msze odbywały się zazwyczaj w piw-
nicach. […] Na zgromadzoną w głównej sali w kościele Sankt 
Bernhardin wspólnotę wielkanocną spadło wielkie nieszczęście. 
Podczas odprawianej mszy świętej w salę uderzyła bomba. Zabiła 
dziewięciu, w większości nieznanych uczestników mszy, w tym 
długoletniego kantora Seekampa. Odprawiający mszę duchowny, 
przeor Hugo Ortel, stał cały zakrwawiony od odłamków przy 
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ołtarzu. […] W pałacu arcybiskupim bomby uderzyły w zachod-
nie skrzydło, kiedy biskup sufragan dr Ferche odprawiał sumę 
z kazaniem w tzw. krypcie, wielkiej, sklepionej piwnicy pałacowej. 
W wyniku bombardowania zawaliła się jedna z piwnic, w której 
śmierć poniosły cztery zakonnice i kilku pacjentów. 

ks. Ernst Hornig
za relacją ks. Alfonsa Buchholza 

W Wielkanoc w Breslau zapanowało piekło. Tego pięknego, czy-
stego, wiosennego poranka startowały, fala za falą, bombowce 
sowieckie do niewyobrażalnie wielkiego ataku i systematycznie 
bombardowały obszar miasta, kwadrat po kwadracie. Tymczasem 
artyleria sowiecka waliła ogniem huraganowym w niemiec-
kie pozycje i dzielnice mieszkaniowe. Dołączyły się też «organy 
Stalina» [katiusze] ze swoim wyjącym ostrzałem. 

Anonimowa współpracowniczka ks. Ernsta Horniga 
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Nikt z nas [polskich robotników przymusowych] przy końcu 
1944 r., w czasie Bożego Narodzenia i na Sylwestra, nie prze-
widział tragedii i martyrologii, jaka nas spotka we Wrocławiu. 
Nikt nie przewidział, że znajdziemy się bezpośrednio na froncie, 
że znajdziemy się w oblężonym mieście oraz, że Wielkanoc 1945 r. 
będzie najtrudniejszym dniem naszego pobytu w Wrocławiu. 

Edmund Jaxa-Nagrodzki 
powstaniec warszawski zesłany do Breslau do obozu pracy przymusowej   

Nadchodzi więc taka Wielkanoc, jaką zapowiadali Sowieci. Na nie-
mieckie pozycje, całe centrum miasta i budowany pas startowy ude-
rza zmasowany, nieznany dotychczas deszcz bomb, który obraca 
Breslau w perzynę. Pożarów nie można ugasić z powodu braku 
wody. Na miejscu budowy pasa startowego życie oddaje w ciągu 
dwóch świątecznych dni około stu ludzi, około trzystu jest rannych. 

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

1 kwietnia rozpoczął się huraganowy ogień artylerii najcięższych 
kalibrów […]. W tym samym czasie grzmiały ataki bombowe. 
Pod osłoną licznych pocisków dymnych nieprzyjaciel [Armia 
Czerwona] przy wsparciu ciężkich czołgów przesuwał się w głąb 
lotniska. 

gen. Herman Niehoff  
ostatni komendant Festung Breslau 

Po południu naloty ucichły. Z okien obozu [pracy przymusowej dla 
cudzoziemców przy ob. ul. Haukego-Bossaka] widać było, jak gotyc-
kie wieżyczki kościołów, prześwietlone ogniem, rozpalone do czer-
woności, przezroczyste jak z krwistego szkła – łamały się w wąskich, 
smukłych filarkach i odrywając się od nieba, upadały z hukiem.

Jadwiga Konopka 

Pod wieczór rosyjskie działa zamilkły naraz na kilku odcinkach 
frontu. Martwą ciszę, jaka potem nastąpiła, przerwały wkrótce 
propagandowe teksty z przewoźnych rosyjskich megafonów: 
„Chodźcie do nas! Dostaniecie gulasz i kluski. Czekają na was 
tysiące pięknych kobiecych nóg!”. 

ks. Walter Lassmann  
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Zanim zapadł wieczór, ciężkie chmury dymu przysłoniły niebo, 
które jeszcze tego samego ranka było tak jasne i wiosennie czy-
ste. Ludzie nie mogli pojąć, co stało się wokół nich.

ks. Ernst Hornig 

Wieczorem i w nocy w pokoju [w obozie pracy przymusowej dla 
cudzoziemców przy ob. ul. Haukego-Bossaka] było widno jak 
w dzień od łun i bliskich pożarów. Z okna szło nagrzane, przesycone 
spalenizną powietrze. Niesamowita czerwień syciła noc grozą. Cicho 
było dookoła, tylko syczał i trzaskła ogień na wielkim palenisku mia-
sta. Jakże znany był nam, warszawiakom, ten syk i jakże znany był 
trzask i duszące żarem i dymem powietrze. Odnowił się świeży ból. 
[…] Trudno było już znieść i wspomnienia, i widok obecny. 

Jadwiga Konopka   

Nadchodziły i takie [dni[], że może i dzień sądu ostatecznego nie 
byłby straszniejszy. Takie dni przypadły w czasie Wielkanocy, kiedy 
to w obóz przy Clausewitz [przy ob. ul. Haukego-Bossaka] trafiła 
bomba, powodując wiele ofiar. Ziemia się trzęsła i kołysała, wyla-
tywały drzwi z ramami, jak lekkie dziecinne zabawki, suwały się po 
podłogach ciężkie meble. Warkot samolotów, huk bomb i suchy 
trzask kul z broni pokładowej łączyły się z wyciem i trzaskiem 
pocisków artyleryjskich. Po zbombardowaniu obóz ewakuowano 
do baraków obok cukrowni Sułkowice. […] Szły w gruzy pamiątki 
i zabytki wrocławskie. […] Śmierć zbierała żniwo wśród Polaków.

Agnieszka Walkowiak 
Polka przebywająca w obozie pracy przymusowej w Breslau   

Biła artyleria, padały bomby. Dzień 1 kwietnia – Wielkanoc 
uczczono całodziennym bombardowaniem miasta od rana do 
późnego wieczora. Miasto płonęło. […] To był straszny dzień. 
Następne nie były lepsze. 

Lucyna Gierymska 
Polka zesłana do Breslau do obozu pracy przymusowej 

Boże, co to była za Wielkanoc, którą nam przyszło tego roku prze-
żywać! Nigdy wiosna nie rozkwitała w takiej krasie! Błękit nieba, 
promieniejące złotem słońce, łagodne powietrze. W ogrodzie roz-
kwitają fiołki, narcyzy, tulipany i hiacynty. Jak piękne może być 
życie! I nad tym wszystkim rozpętuje się straszna, stalowa burza. 
Ziemia się trzęsie, lecą odłamki, grzmią eksplozje. Pogrzebani żyw-
cem ludzie, trupy wśród kwiatów. 40 tys. martwych wrocławian 
leży pod gruzami, w wypalonych domach, na placach i ulicach. 

ks. Walter Lassmann 
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Wszystko jedno, w którym miejscu miasta, w jakiej piwnicy, ludzie by 
się nie chowali, i tak wszędzie trzęsą się ściany, walą się domy, powie-
trze składa się z pyłu, dymu, ognia. Płonie cały Breslau, Kilometry ulic 
stały się nie do przebycia z powodu gór gruzów. A w nocy łuna poża-
rów jest widoczna do Riesengebirge [Karkonosze]. 

Rolf Becker 

W tym piekle nie jest możliwa po prostu żadna pomoc. Byłaby bez-
sensowna. […] Szczególnie ciężko została trafiona Sandisel [Wyspa 
Piasek]. Sandkirche [kościół NMP na Piasku] został zmieciony […]. 
Znajdujący się bezpośrednio obok kościół Ursulinerinnen-Kloster 
[ob. ciąg zabudowań przy ul. św. Jadwigi naprzeciwko kościoła 
NMP na Piasku] jest jedną wielką górą gruzu. Trzydzieści pozo-
stałych sióstr klęczy, płacząc przed swoim zniszczonym domem 
Bożym. Nie rozumieją, co się stało. W nocy widać przede wszyst-
kim płonące obie wieże katedry, jak pochodnie ostrzegawcze. Na 
odległość ogłaszają upadek Breslau. Z wież spadają, jak krople krwi, 
wypalone i zwęglone kawałki murów, a w nurtach pobliskiej Oder 
[Odry] odbijają się niespokojnie sunące w górę płomienie. Nie ma 
już starego Breslau.    

Erich Schönfelder 
żołnierz, adiutant w batalionie Breslau 

Komuś, kto mógł spoglądać na Wrocław w Niedzielę Wielkanocną 
ze szczytu Ślęży lub z masywu Sudetów, miasto musiało wydawać 
się bezpowrotni stracone, z daleka bowiem widać było w tym miej-
scu tylko olbrzymia pochodnię z wiszącym nad nią grzybem dymu. 

ks. Walter Lassmann 

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

8

Polecamy audycję Radia Wrocław 
z cyklu „Dźwiękowa historia” 
– „Ostatnia Wielkanoc w Breslau”.

O sytuacji w mieście opowiada 
prof. Tomasz Głowiński z Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W audycji wykorzy-
stano także archiwalne nagrania 
z lat 60., 70. i 80. 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/86252/Dzwiekowa-historia-Ostatnia-Wielkanoc-w-Breslau-POSLUCHAJ
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/86252/Dzwiekowa-historia-Ostatnia-Wielkanoc-w-Breslau-POSLUCHAJ
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ZDJĘCIA:

str. 1,  Widok na zniszczone prezbiterium w kościele 
 pw. św. Wojciecha, ok. 1950/1951, 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 2 Zbieg ulicy Świdnickiej i Oławskiej tuz przy Rynku, 
 w tle ruiny Ratusza, ok. 1950/1951, 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 5 lewa: Katedra pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim 
 w trakcie powojennej odbudowy. 
 Pocztówka ze zbiorów Michała Karczmarka

 prawa: Katedra pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim.  
 Powojenna pocztówka ze zbiorów Michała Karczmarka

str. 7 Wrocławskie ruiny – pozostałości po II wojnie światowej, 
 w tle widoczna wieża ratuszowa w Rynku, ok. 1945/1946., 
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 9 Katedra pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim w pod 
 koniec lat 30. XX w. Pocztówka ze zbiorów Michała Karczmarka 


