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Od 6 maja 1975 r. Wrocław bawił i świętował, 
trwały bowiem Dni Wrocławia połączone ze 
świętowaniem 30. rocznicy zakończenia wojny 
– wówczas określane jako „rocznica zwycięstwa 
nad faszyzmem, wyzwolenia Wrocławia i powrotu 
Dolnego Śląska do Polski”. Jednym z punktów 
programu było uroczyste odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy na Villi Colonia, którą ufundowało 
Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Krótkie 
okolicznościowe przemówienie do licznie zgro-
madzonych gości, w tym młodzieży szkol-
nej, wygłosił płk Ryszard Majewski, zaś aktu 
odsłonięcia dokonał wiceprezydent Wrocławia 
Andrzej Czuma, któremu towarzyszył płk Omar 
Jachjajew. Napis na tablicy, która w niezmie-
nionej formie, znajduje się tam do dziś, brzmi: 
„W tym domu w niedzielę 6 maja 1945 roku pod-
pisano akt kapitulacji hitlerowskiej załogi Twierdzy 
Wrocław. Bojowy trud żołnierzy radzieckich 
przywrócił Polsce piastowski Wrocław. W XXX 
rocznicę wyzwolenia Wrocławia. Wrocław, 6 maja 
1975 roku”.

Przez prawie 30 lat nie było pewności, gdzie 
podpisany został dokument kończący trwające 
80 dni walki o Festung Breslau. Choć sam temat 
walk budził ogromne zainteresowanie, to oko-
liczności polityczne nie sprzyjały poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie, gdzie do tego doszło, 
tym bardziej, że archiwa nie były dostępne.  

„W tym domu w niedzielę 6 maja 1945 roku podpisano akt kapitulacji hitlerowskiej załogi 
Twierdzy Wrocław” – głosi napis na pamiątkowej tablicy umieszczonej na Villi Colonia 
przy ul. Rapackiego 14 we Wrocławiu i odsłoniętej uroczyście w maju 1975 r. w obec-
ności m.in. płk. Omara Jachjajewa, jednego z radzieckich parlamentariuszy i świad-
ków podpisania aktu kapitulacji Festung Breslau. Dlaczego miejsce to upamiętniono 
dopiero po 30 latach? Dlaczego w Pszennie pod Świdnicą istnieje inna tablica, która 
mówi, że ten historyczny dokument podpisano właśnie tam? Skąd zamieszanie wokół 
miejsca kapitulacji Festung Breslau? Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym odcinku 

„Wrocławskich Historii”.  

7 MAJA 
Villa Colonia czy Pszenno? 

O zamieszaniu wokół wydarzeń sprzed 75 lat 

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Villi Colonia 
przy ul. Mariana Rapackiego 14, 7 maja 1975 r. 

fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Przyjęto wersję, że stało się to w Pszennie pod 
Świdnicą, w domu należącym niegdyś do właści-
ciela tamtejszej cukrowni.

Po raz pierwszy temat walk o Festung Breslau 
poruszyli dwaj ostatni komendanci twierdzy, 
generałowie Hans von Ahlfen i Hermann Niehoff.
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Pamiątkowa tablica na domu przy ul. Świdnickiej 3 w Pszennie 
odsłonięta w 1950 r., fot. za: polska-org.pl   

Dom przy ul. Świdnickiej 3 w Pszennie. Przez blisko 30 lat uważano, 
że to tu gen. Niehoff podpisał dokumenty kapitulacyjne 

fot. za: K. Jonca, A. Konieczny, „Upadek Festung Breslau”, wyd. 1963

W wydanych w 1959 r. wspomnieniach pt. „So 
kämpfte Breslau”, które w Polsce ukazały się 
dopiero w 2008 r. pt. „Festung Breslau w ogniu”, 
ostatni komendant twierdzy, gen. Niehoff, prak-
tycznie nie poruszył tematu kapitulacji – nie ma 
tam ani słowa o miejscu, w którym została pod-
pisana. W 1963 r. ukazała się publikacja wro-
cławskich historyków, Karola Joncy i Alfreda 
Koniecznego, pt. „Upadek Festung Breslau”. Jej 
autorzy napisali: „Po rozmowach w godzinach wie-
czornych 6 maja 1945 r. podpisany został w pod-
świdnickiej miejscowości Pszenno akt kapitulacji 
niemieckiego garnizonu Wrocławia”. Stwierdzenie 
to opatrzyli fotografią domu przy ul. Świdnickiej 3 
w Pszennie. Tym samym potwierdzili obiegową 
opinię, której nie można było w żaden sposób 
zweryfikować w niedostępnych wówczas dla 
badaczy archiwach. Do radzieckich archiwów 
na początku lat 70. dostęp uzyskał płk Ryszard 
Majewski, który w 1972 r. wspólnie z dzienni-
karką Teresą Sozańską wydał „Bitwę o Wrocław”. 
O fakcie podpisania kapitulacji w Pszennie infor-
mowała też pamiątkowa tablica umieszczona 
w 1950 r. na domu, w którym rzekomo miało do 
tego dojść. 

Odsłonięcia tablicy dokonał Andrzej Czuma – wiceprezydent Wrocławia 
(drugi od lewej, w okularach) oraz płk Omar Jachjajew – parlamentariusz 
Armii Czerwonej w trakcie rozmów kapitulacyjnych (pierwszy od lewej), 
7 maja 1975 r., fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”



Przełomem w sprawie dokładnego ustalenia miej-
sca, w którym podpisano kapitulację, była wizyta 
we Wrocławiu płk. Omara Jachjajewa, do której 
doszło w grudniu 1974 r. Jachjajew był jednym 
z parlamentariuszy Armii Czerwonej wyznaczo-
nym do rozmów z przedstawicielami dowództwa 
Festung Breslau, był także świadkiem spotkania 
generałów Niehoffa i Głuzdowskiego, którzy 
byli sygnatariuszami aktu kapitulacji. W czasie 
pobytu we Wrocławiu Jachjajew spotkał się m.in. 
z Ryszardem Majewskim. Wspólnie udało się im 
uściślić i odtworzyć w terenie przebieg wyda-
rzeń związanych z kapitulacją. Stwierdził wów-
czas, że kończący walki o Wrocław dokument 
został podpisany we Wrocławiu w Villi Colonia 
przy ul. Rapackiego 14. Po tej wizycie posze-
rzył swój artykuł pt. „Byłem parlamentariuszem 
do dowództwa Festung Breslau” opublikowany 
w maju 1974 r. w „Wiadomościach” i wydał go 
ponownie w 1975 r. w zbiorze „Wrocławska epo-
peja. Wspomnienia z walk o wyzwolenie miasta 
w 1945 r.” pod redakcją Ryszarda Majewskiego. 
Z całą stanowczością stwierdził tam, że to Villa 
Colonia była miejscem, gdzie Niehoff podpi-
sał dokument o kapitulacji swojego garnizonu. 
Kolejny raz Jachjajew przybył do Wrocławia 
w marcu 1975 r. Wtedy spotkał się m.in. z prof. 
Karolem Joncą, który po wydaniu w 1963 r. napi-
sanej wspólnie z prof. Alfredem Koniecznym 
książki „Upadek Festung Breslau” nadal zgłębiał 
ten temat, analizując dokładnie m.in. otrzymaną 
od Rosjan kopię filmu nagranego 6 maja 1945 r. 
przez por. Omarowa. Jonca wiedział już wtedy, że 
do podpisania dokumentu doszło w Villi Colonia, 
dysponował bowiem listami m.in. od Niehoffa, 
w którym ten wspominał różne szczegóły spotka-
nia z 6 maja 1945 r. Efekty swoich badań Jonca 
opisał w obszernym artykule pt. „Kapitulacja” opu-
blikowanym w miesięczniku „Odra” nr 5 z 1975 r. 

Dzięki ustaleniom Joncy i Majewskiego, potwier-
dzonym m.in. przez Jachjajewa i Niehoffa, 
informacja o roli, jaką 6 maja 1945 r. odegrała 
wrocławska Villa Colonia, stała się niepodważalna.  
Fakt ten niezwłocznie wykorzystało Towarzystwo

Miłośników Wrocławia, które postanowiło ufun-
dować stosowną tablicę. Jej odsłonięcie stało się 
jednym z głównych wydarzeń Dni Wrocławia 
w maju 1975 r. [zob. także „Biała flaga nad 
Wrocławiem, czyli Festung Breslau kapituluje”].

Villa Colonia przy ul. Mariana Rapackiego 14, 1974 r. 
fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

Villa Colonia przy ul. Mariana Rapackiego 14 współcześnie 
fot. Michał Karczmarek

Polecamy materiały Radia Wrocław:  reportaż autorstwa Elżbiety Osowicz pt. „Villa Colonia. Tutaj poddał się Breslau”, reportaż 
autorstwa Piotra Czyszkowskiego i Radosława Bugajskiego pt. „Villa Colonia przejdzie do historii? To w niej podpisano akt kapitulacji 

Festung Breslau”, a także film Joanny Lamparskiej pt. „Villa Colonia. Podróż w przeszłość” oraz film z cyklu Breaking Muse o Villi Colonia
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współpraca:

https://bit.ly/2L3tuuM
https://bit.ly/2L3tuuM
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/32141/Villa-Colonia-Tutaj-poddal-sie-Breslau
ttps://www.radiowroclaw.pl/articles/view/81701/Villa-Colonia-przejdzie-do-historii-To-w-niej-podpisano-akt-kapitulacji-Festung-Breslau-ZOBACZ
ttps://www.radiowroclaw.pl/articles/view/81701/Villa-Colonia-przejdzie-do-historii-To-w-niej-podpisano-akt-kapitulacji-Festung-Breslau-ZOBACZ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=3VdUX24NmEY
https://www.youtube.com/watch?v=jhEi_PolfzI 

