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„W hołdzie Polakom – więźniom obozu pracy…” – tak brzmi fragment inskrypcji  
na odsłoniętej 8 maja 1970 r. na gmachu przy ul. Swobodnej tablicy pamiątkowej.  
W ten sposób Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Klub Ludzi ze znakiem P upa- 
miętnili kolejne już miejsce, gdzie w czasie II wojny światowej mieścił się niemiecki  
obóz pracy przymusowej. Przypominając o tym wydarzeniu, polecamy wznowiony  

właśnie zbiór wspomnień polskich robotników przymusowych  
„Niewolnicy w Breslau, wolni we Wrocławiu”.
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Niewolnicy w Breslau, wolni we Wrocławiu

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

W czasie II wojny światowej we Wrocławiu, 
będącym jednym z największych miast III Rzeszy, 
mieściło się kilkadziesiąt obozów pracy przy-
musowej w tym kilka filii obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen. Ich rozmieszczenie na 
terenie miasta opracował w latach 80. Ludwik 
Maluga (1913–1986) – jeden z organizatorów 
i pierwszy przewodniczący Klubu Ludzi ze zna-
kiem P, jaki w ramach Towarzystwa Miłośników 
Wrocławia powstał w 1969 r. i skupiał ponad 
400 osób. W książce pt. „Obozy pracy przy-
musowej we Wrocławiu w latach 1940–1945” 
wydanej w 1987 r. staraniem TMW, opisał 
54 z około 70 obozów, jakie istniały na terenie 

miasta. Zlokalizowane były m.in. w szkołach, 
magazynach, piwnicach, garażach, barakach i róż-
nych pomieszczeniach fabrycznych i w kwate- 
rach prywatnych. Dzieliły się na obozy fab- 
ryczne, zbiorcze, przejściowe, stałe i tymcza-
sowe. Przebywało w nich od kilkudziesięciu do 
kilku tysięcy osób. Trudno dokładnie określić, ile 
osób w sumie, w tym Polaków, zostało w nich 
osadzonych. Szacuje się, że do pracy przymu-
sowej na terenie Niemiec zesłano przynaj-
mniej 1,6 mln Polaków. Według ustaleń Malugi  
w 54 opisanych przez niego obozach znajdowało 
się w sumie ponad 53 tys. osób, z czego ponad 
połowę, ok. 27 tys., stanowili Polacy.



Polecamy miejski serwis informacyjny, współtworzony m.in. przez Centrum Historii Zajezdnia,  
poświęcony 75. rocznicy objęcia Wrocławia przez polską administrację 2

Miejsca związane z polskimi robotnikami przy-
musowymi już od wczesnych lat 50. były we 
Wrocławiu upamiętnianie tablicami lub pomni-
kami. Większość upamiętnień powstała z inic-
-jatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia. 
W sumie oznakowano w ten sposób blisko  
30 lokalizacji.

Same upamiętnienia miejsc pobytu i katorżni-
czej pracy polskich robotników przymusowych 
to jednak zbyt mało, by pamięć o tym, czego 
doświadczyli w czasie II wojny światowej, nie 
zaginęła. Z tego względu w 1995 r. staraniem 
TMW, pod patronatem ówczesnego prezydenta 
Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego, ukazał się 
zbiór spisanych w latach powojennych wspomnień 
polskich robotników. Opracowany przez Annę 
Kosmulską tom „Niewolnicy w Breslau – wolni 
we Wrocławiu” stanowi bogate źródło wiedzy na 
temat życia i sytuacji Polaków w Breslau. 

Z okazji przypadającej w tym roku 75. rocznicy 
objęcia Wrocławia przez polską administrację 
Towarzystwo Miłośników Wrocławia podjęło 
się przygotowania drugiego – poszerzonego 
i uzupełnionego – wydania zbioru wspomnień 
byłych robotników przymusowych. Tom ukazał 
się dzięki wsparciu Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. Wraz z wydanym (jako 
reprint) w ubiegłym roku przez Centrum 
Historii Zajezdnia zbiorem wspomnień człon-
ków dawnej Polonii wrocławskiej pt. „Do nich 
przyszła Polska”, książka ta stanowi zapis tra-
gicznego obrazu życia w wojennym Breslau. 
Obie publikacje wzajemnie się uzupełniają 
i powinny stać się obowiązkową lekturą dla 
współczesnych mieszkańców Wrocławia. 
Nowe wydanie książki „Niewolnicy w Breslau  
– wolni we Wrocławiu” już wkrótce trafi do 
sprzedaży – będzie do nabycia m.in. w księ-
garni turystycznej przy ul. Wita Stwosza 
oraz w siedzibie TMW w kamieniczce  
„Małgosia” przy ul. Odrzańskiej. Książkę „Do 
nich przyszła Polska” można nabyć w skle- 
pie Centrum Historii Zajezdnia poprzez 
stronę sklep.zajezdnia.org
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