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Wielki Tydzień i Wielkanoc
w Breslau w 1945 r. 

75 lat temu, w 1945 r. wraz z Wielkim Postem nadszedł początek 
upadku niemieckiego Wrocławia – 15 lutego zamknął się pierścień 
wojsk radzieckich wokół Festung Breslau. Kto się nie ewakuował 
z miasta–twierdzy, teraz musiał tu pozostać. Niedziela Wielkanocna, 
która przypadała 1 kwietnia, była jednym z najtragiczniejszych dni 
w dziejach ponad tysiącletniego miasta. Przywołując wydarzenia, 
jakie w okolicach świąt wielkanocnych rozegrały się we Wrocławiu, 
oddajemy głos uczestnikom i świadkom tamtych wydarzeń – 
Niemcom, Polakom i Rosjanom.

WIELKI CZWARTEK
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„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
katolicki duchowny posługujący we wrocławskich parafiach 

„Trudno opisać wydarzenia, jakie nastąpiły w dniach świąt 
Wielkiejnocy. W tym wypadku słowa są zbyt słabe. To, co się stało, 
prześcignęło najgorsze oczekiwania.” 

ks. Ernst Hornig
protestancki duchowny posługujący we wrocławskich parafiach 

„A oto w Wielkim Tygodniu całkiem niespodziewanie przyszedł 
rozkaz, że mieszkańcy co do jednego muszą opuścić Przedmieście 
Oławskie. Ja byłem zdecydowany wytrwać do ostatka przy 
moim kościele parafialnym [kościół pw. św. Maurycego przy 
ob. ul. Traugutta 34]. Ewakuacji ulic trzeba było dokonać w popło-
chu, tj. w ciągu dwóch, trzech godzin. Ewakuowani mogli wziąć 
z sobą tylko najniezbędniejsze przedmioty. Ta przymusowa ewaku-
acja stanowiła preludium do wielkiej klęski ogniowej w Poniedziałek 
Wielkanocny, której przyczyną wedle powszechnej opinii nie był 
nieprzyjaciel, lecz nasze własne samoloty [mowa o nalocie, w któ-
rym Rosjanie wykorzystali zdobyczne samoloty niemieckie]”

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

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

„W całym mieście, w Wehrmachcie i wśród ludności cywilnej, 
odczuwało się tuż przed świętami Wielkiejnocy przygnębiającą, 
napiętą atmosferę.”

ks. Ernst Hornig

„Coś niesamowitego wisi w powietrzu, coś, co wydaje się fizycz-
nie przez nas odczuwalne. Sowieci, na wypadek gdyby miasto nie 
zostało wcześniej poddane, chcą nam urządzić tak gorące Święta 
Wielkanocne, że ich nie zapomnimy. I rzeczywiście spełniają swoją 
zapowiedź.”

Ursula Waage
rodowita wrocławianka, autorka wspomnień z lat 1945–1947 
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„Na okres świąt Wielkanocnych Rosjanie zapowiedzieli przez swe 
głośniki ciężkie naloty. Podobno 750 ciężkich bombowców czekało 
w pogotowiu na lotniskach pod Oleśnicą i Oławą, aby w dniach 
świątecznych atakować naszą twierdzę w nieprzerwanej akcji.”

ks. Paul Peikert 

„Odprawiałem podniosłą liturgię ostatnich dni Wielkiego Tygodnia, 
wprawdzie skromnie i prosto, ale mimo wszystko w miarę możności 
uroczyście. Wzruszeniem napełniał widok parafian ewakuowanych 
na Sępolno, którzy pilnie przychodzili pieszo do kościoła, tak, że te 
nabożeństwa cieszyły się w tych dniach bardzo dobrą frekwencją. 
Uczestniczyli w nich zarówno moi parafianie podopieczni, jak też 
liczni żołnierze, którzy mnie właśnie w tych dniach bardzo absorbo-
wali w konfesjonale i dla innych powodów”.

ks. Paul Peikert 

„Nikt z nas [polskich robotników przymusowych, powstańców 
warszawskich] przy końcu 1944 r., w czasie Bożego Narodzenia 
i na Sylwestra, nie przewidział tragedii i martyrologii, jaka nas 
spotka we Wrocławiu. Nikt nie przewidział, że znajdziemy się 
bezpośrednio na froncie, że znajdziemy się w oblężonym mieści 
oraz, że Wielkanoc 1945 r. będzie najtrudniejszym dniem naszego 
pobytu w Wrocławiu”.

Edmund Jaxa-Nagrodzki
polski robotnik przymusowy

„Ostatnio każdego dnia, kiedy ostrzał zamiera na kilka minut, 
w obrońców [Festung Breslau] walą sowieckie megafony. Od końca 
marca hasła sowieckich spikerów mają inny wydźwięk. Informują 
mieszkańców Breslau, że ich twierdza zostanie zniszczona wszel-
kimi dostępnymi środkami, o ile nadal będzie stawiany opór. […] 
Stalin domaga się w dziennych rozkazach większego zapału i zajęcia 
twierdzy, która już twierdzą właściwie nie jest. […] Przy tych sło-
wach padających z megafonów żołnierze na polu bitwy będącym 
gruzowiskiem, a które niegdyś było jednym z najpiękniejszych miast 
niemieckich, nie mają dobrego przeczucia”.

Rolf Becker
autor wspomnień z okresu oblężenia

„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 Wrocławia na roboty przymusowe 
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„Znowu stosunkowo spokojna noc, jak gdyby nieprzyjaciel nie 
chciał zakłócać żałosnych procesji nędzy, które teraz znów prze-
ciągają miastem [mowa o ewakuacji mieszkańców poszczególnych 
dzielnic]. Są to przecież ofiary szaleńczego dzieła niszczycielskiego 
naszego własnego dowództwa i molocha militaryzmu. Tej nocy 
znów słyszałem gwar głosów gromadzących się wysiedleńców. 
Znowu płacz, głośne skargi i szlochy, gdy żegnali się ze swoim 
domem i swoją dzielnicą.”

ks. Paul Peikert

„To, czego obawialiśmy się i czemu nie mogliśmy zapobiec, stało 
się: mój kościół św. Józefa i wszystkie cztery przyległe budynki 
nasi żołnierze obrócili dzisiaj w gruzy”. 

ks. Walter Lassmann

Wielki Czwartek 
29 marca 1945 r. 
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„Jakże robi się pusto w mojej parafii [św. Maurycego] niegdyś 
tak ludnej, ten dom Boży zaś gotuje się na los wdowy, samotny 
i opuszczony. […] Wewnątrz świątyni [kościół św. Maurycego przy 
ob. ul. Traugutta 34], jak co roku: wielki wysoki krzyż na ołtarzu 
głównym owinięty jest w biały welon […]. Rozpoczyna się uro-
czysta suma, już wcześniej ustalona godz. 7.00 [rano]. Dzisiaj jest 
tylko trzech ministrantów, którzy mi towarzyszą. W inne lata było 
dwóch diakonów i 18 akolitów. […] Liczba parafian skurczyła się. 
[…] Przenoszę Przenajświętszy Sakrament do bocznego ołtarza. 
Grobu świętego w tym roku się nie urządziło. Nie było to możliwe 
z powodu braku sił i koniecznych do tego środków. […] Zdejmuję 
nakrycia z ołtarzy. W ten sposób pozbawiona ozdób świątynia 
stanowi żywy obraz mojej parafii.” 

ks. Paul Peikert

„Na Kaiserbrücke [ob. most Grunwaldzki] trwają prace przy usuwa-
niu ciężkich żelaznych taśm nośnych. I wtedy widzę znów olbrzy-
mią przestrzeń ruin z niesamowitymi górami gruzu po wysadzonych 
domach i rozrzucone po całym placu [ob. pl. Grunwaldzki], niby 
stada mrówek, wielkie gromady ludzi odrabiających pańszczyznę 
[mowa o budowie pola startowego]. Idę w górę Uferstrasse [ob. 
ul. Fryderyka Joliot-Curie] i wzdłuż Hirschstrasse [ob. ul. Mikołaja 
Sępa-Szarzyńskiego]. Gdziekolwiek pójść, wszędzie witają czło-
wieka puste zwaliska po nieprzyjacielskich nalotach, zawalone 
domy, wypalone domy, uszkodzone domy. Im dalej idę na pół-
noc, tym bardziej przykry widok. Przyszedłszy na Lehmdamm 
[ob. ul. Bolesława Prusa], widzę dopiero cały rozmiar zniszczeń tej 
dzielnicy […]. Patrząc w kierunku kościoła św. Michała, widzę trzy 
olbrzymie doły. Pochodzą one z trzech 20-cetnarowych bomb, 
które spadły jedna po drugiej. […] Kościół św. Michała jest od 
zewnątrz ciężko uszkodzony. Bomba trafiła w filar. […] W prezbite-
rium jest olbrzymia i, wysoka i szeroka dziura. Ołtarz główny jest 
wywrócony, dach ciężko uszkodzony. […] w kościele nie można 
już odprawiać nabożeństw. Jeszcze gorzej dostało się plebanii. 
[…] Budzący grozę widok spustoszenia. […] A przecież kościół ś. 
Michała należał do największych, najokazalszych reprezentacyjnych 
budowali sakralnych naszego miasta.”

ks. Paul Peikert 

„Był dziś piękny wiosenny dzień, łagodny i ciepły. Pod wieczór jed-
nak niebo się chmurzy. Oto zapada owa dramatyczna noc męki.”

ks. Paul Peikert
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Wybór i opracowanie: Kamilla Jasińska 
   starszy specjalista w Dziale Redakcja 
   Centrum Historii Zajezdnia 

Współpraca:  Michał Karczmarek 
   wrocławski przewodnik miejski 
   Via Vratislavia 

ZDJĘCIA:

str. 1  Kościół pw. św. Wojciecha – jeden z wielu  
 zniszczonych w okolicach Wielkanocy 1945 r.

str. 4 Zniszczenia wojenne w centrum Breslau. Widok na   
 ul. Schweidnitzer Straße (obecnie ul. Świdnicka) w kierunku  
 Rynku. Od lewej strony zniszczone budynki: Teatru Miejskiego  
 (obecnie gmach Opery), Hotelu Monopol oraz kościoła  
 św. Doroty, 1945 r., fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

str. 6 Most Grunwaldzki w trakcie odbudowy w latach 1945–1947,  
 fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”


