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12 czerwca 1945 r. Zarząd Miejski utworzył we Wrocławiu 12 tymczasowych 
miejskich komisariatów obwodowych pokrywających się terytorialnie z wojennym 
komendanturami rejonowymi, co miało umożliwić przejęcie całej administracji 
miejskiej i poszczególnych zakładów pracy znajdujących się w rękach Armii 
Czerwonej. W rzeczywistości przejmowanie to było procesem, który przeciągnął 
się co najmniej do 1946 r., a w niektórych aspektach nawet i dłużej… Żołnierze 

„bratniej armii” we Wrocławiu czuli się jak u siebie w domu przez blisko 50 lat.  

12 CZerWCA 
  „Bratnia armia” we Wrocławiu i jej ślady

WrOCŁAWSKIe HISTOrIe 

Armia – początkowo zwana Czerwoną, a od 

lutego 1946 r. przemianowana na Radziecką  

– pojawiła się we Wrocławiu pod koniec wojny. 

Zadanie zdobycia Festung Breslau otrzymała 

6 Armia pod dowództwem generała lejtnanta 

Władimira Aleksiejewa Głuzdowskiego, wnuka 

polskiego zesłańca. Po 80 dniach krwawych 

walk twierdza skapitulowała. 6 maja 1945 r.  

o godz. 18.20 dowódca niemieckiego garnizonu 

broniącego miasta podpisał akt bezwarun-

kowej kapitulacji, a już trzy godziny później 

miasto było pełne żołnierzy Armii Czerwonej… 

[zob. „Wrocławskie Historie” 6 maja – „Biała 

flaga nad Wrocławiem, czyli Festung Breslau 

kapituluje”]

Radziecka Wojenna Komendantura we Wro- 

cławiu powstała 8 maja 1945 r. Formalnie 

odpowiadała za bezpieczeństwo i aprowizację 

wszystkich stacjonujących w mieście jednostek, 

a także za nadzorowanie transportów i łącz-

ności z dowództwem 1. Frontu Ukraińskiego  

Widok z lotu ptaka na teren dawnych niemieckich, a później radzieckich koszar wojskowych przy obecnej  
ul. Koszarowej, 2005 r., fot. za: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/08a631e6df18ad011b3ce8dc0406abaeb5de7e2b.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/08a631e6df18ad011b3ce8dc0406abaeb5de7e2b.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/08a631e6df18ad011b3ce8dc0406abaeb5de7e2b.pdf
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Dawne niemieckie koszary Hindenburga, po wojnie będące częścią koszar radzieckich, obecnie 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej; pocztówka  

z ok. 1933–1935 z widokiem z dziedzińca w kierunku wschodnim, fot. za: www.polska-org.pl

Dawne kasyno oficerskie niemieckich koszar Hindenburga przemianowanych po wojnie  
na główną siedzibę Armii Radzieckiej we Wrocławiu; 1933 r. fot. za: www.polska-org.pl

Większa część terenu dawnych koszar należy obecnie do Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Na wielu zabudowaniach warsztatowych i garażowych jeszcze do niedawna widoczne były 

radzieckie napisy, obecnie część jest już zamalowana, choć w niektórych miejscach da się  
jeszcze dostrzec ślady po poprzednich gospodarzach, fot. z 2010 r. za: www.polska-org.pl
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i Kwaterą Główną. W rzeczywistości, zwłaszcza 

w 1945 r. komendantury były elementem 

polityki radzieckiej na tych terenach. 

W pierwszych powojennych latach we Wro-

cławiu stacjonowały jednostki 6 Armii, które  

zajmowały dość znaczną część miasta. Dopiero  

w 1956 r. podpisano polsko-radziecką umowę 

o statusie prawnym wojsk radzieckich stacjo- 

nujących w Polsce. Od tego czasu Wrocław 

był siedzibą radzieckich jednostek łączności  

i zabezpieczenia Północnej Grupy Wojsk Armii  

Radzieckiej. Tu stacjonowały m.in. 587. Bata- 

lion Łączności Radioliniowej (Karłowice), 164.  

Samodzielny Batalion Obrony Przeciwchemicz-

nej (Kozanów), 246. Samodzielny Batalion 

Samochodowy (Ołtaszyn) i 2234. Składnica 

Intendencka (ul. Karmelkowa). Warsztaty 

remontowe techniki pancernej i samochodowej 

mieściły się na Maślicach, zaś na Karłowicach 

przy ul. Koszarowej znajdowała się siedziba 

dowództwa garnizonu, szpital wojskowy, sie-

dziba GRU, a także szkoła dla dzieci oficerów, 

którzy przebywali we Wrocławiu. Oprócz tego 

Rosjanie stacjonowali również na Kozanowie 

przy ul. Połbina, a także na ul. Zwycięskiej  

i ul. Czajkowskiego.

Jednostki garnizonu radzieckiego wycofywały  

się z Wrocławia dopiero w okresie od maja 

1991 r. do października 1992 r. na podstawie 

układu polsko-rosyjskiego. Ostatni rosyjski żoł-

nierz opuścił stolicę Dolnego Śląska 16 czerwca 

1993 r.

Po trwającej blisko pół wieku obecności Armii 

Radzieckiej we Wrocławiu zachowało się kilka 

śladów, choć Armia Radziecka, wycofując się  

z Polski w latach 90. XX w., stosowała raczej 

taktykę zostawiania po sobie „spalonej ziemi”. 

Trwałym śladem jej obecności we Wrocławiu 

są niewątpliwie dwie nekropolie, gdzie pocho- 

wano przede wszystkim żołnierzy walczących 

o miasto w 1945 r. oraz pomniki i obeliski 

poświęcone czerwonoarmistom, które są sys-

tematycznie likwidowane. 

Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej we 
Wrocławiu, tzw. Krzyki

Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej założono 

już w marcu 1945 r. na ponad 4-hektarowej 

reprezentacyjnej działce położonej u zbiegu  

dwóch dróg wylotowych z miasta – Sudeten-

land Strasse i Rennbahn Strasse (obecne ulice 

Karkonoska i Wyścigowa) według projektu 

lejtnanta Armii Czerwonej Sokowina. Uroczysta 

inauguracja cmentarza odbyła się 16 maja 

1945 r. Pierwotnie złożono na nim szczątki 

245 ofiar, ale ostatecznie spoczęło tu 779 

żołnierzy-oficerów. 

Centralnym punktem cmentarza jest monu-

mentalny pięciokątny panteon, wsparty na  

połączonych ze sobą czworokątnych kolumnach.  

Pośrodku umieszczono symboliczną urnę  

w kształcie kielicha. Całość została posadowio- 

na na okrągłej podstawie – schodach, na których  

umieszczono pięć postumentów. W latach 

1947–1951 ustawione były na nich armaty. 

Od gloriety poprowadzono promieniście pięć 

alei: najszersza stanowiąca oś kompozycji, 

prowadzi do bramy głównej usytuowanej przy 

al. Karkonoskiej, dwie przecinające ukośnie 

pola grzebalne prowadzą do bram bocznych, 

Popularna fotografia, publikowana we wrocławskiej prasie, wykonana 
w grudniu 1990 r. ukazująca wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

Wrocławia I kadencji, Pawła Skrzywanka, podającego ogień młodemu, 
radzieckiemu żołnierzowi. Zdjęcie to stało się źródłem wielu anegdot 

komentujących obecność wojsk radzieckich we Wrocławiu,  
fot. Maciej Dudzik / zbiory Pawła Skrzywanka 
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pozostałe – na tyły nekropolii. Najbardziej 

charakterystycznymi elementami, czyniącymi 

ten cmentarz łatwo rozpoznawalnym, jest 

niewątpliwie ustawiona na cokołach broń 

pancerna. Przy bramie głównej dwie armaty 

dywizyjne wz. 1942 ZiS 3 kalibru 76,2 mm 

oraz bramach bocznych cztery czołgi T-34/85 

wyprodukowane w czasie wojny przez Zakład 

183 Niżnyj Tagił. 

Cmentarz ten wielokrotnie przechodził moder- 

nizacje, kilkukrotnie też zmieniał się kształt 

grobów. Ostatni poważny remont został prze- 

prowadzony w latach 2010–2012 dzięki środ-

kom przekazanym przez Ambasadę Rosyjską  

w Polsce. 

5 maja 1980 r. odsłonięto wmurowaną w jeden  

z postumentów pod panteonem tablicę poświę- 

coną generałowi-majorowi Iwanowi Siemiono-

wiczowi Połbinowi, dwukrotnemu bohaterowi 

ZSRR. Zginął 11 lutego 1945 r. – zestrzelono 

go w trakcie ataku samolotem bombowo-

nurkującym Pe-2 wykonywanym na stanowiska 

artylerii przeciwlotniczej w rejonie tzw. Lasku 

Oporowskiego. 

Tablica pamiątkowa umieszczona na podstawie czołgu po lewej stronie 
od wejścia. Analogiczna w języku rosyjskim znajduje się na podstawie  

po prawej stronie, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Wejście na Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Glorieta w centralnej części Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia
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kącie symbolizującym otwartą księgę umiesz-

czono wypisane w języku rosyjskim nazwiska 

około tysiąca zidentyfikowanych poległych 

żołnierzy z ogólnej liczby ponad 7000 złożo-

nych tu szczątków.

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich na Skowro-
niej Górze 

Poległych w walkach o Wrocław oficerów 

chowano na nekropolii przy ob. ul. Karkonoskiej, 

zaś dla zmarłych podoficerów i szeregowych 

żołnierzy Armii Czerwonej utworzono w 1945 r.  

zupełnie inny cmentarz – przy obecnej ul. Dział- 

kowej. Większość pochówków na tej nekropolii 

należy jednak datować na marzec 1948 r., 

kiedy to w ramach uczczenia 30. rocznicy 

powstania Armii Czerwonej władze Wrocławia 

przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę 

akcję porządkowania miejsc pochówku żoł-

nierzy radzieckich i właśnie na cmentarz przy 

ul. Działkowej przeniesiono wiele ciał poległych 

w 1945 r. żołnierzy, których pochowano na 

prowizorycznych cmentarzach w różnych czę-

ściach miasta. 

Podczas prowadzonej w latach 1965–1967 

przebudowy cmentarza nadano tej nekropolii 

kształt prostokąta przeciętego linią alei 

głównej. Po obu jej stronach znajduje się 379 

zbiorowych kwater ze szczątkami. Perspektywę 

zamyka pomnik w formie ściany, który został 

wykonany wg projektu Łucji Skomorowskiej- 

Wilmowskiej. Na nieco spłaszczonym sześcio- 

Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej na Skowroniej Górze, fot. Michał Karczmarek

Na płytach pomnika wypisane są nazwisko ok. tysiąca 
zidentyfikowanych żołnierzy, fot. Michał Karczmarek
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Nieistniejący Cmentarz Żołnierzy Armii Czer-
wonej na Brochowie 

W trakcie toczonych w lutym 1945 r. walk 

o Festung Breslau na jednym z kierunków 

natarcia znalazła się podwrocławska miejsco-

wość Brochów, obecnie znajdująca się w gra- 

nicach miasta. Poległych w walkach żołnierzy 

pochowano na prowizorycznym cmentarzu 

zorganizowanym w miejskim parku usytuowa-

nym w willowej części Brochowa. Na niespełna 

90 m2 złożono szczątki 169 żołnierzy. Na 

przełomie lat 40. i 50. nekropolię zlikwidowano, 

przenosząc szczątki na Skowronią Górę. Jedyną 

pamiątką po istniejącym niegdyś w tym miejscu 

cmentarzu był przez długie lata pomnik. Skła-

dał się on z trzech części: podstawy, cokołu, na  

dr Krzysztof Popiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

współpraca:

którym umieszczono tablicę z napisem „Wieczna  
pamięć żołnierzom Armii Radzieckiej poległym 
w bojach o wyzwolenie miasta Wrocławia od 
niemieckich faszystów 1945 r.” oraz obelisku 

przyozdobionego czerwoną gwiazdą. Pomnik 

został zlikwidowany 6 września 2018 r.

Pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich – do 2018 r. była to jedyna pozostałość po istniejącym niegdyś na Brochowie  
niewielkim cmentarzu radzieckim; fot. z 2016 r., Michał Karczmarek  


