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Nadszedł pam iętny dla Śląska rok 1945. Bohaterska Armia Ra
dziecka zwycięsko zadaje cios za ciosem armii hitlerowskiej i zmu
szają do ucieczki poza rubieże Śląska — za Odrę i Nysę Łużycką.

Dziesiątki zahartowanych w bojach dywizji radzieckich wcho
dzących w skład pięciu frontów przeszły dn. 10—12 stycznia 1945 do 
gigantycznej ofensywy na przestrzeni 1200 km — od Bałtyku przez 
K arpaty i Węgry do Jugosławii. W ciągu dziesięciu dni zwycięska 
armia przełamała szereg linii obronnych zbudowanych między Wisłą 
a Odrą, osiągnęła linię Odry i stworzyła na zachodnim jej brzegu 
przyczółek, który jak pięść pancerna zagrażał bezpośrednio Berli
nowi.

Ofensywa zimowa 1945 r. wyszła z pozycji wyjściowych, osiąg
niętych w 1944 r. w wyniku dziesięciu druzgocących uderzeń — po
zycji przebiegających wzdłuż dolnego biegu Niemna, na zachód od 
Augustowa, wzdłuż Biebrzy, Narwi, środkowej Wisły, Wisłoki, na 
zachód od Jasła i przecinających Karpaty.

Niemieckie dowództwo rozporządza teraz mniejszymi siłami ni z 
w latach poprzednich, pod ciosami Armii Radzieckiej'* bowiem 
w 1944 r. rozpadła się koalicja hitlerowska, a Bułgaria i Rumunia 
nie tylko oderwały się od hitlerowskich Niemiec, lecz ponadto wy
powiedziały im wojnę. Ponadto poniesione na wschodnim froncie 
straty Niemiec były tak ogromne, że żadne totalne czy supertotalne 
mobilizacje nie były w stanie uzupełnić straconych tam najlepszych, 
wyborowych dywizji.

Duch moralny armii hitlerowskiej był poważnie osłabiony. Spoi
stość jej utrzymywała się jedynie przez terror stosowany przez ofi



cerów i esesowców wobec żołnierzy oraz poprzez goebbelsowską 
propagandę wmawiającą żołnięrzom, że zwycięstwo zostanie osiąg
nięte dzięki cudownej broni, przy pomocy której zostanie pokonana 
Armia Radziecka.

Nieancy hitlerowskie były zresztą zdolne jeszcze do stawiania 
oporu dzięki mało zniszczonemu przemysłowi wojennemu, wykorzy
stującemu zasoby gospodarcze krajów okupowanych oraz spędzonej 
z całej Europy wielomilionowej armii robotników — niewolników.

Dowództwo niemieckie wykorzystywało ponadto zdradziecką po
stawę imperialistycznych kół Stanów Zjednoczonych i Anglii. 
Wprawdzie wspaniałe zwycięstwa Armii Radzieckiej odnoszone 
w 1944 r. zmusiły amerykańskie i angielskie koła rządzące do otwar
cia drugiego frontu na terenie Francji, jednak front ten nie miał by
najmniej na celu przyjścia z konkretną pomocą Armii Radzieckiej. 
Chodziło o usadowienie się w Europie Zachodniej, o przekształcenie 
jej w bazę wypadową dla planowanej wojny przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu.

O prawdziwych zamiarach amerykańskich kół imperialistycznych 
świadczy opublikowany dnia 24 czerwca 1941 r. w dzienniku „New 
York Times“ artykuł ówczesnego senatora, a późniejszego prezyden
ta Stanów Zjednoczonych, H arry Trumana, który cynicznie stw ier
dza: „Jeśli zobaczymy, że wygrywają Niemcy — powinniśmy poma
gać Rosji, jeśli zwyciężać będzie Rosja — należy wówczas pomagać 
Niemcom i w ten sposób niechaj wykrwawią się wzajemnie jak naj
bardziej “.

Niemcy utrzym ywali tylko nieznaczne siły wojenne na zachodzie, 
główne ich siły bowiem były związane na froncie wschodnim. 
W szczytowym momencie walki na froncie wschodnim Niemcy mieli 
257 dywizji, na froncie zachodnim zaś i południowym łącznie 75 dy
wizji, których stan liczebny nie przekraczał 50% etatów, a zdolność 
bojowa była znacznie niższa. Stworzyło to możliwość szybkiego po
suwania się wojsk anglo-amerykańskich przez teren Francji i Belgii.

Niezależnie od ciężkiej sytuacji m ilitarnej klika hitlerowska nie 
straciła jeszcze nadziei i nie miała zamiaru przyznać się do klęski, 
przy czym nadzieje swe opierała na dwu zasadniczych przesłankach:

1) Nie doceniając realnej siły Armii Radzieckiej i przeceniając 
swe własne siły dowództwo niemieckie uważało, że wielki wysiłek 
walk w 1944 r. wyczerpał poważnie siły Armii Radzieckiej, nie bę
dzie ona zatem w stanie podjąć w najbliższym czasie nowej ofensy
wy. Gdyby zaś ofensywa taka została podjęta, siła jej będzie znacz



nie mniejsza i armie hitlerowskie będą w stanie zatrzymać ją na 
uprzednio rozbudowanych i potężnie umocnionych pozycjach obron
nych, jakie przecinały kilkoma liniami tereny położone między Wi
słą a Odrą.

2) Znając prawdziwe nastroje kół imperialistycznych Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii — które nie pragnęły bynajmniej 
likwidacji imperializmu niemieckiego i udzielenia realnej pomocy 
Armii Radzieckiej, lecz maksymalnego przeciągania wojny i osłabie
nia zdolności konkurencyjnej Niemiec i Japonii oraz osłabienia Związ
ku Radzieckiego — imperialiści niemieccy pragnęli rozbicia koalicji 
antyhitlerowskiej i zawarcia odrębnego pokoju z imperialistami ame
rykańskimi. Nadzieje swe klika hitlerowska opierała również na ro
kowaniach z imperialistami amerykańskimi i angielskimi, które 
w sprzyjających okolicznościach miały doprowadzić do przekształce
nia toczącej się wojny w krucjatę antyradziecką.

W tej sytuacji — zdając sobie sprawę z nastrojów mas ludowych, 
które stały na przeszkodzie w realizacji tych daleko sięgających pla
nów i pragnęły likwidacji faszyzmu oraz popierały wojnę wyzwo
leńczą Związku Radzieckiego — politycy hitlerowscy postanowili 
energicznie wpłynąć na zmianę stanowiska imperialistów anglo- 
amery kańskich.

W ykorzystując bierną taktykę dowództwa anglo-amerykańskiego 
na froncie zachodnim dowództwo hitlerowskie postanowiło przejąć 
inicjatywę w swoje ręce i utworzywszy silne zgrupowanie pancerne 
zadać depczącym w miejscu armiom anglo-amerykańskim mocne 
uderzenia. Sukces tej zaczepnej operacji miał według zamierzeń Hi
tlera wytworzyć sytuację, która by zmusiła alianckie imperialistycz
ne koła polityczne do zmiany frontu i zawarcia odrębnego pokoju 
z Niemcami.

W połowie grudnia 1944 r. silne i energiczne zgrupowanie nie
mieckie składające się z dwu armii pancernych uderzyło na Liege 
z zamiarem rozbicia I Armii amerykańskiej, dojścia do Antwerpii, 
odcięcia IX Armii amerykańskiej, II brytyjskiej i I kanadyjskiej dla 
zgotowania im drugiej Dunkierki.

W ciągu siedmiu dni obrona amerykańska została przerwana na 
szerokości 100 km i dokonany został wyłom o głębokości ponad 
100 km. Dowódcy wojsk brytyjskich i amerykańskich: marszałek 
Montgommery i generał Eisenhower nie byli w stanie opanować sy
tuacji, co zmusiło premiera Wielkiej Brytanii W. Churchilla do zwró-



cenią się do rządu ZSRR z prośbą o pomoc przez przyśpieszenie prze
widywanej na wschodnim froncie radzieckiej ofensywy zimowej.

„Na zachodzie toczą się bardzo ciężkie boje i w każdej niemal 
chwili Dowództwo Naczelne może się znaleźć wobec potrzeby po
wzięcia poważnej decyzji. Z własnego doświadczenia zdaje Pan so
bie sprawę z tego, jak  wielkie obawy budzi sytuacja, w której, po 
chwilowej utracie inicjatywy, zachodzi potrzeba obrony na szerokim 
froncie. Byłoby niezwykle pożądane, a nawet niezbędne, gdyby ge
nerał Eisenhower mógł w ogólnych zarysach znać Pana zamiary, któ
re, rzecz jasna, muszą zaważyć na wszystkich jego i naszych waż
niejszych decyzjach... Będę wdzięczny, jeśli mógłby mi Pan zako
munikować, czy możemy w ciągu stycznia liczyć na wielką ofensywę 
rosyjską na froncie Wisły albo gdziekolwiek indziej, oraz podać mi 
wszelkie inne szczegóły, które uzna Pan za stosowne... traktuję 
sprawę jako pilną".

Wykonując sojusznicze zobowiązanie Naczelne Dowództwo Armii 
Radzieckiej przystąpiło na osiem dni przed przewidzianym term i
nem, dnia 12 I 1945 r., do ofensywy nie zważając na szczególnie tru 
dne warunki atmosferyczne i niski pułap chmur utrudniające dzia
łanie lotnictwa i pełne wykorzystanie artylerii. Wychodząc ze słusz
nej oceny sił własnych i przeciwnika oraz sytuacji na froncie do
wództwo radzieckie postanowiło przejść do ofensywy równocześnie 
na całym froncie. Opracowana przez Naczelne Dowództwo Armii 
Radzieckiej koncepcja gigantycznej ofensywy przewidywała:

1. Koncentryczne uderzenie siłami trzeciego frontu białoruskie
go pod dowództwem generała armii Czerniachowskiego znad Niem
na i siłami drugiego frontu białoruskiego pod dowództwem marszał
ka Rokossowskiego znad Narwi dla odcięcia i zniszczenia ugrupo
wania niemieckiego w sile ponad 30 dywizji na ziemi mazurskiej. 
Niemcy zbudowali tutaj w ciągu szeregu lat skomplikowany system 
umocnień i ciężkich schronów połączonych wszelkiego rodzaju prze
szkodami przeciwczołgowymi i przeciw piechocie. Jeszcze w czasie 
wojny wykopano tu przy pomocy ludności cywilnej i jeńców wo
jennych duże ilości rowów przeciwczołgowych i ciągłych oraz 
przygotowano pola minowe i inne przeszkody.

2. Połączone uderzenie pierwszego frontu białoruskiego pod do
wództwem miarszałka Żukowa spod Warszawy i z przyczółków pod 
Warką, Kazimierzem i Puławami oraz pierwszego frontu ukraiń
skiego pod dowództwem marszałka Koniewa w  kierunku Wrocławia 
i Berlina z zadaniem przerwania głębokiej strefy obronnej, rozbudo



wanej między Wisłą a Odrą w siedem głównych linii obronnych i du
żą ilość linii pośrednich, oraz osiągnięcie linii Odry i utworzenie na 
jej lewym brzegu przyczółków dla kontynuowania natarcia na Ber
lin. Wyzwolenie Śląska z jego potężnym przemysłem zbrojeniowym 
miało tu niesłychanie ważne znaczenie. Na terenie między Wisłą 
a Odrą w pasie działań wymienionych dwóch frontów broniły się 
dziesiątki dywizji niemieckich.

3. Wojska czwartego frontu ukraińskiego pod dowództwem ge
nerała armii Piętrowa walczyły w ciężkich górzysto-lesistych tere
nach K arpat posuwając się w kierunku Przełęczy Jabłonkowskiej 
i Moraw.

Ten gigantyczny swymi rozmiarami i charakterystyczny swą 
śmiałością plan wymagał precyzyjnego opracowania wszystkich ope
racji i doskonałego skoordynowania działań wszystkich frontów.

Dla wyzwolenia Śląska zasadnicze znaczenie miały operacje pier
wszego frontu ukraińskiego i te będą przedmiotem naszej uwagi.

Jeszcze latem 1944 r. w wyniku śmiałego uderzenia wojsk pierw
szego frontu ukraińskiego został uchwycony przyczółek sandomier
ski. Dowództwo niemieckie zdawało sobie sprawę z ważności utrzy
mania tego przyczółka i starało się wielokrotnie powtarzanymi prze- 
ciwuderzeniami zlikwidować go. Usiłowania te nie zostały jednak 
uwieńczone powodzeniem. Z tego właśnie przyczółka wyszło natar
cie skierowane na Częstochowę, Kraków i Wrocław.

Obrona potężnej kuźnicy uzbrojenia, jaką był Górny Śląsk, mia
ła duże znaczenie w planach dowództwa niemieckiego. Zostały tu 
zgrupowane poważne siły, które miały bronić na linii średniej Wisły 
i Wisłoki podejścia do Śląska a przez Śląsk do Czechosłowacji.

Na wąskim stosunkowo odcinku zostały skoncentrowane silne 
ugrupowania pancerne z innych odcinków frontu. Koncentrując na 
silnie ufortyfikowanym odcinku duże siły dowództwo niemieckie 
pragnęło za wszelką cenę utrzymać tutaj obronę a działania wojenne 
skierować na tory wojny pozycyjnej.

Obrona została zbudowana w trzech głównych, silnie ufortyfiko
wanych liniach: 1. wzdłuż lewego brzegu Wisły i Wisłoki i dalej 
w kierunku południowym, 2. od Krotoszyna w kierunku Opola i da
lej w oparciu o linię Odry, 3. na zachodnim brzegu Odry w oparciu 
o miasta Racibórz, Opole, Wrocław i Głogów.

Między tymi zasadniczymi liniami obronnymi znajdowały się je
szcze linie pośrednie powiązane z Nidą, Pilicą, W artą i innymi rze
kami. Pas obrony niemieckiej na przyczółku sandomierskim wyno



sił 30 km i składał się z 3 pozycji obronnych o głębokości 3—8 km, 
opartych o żelbetonowe schrony w przeciętnej liczebności 10 na 
1 km frontu. Przełamanie tej obrony powierzono wojskom pierwsze
go frontu ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa. Sze
fem sztabu frontu był wówczas gen. armii Sokołowski. Główne ude
rzenie zdecydowano zadać na wąskim odcinku frontu z przyczółka 
sandomierskiego w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Uderzenie 
pomocnicze skierowane zostało z linii Wisłoki na Kraków i Katowice.

Konsekwentne realizowanie tak genialnie rozpracowanego planu 
pozwoliło uratować kopalnie, huty, fabryki i miasta Górnego Śląska 
od zniszczenia, a dziesiątki tysięcy ludzi spędzonych z całej Europy 
do obozu śmierci w Oświęcimiu od wymordowania. Gwałtowne tem 
po ucieczki nie pozwoliło Niemcom zrealizować ich niszczycielskich 
planów polegających na zamienianiu w gruzy i ruiny przemysłu 
i miast śląskich oraz wymordowaniu świadków ich zbrodni w Oświę
cimiu. Decydujące znaczenie miała tutaj szybkość manewru, a przede 
wszystkim bohaterstwo żołnierzy, których specyfika manewru po
zbawiła możliwości korzystania z pomocy artylerii i lotnictwa, gdyż 
te obok niszczenia obiektów wojskowych niszczyłyby również obiek
ty przemysłowe i silnie skoncentrowane ośrodki zamieszkałe przez 
ludność cywilną.

Operacje te przeprowadziły skoncentrowane nad Wisłą, od ujścia 
Sanu do Annopola i na przyczółku sandomierskim między ujściem 
Wisłoki a Sanu, wojska pierwszego frontu ukraińskiego. Działania 
piechoty i kawalerii wspierały wojska pancerne generałów Rybałki, 
Leluszenki i Połubojarowa. Natarcie zostało rozpoczęte dnia 12 sty
cznia 1945 r. Niesprzyjające w arunki atmosferyczne, opady śnieżne 
i słaba widoczność utrudniały działalność lotnictwa i korektę ognia 
artyleryjskiego, niemniej duże skoncentrowanie ognia oszołomiło 
i zdezorientowało obronę niemiecką. Nie pomógł wydany w grudniu 
1944 r. specjalny rozkaz Hitlera nakazujący utrzymać pozycje „za 
wszelką cenę“. Tysiące trupów niemieckich pokryły przedpole, 
a w końcu dnia wprowadzono w dokonane wyłomy radzieckie jed
nostki pancerne, które w szybkim tempie te wyłomy rozszerzyły.

13 stycznia wprowadzono w dokonane wyłomy wojska pancerne 
generała Leluszenki, które otrzymały zadanie szybkiego posuwania 
się w kierunku Częstochowy i Wrocławia, oraz wojska pancerne ge
nerała Rybałki z zadaniem posuwania się w kierunku Krakowa 
i Katowic. Wojska te otrzymały rozkaz utrzym ania szybkiego tern-



pa marszu i unikania przewlekłych walk. Silniejsze ośrodki oporu 
miały być okrążone.

Tempo ofensywy uniemożliwiło hitlerowcom utrzym anie się na 
przygotowanych zawczasu umocnionych pozycjach w rejonie Kielc 
i Chęcin, gdzie skoncentrowane zostały odwody niemieckie składa
jące się z piechoty i wojsk pancernych. Ugrupowanie to zostało okrą
żone przez wojska generała Leluszenki, a następnie uderzeniem od 
północy przyparte do Czarnej Nidy. Tam rozbiła je nacierająca od 
wschodu piechota.

15 stycznia zostają wyzwolone Kielce i ofensywa szybko rozwija 
się w kierunku Częstochowy. W marszu zostają sforsowane rzeki Pi
lica i Warta, a 17 stycznia oddziały radzieckie wkraczają do Często
chowy, gdzie wyzwalają 60 000 ludności warszawskiej osadzonej 
przez hitlerowców w częstochowskim obozie. Po wyzwoleniu Często
chowy armia pancerna generała Rybałki, posuwająca się dotychczas 
w kierunku zachodnim, dokonuje przegrupowania, a następnie zmie
nia kierunek na południowy. Ofensywa rozwija się teraz w dwóch 
zasadniczych kierunkach: w kierunku Kępna, Oleśnicy i Wrocławia 
oraz w kierunku Olesna i Opola. Ten drugi kierunek ma na celu za
ciśnięcie pierścienia wokół sił niemieckich skoncentrowanych na 
Śląsku, a szczególnie w śląskim okręgu przemysłowym.

W tym czasie nad Nidą rozstrzygają się losy Krakowa. Obydwa 
brzegi Nidy były silnie umocnione, sama zaś rzeka, płynąca szeroką 
błotnistą doliną, stanowiła trudną do przebycia przeszkodę. Hitle
rowcy wyposażyli cały rejon w gęstą sieć środków ogniowych, które 
utrzymywały każdy m etr kwadratowy pod ogniem. Tempo uderzenia 
nie pozwoliło jednak Niemcom na należyte obsadzenie Nidy i woj
ska radzieckie szybko opanowały Jędrzejów, Działoszyce i Kazimie
rzę Wielką. Po sforsowaniu Nidzicy i Szreniawy, stanowiących przed- 
krakowskie linie obronne, walka potoczyła się na przedmieściach 
Krakowa.

Kraków był jednym z najsilniejszych ośrodków obronnych nad 
Wisłą. Miasto przygotowane było do obrony od strony wschodniej, 
gdzie na przedpolach były rozbudowane liczne punkty oporu. Do
wództwo radzieckie okazało się jednak mistrzem manewru i natar
cie na Kraków wyszło z kierunku północno-zachodniego, skąd Niem
cy nie spodziewali się ataku. Szybkim uderzeniem piechoty i czoł
gów miasto zostało wyzwolone. W czasie walk artyleria milczała, by 
nie zniszczyć drogich sercu Polaka zabytków architektury, bibliotek, 
muzeów i uczelni.



Z Krakowa natarcie wojsk radzieckich rozwija się w kierunku 
Katowic. Dowództwo niemieckie nie traci jednak nadziei, że uda mu 
się powstrzymać nacierające wojska i utrzym ać obronę na Śląsku. 
W tym celu ściąga odwody z innych odcinków frontu. Z kierunku 
południowego próbuje przeciwuderzać 17 armia pancerna, zostaje 
jednak zmuszona do wycofania się do rejonu Bielska, a następnie 
na podgórze Sudetów.

Wojska centrum pierwszego frontu ukraińskiego w dniu 19 sty
cznia, w dniu wyzwolenia Krakowa, zajmują Kluczbork, zaś lewe 
ich skrzydło osiąga następnego dnia Lubliniec. Pierścień wokół okrę
gu przemysłowego zaciska się coraz bardziej. 22 stycznia wojska ra
dzieckie wkraczają do Tarnowskich Gór i do Pyskowic, a następnego 
dnia opanowują Opole i Gliwice. 24 stycznia nacierające ze wschodu 
wojska osiągają Chrzanów, a wojska centralnego odcinka frontu 
wkraczają do Zabrza. W ciągu trzech następnych dni, do 27 stycz
nia, wojska centrum i lewego skrzydła pierwszego frontu ukraiń
skiego w składzie armii dowodzonych przez generałów Gusiewa, Ku- 
roczkina i Korobnikowa wkroczyły do Katowic i opanowały cały 
górno-śląski okręg przemysłowy. Wielkie zakłady pracy zostały opa
nowane dosłownie w ruchu. Manewr był tak niespodziewany dla 
dowództwa niemieckiego, że w dniu 24 stycznia — dniu opanowania 
Gliwic przez oddziały Armii Radzieckiej — wyszła tam jeszcze ga
zeta niemiecka zapewniająca ludność o wielkich sukcesach hitlerow
skich na odcinku częstochowskim.

Zamierzenie dowództwa radzieckiego — ocalić śląski okręg prze
mysłowy od zniszczeń i w nienaruszonym stanie przekazać go naro
dowi polskiemu — zostało zrealizowane całkowicie. Wspaniałe jest 
bohaterstwo żołnierza radzieckiego, który szedł na wroga z granatem 
i automatem, bez wsparcia artylerii i lotnictwa, nie szczędząc sił 
i krwi, by uratować dla braci Polaków w arsztaty pracy stanowiące 
dziś serce Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie było chyba Pola
ka, który by z głębokim niepokojem nie oczekiwał wieści o przebie
gu operacji śląskiej mającej zadecydować o gospodarczym obliczu 
Polski Ludowej.

Ważnym czynnikiem decydującym o tym, w jakim stopniu oku
pantowi niemieckiemu uda się zniszczyć śląskie kopalnie, huty i za
kłady przemysłowe, była postawa robotnika śląskiego, który w tych 
dniach przejawił niebywałe bohaterstwo i poświęcenie ratując — czę
sto z narażeniem życia — poszczególne zakłady pracy przed ruiną.



Czołową, decydującą siłą w tej walce była Polska Partia  Robot
nicza. Peperowcy, dawniejsi członkowie i sympatycy KPP, dawni 
członkowie Lewicy Związkowej, uczestnicy walk rewolucyjnych 
międzywojennego dwudziestolecia, uczestnicy powstań śląskich nie 
tylko natychm iast w niesłychanie trudnych w arunkach stanęli do 
uruchomienia zakładów przemysłowych, elektrowni, wodociągów, 
kopalń i hut, ale przede wszystkim współdziałali z wkraczającymi 
oddziałami radzieckimi oraz hamowali zamierzenia wycofującego się 
wroga.

Okręgowy Komitet PPR jeszcze w m aju 1944 r. zwrócił się do 
ludu śląskiego z odezwą, w  której precyzował program polityczny 
PPR, gdzie czytamy:

„Otwarła się dla nas, Ślązaków, »brama« dla zjednoczenia pod 
sztandarami Demokracji... nie uda się sanacji i naszej rodzimej re
akcji stworzyć ze Śląska terenu ich pryw atnych interesów. Idziemy 
do walki o Polskę wolną, suwerenną i demokratyczną, o słupy gra
niczne do Odry...

„Chcemy Polski Demokratycznej, utrzym ującej i opierającej się 
o dobre i przyjazne stosunki ze Związkiem Radzieckim. Śląsk był 
z dawien dawna i obecnie zostanie ziemią polską".

Program ten był niewątpliwie poważnym czynnikiem mobilizu
jącym bojowość i aktywność polskiego robotnika do walki o w arsztat 
pracy, który przestanie być własnością znienawidzonych kapitali
stów niemieckich i przejdzie do rąk ludu polskiego.

W następnych miesiącach poszczególne komitety podokręgowe 
czy dzielnicowe otrzymały szczegółowe wytyczne na okres, kiedy 
ziemia śląska stanie się terenem  wyzwoleńczej operacji. Każdy za
kład przemysłowy, każda kopalnia czy huta miały precyzyjnie, do 
najdrobniejszych szczegółów rozpracowany przez hitlerowskie kie
rownictwo plan zniszczenia w momencie, kiedy stanie się faszystom 
niepotrzebny. Kopalnie miały zostać zatopione, cenniejsze urządze
nia fabryczne i hutnicze wywiezione a pozostałe wysadzone w po
wietrze. Jednak Partia przeciwdziałała. Poszczególni członkowie 
otrzymali zadania sabotowania pracy przy demontażu, śledzenia, do
kąd zostały przewiezione poszczególne urządzenia, niedopuszczenia 
do wysadzania czy zatapiania kopalń i ich urządzeń posiadających 
decydujące znaczenie.

Działające na tym terenie oddziały AL nawiązały kontakt ze zbli
żającymi się oddziałami radzieckimi i oddały im się do dyspozycji. 
Poszczególne grupki alowców służyły oddziałom radzieckim za prze



wodników i przeprowadzały je na tyły wroga oraz informowały o si
łach i rozmieszczeniu sił faszystowskich. Sytuacji sprzyjał fakt, że 
poszczególni dygnitarze hitlerowscy oraz dyrektorzy zakładów prze
mysłowych cichaczem opuszczali swe placówki oddając ich zarząd 
. pod opiekę" personelowi miejscowemu.

Przykładem służyć tu  może załoga elektrowni chorzowskiej sta
nowiącej serce śląskiego okręgu przemysłowego i zasilającej energią 
elektryczną cały okręg przemysłowy. Od dostawy prądu zależał los 
setek wielkich zakładów pracy. Brak prądu oznaczał zatopienie wie
lu kopalń. Pod ogniem artylerii i broni maszynowej personel elek
trowni transportował na teren elektrowni wagony z węglem, rozła
dowywał je, by nie dopuścić do unieruchomienia źródła energii elek
trycznej. W miarę dostawy węgla gaszono i zapalano kotły oraz do
starczano energii elektrycznej tam, gdzie w danym momencie była 
najbardziej potrzebna. Praca była utrudniona przez to, że poszcze
gólne urządzenia elektrowni oraz kable zostały w czasie działań bo
jowych uszkodzone. Bohaterstwo i poświęcenie załogi elektrowni, 
która przez przeciąg tygodnia nie opuszczała swego zakładu pracy 
i nie wychodziła na odpoczynek do domu, przyczyniły się do tego, że 
już 30 stycznia Katowice miały prąd, a 31 stycznia prąd miał Cho
rzów, 1 lutego zaś Katowice zaopatrzono w wodę.

Często o losie poszczególnych zakładów pracy zatrudniających 
setki robotników decydowała postawa kilku jednostek, prawdziwych 
bohaterów pracy, którzy w krytycznym momencie obsługiwali pom
py w kopalniach, urucham iali turbiny w czasie przerw  w dostawie 
prądu, wyłączali gaz i spuszczali żelazo z wielkich pieców ratując je 
przed zamrożeniem.

Już wówczas zacieśniała się współpraca robotników Zagłębia Dą
browskiego z robotnikami śląskimi. Zagłębiacy pomagali w urucha
mianiu zakładów pracy i odbudowywaniu zniszczonych przez hitle
rowców imostów na Przemszy oraz wzmacniali polski element na 
Śląsku w czasie organizowania nowego życia gospodarczego i poli
tycznego w Zagłębiu Śląsko-dąbrowskim,

Jeszcze w czasie okupacji z inicjatywy PPR powstały na terenie 
Zagłębia zalążki przyszłej władzy państwowej, aparatu adm inistra
cyjnego i organizacji społecznych. Zarówno nielegalnie zorganizowa
na Śląsko-dąbrowska Wojewódzka Rada Narodowa, jak też Tereno
we Rady Narodowe odegrały poważną rolę w organizowaniu nowe
go aparatu administracyjnego. Zawczasu zostały również zorganizo
wane w oparciu o oddziały AL kadry przyszłej Milicji Obywatel



skiej, Straży Ochrony Przemysłowej i Straży Ochrony Kolei. Człon
kowie PPR włożyli też niemało trudu w  organizowanie nowych 
związków zawodowych. Przed wyzwoleniem Śląska przez Armię Ra
dziecką w konspiracji powstały związki zawodowe kolejarzy, tram 
wajarzy, górników, pracowników umysłowych i inne.

Gmach przy ul. Dąbrowskiego 22 w Katowicach stał się sztabem 
klasy robotnicze] Zagłębia, pracującym  bez wytchnienia i rozstrzy
gającym sprawy uruchomienia poszczególnych zakładów przemysło
wych, zaopatrzenia klasy robotniczej i tysiące najbardziej skompli
kowanych problemów odbudowy nowego życia. Równocześnie szły 
stąd dyrektyw y w Rybnickie, teren  ciągle jeszcze pozostający w oko
wach okupanta.

O ile życie polityczne koncentrowało się w KW PPR, to życie 
państwowe i gospodarcze koncentrowało się w olbrzymim gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj w nie opalonych pomieszczeniach peł
nomocnik rządu, generał Aleksander Zawadzki, niezmordowanie, 
dniem i nocą, w gronie najbliższych współpracowników organizował 
grupy operacyjne górników, hutników, energetyków i pracowników 
adm inistracji państwowej, którzy w  ślad za wyzwalającą Armią Ra
dziecką obejmowali polskie placówki na wyzwolonym Śląsku.

Zadanie nowopowstających placówek było tym  trudniejsze, że 
szybkie tempo ofensywy wyzwoleńczej Armii Radzieckiej sprzyjało 
powstawaniu na tyłach armii dywersantów i sabotażystów, którzy 
otrzymywali zadanie wykonywania tego, czego nie zrobiła uciekają
ca panicznie faszystowska armia hitlerowska, a więc zniszczenia waż
niejszych ośrodków komunikacyjnych i przemysłowych. W wyniku 
takiej właśnie działalności został wysadzony rurociąg zaopatrujący 
Katowice w wodę, wskutek czego miasto pozbawione było wody 
przez przeciąg pięciu dni.

Z całym naciskiem należy również podkreślić bezinteresowną po
moc, jaką ludność Śląska otrzymała w okresie odbudowy od Związ
ku Radzieckiego. Setki wagonów żywności pomogły wyżywić w naj
trudniejszym okresie ludność pracującą, a dzięki setkom wagonów 
urządzeń przemysłowych i maszyn można było uruchomić przemysł.

*

Kiedy lewe skrzydło frontu wraz z armią pancerną generała Ry- 
bałki wyzwalało śląski okręg przemysłowy, prawe skrzydło frontu 
z armią pancerną generała Leluszenki rozwijało natarcie w kierun
ku zachodnim i w dniu 23 stycznia wyzwoliło Olesno, Kluczbork
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i Namysłów, osiągnęło linię Odry na froncie długości 60 km między 
Opolem i Wrocławiem.

Rozpoczęły się zacięte walki na odcinku Opole — Wrocław o prze
prawy przez Odrę i okrążenie Wrocławia. Z rzeką Odrą związane 
były ostatnie nadzieje dowództwa niemieckiego, które liczyło, że na 
tym odcinku uda mu się zatrzymać ofensywę. Na lewym brzegu 
Niemcy rozbudowali silne umocnienia obrony stałej i skoncentrowali 
tu duże siły. Poważną przeszkodę stanowiła również rzeka, miejsca
mi w okresie spływu kry rozlana do 500 m szerokości. Dywizja zme
chanizowana, która osiągnęła linię Odry, przystąpiła natychmiast do 
forsowania jej środkami podręcznymi i uchwyciła na lewym brze
gu kilka przyczółków. Saperzy przystąpili do budowy mostu i rów
nocześnie zawiązano walki na wschodnich przedmieściach Wro
cławia.

W wyniku uporczywych walk jednostki radzieckie w dniu 6 lu
tego sforsował}' rzekę na szerszym froncie i opanowały miasto Brzeg 
i Borek. W dniu 11 lutego rzeka Odra została sforsowana na szero
kim (160 km) froncie na północny zachód od Wrocławia, przy czym 
natarcie rozwinięto w czterech zasadniczych kierunkach: Żary-2a- 
gań, Bolesławiec, Legnica i Kąty Wrocławskie. Natarcie posunęło się 
o 60 km w głąb niemieckich pozycji obronnych i opanowało Legnicę, 
Lubań, Chojnów, Środę i Bolesławiec oraz zamknęło pierścień wokół 
twierdzy Głogów. W pięć dni później w rezultacie uporczywych walk 
oddziały radzieckie nacierające z kierunku Środy Śląskiej i z kierun
ku Brzegu, przecięły linie kolejowe i arterie wiodące z Wrocławia na 
południe do Kamieńca i na południowy zachód do Świdnicy i Wał
brzycha dokonując okrążenia twierdzy wrocławskiej. W twierdzy 
wrocławskiej okrążone zostały wojska grupy centrum dowodzonej 
przez generała kawalerii Koch-Erpacha, w ilości około 80 000. Ko
mendantem twierdzy wrocławskiej mianowany został generał major 
Krause.

Pozostawiając we Wrocławiu duże ugrupowanie wojsk dowódz
two naczelne armii hitlerowskiej wiązało z tym wielkie nadzieje. 
Zadaniem twierdzy wrocławskiej było zatrzymanie możliwie naj
większych sił radzieckich i osłanianie podejścia do Berlina oraz umo
żliwienie dokonania przegrupowania sił drogą przerzucenia wielkich 
jednostek pancernych z terenów Czechosłowacji na centralny odci
nek frontu dla obrony Berlina. Rozkaz naczelnego dowództwa hitle
rowskiego brzmiał: „Bronić Wrocławia do ostatniej kropli krwi".



Dowództwo radzieckie nie przywiązywało jednak większej wagi 
do faktu zdobycia Wrocławia i po jego okrążeniu pozostawiło nie
znaczne siły pod dowództwem generała Gruzdowskiego z zadaniem 
zlikwidowania kotła, zasadnicze zaś siły radzieckie kontynuowały 
natarcie w kierunku zachodnim i osiągnęły linię Nysy Łużyckiej.

Niemcy posiadali we Wrocławiu stosunkowo duże zgrupowanie 
artylerii i moździerzy, które pozwalały kontrolować drogi prowadzą
ce do miasta i utrzymywać je pod ogniem, niemniej bohaterskie od
działy Armii Radzieckiej coraz bardziej zacieśniały pierścień wokół 
twierdzy wrocławskiej i prowadziły uporczywe walki uliczne
0 miasto.

Wrocław, jak cały Śląsk, był dotychczas nie naruszony działania
mi wojennymi. Śląsk w całych Niemczech był traktowany jako 
schron przeciwlotniczy. W tej sytuacji liczba mieszkańców Wrocła
wia, wynoszącą w 1939 r. około 625 000, wzrosła w latach wojny do 
1000 000. Iluzje nietykalności miasta zostały podważone nalotem 
lotnictwa radzieckiego dokonanym w ostatnich tygodniach 1944 r. 
Ostatni kw artał 1944 r. naruszył również spokój mieszkańców mia
sta, którzy dwa razy w tygodniu i w niedzielę wyjeżdżali na wscho
dnie pogranicze Śląska do budowy okopów i rowów przeciwczołgo- 
wych. W szeregu miast wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej 
powstały obozy gromadzące tysiące urzędników i innych pracowni
ków spędzonych tutaj z Wrocławia do robót fortyfikacyjnych.

Wrocławianie łudzili się jednak, że ich miasto zostanie ogłoszone 
miastem otwartym, a lokalna prasa z artykułam i gauleitera Hankego 
na czele zapewniała, że Armia Radziecka nie dotrze do Wrocławia. 
Podobnie koła wojskowe szerzyły mit o potężnej linii obronnej Kro
toszyn—Opole, najeżonej działami, czołgami i gniazdami karabinów 
maszynowych, linii nie do przebycia. Linia obronna na Odrze została 
według ich zapewnień zbudowana bez rzeczywistej potrzeby „na 
wszelki wypadek'4. Z chwilą rozpoczęcia ofensywy zimowej przez 
Wrocław przepływała nieprzerwanie fala uciekających z terenów na 
zachód od Wisły i Sanu urzędników niemieckich, żołnierzy, kobiet
1 dzieci ciągnących swe mienie na sankach, wózkach dziecięcych, 
a nawet na przewróconych stołach.

Już 20 stycznia miejscowości położone wzdłuż starej granicy pol
sko-niemieckiej otrzymały rozkaz ewakuowania na zachód. 
W tym samym dniu gauleiter Hanke wydał rozkaz opuszczenia mia
sta przez kobiety i dzieci oraz przez wszystkich ludzi niezdolnych do 
noszenia broni. Miasto zostało ogłoszone jako twierdza wbrew na



dziejom mieszkańców liczących na ogłoszenie Wrocławia „otwartym 
miastem". Dworce kolejowe: Główny i Swiebodzki były dosłownie 
oblężone przez kobiety z dziećmi pragnące opuścić miasto. W kierun
ku zachodnim jechały co kilkanaście m inut przeładowane do ostat
nich granic pociągi do Drezna, Berlina, Bawarii i Saksonii. Wieczo
rem tego samego dnia gauleiter Hanke wydał rozkaz: „Kobiety 
i dzieci natychm iast opuszczą miasto udając się piechotą w kierunku 
zachodnim". Ewakuację miasta przeprowadzali esesowcy i dygnitarze 
hitlerowscy.

Noc 20 stycznia zapoczątkowała dantejskie sceny rozgrywające 
się na drogach wiodących na zachód w kierunku Legnicy. Był dwu- 
dziestostopniowy mróz i wysoki śnieg. Kobiety wychodzące z miasta 
z dziećmi i tłumokami pod wpływem zmęczenia pozbywały się ba
gażu, a naw et ciepłej odzieży, byle prędzej znaleźć się na zachodzie. 
Bezbronne kobiety i niewinne dzieci płaciły swym życiem i mękami 
za zbrodnie H itlera i jego kliki. Zamarznięte dzieci porzucano 
w przydrożnych rowach. Przydrożne wsie nie były w stanie wykar- 
mić maszerujących setek tysięcy ludzi, chłopi zamykali swe chaty 
i pozostawali głusi na wszelkie prośby o kawałek chleba czy trochę 
mleka. Wieści dochodzące z dróg uchodźstwa powodowały, że mimo 
najsroższych kar i nacisku hitlerowców we Wrocławiu pozostało 
około 220 000 mieszkańców.

25 stycznia jeńcy radzieccy zatrudnieni we wrocławskich zakła
dach przemysłowych, a osadzeni w znajdującej się we Wrocławiu 
filii obozu śmierci Gross Rosen zostali ewakuowani do Chociebuża. 
Tempo ewakuacji zaczęło słabnąć. Na stacjach stały godzinami po
ciągi poddawane ścisłej kontroli brygad zaporowych szukających de
zerterów  z frontu i mężczyzn zdolnych do noszenia broni. Szerzące 
się masowo na wszystkich odcinkach frontu dezercje zmusiły gaulei- 
tera  Hankego do wydania odezwy „do ludności śląskiej" grożącej 
najsurowszymi karam i — z karą śmierci włącznie — za ukrywanie 
żołnierza lub wydanie mu cywilnego ubrania.

W celu zmniejszenia ilości mieszkańców niezdolnych do aktywnej 
w alki został wydany rozkaz ewakuowania z miasta Volksstumiu 
IV grupy do położonego o 170 km Hoyersweda, przy czym marsz 
obliczony był na 12 dni. Ludność znała jednak losy uchodźców z 20 
stycznia i nikt nie chciał opuszczać miasta. Twierdza zaczęła gorącz
kowo przygotowywać się do obrony. Volkssturm I i II grupy został 
nocą z 25/26 stycznia wyciągnięty z łóżek, zaopatrzony w opaski, ka
rabiny oraz pięści pancerne i wysłany do walki. Hitlerowcy pędzili



więźniów, jeńców i pozostałą ludność do budowania barykad w mie
ście i na przedmieściach. Postanowiono wysadzić w mieście szereg 
budynków, a ich ruiny wraz z wozami tramwajowymi, brukiem 
i płytami chodników miały służyć do budowy barykad. Wysadzeniu 
miały ulec między innymi budynki między ulicą Kazimierza Wielkie
go i Zaułkiem Zamkowym. Zarządzenie to wywołało sprzeciw ze 
strony władz miejskich. 29 stycznia rozeszła się po mieście wiado
mość o rozstrzelaniu na rynku pod pomnikiem Fryderyka II burm i
strza miasta dra Spielhagena, a rozplakatowane ogłoszenia zawiada
miały ludność o wyroku śmierci za to, że ,,bez rozkazu chciał miasto 
i swój posterunek opuścić'4.

Rozstrzelanie burm istrza rozpoczęło okres krwawego terroru 
w stosunku do ludności cywilnej, terroru, który wzmacniał się wraz 
z przedłużaniem okresu oblężenia. Wprawdzie kierownictwo hitle
rowskie rozgłaszało wiadomość o zbliżaniu się od strony Sudetów dy
wizji pancernych na odsiecz miastu, jednak ewakuacja przeprowa
dzana była nadal bardzo intensywnie. Zarządzenie Okręgowej Ko
mendy Wojskowej z 1 lutego przewidywało, że kartki żywnościowe 
otrzym ają tylko mieszkańcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach i za
kładach pracujących dla frontu, przy czym karty winny być stem
plowane w kierownictwach miejscowych grup hitlerowskich.

W mieście wychodziła tylko jedna gazeta — ,,Schlesische Tages- 
zeitung44, organ urzędowy NSDAP, codziennie przepełniona kłamli
wymi i oszczerczymi opisami okrucieństw, jakich dopuszczają się 
rzekomo radzieccy żołnierze na ludności cywilnej. Opisy te były na
turalnie wymysłem chorej fantazji dygnitarzy hitlerowskich, którzy 
pragnęli wytworzyć atmosferę przyspieszającą opuszczenie miasta 
przez ludność cywilną. Ponieważ gazety tej nikt nie kupował, hitle
rowcy kolportowali ją  bezpłatnie.

W ostatnich dniach stycznia dowództwo wojsk grupy centralnej 
objął znany z okrucieństwa wobec ludności cywilnej generał-feld- 
marszałek Schoerner. 7 lutego przyjechał do Wrocławia jeden z ber
lińskich dygnitarzy hitlerowskich i wygłosił referat do „zebranych 
w Prezydium Policji przedstawicieli władz i wojska wzywający do 
obrony miasta „do ostatniego żołnierza i m etra44. Lokale partii h it
lerowskiej przepełnione były znów kandydatami do Volkssturmu, 
teraz już tylko ciężko chorych zwalniano do domu.

Dowództwo hitlerowskie spodziewało się zaatakowania miasta 
przez oddziały Armii Radzieckiej od wschodu, stworzyło więc pustą 
przestrzeń przez przesiedlenie ludności Sępolna, Karłowic, Bisku



pina i innych dzielnic do zachodniej i północnej części miasta. Kiedy 
11 lutego jednostki pancerne generała Rybałki opanowały Legnicę, 
a następnie zawracając zaczęły zagrażać jedynej drodze wyprowa
dzającej z okrążenia pod Kątami Wrocławskimi, a równocześnie woj
ska zmechanizowane generała Korczagina przecięły linie wiodące do 
Ząbkowic i pierścień wokół Wrocławia został zamknięty — stojące 
od 24 godzin na dworcu Świebodzkim pociągi rozładowano i ewaku
acja została przerwana. Na mieście rozwieszono ogłoszenia: „Żadnych 
pociągów nie m a“.

Jeszcze 3 lutego dowództwo twierdzy od generała-m ajora K rau- 
sego przejął pułkownik von Ahlfen, dotychczasowy oficer sztabowy 
nie mający nic wspólnego z walkami na froncie. W początku marca 
zaś dowództwo objął przybyły z Berlina generał von Niehoff. Wła
dze faszystowskie histerycznymi pociągnięciami zwiększały trudno
ści, jakie przeżywała ludność cywilna. Z dwudziestu kilku linii tram 
wajowych czynne były zaledwie trzy, przy czym uszkodzenia sieci 
górnej wywoływały ciągłe przerwy w ruchu niezależnie od alarmów 
lotniczych.

Ludność przebywała w piwnicach, w schronach lub trzech wiel
kich schronach, znajdujących się na placach Strzegomskim i Sło
wiańskim oraz przy ulicy Grabiszyńskiej. Dnia 16 lutego dowództwo 
twierdzy ogłosiło, że o godzinie dwunastej zostaną wysadzone mo
sty Młyński i Piaskowy. Bezsensowność tego zamiaru, zresztą nie 
wykonanego, podkreśla fakt, że w piwnicach Ostrowu Piaskowego 
połączonego z miastem wymienionymi mostami znajdowały się pra
wie wszystkie zapasy żywności.

Kwatera komendanta twierdzy mieściła się w podziemiach Wzgó
rza Partyzantów. Samo wzgórze było gęsto obsadzone wojskiem 
i Volkssturmem. Wbrew oczekiwaniom dowództwa twierdzy oddzia
ły radzieckie zaatakowały miasto od południa i od zachodu, nato
miast północne i wschodnie dzielnice pozostawiono w spokoju.

Tocząc bohaterskie boje o każdy blok i każdy m etr ulicy oddziały 
radzieckie szturmowały południową część miasta. W obronie miasta 
walczyły regularne oddziały W ehrmachtu, wśród których za najlep
szą jednostkę uchodził pułk dowodzony przez majora Mohra, a obok 
nich zostali do wojska zapędzeni chłopcy z HJ w wieku od lat szes
nastu. Tysiące dzieci w tej bezsensownej walce znalazły śmierć.

Realizując taktykę „spalonej ziemi“ wycofujące się oddziały nie
mieckie zrównały z ziemią całe dzielnice miasta położone na połud
nie od linii kolejowej, a więc między ul. Grabiszyńską, Powstańców



Śląskich i Ślężną. Mieszkańcy zrujnowanych dzielnic zostali prze
siedleni na Sępolno, Biskupin, Karłowice i Zacisze. Oddziały Armii 
Radzieckiej opanowały południową część miasta do Placu Powstań
ców Śląskich i cmentarza Grabiszyńskiego.

W oblężonym mieście wodociągi przestały funkcjonować z po
czątkiem lutego, a dopływ gazu został zamknięty jeszcze w styczniu 
ze względu na konieczność oszczędzania węgla. Miasto było wielo
krotnie bombardowane przez lotnictwo radzieckie, które atakowało 
gęsto rozmieszczone stanowiska artyleryjskie na placach, nadbrzeżu 
odrzańskim i na łąkach nadodrzańskich. Dla podniesienia nastroju 
ludności zostały otwarte wszystkie magazyny żywnościowe z zapa
sami przygotowanymi dla zaopatrzenia milionowego miasta. Duże 
przydziały napojów alkoholowych miały podnieść ducha bojowego 
oblężonych oddziałów.

Beznadziejność sytuacji, nadużywanie alkoholu i szereg innych 
czynników sprzyjały rozkładowi dyscypliny wśród żołnierzy i roz
kładowi moralnemu ludności. Masowe oddaiwanie się żołnierzy nie
mieckich do niewoli było codziennym zjawiskiem, przy czym do nie
woli przechodzili nie tylko szeregowi, ale także oficerowie i całe od
działy. Rozkaz komendanta twierdzy nr 7 podał do publicznej wia
domości wyrok śmierci wykonany na oficerze, a kolejny rozkaz nr 8 
omawiał trzy wyroki śmierci na podoficerach — wszyscy zostali ska
zani za usiłowanie dezercji.

Nie pomagały najbardziej drakońskie kary i represje stosowane 
wobec rodzin żołnierzy, kolejne rozkazy komendanta twierdzy wy
mieniały dziesiątki osób podejrzanych o zamiar przejścia do niewoli. 
Specjalny rozkaz komendanta twierdzy kazał aresztować rodziny żoł
nierzy zaginionych i podejrzanych o przejście na stronę Armii Ra
dzieckiej. Aresztowano również i rozstrzeliwano osoby cywilne, któ
re w wyniku przegrupowania walczących oddziałów znajdowały się 
chwilowo na terenach zajętych przez wojska radzieckie. Szereg roz
kazów komendanta twierdzy zabraniał zatrudniać młode kobiety 
w sztabach i urzędach wojskowych, a rozkaz z dnia 26 marca zabro
nił przygotowywania oddzielnego wyżywienia dla oficerów, którzy 
winni się żywić z kotła żołnierskiego. To jednak nie przeszkadzało, 
że w wyższych sztabach, z kw aterą generała .Niehoffa na czele, pa
nował całkowity rozkład moralny. Organizowano orgie pijackie 
z udziałem młodych dziewcząt unikających ciężkich prac fizycznych. 
Wielu oficerów i żołnierzy zawarło tak zwane małżeństwa forteczne 
(Festungsbraut).



Niezależnie od istniejącego lotniska na Małej Gądawie jeszcze 
przed oblężeniem rozpoczęto budować lotnisko na Szczytnikach. Po
nieważ jednak lotnisko to okazało się nieprzydatne dla ciężkich bom
bowców, komendant twierdzy zdecydował wybudować w mieście, 
między mostami Grunwaldzkim a Szczytnickim pole startowe. 
W tym  celu wydał rozkaz wyburzenia całej dzielnicy z pięknymi za
bytkami architektury, wyższymi uczelniami i setkami bloków miesz
kalnych. Ta gigantyczna praca niszczycielska wymagała olbrzymiej 
pracy ludzkiej, w tym celu więc został wydany rozkaz o „obowiązku 
pracy dla każdego mieszkańca Wrocławia" włączając dzieci w wieku 
10—12 lat. Do 11 marca każdy mieszkaniec Wrocławia musiał posia
dać codziennie stemplowaną kartę pracy. Zrozumiałe jest, że każdy 
obcokrajowiec znajdujący się w oblężonym mieście musiał również 
pod groźbą kary śmierci ciężko pracować. W ciągu półtora miesiąca 
pracy zostały zburzone całe kw artały mieszkalne, przy czym uległy 
zniszczeniu bezcennej wartości zbiory rękopisów i akt historycznych.

Budowa pola startowego pochłaniała setki ofiar. Już po czterech 
dniach, 15 marca, gazety zamieściły pierwsze komunikaty o wyro
kach śmierci za unikanie obowiązku pracy. Hitlerowski terror usiło
wał złamać zataczający coraz szersze kręgi opór ludności cywilnej. 
Okolice więzienia na Klęczkowskiej pokrywały zwłoki wielu męż
czyzn i kobiet rozstrzelanych przez katów narodu niemieckiego.

Ponieważ Wzgórze Partyzantów  było już niewystarczającym 
schronieniem dla komendanta twierdzy ze względu na bliskość pierw 
szej linii i nieustanne bombardowanie, zaczęto gorączkowo szukać 
nowego pomieszczenia. Rzeczoznawcy orzekli, że najmocniejsze mu- 
ry i sklepienia posiadają piwnice Biblioteki Uniwersyteckiej na 
Ostrowie Piaskowym, wobec tego kierownictwo biblioteki otrzymało 
rozkaz wyrzucenia znajdujących się tam księgozbiorów — jednej 
z największych bibliotek niemieckich liczącej 550 000 tomów — do 
Odry. Jedynie wskutek obawy, że wrzucone do Odry olbrzymie masy 
książek mogą spowodować zatory na jazach, zmieniono decyzję 
i przetransportowano część książek do stojącego naprzeciw kościoła 
Św. Anny. Biblioteka m iała być zburzona, ruiny biblioteki miały 
umocnić sklepienia podziemia.

Jeżeli zabytki kulturalne były systematycznie niszczone, jeszcze 
intensywniej niszczono własność pryw atną ludności cywilnej. 
27 marca gauleiter Hanke zarządził, by ze względu na niebezpie
czeństwo pożaru oczyszczono wszystkie budynki do pierwszego pię



tra ze znajdujących się tam mebli, odzieży, dywanów itp. Wszystko 
zostało wyrzucone na ulice, zbierane na większych placach i palone.

Opór ludności rósł. Nie pomagał bestialski terror stosowany wo
bec kobiet i dzieci. Wyrazem oporu były zamachy bombowe dokony
wane na miejscowe kierownictwa grup NSDAP oraz akty sabotażu, 
o których mówiły między innymi rozkazy komendanta twierdzy.

Ostrów Piaskowy i Ogród Botaniczny były terenem  nieustannych 
bombardowań, szczególnie w dniach 2—4 kwietnia. W Ogrodzie Bo
tanicznym wybudowano 50 bunkrów magazynując w nich amunicję. 
Spadające tam  bomby zamieniały ogród w gęstą sieć kraterów.

Sytuacja staje się dla dowództwa twierdzy coraz bardziej bezna
dziejna. Po opanowaniu przez oddziały Armii Radzieckiej twierdzy 
Głogów w dniu 2 kwietnia — Wrocław stanowił jedyną wysepkę 
hitlerowską. Armia Radziecka osiągnęła już wtym  czasie linię Nysy 
Łużyckiej przypierając oddziały niemieckie do podgórza Sudetów. 
W tej sytuacji nadszedł rozkaz z 15 kwietnia, podpisany przez Himm
lera i Bormanna, grożący najokrutniejszym i karam i za przedwczesną 
kapitulację. Rozkaz podał również wiadomość o rozstrzelaniu gene
rała Lascha, komendanta twierdzy Królewiec, za poddanie twierdzy. 
Równocześnie został wydany rozkaz powołujący do służby wojsko
wej rocznik 1930, a w kilka dni później do pomocniczej służby woj
skowej zostały powołane wszystkie młode dziewczęta. Ofiarą życia 
piętnastoletnich chłopców i dziewcząt usiłował komendant twierdzy 
zatrzymać coraz bardziej zaciskający się pierścień wokół miasta. 
Obok tych dzieci walczyli również starcy w wieku 65 lat.

Bezcelowość obrony stała się jednak widoczna dla najbardziej 
sfanatyzowanych hitlerowców. Codziennie przed kw aterami dowód
ców wojskowych i dygnitarzy cywilnych manifestowały z białymi 
chorągwiami kobiety żądające zakończenia bezcelowej walki. Kiedy 
5 m aja komunikaty radiowe podały rozkaz o zawieszeniu działań wo
jennych na zachodnim froncie i kontynuowaniu ich na wschodnim, 
wśród żołnierzy twierdzy wrocłaiwskiej zaczęły się rozruchy. Znaj
dujący się na Ostrowie Piaskowym w podziemiach Biblioteki Uni
wersyteckiej sztab generała piechoty Niehoffa otoczono uzbrojonymi 
w broń maszynową posterunkami. Dowódca obawiał się juz włas
nych żołnierzy. Gauleiter Hanke w przebraniu podoficera W ehr
machtu uciekł na Storchu do Sudetów, gdzie został jednak przez żoł
nierzy poznany i zlinczowany.

Wreszcie 6 maja o godz. 16.40 zostały zakończone działania wo
jenne, a generał piechoty von Niehoff podpisał akt bezwarunkowej



kapitulacji. Nad miastem pojawiły się białe flagi. Przeniesiony z K ar
łowic na ul. Dominikańską obóz jeńców wojennych i więźniów poli
tycznych został wyzwolony przez wkraczające oddziały Armii Ra
dzieckiej. Na placu koło mostu Piaskowego żołnierze oblężonego gar
nizonu, w liczbie około 40 tysięcy, złożyli broń.

W oblężonym Wrocławiu broniły się: 619 dywizja piechoty, 7 puł
ków piechoty, 2 pułki artylerii, pułk saperów i szereg innych oddzia
łów wojskowych. Następnego dnia Naczelne Dowództwo Armii Ra
dzieckiej podało wiele mówiący komunikat:

„Wojska 1 Ukraińskiego Frontu w dniu 7 maja zdobyły Wrocław 
po długotrwałym oblężeniu. Garnizon miasta wraz z dowódcą złożył 
broń, zaprzestał walki i poddał się do niewoli. W dniu 7 m aja do 
godz. 19.00 wieczorem naliczono we Wrocławiu ponad 40 tysięcy 
jeńców44.

O wielkich ofiarach, jakimi okupiła bohaterska Armia Radziecka 
wyzwolenie Wrocławia i przywrócenie Polsce tego piastowego grodu, 
świadczy cmentarz Bohaterów Armii Radzieckiej we Wrocławiu na 
Krzykach. Setki zbiorowych mogił kryją tysiące bohaterów, którzy 
złożyli swe życie w ofierze, by przywrócić Polsce prastare pia
stowskie ziemie śląskie. Bram cmentarnych strzegą ciężkie czołgi 
i działa, które przeszły długi szlak bojowy, zapoczątkowany gdzieś 
nad Wołgą a zakończony nad Odrą. Postawione tu  na postumentach 
czołgi, których załogi pochowane zostały na cmentarzu, pierwsze 
wdarły się na przedmieścia Wrocławia.

Oto jeden z czołgów, który swego czasu nosił num er bojowy 217. 
Celowniczym jego był sierżant Niechajew. Czołg razem ze swym ce
lowniczym wyróżnił się w bohaterskich walkach pod Kurskiem i spod 
Kurska pędził faszystów aż do Wrocławia. Ostatnią bitwę załoga 
czołgu stoczyła 27 kwietnia na ul. Próchnika, gdzie zginął sierżant 
Niechajew.

Obok bohaterskiej Armii Radzieckiej na terenie Śląska walczyły 
lównież jednostki Ludowego Wojska Polskiego. Jeszcze w sierpniu 
1944 na terenach prawobrzeżnej Polski rozpoczęto organizowanie 
Ii Armii Wojska Polskiego, której dowódcą został płomienny patrio
ta i rewolucjonista, legendarny generał Walter. Równocześnie sfor
mował się Pierwszy Korpus Pancerny oraz szereg związków i oddzia
łów artylerii, lotnictwa, wojsk inżynieryjno-saperskich itp. W dru
giej połowie lutego 1945, II Armia została podporządkowana dowód
cy Pierwszego Frontu Białoruskiego, marszałkowi Żukowowi, i otrzy



mała rozkaz przegrupowania się na Pomorze. 5 marca, gdy jednostki 
II Armii zbliżały się do nakazanego rejonu ześrodkowania, generał 
Świerczewski otrzymał rozkaz skoncentrowania wojsk w rejonie Do
biegniewo, Gorzów, Strzelce Kraińskie. 15 marca II Armia skoncen
trowała się w wyznaczonym miejscu.

Ponieważ tymczasem opór faszystów nad dolną Odrą został zła
many, II Armia została podporządkowana dowódcy I Frontu Ukraiń
skiego, marszałkowi Koniewowi, i otrzymała rozkaz przejścia wraz 
z korpusem pancernym i dywizją artylerii pod Wrocław. 29 marca 
po przejściu przez ziemię lubuską jednostki II Armii skoncentrowały 
się w rejonie Trzebnicy w odległości 20 kin na północ od Wrocławia 
z zadaniem niedopuszczenia do przedarcia się okrążonych we Wro
cławiu wojsk hitlerowskich.

Generał Świerczewski wydał rozkaz zajęcia obrony w dwóch rzu
tach: w pierwszym rzucie stanęły: 5 dywizja w rejonie Brzegu Dol
nego, 9 dywizja na południe od Trzebnicy, 8 dywizja na północny 
zachód od Oleśnicy. W drugim rzucie stanęły: w rejonie Strupiny 
10 dywizja, w rejonie Bukowca 7 dywizja, korpus pancerny zaś skon
centrował się w rejonie Oleśnicy. Równocześnie rozpoczęły się prace 
przygotowawcze dla wzięcia udziału w bezpośrednim szturmie 
Wrocławia.

W związku z planowaną operacją berlińską 4 kwietnia 
IT Armia otrzymała nowe zadanie: zluzować lewe skrzydło pierw
szego rzutu wojsk I Frontu Ukraińskiego i w tym celu skoncentro
wać się w rejonie Bolesławca.

Po 5-dniowym marszu dokonanym wzdłuż trzech osi: 1) Żmigród 
— Rudna — Bolkowice — Przemków — Iława; 2) Trzebnica — Wo
łów — Lubin — Chocianów — Ruszów; 3) Trzebnica — Brzeg Dol
ny — Malczyce — Legnica — Chojnów — Bolesławiec — Węgliniec 
w dniu 10 kwietnia oddziały II Armii osiągnęły rejon Borów Dolno
śląskich nad Bobrem i Kwisą. Korpus Pancerny skoncentrowany 
został w rejonie na zachód od Bolesławca w lasach koło Jagodzina.

9 kwietnia nadeszło upragnione zadanie bojowe, na które z nie
cierpliwością oczekiwał każdy żołnierz. W nocy z 10 na 11 kwietnia 
oddziały II Armii miały zluzować oddziały radzieckie stojące na p ra
wym brzegu Nysy na odcinku Sagar — tzn. na płn. zach. od Pieńska.

Po wypoczynku w dniach 9 i 10 kwietnia pod osłoną nocy i lasu, 
w głębokiej ciszy, jakiej wymagała bliska odległość wroga, w wy
znaczonym terminie zostało dokonane zluzowanie. 11 kwietnia o go
dzinie 23 generał Świerczewski otrzymał od marszałka Koniewa



szczegółowe zadanie natarcia. II Armia miała za zadanie: sfor
sować Nysę, przełamać we współdziałaniu z lewym sąsiadem obronę 
nieprzyjaciela w rejonie Rozborka (Rothenburg) i Nieder-Neudorf, 
a następnie — po wprowadzeniu w dokonany wyłom korpusu pan
cernego — nacierać w kierunku Drezna. Na przygotowanie tego za
dania sztab II Armii miał zaledwie 4 dni. Natychmiast przystąpiono 
do rozpoznania rzeki Nysy Łużyckiej. Szerokość rzeki wynosiła na 
poszczególnych odcinkach 25—40 m, głębokość 1—2,5 m. Dostęp do 
rzeki od strony wschodniej otw arty — szeroka dolina, względnie wy
soka skarpa zalesiona. Na całej prawie szerokości natarcia po obu 
stronach rzeki znajdowały się lasy, przy czym wschodni brzeg był 
słabiej zaludniony.

Równocześnie gorączkowo przekazywano środki podręczne do 
przeprowadzenia forsowania rzeki, przygotowywano elementy do 
budowy mostów oraz rozpoznawano teren nieprzyjacielski. Do 15 
kwietnia wszystkie prace przygotowawcze zostały zakończone.

Przed frontem II Armii stały w obronie oddziały hitlerowskiej 
dywizji zmotoryzowanej Brandenburg wzmocnione 687 brygadą sa
perów, batalionami ckm, batalionami marszowymi i szeregami jed
nostek Volkssturmu. Ponadto działało tu 10 dywizjonów artylerii, 
moździerze i artyleria przeciwpancerna. Wojska te wchodziły w skład 
IV Armii Pancernej.

Obrona nieprzyjacielska składała się z trzech rubieży obron
nych, silnie powiązanych z przeszkodami wodnymi, lasami i osie
dlami. Pierwsza rubież obrony składała się z trzech-czterech linii 
rowów wzdłuż zachodniego brzegu Nysy. Znajdowały się tutaj liczne 
schrony bojowe, przeszkody saperskie i pola minowe. Szczególnie 
umocnione były miejscowości Nieder Neudorf i miasto Rozbork. 
Trzecia pozycja obrony rozbudowana została wzdłuż zachodniego 
brzegu rzeki Weisser Schoeps i składała się z jednej do trzech linii 
rowów ciągłych. Miejscowości Haehninchen, Spree, Uhsmannsdorf, 
Korka, Wehrkirch, stanowiące nieprzerwany łańcuch, były umoc
nione i przygotowane do obrony. Następna kolejna rubież obejmo
wała system umocnionych miejscowości: Rietschen, Kosel, Niesky, 
Odernitz.

Obrona nieprzyjaciela skoncentrowana była na odcinku Roz
bork — Nieder Neudorf, ponieważ był to teren otw arty i nadający 
się do masowego użycia broni pancernej. Pozostała natomiast część 
terenu pokryta dużymi masywami leśnymi wykluczała możliwość 
użycia czołgów i utrudniała użycie artylerii. Ten odcinek był przez



hitlerowców obsadzony słabszymi siłami. Dla prowadzenia natarcia 
korzystniejszy był teren na odcinku południowym, usiany jeziorami 
i osiedlami, lecz posiadający stosunkowo liczne drogi ze wschodu na 
zachód i stąd umożliwiający zastosowanie czołgów.

Po dokładnym rozpoznaniu terenu dowódca II Armii generał Ka
rol Świerczewski postanowił silnym kułakiem, złożonym z trzech 
dywizji piechoty i korpusu pancernego, sforsować rzekę Nysę i ude
rzyć w kierunku Rozbork — Niesky — Budziszyn. Pozostałe dwie 
dywizje miały sforsować Nysę i natarciem  w kierunku zachodnim 
osłonić zasadnicze działania głównych sił. Na wąskim froncie głów
nego uderzenia skoncentrowano całą prawie artylerię znajdującą 
się w dyspozycji dowódcy armii.

14 kwietnia zostało przeprowadzone w rejonie Rozbork rozpozna
nie i opanowano przyczółki na zachodnim: brzegu Nysy. Fakt ten 
w poważnym stopniu ułatw ił sforsowanie Nysy przez II Armię, po
nieważ już w momencie rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego 
saperzy mogli przystąpić do budowy mostu, przez który siły głów
ne przeszły do natarcia. Natarcie rozpoczęto 16 kwietnia 1945 r.
0 godz. 6.15 potężną nawałą katiusz i silnym ogniem artylerii.

Jeszcze w czasie przygotowania artyleryjskiego czołowe podod
działy piechoty wspierane czołgami przystąpiły przy współdziałaniu 
saperów do forsowania Nysy.

Wykorzystując powodzenie czołowych oddziałów w ślad za nimi 
przeprawiły się przez rzekę główne siły piechoty, artylerii i czołgi.

W pierwszym rzucie szły: 8 i 9 dywizje piechoty wspierane 16 
brygadą czołgów, w drugim rzucie 5 dywizja piechoty wraz z 1 kor
pusem pancernym z zadaniem rozwijania sukcesów pierwszego rzutu
1 nacierania na Drezno. Na pomocniczym kierunku nacierały 7 i 10 
dywizje piechoty.

8 dywizja piechoty po sforsowaniu rzeki rozpoczęła bój o w ypar
cie nieprzyjaciela z pierwszych linii obronnych, 9 dywizja piechoty 
napotkała silny opór nieprzyjaciela. Z rejonu umocnionego miasta 
Rozbork szedł morderczy ogień arty lerii i broni maszynowej. Przy 
współdziałaniu czołgów 16 brygady, która o godzinie dziewiątej sfor
sowała rzekę i osiągnęła szosę Nieder Neudorf — Rozbork, 26 i 28 
pułki piechoty przełamały drugi rów pozycji obronnych wroga. 9 dy
wizja piechoty w darła się do Rozborka i w ciągu dnia opanowała 
miasto. Na całym odcinku nieprzyjaciel zmuszony był pod silnymi 
ciosami nacierających jednostek II Armii wycofać się na drugą ru 
bież obronną za rzekę Weisser Schoeps. Wieczorem dnia 16 kwietnia



36 pułk piechoty wspierany baonem czołgów i artylerią zajął miej
scowość W ehrkirch i przeprawę na rzece Weisser Schoeps.

Ponieważ walczące na lewym skrzydle oddziały radzieckie uzy
skały powodzenie i zbudowały przeprawy dla wojsk zmechanizowa
nych, główne siły korpusu pancernego przeszły po moście zbudowa
nym przez radziecki baon pontonowy w ciągu popołudnia 16 kwiet
nia na zachodni brzeg Nysy, a w dniu 17 kwietnia wspierały działa
nia 8 i 9 dywizji piechoty. Mimo silnego oporu wroga i poważnej 
działalności lotnictwa niemieckiego, siłami I korpusu, po przełama
niu drugiej rubieży obrony niemieckiej, opanowano miasto Niesky 
i przekroczono szosę Niesky — Rietschen. W mieście Niesky znajdo
wał się obóz koncentracyjny, z którego I batalion 2 brygady czoł
gów wyzwolił 600 Polaków.

W ciągu nocy i od świtu 18 kwietnia korpus pancerny w gwał
townym pościgu łamał opór wroga. Działania jednostek pancernych 
hamowały zawały leśne, pola minowe, pożary lasów i błotnisty te
ren. Lesisty teren umożliwiał również wrogowi tworzenie zasadzek. 
Zasadzki te, korzystając z dział pancernych (Ferdynandów), drob
nych oddziałów grenadierów pancernych, uzbrojonych w granatniki 
i pięści pancerne, raziły nacierające czołgi i piechotę. .

Poważne sukcesy odnosił również lewy sąsiad II Armii osiągając 
linię Sprewy w rejonie Weissenburg oraz prawy sąsiad, coraz bar
dziej zbliżający się do Łaby. Wieczorem 18 kwietnia nacierające od
działy osiągnęły miejscowości Stockteich, Foerstgeh, Altenmarkt. 
W tym  czasie feldmarszałek Schoerner na specjalny rozkaz Hitlera 
— wobec bezpośredniego zagrożenia Berlina — rozpoczął koncen
trację w rejonie Zgorzelca i Reichenbach silnych zgrupowań pan
cernych, składających się ze ściągniętych szybko z Czechosłowacji 
i frontu zachodniego dwóch dywizji pancernych — w tym dywizji 
SS Hermann Goering, dywizji piechoty i dywizji zmotoryzowanej. 
Zadaniem zgrupowania było dokonanie przeciwuderzenia w doko
nany przez wojska polskie i radzieckie wyłom i wyjście na tyły na
cierającego na Berlin głównego zgrupowania I frontu ukraińskiego.

Jeszcze 18 kwietnia rozpoznano ruch czołgów i piechoty zmoto
ryzowanej nieprzyjaciela na drogach wńodących do Niesky. Na za
grożonym odcinku znajdowały się jedynie jednostki korpusu pancer
nego, które otrzymały zadanie zorganizowania obrony i odparcia sil
nych oddziałów rozpoznawczych nieprzyjaciela, składających się 
z oddziałów zmotoryzowanej piechoty wspartej dużą ilością czołgów. 
Dla dalszego zabezpieczenia zagrożonego odcinka 8 dywizja pie



choty otrzymała zadanie rozwinięcia się na rubieży na południe od 
miejscowości Niesky i Wehrkirch.

19 kwietnia o godz. 14 większość sił korpusu pancernego skupio
na w rejonie Diehsa i Jaenkendorf ruszyła do natarcia w kierunku 
południowo-wschodnim odrzucając po walkach trw ających do po
ranka 20 kwietnia hitlerowskie oddziały na południe. Gdy główne 
siły korpusu pancernego walczyły w rejonie Niesky, 3 brygada czoł
gów kontynuuje natarcie w kierunku zachodnim i osiąga miejsco
wość Prischwitz, przecinając autostradę Budziszyn — Drezno. Roz
bite nad Nysą oddziały 4 hitlerowskiej armii pancernej nie były już 
zdolne do zorganizowania obrony. W tym samym czasie 9 dywizja 
piechoty po uporczywych walkach leśnych uchwyciła przyczółek na 
Sprewie w rejonie Klix, zaś 5 dywizja piechoty przystąpiła do for
sowania rzeki w rejonie Lieske.

Ponieważ nacierające na północ od II Armii wojska radzieckie 
odniosły również szereg sukcesów, działająca w rejonie Muskauer 
Forst grupa hitlerowska została oskrzydlona i rozpoczęła szybki od
wrót znad Nysy na zachód przez lasy w kierunku Rietschen, gdzie 
została okrążona przez oddziały 10 i 7 dywizji piechoty. 20 kwietnia 
na odcinku działań II Armii powstała poważna sytuacja. Siły Armii 
podzielono na trzy grupy: zachodnią nacierającą w kierunku Drez
na, północną okrążającą wroga w rejonie Rietschen-Daubitz oraz 
południową zabezpieczającą lewe skrzydło Armii.

Dowódca Armii zdecydował kontynuować natarcie w kierunku 
zachodnim, a obronę w rejonie Niesky objęły oddziały radzieckie 
wysunięte z odwodów frontu i przez lewego sąsiada. 22 kwietnia jed
nostki korpusu pancernego zdobyły miejscowości Radeberg i Leppers- 
dorf w odległości 8 km od Drezna, a czołówki rozpoznawcze dotarły 
do Łaby w rejonie przedmieść Drezna. Zarazem część 5 dywizji oraz 
8 i 9 dywizje piechoty opanowały miejscowość Pulsnitz i podeszły 
do miasta Kamenz. Za udział w walkach o przełamanie obrony hitle
rowskiej nad Nysą generalissimus Stalin wyróżnił w rozkazie nr 340 
wśród wojsk I frontu ukraińskiego również wojska II Armii.

W czasie, gdy główne siły II Armii wyszły na rubież Kamenz-Ra- 
deberg i dotarły do wschodnich przedmieść Drezna, oddziały działa
jące w rejonie Rietschen-Daubitz złamały w ciężkich walkach opór 
okrążonych oddziałów hitlerowskich i rozpoczęły pościg w kierunku 
południowo-zachodnim, osiągając rzekę Schwarzer Schoeps i Szpre- 
wę w rejonie Tscheln-Boxberg. Tutaj oddziały 10 dywizji piechoty 
napotkały silny opór nieprzyjaciela. W ten sposób między zgrupo



waniami II Armii powstała luka, która została wykorzystana przez 
hitlerowskie zgrupowanie »Goeiłlitz«. Zgrupowanie to po napotkaniu 
w rejonie Niesky silnej obrony ominęło ją od zachodu i 21 kwietnia 
rozpoczęło uderzenie w kierunku Weigersdorf, Spreefurt osiągając 
rejon Dauban. Równocześnie z lasów Muskauer Forst przebijały się 
w kierunku południowym oddziały hitlerowców, którym  udało się 
uniknąć zniszczenia i opanowały miejscowość Klitten.

Wojska II Armii zostały więc rozcięte na dwie części: część 5 dy
wizji piechoty znajdowała się w rejonie Niesky, 7 dywizja piechoty 
w rejonie Zieschelmuehle-Heideanger, 10 dywizja piechoty w rejo
nie Spreefurt, korpus pancerny zaś oraz 8 i 9 dywizje piechoty znaj
dowały się w  rejonie Drezna i Kamenz. Walcząc w rejonie bezpo
średniego uderzenia hitlerowców w rejonie Foerstgen — Dauban 
— Diehsa oddziały piechoty, artylerii przeciwlotniczej i czołgów dały 
przykład masowego bohaterstwa i bezgranicznego patriotyzmu. Od
osobnione i odcięte oddziały nieugięcie walczyły, by przebić się przez 
otaczający je pierścień wojsk hitlerowskich i uporczywą walką zy
skiwały czas pozwalający dowództwu zorganizować przeciwdziała
nie.

Generał Świerczewski doceniając powagę sytuacji zatrzymał część 
oddziałów artylerii i czołgów maszerujących z rejonu Niesky w kie
runku Budziszyna z zamiarem powstrzymania przeciwuderzenia 
wojsk hitlerowskich. Ponieważ z kierunku Drezna nie zagrażało po
ważniejsze niebezpieczeństwo, zdobycie Drezna stawało się zagadnie
niem drugorzędnym, a punkt ciężkości działań II Armii musiał być 
przesunięty do rejonu Budziszyna, gdzie nastąpiło spodziewane ude
rzenie nieprzyjaciela. Do 23 kwietnia hitlerowcom udało się rozsze
rzyć wyłom, którego wierzchołek sięgał do miejscowości Lohsa, bok 
wschodni przebiegał po linii Spreitz, Stoeckteich, Klitten, Spree
furt, a bok zachodni po linii Lohsa, Oppitz, Gross Dubrau. Bok 
wTschodni został zaryglowany przez 7 i 10 dywizje piechoty oraz od
działy radzieckie, wierzchołek zaś został zatrzymany przez oddziały 
radzieckie. Powstrzymany na północy i wschodzie wróg przegrupo
wał się z ząmiarem przerwania się w kierunku Kynżvart. Zatrzy
manie nacierających oddziałów hitlerowskich wzdłuż zachodniego 
boku wryłomu powierzone zostało oddziałom korpusu pancernego, 
8 dywizji piechoty oraz korpusu wojsk radzieckich.

22 kwietnia korpus pancerny skoncentrował się w rejonie na 
północ od Drezna, a od 23 kwietnia współdziałając ze znajdującymi 
się tutaj oddziałami piechoty i artylerii walczył o utrzym anie linii



Sprewy. Hitlerowcy wprowadzili tu do walki ponad 100 czołgów, 
jednak ich próby sforsowania Sprewy zostały zdecydowanie od
parte. Wobec niepowodzenia na odcinku bronionym przez korpus 
pancerny dowództwo hitlerowskie zdecydowało przegrupować swe 
siły pancerne dla oblężenia Budziszyna od południa i zachodu oraz 
uderzenia na Welke i Kynżvart, tj. na tyły wojsk II Armii bronią
cych zachodniej części wyłomu. 8 dywizja piechoty otrzymała rozkaz 
przekazania swego odcinka obrony 9 dywizji i skoncentrowania się 
w rejonie Budziszyna. Osiągając rejon Strohschnetz przystąpiła do 
walki z przeważającymi siłami hitlerowców i odparła ich uderzenia.

Sztab II Armii znajdował się w miejscowości Klein Welka, w bez
pośredniej bliskości nacierającego wroga. Sytuacja była szczególnie 
poważna, jednak generał Świerczewski pozostał ze swą grupą ope
racyjną na miejscu, skąd kierował walką, choć był narażony na od
cięcie od głównych sił. Postawa dowódcy znajdującego się na pierw
szej linii mobilizowała żołnierzy, których bohaterska i nieugięta po
stawa zadecydowała mimo wielokrotnie powtarzanych uderzeń
0 rozbiciu czołgów hitlerowskich.

26 kwietnia oddziały walczące na północ od Budziszyna wśród 
zaciętych walk, pod osłoną czołgów i artylerii wycofały się na rubież 
Holscha, Luppa, Lomske. Równocześnie w rejonie Oppitz zorgani
zowano silną obronę zamykającą kierunek na Kynżvart. 9 dywizja 
piechoty, zajmująca dotychczas obronę w rejonie Drezna, otrzymała 
zadanie przegrupowania się w rejonie Wittichenau, gdzie przeszła do 
odwodu Armii. W walkach pod Niesky szczególnie odznaczyła się 
piechota zmechanizowana i czołgi. „Biuletyn sławy" korpusu pan
cernego opisuje szereg pojedynków z niemieckimi Tygrysami. Kapi
tan  Krzymowski opowiada O' „plutonie trzech braci" Korczyńskich, 
którzy prowadzili trzy czołgi plutonu chorążego Millera. Wykonując 
bojowe zadanie we wsi Neudorf wydali walkę kompanii Tygrysów
1 w yparli Niemców ze wsi. W walce zostały zniszczone wszystkie 
trzy czołgi, a z trzech braci Korczyńskich uratował się tylko naj
młodszy Bolesław, który zniszczył trzy działa przeciwpancerne i je
dnego Tygrysa, a następnie wyskoczył z płonącego czołgu i został 
uratowany przez nacierających pancerniaków.

27 kwietnia jest dniem przełomowym w ciężkich walkach II Ar
mii. Hitlerowcy próbują nacierać w rejonie Kynżvart, a nie uzys
kując tam sukcesów próbują uderzać w kierunku na Hoske z zamia
rem obejścia K ynżvartu od zachodu. Napotykają tu jednak silny 
opór gwardyjskich oddziałów radzieckich. Wprowadzony do walki 6
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związek pancerny wojsk radzieckich ostatecznie zlikwidował zagro
żenie.

U schyłku 27 kwietnia wojska własne zajmowały rubież Zescha, 
Holschdubrau, Draben, Lippitsch, Lehsa, Spreefurt, Klitten, Kreba. 
Eroniły się tu  jednostki II Armii, radzieckie oddziały pancerne le
wego sąsiada oraz radziecki związek taktyczny prawego sąsiada. 
W następnych dniach prawe skrzydło Armii rozbudowało silną obro
nę, a lewe skrzydło nacierało w kierunku południowym. W końcu 
kwietnia został utworzony jednolity front obrony II Armii zwróco
ny na południe. Mimo ogromnych strat, jakie Niemcy ponieśli w tej 
bitwie, próbują dalej nacierać w kierunku północnym, lecz bez
skutecznie. Jednostki II Armii z honorem wypełniły postawione 
im przez dowódcę zadanie. Młodzi żołnierze II Armii chlubnie zdali 
egzamin bojowy wykazując gorący patriotyzm, wytrzymałość fizycz
ną i ducha bojowego. Masowe przykłady bohaterstwa pojedynczych 
żołnierzy i całych oddziałów były najlepszym tego dowodem. W cią
gu dwu tygodni oddziały były bezustannie w walce i odpierały kilka 
a nawet kilkanaście uderzeń przeważających sił hitlerowców dzien
nie lub przechodziły do działań zaczepnych. Osobista odwaga i po
garda śmierci, jaka cechowała Bohatera Narodu Polskiego, generała 
Karola Świerczewskiego, w najtrudniejszych momentach walki była 
wzorem dla oficerów i żołnierzy, co w poważnej mierze przyczyniło 
się do sukcesów walki.

Na walkach nad Sprewą nie zakończył się jeszcze chlubny szlak 
bojowy II Armii Wojska Polskiego. Po zdobyciu Berlina Naczelne 
Dowództwo Armii Radzieckiej zaplanowało rozgromienie zgrupowa
nia wojsk Schoernera w Czechosłowacji i wyzwolenie Pragi. W wal
kach tych wzięła również udział II Armia wykonując wszystkie po
stawione przed nią zadania i biorąc udział w  wyzwoleniu bratnich 
narodów Czechosłowacji. W Krzeszycach i na przedmieściach Pragi 
zakończył się chlubny szlak bojowy II Armii Wojska Polskiego. 
Stąd poszczególne związki taktyczne wykonały marsz na północ, po
wróciły do kraju  i objęły straż nad Odrą i Nysą Łużycką, nad nową 
granicą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wywalczoną krwią żoł
nierza radzieckiego i polskiego. Żołnierze II Arm/ii dobrze zasłużyli 
się Ojczyźnie. Wykazali, że są niezawodnym, zbrojnym ramieniem 
narodu polskiego i bronią jego interesów. Naród nie zapomni ich 
ofiar w walce o przywrócenie Śląska Macierzy.

Zakończenie działań wojennych nie oznaczało jeszcze wypoczynku 
dla żołnierzy Wojska Polskiego. Szczególnie odpowiedzialne zadanie



stanęło przed jednostkami saperskimi, które natychm iast przystąpi
ły do rozminowywania „milczącej śm ierci'1 — tysięcy pól minowych. 
Na całym terenie działań bojowych pozostały pola minowe, miny 
i niewypały artyleryjskie, amunicja lotnicza; poszczególne obiekty 
przemysłowe i osiedla były zaminowane. „Milcząca śmierć' ‘ groziła 
wszystkim tym, którzy szli zagospodarowywać spustoszone tereny. 
Największe zagęszczenie pól minowych przypadło na Śląsk. Świado
mość u traty  Śląska kazała Niemcom zamieniać jego ziemie i miasta 
w ostatniej fazie wojny na rumowisko.

Największe skoncentrowanie pól minowych znajdowało się w oko
licy Wrocławia ze względu na wielokrotne próby niemieckie przer
wania pierścienia wojsk radzieckich okrążających Wrocław. Ponadto 
pola minowe znajdowały się na liniach obrony niemieckiej wzdłuż 
Nysy Łużyckiej, między Odrą a Sudetami, wzdłuż linii Zgorzelec — 
Jaw or — Strzegom — Świdnica — Strzelin — Opole — Koźle — Ra
cibórz. W zasadzie obrona niemiecka oparta była na systemie poło
wy ch fortyfikacji wzmocnionych gęsto rożmieszczonymi polami mi
nowymi. Ogółem na Dolnym Śląsku wykryto 15 tysięcy pól mino
wych z liczbą 3,4 miliona min. Na ogólną powierzchnię 2450 tysię
cy ha powierzchni uprawmej 757 tysięcy ha, a więc nieco mniej niż 
1/3 powierzchni, było zaminowanych. Zaminowanie było tym groź
niejsze, że brak było planów zaminowania i dlatego, że w ostatnim 
czasie Niemcy często stosowali minowanie przy pomocy nierozbra- 
jalnych min. Często podrzucano również zaminowane przedmioty 
domowego użytku w mieszkaniach, piwmicach i na strychach jako 
tzw. miny niespodzianki. Należy tutaj podkreślić, że o ile plany pól 
minowych, jakie dostały się w ręce wojsk radzieckich w liczbie oko
ło 5000, zostały nam natychm iast doręczone i dopomogły rozmino
wać te tereny, to dowództwo wojsk amerykańskich zdecydowało się 
przekazać posiadane plany pól minowych w nieznacznej części do
piero wtedy, kiedy pola minowe były już zlikwidowane.

Szczególnie trudne do rozminowania były lasy powiatu rybnickie
go i okolice Zebrzydowic. Między innymi znajdowały się tam pola 
minowe z zastosowaniem bomb lotniczych zaopatrzonych w zapalniki 
naciągowego działania i połączonych pajęczyną drutów rozmieszczo
nych na różnych wysokościach. 68 saperów oddało swe życie, a 106 
doznało ciężkich okaleczeń, by oddać robotnikom zakłady przemy
słowe, a chłopom pracującym ziemie do zagospodarowania.

O rozmiarze pracy, jaką dał saper Ludowego Wojska Polskiego 
dla likwidacji „milczącej śmierci", świadczy ilość zdjętych min, roz



minowanych terenów i obiektóvy. Do połowy 1947 r. saperzy zdjęli 
i zniszczyli 3,2 miliona min, z czego 2 miliony w 1945 r. i 1 milion 
w 1946 r. a reszta w pierwszej połowie 1947 r., oraz łącznie
3,5 miliona sztuk amunicji artyleryjskiej i lotniczej, oddając do 
użytku społeczeństwa 1 milion ha użytków rolnych, zabezpieczając 
od zniszczenia 11 243 km dróg kołowych, 778 mostów, 2262 km torów 
kolejowych, 2312 osiedli i 348 obiektów przemysłowych.

Nie tylko rozminowanie terenu stanęło jako ważne zadanie przed 
saperami Ludowego Wojska Polskiego. Uciekający ze Śląska wróg 
zniszczył również większość mostów drogowych i kolejowych. Wy
budowane po wojnie czy w czasie wojny prowizoryczne mosty były 
każdej wiosny zagrożone przepływającymi lodami. I znowu saperzy 
stanęli do walki ochraniając dziesiątki mostów drogowych i kolejo
wych przed żywiołem. Oddziały wojskowe wzięły również udział 
w budowaniu nowego życia na odzyskanym Śląsku. Jeszcze w cza
sie żniw 1945 r. żołnierze zebrali plony z 16 tys. ha ziemi i zasiali 
13,4 tys. ha, a pod zasiewy wiosenne przygotowali 4 tys. ha ziemi.

W następnym, 1946 r., przed oddziałami wojskowymi Śląskiego 
Okręgu Wojskowego postawiono zadanie zasiać 20 tys. ha ugorów. 
Zadanie to zostało przez dowódcę okręgu generała broni Stanisława 
Popławskiego podwyższone do 38 tys. ha, a żołnierze w ciągu ośmiu 
pracowitych tygodni akcji siewnej zasiali 47 tys. ha ugorów na Ślą
sku Dolnym i Opolskim. Równocześnie 200 czołgistów-techników od
komenderowano do stacji traktorów  i maszyn rolniczych. Owocem 
ich pracy było podwyższenie wydajności pracy jednego traktora 
z dotychczasowej 2,0 — 2,5 ha dziennie do 5,0 — 6,0 ha. Podobne wy
niki osiągano w akcji żniwnej 1946 r. i w następnych akcjach, któ
rych żołnierze przeprowadzili łącznie pięć, wydatnie przyczyniając 
się do zabezpieczenia gospodarstw dla przybywających na Ziemie 
Zachodnie osadników. Tak jak poprzednio w walce o wolność, tak 
teraz w walce o chleb żołnierze Ludowego Wojska Polskiego z ho
norem wykonali postawione przed nimi zadania.

Zapał i entuzjazm do pracy i walki żołnierze czerpali ze świado
mości, że zagospodarowują i przywracają Macierzy prastare piastow
skie ziemie, które już nigdy nie pójdą w obcą niewolę, lecz na zawsze 
pozostaną własnością polskich mas pracujących i narodu polskiego.

Dzięki zdecydowanemu poparciu, jakiego udzielił nam Wielki 
Związek Radziecki i osobiście generalissimus Stalin, uchwała kon
ferencji poczdamskiej z 2 sierpnia 1945 r. mówi m. in.:



„Trzy rządy rozważywszy sprawę pod każdym względem uznają, 
że należy przedsięwziąć przesiedlenie do Niemiec ludności niemiec
kiej lub jej elementów pozostałych w Polsce".

Przesiedlenie Niemców było ostatecznym uznaniem nieodwracal
ności uchwał konferencji w sprawie granic Polski na Odrze i Nysie 
Łużyckiej — w sprawie oblicza Śląska.

Dalekowzroczna polityka przywódców polskiej klasy robotniczej 
i mas pracujących z Bolesławem Bierutem na czele, pomoc, przyjaźń 
i przykład Związku Radzieckiego i postawa narodu polskiego zdecy
dowały, że Polska Rzeczpospolita Ludowa odzyskała swe Ziemie Za
chodnie, a w tym także ziemie Śląska, że w niezwykle krótkim cza
sie ziemie te zagospodarowała i nierozerwalnie złączyła z Macierzą.

*

Materiały do powyższego odczytu czerpałem z następujących 
źródeł:

1. Szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego, praca zbiorowa pod 
redakcją generała brygady Stanisława Okęckiego, Warszawa 1953.

2. Dolny Śląsk, t. II, Poznań 1948.
3. „Zwyciężymy", gazeta frontowa I Armii WP, rok 1945.
4. F. G r i e g e r, Wie Breslau fiel, Meiningen 1948.
5. Rozkazy komendanta twierdzy Wrocław z okresu luty—kwie

cień 1945 r. Nie uwzględniono materiałów zawartych w artykule 
ppłk. Rawskiego (Wojsko Ludowe, nr 2/55), gdyż niniejszy numer 
był już w tym czasie w druku.


