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Walki o Wroclaw w 1945 r. stanowily niewqtpliwie jeden z naj
bardziej dramatycznych fragment6w dzialan bojowych na froncie wschod
nim w ostatnim roku wojny. Trwaly one od 27 I 1 do 6 y 1945 r., 
a wi�c 100 dni, z kt6rych 80 przypada na bezposrednie obkz.enie miasta 
(trwajqce od 16 II do 6 V). Biorqc pod uwagG ten sam okres wojny 
i spos6b dzialan bojowych (tzn. zdobywanie duzych miast), stwierdzic 
nalezy, ze szturm „Festung Breslau" swojq dlugotrwalosciq przewyzszyl 
walki o Wiedet'l (7 dni), Kr6lewiec (8 dni), Berlin (18 dni) Poznan (32 
dni) i Budapeszt (150 dni) 2. Hitlerowska zaloga Wroclawia stawiala op6r 
jeszcze w6wczas, gdy ujawniona zostala wiadomosc o smierci I-Iitlera 
i skapitulowal Berlin. 

Fakty te staly si� dla okreslonych k6l w RFN podstawq uksztalto
wania swoistej legendy, kt6ra pomijajqc ogromne straty wsr6d ludnosci 
cywilnej i powstale w wyniku przedluzania obrony zniszczenie miasta, 
eksponuje „heroicznq walk� samotnej twierdzy okrqzonej przez przewa
zaje1ce sUy przeciwnika", ,,cud obrony Festung Breslau", ,,swietlany wz6r 
dla przyszlych pokolen Niemc6w" itp. W tworzeniu tej legendy gl6wmi 
rol�. ze zrozumialych wzgl�d6w, odgrywali kolejni dow6dcy „twierdzy", 
hitlerowscy generalowie von Ahlfen i Niehoff 3 oraz zesp6l redakcyjny 
i v,-;;p6lpracownicy rewizjonistycznego czasopisma „Der Schlesier" 4

. 

1 W tym dniu na p6lnocno-wschodni skraj Wroduwia wyszly po walkach w re
jonic Olesnicy jednostki 73 Korpusu 52 Armii. Par.: S. M a r t i r o s ja n, Dzialania. 
73 Korpusu Piechoty w operacji sandomiersko-slqskiej 1 Front1L Vkrainskiego 

(Wojskowy Przeglqd Historyczny - dalej WPH, 1968, nr 1 ). 
2 Wg: Historia Wietkiej Wojny Narodowej ZSRR, t. V, Warszawa 1966, s. 195-

199. 242�244, 314---327.
s Przykladem twon:enia tej legendy Sq m. in. ksiqi.ki H. v. A h 1 f e n, Der

Kampf um Schlesien, München 1961; H. v. A h l f e n, H. Nie hoff, So kämpfte
Breslau, München 1959. 

' Wsröd nich nalezy wymienic takich autoröw jak: K. Fleischer, H. Gleis, 
E. Heinze, E. Kenau, H. Kraeker, H. Krichler, E. Menz, P. Schöcke, E. Schönfel
der, A. Stierand, F. Wiedermann i innych. Osobny problem to ksiqzki bylego
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W ostatnich latach dolqczyl do nich r6wniez ewangelicki biskup E. Hor
nig 5• R6wniez gen. Guderian w swoich Wspomnieniach zolnierza stwier
dzil, ze przyklad Wroclawia (podobnie jak Kr6lewca, Gdanska i Glogowa)
stanowi potwierdzenie slusznosci tworzenia w latach 1944-1945 prze� 
dow6dztwo Werhmachtu tzw. miast-twierdz 6

• 

Polemika z poglqdami tego typu, podejmowana przez historyk6w 
polskich, byla poczqtkowo w powaznym stopniu utrudniona wobec nie
mozno_sci dotarcia do archiwalnych dokument6w radzieckich, a takze 
(do polowy lat szescdziesiqtych) niemieckich. Obecnie trudnosci te zostaly 
cz�sciowo przezwyci�zone m. in. dzi�ki zakupieniu przez Wojskowy Insty
tut I-Iistoryczny MON zmikrofümowanych zasob6w archiwalnych Wehr
machtu zdobytych pod koniec wojny przez wojska amerykanskie i obecnie 
znajdujqcych si� w USA;_ 

W celu uzyskania z jednej strony pelniejszych wymiar6w „bitwy 
o Wroclaw" i jej wplywu na sytuacj� militarnq na Dolnym Slqsku
w ostatnim okresie wojny, z drugiej zas ustalenia przyczyn dlugotrwalej
obrony rniasta, konieczne jest: 1. przeanalizowanie roli, jakq Wroclaw
mial w planach Wehrmachtu odegrac na wypadek wkroczenia na Dolny
$11:!sk wojsk radzieckich, oraz 2. dokonanie oceny sil obu stron walczqcych
w czasie cblc:zenia „Festung Breslau".

Pierwszy problem wiqze siG scisle z og6lnymi zalozeniami strategiczny
mi dow6dztwa hitlerowskiego, przyj�tymi jeszcze w polowie 1943 r. (tj. 
po bitwie kurskiej). Zgodnic z nimi armia niemiecka miala na wschodzie 
prowadzic obronG strategicznq, starajqc siG jedynie oslabic i wyczerpac 
przeciwnika, szukac natomiast zwyci�skiego rozstrzygni�cia na zachodzie, 
gdzie, jak sqdzono, zdolna byla do zadania kl�ski wojskom inwazyjnym. 
Mimo katastrofy, kt6ra w lecie 1944 r. nastqpila we Francji, strategia ta 
w og6lnych zarysach obowüizywala do konca wojny. Pr6bq jej realizacji 
byla m. in. w grudniu 1944 r. ofensywa w Ardenach. Natomiast sil� bo
jowq niemieckiej armii wschodniej starano si� wzmocnic przez zakrojone 
na szerokq skalG prace fortyfikacyjne. Stqd tez po wyjsciu wojsk radziec
kich nad Narew, WislG i WislokG, poczynajqc od jesieni 1944 r. hitlerow-

podoficera SS G. Ha a s a: Brände an der Oder i Und gaben die Hoffnung nicht 

auf, stanowi4cc hymn pochwalny na czesc .,czyn6w bojowych esesman6w z pulku 
,,Besslein«". 

5 E. Hornig, Festung Breslau - 1V45 (Schweizer Monatshefte, t. IV, 1968);
t e n i; e, Breslau. 1945. Erlebnisse in der eingeschlosch[ossenen Stadt, München 1975.

G H. G u der i an, Wspomnienia zo!nierza, War:;zawa 1958, s. 294. 
7 Dokumenty dotycz(lce walk o Wrodaw, znajdujc1ce si� w zasobach Wojsko

wego Instytutu Historycznego im. Wandy Wasilewskiej (kt6rc oznaczam jako: 

Materialy i dokumenty Wojskowego Instytutu Historyczncgo - MiD WIH). wy
stE:pUjq w nast�pujqcych zespolach akt: t. 78 � Dokumenty Naczelnego Dow6dztwa
hitlerowskich Wojsk Lqdowych (OKH); t. 311 - Dokumenty dow6dztwa Grupy Ar
mii „A" (nast�pnie „Srodek") i 6 Floty Powietrznej; t. 312 - Dokumenty 9 Armii 
Polowej, 17 Armii Polowej, 4 Armii Pancernej i Grupy Armijnej „Heinrici". 
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skie Naczelne Dow6dztwo Wojsk Lqdowych 8 (Oberkommando des
Heeres - OKH) stworzylo szereg pozycji obronnych, oznaczonych jako 
,,A", ,,B", ,,C" i „D" (z licznymi pozycjami posrednimi) 9 oraz pozycj�

ostatecznego oporu nazwanq „Pozycjq Nibelung6w" 10• W ramach tych
przygotowan Wroclaw zostal wlqczony do poludniowego odcinka biegrni
cej wzd!uz Odry pozycji „D" 11 i podobnie jak Glog6w i Opale przeksztal
cony w miasto-twierdZ(/. 

Wedlug zalozen OKH miasta-twierdze, znajdujqce si� w szczeg61-
nie waznych punktach strategicmych i operacyjnych, stanowic mialy jqdro 
przygotowanych do obrony okri::znej rejon6w umocnionych, kt6rych „zde
cydowany op6r" (nawet przy braku jakichkolwiek szans odsieczy) zwü1-
zac mial przewazajqce sily przeciwnika i ograniczyc jego zdolnosc do 
kontynuowania dzialan zaczepnych na zewn�trznym pierscieniu okn:ize
nia. Rejony umocnione i ich trzcn, kt6ry stanowily miasta-twierdze, spel
niac wi�c mialy roh� pewnego rodzaju falochron6w (w oryginale: Wellen

brecher), na kt6rych zalamac si� mial nap6r nieprzyjacielskiej ofensy
wy 12_ 

Koncepcja ta zakladala zarazem z g6ry totalnq zaglad� bronionego 
miasta-twierdzy. Zalqcznik do rozkazu Hitlera o organizacji rejon6w 
umocnionych (z 8 III 1944 r.) stwierdzal m. in., ze w razie wyczerpania 
wszystkich mozliwosci obrony i perspektywy jej zalamania si� dowodca 
obszaru umocnionego (lub miasta-twierdzy) odpowiedzialny byl za doko
nanie planowych zniszczen zar6wno obiekt6w wojskowych oraz dr6g 
i most6w, jak r6wniez wszystkich zaklad6w uzytecznosci publicznej (tj. 
elektrowni, gazowni, wodoci:rn6w), zaklad6w przemyslowych, oraz, w mia
r� posiadanych srodk6w, r6wniez budynk6w mieszkalnych 13• 

Stanowilo to kontynuacj� stosowanej od dawna na froncie wschodnim 
zasady „spalonej ziemi", wprowadzonej ostatecznie jako powszechnq me
todE; dzialania Wehrmachtu rozkazem Hitlera z 19 III 1945 r. 14 

Zgodnie z zalozeniami OKH wielkosc rejon6w umocnionych winna 
byc wystarczajqcO duza, by: 1. Zapewnic bezpieczne funkcjonowanie 

s T. Ra w s k i, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919-

1945 {Studia i materialy do historii wojskowosci, t. 12, cz. 1, 1966, s. 295-299). 
1 Rozkaz OKH z 25 VIII 1944 o budowe pozycji „A", ,,B", ,,C" i „D", MiD

WIH, t. 78, r. 338. 
10 Rozkaz OKH z 28 XI 1944 do rozpoznania pozycji Nibelung6w, MiD WIH

z 28 XI 1944. 
11 CzGSC poludniowego odcinka pozycji „D", znajdujiica siG na Dolnym Sl;:isku 

od ujscia Kaczawy, stanowila wybudowana w okresie miGdzywojennym „pozycja 
Odry" - Oderstellung. Ra w s k i, op. cit., s. 291, 300. 

11 WstGP P. E. Schramm a do: Kriegstagebuch der Wehrmacht (Wehr

machtfährungsstab), t. IV, Frankfurt am Main 1961, s. 53. 
1a Hitiers Weisungen tü.r die Kriegsjuhrung 1939-1945. Dokumente der Ober

kommandos der Wehrmacht, oprac. W. Hubatsch, Frankfurt am Mein 1962, s. 53-
54. 

H Tamie, s. 303. 
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znajdujqcym si� w ich gl�bi lotniskom. 2. Uniemozliwic przeciwnikowi 
przestrzeliwanie ich obszaru ogniem artylerii. 3. Obejmowac wazne w�zly 
drog, zwlaszcza zas przeprawy przez przeszkody wodne, stanowiqc sku
teczny „korek" blokujqcy system komunikacji i zaopatrzenia na tylach 
przeciwnika. 4. Umozliwic wlasnym wojskom manewr po liniach we
wn�trznych, taktyczne wsp6ldzialanie ze sobq i wykonywanie przeciw
uderzen. 

Zar6wno dow6dztwo VIII Okn;gu Wojskowego we Wroc1awiu, jak i hi
tlerowskie kierownictwo polityczne (reprezentowane przez gauleitera 
NSDAP i zarazem I;:cmisarza Rzeszy d.�. obrony - Karla Hankego), 
poczynajqc ad wrzesnia 1944 r_ z calq energiq przystqpily do rcalizacji 
tych zamierzen. We Wroclawiu zrnodernizowano stare forty, wzniesiono 
szereg nowych budowli fortyfikacyjnych, zgromadzono zapasy zywno.sci 
na 3-miesi�czny eo najmniej okres obrcny, przygotowano plany znisz
cze11 oraz wysadzenia most6w, a takze ewakuacji ludnosci cywilnej 15_
R6wnoczesnie zas wybudowane zostaly dwa pierscienie pozycji obron
nych. Zewn�trzny (pozycja „Barthold"), otaczajqcy obszar planowanego 
rejonu umocnionego, przebiegal na prawym brzegu Odry od Brzegu Dol
nego do Ob:.:rnik, Trzebnicy, Eorowej, poprzez Miloszyce do Jelcza, na 
lewym za.s brzegu Odry - przez Siedlce, Marcinkowice, Z6rawin�, 
Magnice, Kc1ty Wrock.wskie, skqd zakrqcal na p6lnoc i przez R2multowice 
i Zr6dla dochodzil do Brzegu Dolnego rn. Wielkim nakladem pracy i .srod
k6w matc-rialnych powstaly tu umocnienia, ktore obsadzone odpowiedni
mi silami stanowic mogly powaznq przeszkodE; dla dzia!an zaczepnych 
wojsk nt(tZL:ckic},. S:1 tych jednak dow{idzlvvo hitlerowskie nie posiadalo 
i w istniejqcej pod koniec 1944 r. i p6zniej sytuacji militarnej na ich 
otrzymanie liczyc nie mog10. Pozycja „Barthold" liczyla bowiem w ob
wodzie okolo 150 km i nawet ewentualne przydzielenie obiecanych przez 
Guderiana 5 dywizji piechoty (eo w rzeczywistosci nie nastqpilo) nie wy
starczalo do jej obsadzenia 17_ Dlatego tez zewnE;trzny pier.scien obrony 
,,Festung Bn,s1cm" z�:;tal przez wojska radzicckie przel:amany bez wiE;
kszego wysilku z marszu. Na prawym brzegu Odry dokonane to zostalo 
przez 52 Armü:; w czasie od 23 do 27 I, na lewym brzegu przez zbiezne 
uderzenia 6 Armii i 5 Armii Gwardii w czasie od 9 do 13 II. W wyniku te
go oddzialy hitlerowskie zostaly zmuszone do pospiesznego wycofania si� 
na wewn�trzny pierscieü obrony. 

WewnE;trzna linia obrony „twierdzy" opierala si� na p6lnocy o bu-

15 Hanke jako gauleitcr i komisarz Rzeszy d�. obrony przy VIII Okrc:gu Woj
skowym odrzucil jednak jako defetystyczny wysunü;ty w grudniu 1944 r_ projekt 
dow6dcy „twierdzy'' gen. Krausego wczesniej5zego ewakuowania z Wroclawia 
200 tys. os6b. R. 0. Becker, Niederschlesien 1945. Die Flucht - Die Besetzung,

Bact Nauheim 1965, �. 110.
ia Tamze, s. 97. 
17 Zgodnie z regulaminem niemieckim wzmocniona dywizja piechoty mogla 

skutecznie bronic odcinka frotu o szerokosci 10 km. 



Z problernatyki walk o wyzwolenie Wroclawia w 1945 r. 415 

dowle forteczne wzniesione jeszcze przed I wojnq swiatOWc\ lub w okre
sie mi�dzywojennym i przebiegala od ujscia Widawy do Odry (na zach6d 
od Swiniar), wzdluz Widawy (z utrzymaniem silnego przedmoscia w re
jonie Psiego Pola i Zakrzowa), nastE;pnie na wschöd od osiedla Swojczyce 
dochodzila do Odry w miejscu, w kt6rym zaczyna si� Kanal Nawigacyjny. 
Na lewym brzegu Odry pozycje obronne opieraly si� o Opatowice, Mokry 
Dwor i Ksi�ze Male, dalej nasypy obwodowej linii kolejowej, Opor6w, 
Muchob6r Wielki, Zemiki, Zlotniki, Lesnic� i lini� Bystrzycy. 

Przelamanie przez wojska radzieckie zewnGtrznego pierscienia obrony 
„Festung Breslau" i zepchniGcie wojsk niernieckich do miasta przekreslilo 
nadzieje dow6dztwa hitlerowskiego na zwic1zanie wi�kszych si.l prze
ciwnika oraz zahamowanie jego ruchu na zach6d. Gl6wne zgrupowanie 
uderzeniowe 1 Frontu Ukrainskiego, kt6re 8 II 1945 r. rozpocz�lo naturcie 
z przycz6lka pod Scinawq, do 24 II osiqgn�lo na szerokosci ponad 100 km 
prawy brzeg Nysy .Luzyckiej. Zaopatrywanie tych wojsk, aczkolwiek 
w pewnym stopniu utrudnione i zagroi:one przez niebezpieczenstwo wy
padu hitlerowskiego garnizonu „Festung Breslau", przebiegalo jednak 
w praktyce bez wiGkszych zakl6cen, eo umoi:liwilo zgromadzenie wy
starczajqcych zapas6w amunicji, material6w p�dnych i i:ywnosci dla roz
poczGcia operacji berlinskiej. 

Sily, kt6rymi dysponowalo dow6dztwo Grupy Korpusnej „Breslau" 18,
a nast�pnie „Festung Breslau", byly, jak wspomniano powyzej, za slabe 
dla obrony rejonu umocnionego, w pelni jednak wystarczaly do skutecznej 
obrony samego tylko miasta-twierdzy. W sklad garnizonu „twierdzy" 
weszly (zar6wno miejscowe, jak r6wniez przerzucone z innych miejsco
wosci na terenie VIII Okr�gu Wojskowego) bataliony garnizonowe 
i strzelc6w krajowych, szkoly podoficerskie Wehrmachtu i Waffen SS, 
jednostki zapasowe, oddzialy artylerii przeciwlotniczej i obslugi lotnisk 
oraz r6i:nych pomniejszych oddzial6w i grup bojowych, kt6re znalazly 
si� we Wrodawiu, wycofujqc przed oddzialarni radzieckirni. Po zamkniG
ciu pierscienia oknizenia w sklad zalogi weszly r6wniei:, odci�te od 
macierzystych zwiqzk6w taktycznych, pododdzialy 269 i 17 Dywizji Pie-

18 17 I 1945 r. dow6dztwo VIII Okregu Wojskowego we Wroclawiu wylcjczone 
zosta!o z podleglosci armii zapasowej i podporzcjdkowane Grupie Armii „A" (od 
25 I 1945 r. przemianowanej na Grupe: Armii „Srodek") i przeksztalconej w do
w6clztwo grupy korpusnej „Breslau". Otrzymalo ono zadanie organizacji obrony 
Do!nego Slqska w pasie: Ostrzesz6w-Zmigr6d-Chobienia i Byczyna-Namysl6w
O!awa, ze skupieniem glöwnego wysilku na. obronie Wroclawia oraz przepraw 
przez Odr�. Dowödcy grupy korpusnej „Breslau", gen. kawalerii Koch-Erpachowi, 
podlegal dow6dca „Festung Breslau". Po ewakuowaniu dow6dztwa grupy kor
pusnej z Wroclawia (eo nasbtpilo 15 II 1945 r.}, dowödca „Festung Breslau" otrzy
mat uprawnienia dow6dcy korpusu i zostal podporzqdkowany bezposrednio dow6d
cy 17 Armii. S. Tessin, Verbande und Truppen der deutschen Wehrmacht und 

Waffen-SS im zweiten Weltkrieg 1939-1945, Frankfurt am Main 1965. 
19 Byly to m. in. szko!a podoficerska ze Strzegomia (w sile wzrnocnionego 

batalionu), batalion podchonizych z oficerskiej szkoly piechoty z Gniezna, 8 za-

5 - Sob6tka 3/84 
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choty oraz 311 Brygady Dzial Pancernych 19
• Jui po rozpocz�ciu obl�ze

nia drogq powietrzmi przybyl do Wroclawia 1 batalion 26 pulku spado
chronowego, nast�pnie zas 3 batalion tegoi pulku 20• 

W sklad garnizonu „Festung Breslau" wlqczono r6wniez kilka tysi(;cy 
zolnierzy, kt6rzy w czasie walk odlc1czyli si� od swoich jednostek, .vracali 
z urlop6w, zostali wypisani ze szpitali itp. W rezultacie wyt�ionej dzia
lalnosci organizacyjnej z posiadanych zasob6w ludzkich i materialowych 
w trzeciej dekadzie stycznia i w pierwszej dekadzie lutego 1945 r. zorga

nizowan.o wc Wroclawiu pi�c samodzielnych pulk6w fortecznych (kazdy 
w skl.adzie 4-6 batalion6w), noszqcych od nazwisk swoich dow6dc6w 
nazwy: ,.Gollnitz" (nastc;pnie „Hanf"), ,,Mohr", Sauer", ,,Wehl" i SS 
,,Besslein" 21. Ponadto zostaly r6wniez zorganizowane trzy pulki piechoty: 
,,Reinkobcr", ,,Ker::;t0n" i „Schulz", kt6re wraz z pulkiem artylerii, bata
lionem saper6w i kompaniq lc1cznosci weszly w sklad 609 Dywizji 
do zadc1.11 specjalnych, kt6rej sztab, zorganizowany w styczniu 1945 r. 
w Dreznie, przybyl do Wroclawia na poczqtku lutego. W sklad zalogi 
,, t ..-,,i(:rdzy" wlqczor,o r6wniei pulk arty lerii „Breslau", oddzial przeciw
pancerny, 150 pulk artylerii przeciwlotniczej, pulk przeciwpozarowy, 
9 wE7gierski batalion saper6v,r oraz szereg innych jednostek i grup bojo

wych 22. 

Duze rozmiary osic1gnql we Wroclawiu Volkssturm. Pomimo odeslania 
do Saksonii volks"l.urmist6w zaliczonych do III i IV kategorii, do polo
wy lutego 1945 r. sformowano w „twierdzy" 40 batalion6w tej formacji 
(w tym 2 bataliony skladajqce si� z czlonk6w „Hitlerjugend") 23. Na
leiy dodac, i:e z powod6w, o kt6rych byla mowa na wst�pie niniejszych 
rozwazan, og6lna liczebnosc i sila bojowa garnizonu „Festung Breslau" 
jest w literaturze zachodnioniemieckiej tendencyjnie obnii:ana. Prace 
von Ahlfena-Niehoffa 2\ Haupta 25, Thornwalda 26, Beckera 27 i innych

pasowo-szkoleniowy batalion rozpoznawczy z Olesnicy, dywizjon ci�zkich haubic 
150 mm, bateria najci�zszych mozdzierzy 150 mm, cz�sc batalionu saper6w 269

Dywizji, cz�sc batalionu rozpoznawczego 17 Dywizji i szereg pomniejszych pod
oddzial6w. Z 310 Brygady Dzial Pancernych we Wroclawiu znalazlo siE; G woz6w 
bojowych. A h l f e n, Nie h o ff, oP. cit., s. 34. 

20 H. T r o t z, Kampf in Breslau (Männer und Taten. Ritterkrcuztr1iger erz·ä
hlen, wyd. H. Möller-Witten, München 1959, s. 227-228). 

:1 Be c k e r, op. cit., s. 124-125. 

�t W tcj liczbic znajdowaly sie;: liczne jednostki artylerii nazicmnej. ktore 
Bcclcer (s. 12-1) ucenia (niewqtpliwie zbyt skromnic) na 32 bateric, ponadto zas 
570 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczcj (88 mm), cii;zka bateria przeciwlotnicza 
RAD, Oficersku Szkola Lotnicza nr 5, szkola podoficerska z Klodzka, szkolny 
batalion samochodowy „Rosenthal" (R6:i:anka) i inne jednostki. 

23 A h 1 f e n, Nie hoff, op. cit., �. 51. 

24 Tanüe, s. 24. 

:s W. Haupt, 1945. Das Ende in Osten, Chronik von Kampf in Ost- und

M itteldeu.tschland, Dorthein1J1Iessen 1970, s. 127-128.
2e J. Thor w a 1 d, Es began an der Weichsel, Stuttgart 1950, s. 126. 

:1 Becker, op. cit., s. 125. Od powyzszych stwierdzen odbiega dosC:: znucznie, 
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mowi::i o 40-50 tys . .zolnierzy i volkssturmist6w. Stwierdzenia te w spo
s6b wyra:z.ny odbiegajq od prawdy. 0 ich klamliwosci swiadczy chocby 
i to, ze 6 V 1945 r., w dniu kapitulacji „twierdzy", po trzymiesü�cz
nych krwawych walkach poddalo siE: do niewoli: 2 general6w, 1133 ofi
cer6w oraz 43 726 podoficer6w i szeregowc6w, lqcznie 44 861 zolnierzy. 
W r�ce zwychizc6w przekazano 154 dziala r6zncgo kalibru, 118 moz
dzierzy, 1758 karabin6w maszynowych oraz znaczm1 ilosc inncgo sprzqtu 
wojskowego 28

. Jesli wezmiemy pod uwagE:, ze sami autorzy ksi::izki So

kampfte Breslau oceniaj::i straty niemieckie we Wroclawiu na 6000 za
bitych i 23 000 rannych, z kt6rych 6600 ewakuowano drogq powietrz
na, 29, to juz samo tylko podsumowanie 44 861 jeüc6w, 6000 zabitych 
i 6600 ewakuowanych daje liczb� 57 461, a wiE:c znacznie wyzszq, niz 
to sugerujq autorzy z RFN. Dodac nalezy rowniez, ze pewna czE:sc zol
nierzy niemieckich ukrywala si� w momencie kapitulacji wsr6d ludnosci 
cywilnej 30

. Uwzgl�dniaj::ic to, a takze zaginionych bez wiesci, o kt6rych 
von Ahlfen i Niehoff nie wspominaj::i, a kt6rych liczba jest w czasie 
walk ulicznych zawsze wysoka (od 10 do 200/o), ocenic mozna liczebnosc 
garnizonu „Festung Breslau" eo najmniej na 65 tysi�cy zolnierzy. 

Istotne swiatlo na liczebnosc garnizonu hitlerowskiego rzuca meldu
nek dow6dcy 6 Armii wyslany 8 V 1945 r. do dow6dztwa 1 Frontu 
Ukrainskiego, w kt6rym gen. Gluzdowski, na podstawie zeznan wzi�tcgo 
do niewoli gen. Niehoffa, stwierdza, ze na poczqtku obl�zenia w „Festung 
Breslau" bronilo sie, G5 tys. zolnierzy hitlerowskich, uzbrojonych w 559 
dzial, 534 moidzierzc, 37 czolg6w i dzial pancernych i 9 transporter6w 
opancerzonych 31

• Podobne dane podajq r6wniez i inne zr6dla radzieckie 32
• 

Og6lnie moinu stwierdzic, zc biorqc pod uwagc; warunki ostatniego 
okresu wojny oraz stany etatowe i rzeczywiste jednostek hitlerowskich, 
garnizon „Festung Breslau" reprezentowal silE; bojowq odpowiadajqcq 

i to in minus, mcldunck gen. Schörnera do OKH z 11 II 1945 r., w kt6rym 
liczebnosc garnizonu „Festung Breslau" zostala obnii.ona do 25 100 i.olnierzy (MiD 
WIH, t. 311, r. 274). Meldunck ten zawiera jawnie nieprawd:dwe dane. 

is List bylego szcfa sztabu artylerii 6 Armii pik. w st. spocz. M. A. Osadgina 
do Komitetu Wojewodzkicgo PZPR we Wroclawiu, zamieszczony wc wroclawskim 
miesiE;czniku „Odra", nr 5 z 1970 r. 

20 A h 1 f e n, N i c h o f f, op. cit., s. 72. 
•0 0 jednym takim wypadku dotycz11cym kierowcy pik. Wchla oraz trzech

innych wojskowych m6wi relacja znajduj11ca si� w Wojew6<lzkim Archiwum 
Panstwowym we Wroclawiu, opublikowana w „Sob6tce", 1969, m 4, s. 598-600 
(w oprac. J. Leskow i J. Michalskiej). 

•1 Archiwum Ministerstwa Obrony ZSRR (<lalej Arvro ZSRR), zcsp6l 344,
inwentarz 5252, volumin 570, karta 181. 

lt Plk Osadgin we wspomnianym powyzej liscie r6wniez occnia liczbi; zolnierzy 
niemieckich w „Festung Breslau" na 65 tys., przytacza natomiast nieco inne dane 
na temat liczby dzial i mozdzierzy, kt6nt to liczbG redukuje do 450 i 300, oraz 
czolgöw i dziai pnnccrnych. k\6:·:,'ch mialo by.: 63. Ustalcnia plk. o�adgim1 wyclajq 
si� byc wiarygodne, jefü wzü1c pod uwagG, ze po zakoi1czeniu wojny kicrnwal 011 

komisjq, kt6ra opracowywala doswiadczenia walk o Wroclaw. 
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wartosci trzydywizyjnego korpusu armijnego 33 (z wyjqtkiem srodk6w 
transportu). 

Natomiast 6 Armia radziecka, kt6ra otrzymala rozkaz zdobycia Wro
clawia, byla niewqtpliwie najslabszym ze wszystkich zwiqzk6w operacyj
nych 1 Frontu Ukrainskiego. W momencie rozpocz�cia obl�zenia, po 
przekazaniu do dyspozycji dow6dztwa Frontu 7 Korpusu Zmechanizo
wanego Gwardii, w skladzie 6 Armii pozostaly: 22 i 74 Korpusy pie
choty z wchodza,cymi w ich sklad dywizjami piechoty: 2i8, 273, 309, 

181 i 359, ponadto zas 159 Brygada Artylerii Ci�zkiej, 563 i 1248 pulki 
artylerii przeciwpancernej, 1531 pulk mozdzierzy, 62 Brygada Inzynie
ryjno-Saperska i 22 samodzielny batalion miotaczy ognia. 4 II 1945 r. 
6 Armia {bez podporzqdkowanego operacyjnie 7 Korpusu Zmechanizo
wanego Gw.) liczy!a 48 972 zolnierzy i byla uzbrojona m. in. w 1013 
dzial i mozdzierzy 31

. Przed rozpoczGciem operacji dolnoslqskiej dow6dz
two 1 Frontu Ukrainskiego na podstawie analizy zadania prosilo Gl6wnq 
Kwater� Naczelnego Dow6dztwa Armii Radziec'kiej 35 o wzmocnienie 6 
Armii dodatkowym korpusem piechoty. Prosba ta nie zostala jednak 
uwzglGdniona. Gen. Gluzdowskiemu podpor2qdkowano natomiast 31 Dy
wizj� Artylerii Przelamania (ze skladu samodzielnego 10 Korpusu Arty
lerii Przelamania), 37 Brygad� Artylerii Przeciwpancernej 36 oraz 25 Bry
gad� Wyrzutni Rakietowych (tzw. katiusz), 17 II w sklad armii wlqczono 

204 Dywizj� Piechoty i 77 Polowy Rejon Umocniony 37, kt6re dotychczas 
w sldadzie Korpusu 52 Armii blokowaly Wroclaw od wschodu 38

• 20 III 
w sklad 6 Armii wlqczona zostala 112 Dywizja Piechoty, 80 pulk ciGi:
kich czolg6w i 394 pulk artylerii pancernej, 15 IV zas 135 Dywizj� 
Piechoty 39

. Biorqc pod uwag� poniesione straty oraz niskie stany liczeb-

H Por. Etaty niemieckich dywizji piechoty „wzör Hl44" i „wzör 1945", MiD, 
WII-I, t. 78, r. 410. Por.: T. Sa w i c k i, Organizacja i sklad niemieckich wojsk 

lqdowych na froncie wschodnim w ostatnim roku drugiej wojny swiatowej, czer

wiec lfJ44-maj 1945, Warszawa 1978, s. 105-106. 
s-1 Zestawienie stanu bojowego G Armii na dzien 4 II 1945, AMO ZSRR, zesp.

344, inw. 5219, vol. 119, k. 51-63. 
35 Takq nazw� nosilo oficjalnie naczclne dow6dztwo Armii Radzieckiej, zwane

tez w skörcie „Stawk.=i". W sklad Glöwncj Kwatery wchodzil J6zef Stalin jako 
w6dz naczelny Armii Radzieckiej, jego zast�pcy, szef Sztabu Generalnego oraz 
dowödcy lotnictwa i marynarki wojennej. 

36 Sbornik wojenno-istoriczeskich maticrialow Wie!ikoj Oticczcstwiennoj Wojny, 

wypusk 10-11: Niinie-Silezskaja nastupatielnafo opieracyja u:ojsk 1-go Ukrain

sko90 fronta (8-24 fiewrala 1945 g.), Moskwa 1953, s. 21. 

�1 KazwQ „polowyci1 rejonöw umocnionyci," (PRUJ nosi!y nic1.\·ielkie zwi,Jzki 

taktycme. odpowiadaj,jce w przyblizeniu brygadom fortecznym, skL1d'.\j<1ce si� 

z pod0jdzial6w strzclccldch. ckrn, so.pen'iv; oraz dywizjonow a,·tylerii. Nazwa ta 

pochodzi stqd, ze w momencic wybuchu wojny niemiecko-radzieckicj zwiqzki tc 
stanowi!y zalogi nadgranicznych t·ejonöw umocnionych. PRU, przy �tosunkowo 
nisldch stan�,ch liczebnych, clysponowaly duz,i sih1 ognia i dl:ltcgo uzywano ich do 
osluny skrzydel i styk6w, biernych odcinkow frontu itp. 

as Niinie-Silezskaja nastupatieinaja opieracyja ... , s. 54. 

a, Zestawienie stanu bojowcgo 6 Armii na dzien 1 IV 19·15, zestawienic stanu 



Z problematyki walk o wyzwolenie Wroclawia w 1945 r. 419 

ne dywizji radzieckich, stan liczebny 6 Armii nigdy nie przekraczal 
52-55 tys. zolnierzy, w polowie marca zas spadl przejsciowo do wy

sokosci okolo 38 tys. ludzi.
Oceniajqc sily obu stron i biorqc pod uwag� doswiadczenia poprzed

nich lat wojny (zgodnie z kt6rymi strona atakujqca bronione przez prze
ciwnika duze miasto winna miec 3-5-krotnq przewag� sil i srodk6w), 
stwierdzic nalezy, ze 6 Armia nie miala podstawowych warunk6w do 
zdobycia „Festung Breslau" szturmem. Moi.na si�, eo prawda, zgodzic 
z poglc}dem tych autor6w zachodnioniemieckich, kt6rzy podnoszq argu
ment, ze znacznq cz�sc garnizonu „Festung Breslau" stanowili volksstur
misci, kt6rzy nie mogq byc traktowani na r6wni z zolnierzami jednostek 
liniowych. Argument ten jest jednak tylko cz�sciowo sluszny i dotyczy 
gl6wnie dzialan w polu, gdzie slabo uzbrojone i niedostatecznie wyszko
lone oddzialy Volkssturmu rzeczywiscie nie rcprezentowaly duzej war
tosci bojowej. Zupelnie jednak inaczej wyglqdala sytuacja w czasie 
walk ulicznych w duzych miastach. Volkssturmisci na wlasnym, dobrze 
znanym terenie wykazywali cz�sto wi�cej hartu i wytrwalosci w walce 
niz doswiadczeni, lecz znuzeni latami wojny i zalamani kl�skami zolnierze 
frontowi. Jak wspomina marsz. Koniew, podlegle mu armic pancerne 
poniosly w czasie walk o Berlin najci"iisze straty \Vlasnie od uzbrojo
nych w „panzerfausty" volkssturmist6w 40

. Podobni.e bylo we Wroclawiu, 
gdzie np. dwa bataliony Volkssturmu zlozone z czlonk6w „Hitlerjugend" 
stanowily jeden z najbardziej sfanatyzowanych i zaciekle walczqcych 
oddzialöw „twierdzy". 

Dalszym czynnikiem, kt6ry umacnial sily obrony, w znacznym stop
niu wplywajqc na przebieg obl�ienia, byly warunki walk o duze miasto, 
jakim byl Wroclaw. Co prawda od czas6w napoleonskich nie byl on 
twierdzq, niemniej jednak przy stosunkowo niewielkim nakladzie sil 
i srodköw m6gl zostac przygotowany do spelniania tej roli. Stanowil on 
duze przemyslowe i handlowc centrum, wazny w�zel dr6g bitych i ko
lejowych z duzym portem rzecznym i spelnial bardzo znaczmi rol� 
w ekonomice wojennej Trzeciej Rzeszy. W miescie bylo 12 duzych 
fabryk przemyslu zbrojeniowego, z kt6rymi kooperowalo ponad 100 za
klad6w przestawionych na produkcji wojenm� 41• 

Miasto, liczqce w 1939 r. 629 tys. mieszkanc6w (w 1944 r. prawie 
milion) 42

, zajmowalo 150 km2 zabudowy. Szerokie arterie gwiazdziscie 
zbiegajqce si� we Wroclawiu znacznie zw�zaly siE: w centrum, wsr6d 
wielopi�trowej sredniowiecznej i XIX-wiecznej zabudowy, latwej do 
zamkni�cia barykadami i dogodnej do organizacji obrony. Duie znaczenie 

bojowego 6 Armii na dziei1 15 IV 1945. AMO ZSRR, zesp. 344, inw . .  5219, vol.

119, k. 184-193 i 204-211. 
eo I. K o nie w, Czterdziesty, Warszawa 1968, s. 173. 

u T. Bel c z c w s k i, Walki o wyzwo!enie Wroclawia w 1945 r. (WPH 1970,

nr 2, s. 71-72); por.: Wraclaw, jego dzieje i kultura, Warszawa 1977, s. 378. 

u B e c k e r, op. cit., s. 155. 

---··----· 
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posiadaly r6wmez wysokie (cz�sciowo obmurowane) nasypy kolejowe, 
obiegajqce miasto od poludnia i od zachodu. Mozna je bylo wykorzystac 
zar6wno jako naturalne linie obrony, jak tez do dzialan zaimprowizowanych 
pociqg6w pancernych. Celom obronnym sprzyjaly tez istniejqce warunki 
geograficzne. Wroclaw polozony jest bowiem w dolinie Odry, w miejscu, 
gdzie rzeka rozdziela sie.;, tworzqc liczne wyspy, i gdzie wpadajq do niej 
doplywy: Olawa, Sl�za, Bystrzyca i Widawa. Na prawym, p6lnocno
-wschodnim brzegu, polozonym znacznie nizej od lewego, znajdujq si� 
liczne miejsca podmokle i bagniste oraz zwiqzane z nimi kanaly i rowy 
melioracyjne. Powodujc to, ze ,vi�kszosc dr6g biegnie po nasypach, 
a nawct groblach, eo ogranicza i „kanalizuje" mozliwosc dzialania wojsk 
pancernych. Na p6inocy wok6l Wroclawia biegnie r6wniez dwupa:;mowy 
Kanal Nawigacyjny, stanowiqcy duzq przeszkod� wodnq. 

Katuralne walory obronne Wroda\•.ria pomnozone byly przez prace 
fortyfikacy jne intensywnie prowadzone (niezaleznie od budowy pozycji 
,,B-1" i „Barthold") od sierpnia 1944 r. Prace te, prowadzone przez lud
nosc cywilmi., cudzoziemskich robotnik6w przymusowych i jenc6w wo
jennych pod nadzorem i fachowym kierownictwem saper6w, zostaly do 
konca roku powai.nie zaawansowane. Mi�dzy innymi wokol miasta wy
kopano rowy przeciwczolgowe i zamkni�to gl6wne drogi wylotowe za
porami zelbetowymi. Ze wschodu i p6lnocnego wschodu Wroclaw byl 
opasany budowlami rejonu umocnionego. Pas ten ciqgnql si� do ujscia 
Widawy do Odry, wzdluz Widawy do osiedla Kowale, nast�pnie Swojczyc 
i stqd dochodzil do Odry. W pasie tym juz w latach 1912-1916 Niemcy 
wybudowali 7 fort6w zelbetowych pokrytych ziemi<!, na kt6rych posa
dzono drzewa 43

. W 1944 r. stare forty zmodernizowano (przez wzmocnie
nie strop6w, postawienie stalowych kopul i zainstalowanie dzial), ponadto 
zas wzniesiono szereg nowych. Pomi�dzy budowlami fortyfikacyjnymi 
wybudowano umocnienia polowe w postaci okop6w i row6w lqczc1cych, 
schron6w bojowych i przystosowanych do obrony luzno stojqcych budyn
k6w. Ponadto znajdujqce si� tu osiedla: R�dziny, Widaw�, Biskupice 
Wroclawskie, S0ltysov1icc i Swojczyce przeksztalcono w silne punkty 
oporu. Od zachodu wysuniGtq linic; oporu stanowila Bystrzyca, nato
miast gl6wnc1 lini� oporu Sl�za i umocnione osiedla: Muchob6r Maly, 
Nowy Dw6r, Pilczyce i Kozanow. Natomiast od poludnia gl6wne punkty 
oporu stanowic mialy: Klecina, Oltaszyn, Broch6w oraz Mokry Dwor 
i Trcstno. Brak naturalnych przeszk6d terenowych na po!udniowym skra
ju miasta dow6dztwo hitlerowskie staralo si� rekompensowac przcz prze
kszta1cenie w zaimprowizowane forty przede wszystkim wie,kszych za
klad6w przemyslowych, kompleks6w budynk6w oraz pojedynczych bu
dynkow, takich jak budynek rozglo.sni radiowej, koscioly, koszary itp. 
Niezaleznie od tego, od momentu zagrozenia przez wojska radzieckie do-

o Niznie-Si[ezskaja na�tupatielnaja opieracyja ... , schema 11. 
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wodztwo „twierdzy" przygotowalo do walk ulicznych caly Wroclaw. 
Wiekszosc ulic zostala zabarykadowana z pozostawieniem jedynie wq
skich przejsc dla pieszych. Wysokosc barykad siE:gala od 2 do 3-4 m. 
Na niekt6rych placach (Powstanc6w Slflskich) i ulicach (Zmigrodzka, 
Legnicka, Powstanc6w Slqskich i Krakowska) wykopano rowy przeciw
czolgowe, wybudowano zelbetowe barykady i ustawiono kozly meta
lowe z drutem kolczastym. 

Niemcy przystosowujqc domy mieszkalne do obrony z reguly zaba
rykadowywali bramy, gl6wne wescia i klatki schodowe. Materialy latwo
palne muwano, r6wnoczesnie przygotowujqc do gaszenia pozar6w piasek 
i wod� w specjalnych basenach. Okna zamurowywano lub barykadowano 
z pozcstawieniem otwor6w strzelniczych. Szczeg6lnq uwag� zwracano na 
domy naroznikowe, kt6re bardzo cz�sto v-:ysadzano w powietrze na wy
so'.-;:o�ci piewszego pi�tra, tworzqc pewnego rodzaju bunkry 41

. Do cel6w 
obronnych wykorzystano oczywiscie r6wniei. kilkadziesüit wybudowa
nych w latach 1942-1944 we Wroclawiu naziemnych i podziemnych 
schron6w, ponadto zas adaptowano cz�sc pozostalych po 1807 r. fortyfi
kacji sredniowiecznych (m. in. na dzisiejszym placu Polskim i Wzg6rzu 
Partyzant6w). W schronach tych znajdowaly si� zar6wno stanowiska 
dowodzenia (np. na Wzg6rzu Partyzant6w), szpitale wojskowe (np. w re
jonie Dworca Gl6wnego i na placu Strzegomskim), jak i magazyny zyw
nosci (m. in. na Nowym Targu) oraz sklady amunicji (m. in. na Ostrowie 
Tumskim). Zgromadzone zapasy zywnosci byly bardzo duze i wystarcza
ly na 5-6-miesi�czne pokrycie zapotrzebowania wojska oraz pozostalej 
po ewakuacji ludnosci cywilnej liczqcej 200-220 tysiE;cy os6b. Znacznie 
gorzej przedstawialo si� zaopatrzenie w amunicj�, zwlaszcza artyleryjskq. 
\V zwiqzku z powyzszym sprawq pierwszorz�dnej wagi staly si� dla 
„twierdzy" zrzuty lotnicze (po raz pierwszy dokonane jui. w nocy z 15 
na 16 II 1945 r.) 45

• Do sprawnej organizacji zrzut6w z ramienia Luft
waffe przybyl 24 II do Wroclawia przedstawiciel dow6dztwa 6 Floty 
Powietrznej, pplk von Friedeburg. Og6lnie biorqc, mimo zdarzaji:icych 
si� <lose CZGSto incydent6w w postaci wzajemnego ostrzeliwania si� przez 
niemieckie wojska lqdowe i lotnictwo, powietrzne zaopatrywanie „Fe
stun6 Breslau" przebiegalo dosc sprawnie. W cüigu dw6ch pierwszych 
miesizc:cy obl�i.cnia (do 1 IV) do miasta dostarczono (nie liczc1c poczty) 
406 ton zaopatrzenia, zrzucono na spadochronach 3013 zasobnik6w oraz 
przetransportowano 1020 spadochroniarzy, r6wnoczesnie zas ewakuowano 
6600 rannych 46

. 

u Niekotoryje wywocly po bor'bie za gorod Breslau. Po matierialam 6-armii 

(Sbornik takticzeskich primierow po opytu Otieczestwiennoj Wojny, nr 15, pocl 

red. :-,., R. Bogdanowa, l\foskwa 1945, s. 3-------4). 

1. A h 1 f e n, N i e h o ff, op. cit., s. 52.
,o Luftversorgung der Festung Breslau. Meldunek Ia 6 Floty Powietrznej do

szefa Sztabu Generalnego OKH z 22 1II 1945. MiD WIH, t. 311, r. 321. 
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W tej sytuacji sily i srodki Niemc6w byly wystarczaj::ico duze, by 

aktualnie prowadzic dlugotrwaht walk� w okn:izeniu z silami nawet 
znacznie wi�kszymi niz te, kt6rymi dysponowala 6 Armia. Ponadto zas, 

w przeciwienstwie do wypadk6w wycofania sie, bez walki z Warsza
wy, Krakowa i G6rnoslqskiego Okr<�gu Przemyslowego, Niemcy byli zde

cydowani bronic „Festung Breslau" do upadlego 47
. 

Postawic nalezy jednak pytanie, czy w zwii:izku z powyzszym zgodzic 

si� mozna ze stwierdzeniami tych autor6w z RFN, kt6rzy twierdzq, ze 
gdyby nie og6lna sytuacja militarna, hitlerowski garnizon we Wroc1awiu 

m6glby stawiac skuteczny op6r r6wniez i po 6 V 1945 r. 
Teza ta nie daje sie:; utrzymac. Slabosc bowiem sil, kt6rc dowodztwo 

1 Frontu Ukrainskiego mogle skierowac do walk o Wroclaw, byla przejs
ciowa i sytuacja ta mogla szybko ulec zmianie. Nasti:ipilo to m. in. 
przejsciowo 48 na poczi:itku kwietnia. Nieznacznie tylko wzmocniona 6 
Armia rozpocz�la w6wczas kolejne natarcie (tym razem z poludnio\vego 
zachodu), kt6re doprowadzilo do zdobycia przez wojska radzicckie jedy
nego lotniska, kt6rym dysponowalo „Festung Breslau", oraz glc;bokiego 
wlamania w pozycje niemieckie, z najwi�kszym trudem „zaryglowanego" 
przez dow6dztwo hitlerowskie kosztem ogolocenia p6lnocnego i v,,schod
niego odcinka „twierdzy". Doprowadzilo to do gh;bokiego kryzysu obrony, 
czemu dal v.ryraz gen. Niehoff w swoim meldunku nadanym \V nocy 
z 5 na 6 IV: ,,Na zachodnim odcinku frontu nieustajqce, ciqgle pona
wiane ataki piechoty i czolg6w nieprzyjaciela prowndzonc z najwic,:kszym 

zuzyciem amunicji. Wlasny op6r w wyniku przem�czenia, ognia i przy
gwazdzajqcych nalot6w lotniczych jest na v.,yczerpaniu. Nieprzyjacielskie 
wlamania ryglowane sq tylko z najwi�kszym trudem. Wystc:ipily objawy 
paniki, zwlaszcza wsr6d Volkssturmu. Ludnosc cywilna, licZqCa okolo 
140 tys. gl6w, stloczona jest w ciasnych, niewystarczajqcych dla pomiesz
czenia wszystkich piwnicach i ogarni�ta przez nastroje rozpaczy. ProszG 
o odsiecz lub o decyzjcc;, czy przebijac si� przez linie przeciwnika, czy
tez bronic si� do ostatniego naboju? Co robic z ludnosciq cywiln�?" 40 

W istniejqcym stanie rzeczy dalsze wzmocnienie oblegajqcych wojsk 

radzieckich doprowadziloby w kr6tkim czasie do zdobycia Wroclawia. 

4, Wynikalo to m. in. ze stosunköw panujqcych w dowödztwie ,.twierdzy", 

zwlaszcza zas z pozycji i znaczenia, jakic uzyskal w nim gauleiter Hanke, ktöry nie 

tylko mieszal siG do dowodzenia dzialaniami bojowymi, ale takie dwukromie 
przyczynil siP, do zmiany na stanowisku dow6dcy „Festung Breslau". Becker, op. 

cit., s. 119-120 i 134. 
48 W sklad 6 Armii wlqczono w marcu 112 Dywizjq Piechoty, 80 pulk czo!g6w 

ci�:i:kich i 394 pulk artylerii pancernej. Ponadto dotychczasowe dywizje 6 Arrnii 

zostaly uzupe!nione do liczebnosci 4200-4500 zolnierzy, bataliony �trzeleckie do 
180-200 :i:.olnierzy, kompanie do 40-50 i.olnierzy. Uzupe!nienie skladalo sie; gl6wnie

z rannych zolnierzy, kt6rzy powr6cili ze szpitali, oraz z wyzwolonych nu Dolnym
$lqsku obywateli ZSRR wywiezionych tu na przymusowe roboty.

'� MiD WIH, t. 311, r. 134. 
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Temu wlasnie celowi sluzyc mialo przegrupowanie pod Wrodaw 2 Armii 
Wojska Polskiego (2 A WP), podporzqdkowanej marsz. Koniewowi 19 III 
1945 r. 50 Wszystkie jednostki tej armii do 29 III znalazly si� na Dol
nym $lqsku i zaji)y stanowiska w rejonie Wzg6rz Trzebnickich 51•
W sklad 2 A WP wchodzilo 5 dywizji piechoty, korpus i samodzielna 
brygada pancerna, dywizja i 2 brygady artylerii (naziemnej), dywizja 
artylerii przeciwlotniczej, brygada inzynieryjno-saperska, 2 samodzielne 
pu1ki pancerne, pulk mozdzierzy i kilkadziesiqt samodzielnych mniej
szych jednostek 52

. Liczyla ona lc1cznie 90 700 zolnierzy i byla uzbrojona 
w 431 czolg6w i dzial pancernych, 84 samochody i transportery pan
cerne oraz okolo 1500 dzial i mozdzierzy 53

. Stanowilo to znacznq sH�, 
kt6rej uzycie mialoby decydujqcy wplyw na wynik walk o Wroclaw. 
Jedynie przyspieszenie operacji berliriskiej 54 i przerzucenie w zwiqzku 
z tym 2 Armii (poczynnjqc od 4 IV) nad Nys<'i Luzyckq, gdzie weszla 
ona w skad gl6wnego zrgupowania uderzeniowego 1 Frontu Ukrain
skiego, spowodowalo przedluzenie agonii „Festung Breslau". 

Po raz drugi zdecydowana zmiana stosunku sil w bitwie o \Vroclaw 
zarysowala siG po zdobyciu Berlina przez wojska radzieckie. Niezaleznie 
od przygotowywanej operacji praskiej dow6dztwo 1 Frontu Ukrain
skiego moglo teraz przegrupowac do rejonu Wroc1awia wystarczajc1ce 
sily, by stworzyc parokrotrni przewag� i zdobyc miasto jednym silnym 
uderzeniem. Nie doszlo do teßo jedynie z powodu wczesniejszej kapitula
cji „Festung Breslau". 

W praktyce jednak przez caly okres obh;zenia walki o Wroclaw byly 
udzialem 6 Armii. Biorqc pod uwag� rzeczywisty stosunek sil i rezultaty 
dzialan radzieckich, m6wic tu nalezy nie o „cudzie obrony", lecz o suk
cesie natarcia. Zolnierze gen. Gluzdowskiego wdarli si� daleko w glqb 
„Festung Breslau", zdobyli prawie 600/o obszaru bronionego w dniu 
16 II 1945 r., zepchn�li garnizon niemiecki do biernej obrony i w prak
tyce wykluczyli mozliwosc jego wyrwania si� z okrc1zenia (eo gen. Nie
hoff rozwazal na poczqtku maja). 

Drugim, obok analizy wzajemnego stosunku sil, problemem oceny 
walk o „Festung Breslau" jest przesledzenie miejsca i roli Wroclawia 

�o Dyrektywa Kwatcry G16wnej Nacz. Dow6dztwa Armii Radzieckiej nr 112 001 
z 19 III 1945 o w1<1czeniu 2 Armii Wojska Polskiego w sklad 1 Frontu Ukrainskiego 
i przegrupowaniu jej na Dolny Slqsk, MiD WIH, IV/1/13, s. 182. 

51 Relacja gen. dyw. J. Sankowskicgo, bylego zast�pcy dow6dcy 2 Armii WP do 
spraw liniowych pt. ,,Frontowymi szlakami", MiD, WIH, s. 72-73. 

52 Stan 2 Armii WP na dzien 10 IV 1945, Centralnc Archiwum Wojskowe 
(CA W), III/5/149, s. 47-49. 

58 Tamze. 
M Operacja ta byla poprzednio planowana na polow,:; maja 1945 r. Stalin przy

;;pieszyl jq, obawiajc}c si�, i.e alianci zachodni uprzedzc1 ArmiQ Radzieckq w zdo
byciu Berlina. K o nie w, op. cit., s. 80-81; G. Zu k o w, Wspomnienia i refleksje,

Warszawa, 1970, 760-761. 
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w radzieckich planach operacyjnych (poczynajqc od lutego 1945 r.). Bar
dzo dlugo, wobec braku innych dost�pnych zr6del, obowiqzujqcq wy
kladni� zamierzen dow6dztwa radzieckiego stanowilo stwierdzenie marsz. 
Koniewa w ksi4zce Czterdziesty piqty: ,,Na naszych gl�bokich tylach 
znajdowalo si� .. _ dosc duze zgrupowanie Niemc6w oknizone we Wro
clawiu. Dow6dca 6 Armii, general Gluzdowski, nadal prowadzil tarn 
ozywione dzialania. Zrozumiale: chcial oczywiscie zdobyc Wroclaw, za
nim my zdob�dziemy Berlin, ale to si� nie udalo. Niemniej jednak, cho
ciaz go rozumialem, powstrzymywalem go, a niekiedy v,rr�cz zabranialem 
prowadzenia aktywnych dzialan zaczepnych. Wychodzilem z zalözenia, 
ze Wroclaw zostanie zdobyty w kazdej chwili, gdy tylko skoriczymy 
z Berlinern" 55

. 

PrzyjE;cie tego poglqdu, sprowadzajc1cego si� do tego, ze Armia Ra
dziecka swiadomie zrezygnowala ze zdobywania „Festung Breslau", ogra
niczajqc si� do jego bbkowania, powodowalo powstanie falszywego obra
zu walk o Wroclaw i sprowadzalo je do roli niewielkiego epizodu 
lokalnego. Rzcczywistosc \VOjenna byla jednak inna od sl6w pisanych 
w dwadziescia par� lat po wojnie. Przedstawiala si� ona nast�pujqco: 

Dow6dztwo 1 Frontu Ukrairiskiego planujqc w styczniu 1945 r. 56 

operacj�. kt6ra doprowadzic miala do zdobycia Berlina (a kt6ra ex 
post, zgodnie z osiqgniqtymi rezultatami nazwana zostala operacjq dol
noslc1sk1ü, przewidywalo, ze podlegle mu wojska winny: ,,zadac gl6wne 
uderzenie z dw6ch duzych przycz6tk6w na Odrze, na p6lnoc i na polud
nie od Wroclawia. W jego wyniku . . . okrqzyc to silnie umocnione 
miasto, nast�pnie zas po zdobyciu go lub obejsciu ... rozwijac natarcie 
gl6wnego zgrupowania wprost na Berlin. W tym samym czasie wojska 
lewego skrzydla 1 Frontu Ukrainskiego mialy rozbic nieprzyjaciela na 
kierunku drezderiskim" 57• 

Dyrektyv.ra operacyjna przekazana dow6dcom 5 Armii Gwardii i 6 
Armii nakazywala okr:;izenie Wroclawia w cü,rnu trzech dni (tzn. do 10 II 
wlqcznie), nash;pnie zas zdobycie miasta juz tylko silami 6 Armii w cict
gu nast�pnych trzech dni. Jednakze juz w pierwszej fazie operacji op6r 
wojsk hitlerowskich okazal si� nadspodziewanie silny, w wyniku czego 
okrqzenie Wroclawia nastqpilo dopiero w nocy z 15 na 16 II, i to jedynie 
dzi�ki zaangazowaniu duzych dodatkowych sil radzieckich (Samodzielne
go 31 Korpusu Pancernego oraz 7 Pancernego i 9 Zmechanizowanego 
Korpurn 3 Armii Pancernej Gwardii) 58

. 

R6wniez og6lne rezultaty, uzyskane w czasie lutowych dzialari 1 
Frontu Ukrainskiego, dosc znacznie odbiegaly od przyj�tych pienvot-

s. K o n i c w, op. cit., s. 124. 

56 Tamze, s. 52.
s1 Niznie-Silezskaja nasti,patielnaja opieracyja ... , s. 121.
59 R. M a j e w s k i, Operacja do!nos1qska Armii Radzieckiej w liäym 1945 r.

(WPI-I, 1979, nr 2, s. 173-180). 
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nie zalozen. Oceniajqc realnie sytuacj�, a zwlaszcza szybkie narastanie 
sil przeciwnika, Rada Wojenna 1 Frontu Ukrainskiego juz 16 II zapro
ponowala Gl6wnej Kwaterze dosc znacznq modyfikacjE: planu operacji. 
Zmiany te (zatwierdzone przez Gl6wnc1 KwaterE:) ograniczaly zadania 
1 Frontu Ukrainskiego do: 1. wyjscia gl6wnego zgrupowania uderzenio
wego nad NysE: r.,uzyckq i umocnienie si� na jej linii, 2. odrzucenia nie
przyjaciela w Sudety przez wojska lewego skrzydla Frontu, 3. zdobycia 
przcz 6 Armi� Wroclawia 5n_ 

Zgodnie z powyiszym planem dow6dca 6 Armii otrzymal rozkaz zdo
bycia Wrodawia w cü1gu 3-4 dni, nastE:pnie zas wyprowadzenia podleg
lych mu wojsk do drugiego rzutu Frontu. Zadanie to, jak si� wydaje, 
opicralo siE: przede wszystkim na blE:dnej ocenie sily garnizonu hitlerow
skiego, liczonego na 18-20 tys. zolnierzy 60

• Wprawdzie silny op6r sta
wiany przez oddzialy hitlerowskie na przedpolach miasta m6gl wskazy
wac na perspektyw� uporczywej obrony, uwazano jednak, ie po odejsciu 
269 Dywizji Piechoty nie ma juz we Wroclawiu pelnowartosciowych jed
nostek liniowych. Niemcy zas, zagroieni oknizeniem, pozostawiq w mie
scie oddzialy jedynie do akcji oczyszczajqcej i likwidacji pojedynczych, 
izolowanych w�zl6w i grup oporu. Do tego zas sily 6 Armii wydawaly 
sit; wystarczajqce. 

Zgodnie z otrzymanym rozkazem jednostki 6 Armii rozpocz�ly 20 II 
szturm Wroclawia, skupiajc.1c gl6wny wysilek natarcia w poludniowej 
czqsci miasta 61• Szturm ten, z paroma przerwami, trwal do 27 III 6�. 

Dokonal on gl�bokiego wylomu w obronie niemieckiej, r6wnoczesnie 
jednak okazalo si�, ze dotychczasowa ocena sil przeciwnika byla bl�dna, 
zudanic zus po�tawionc przed 6 Armill niemozliwe do wykonania. Mimo 
to dow6dztwo Frontu bynajmniej nie nakazalo gen. Gluzdowskiemu 
ograniczenia dzialan 6 Armii do blokowania „Festung Breslau", lecz 
przeciwnie - z calym naciskiem wskazywalo na koniecznosc najszyb
szego zdobycia miasta. Wynikalo to m. in. z og6lnej sytuacji operacyjnej 
na Slc1sku. Sytuacja ta budzila powazne obawy. Stosunkowo duza jeszcze 
sila bojowa niemieckiej Grupy Armii „Srodek", dowodzonej przez fana
tycznego nazist� gen. plk. Schörnera, stwarzala realne niebezpieczenstwo 
przeciwuderzenia hitlerowskiego, majqcego na celu odzyskanie Zaglt=tbia 
G6rnoslc1skiego, a zwlaszcza odblokowania Wroclawia. W tym ostatnim 
wypadku przeci�ciu lub przynajmniej powainemu zagrozeniu uleglyby 
gl6wne linie zaopatrzeniowe 1 Frontu Ukrainskiego, kt6re ze stacji roz
ladowczych w Namyslowie i Olesnicy prowadzily bqdz przez most na 
Odrze w Brzegu, przez Olaw� do autostrady, bqdz przez Trzebnic�, most 

5.J K o nie w, op. cit., s. 62-63.
sn Ni.:nie-Silezskaja nastupatietnaja opieracyja ... , s. 128. 

tt Dziennik dziala{1 bojowych 22 Korpusu 6 Armii, AMO ZSRR, zesp. 334,
inw. :i252, vol. 570, k. 6-7. 

C! Tamze, k. 252-260. 
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pod Scinawq, Lubin, na SzprotawG, Zagan i Zary. Odblokowanie Wro
dawia i zagrozenie linii komunikacyjnych, przy r6wnoczesnym wyjsciu 
silnego niemieckiego zgrupowania uderzeniowego na gl�bokie tyly 1 Fron
tu Ukrainskiego, niewqtpliwie w znacznym stopniu skomplikowaloby 
przygotowanie, a nast�pnie przeprowadzenie operacji berlinskiej 63. 

Zdobycie miasta mialo tym wü=;ksze znaczenie ze wzglE:du na sH� 
garnizonu hitlerowskiego, kt6ry m6gl skutecznie wspoldzialac z wojska
mi deblokujqcymi, rozrywajqc dosc slaby pierscien okri:izenia. Ponadto 
przecü1gajqce si� obl�zenie wiqzalo sily nie tylko 6 Armii, lecz takze 
przydzielone czasowo gen. Gluzdowskiemu jednostki artylerii z odwodu 
Frontu, przewidzianc do gl6wnego zgrupowania uderzeniowego w ope
racji berlinskiej. Bardzo duza aktywnosc lotnictwa hitlerowskiego w tym 
rejonie i zaopatrywanie „Festung Breslau" z powietrza spowodowaly 
z ko1ei skupienie w tym rejonie jednGstek radzieckiej arty lerii przeciw
lotniczej (poczqtkowo 71 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej i 173 Dywizji 
Lotnictwa Mys1iwskiego 1 Fronlu UkraiI'lskiego oraz 1587 Dywizji Arty
lerii Przeciwlotniczej Obszaru Krajowego) r.4_ Za przyspieszeniem zdo
bycia Wroclawia przemawiala r6wniez koniecznosc wykorzystania wro
clawskiego w�zla komunikacyjnego oraz przepraw przez Odr�. Podobne 
wzglqdy, choc: w znacznie mniejszej skali, brano pod uwag� w odniesie
niu do Glogowa. Dlatego tez dow6dca 1 Frontu Ukrainskiego, przygoto
wujqc operacj� berlinskq, zamierzal nie tylko usunqc zagrozenie swojego 
kwego skrzydla - nu Opolszczyznie i na Görnym Sl�sku (eo zostalo 
zrealizowane w czasie operacji opolskiej, od 15 do 31 III), lecz r6wniez 
zdobyc Wroclaw i Glog6w. 

Gen. Konstantin Krajniukow, kt6ry w 1945 r. byl czlonkiem Rady 
Wojennej 1 Frontu Ukrainskiego i zastGpCq marsz. Koniewa do spraw 
politycznych, pisze w swoich wspomnieniach, ze dow6dca Frontu „W prze
widywaniu operacji berlinskiej postawil przed dow6dcami armii W. A. 
Gluzdowskim i W. N. Gordowem 6" zadanie szybszego rozprawienia si� 
z obleganymi twierdzami i zwolnienia dzi�ki temu podleglych im armii 
dla wzi�cia udzialu w ostatniej operacji Wielkiej Wojny Ojczyznianej" 66. 

Rozkaz ten zostal wypelniony tylko w odniesieniu do Glogowa, zdoby
tego 1 IV 1945 r. W wypadku Wrodawia jego realizacji przeszkodzilo 
wspomniane powyzej przyspieszenie operacji berlinskiej i w z wü1zku 
z tym koniecznosc przegrupowania 2 Armii Wojska Polskiego nad Nys� 
E.uzyckq. Na miejsce 2 A WP do walle o „Festung Breslau" zostala wh1-

61 R. M a je w s k i, Oblr::zenie Wroc!awia, luty-maj 1945 (WPH, 1977, m 3, 
s. 229-230).

84 P. I. G rech nie w, Wozdusznaja blokada goroda Breslau (Wiestnik protiw
wozdusznoj oborony, 1970, nr 1). 

u Gen. plk W. N. Gordow byl dowödc,J 3 Armii Gwardii, kt6rej dywizjc oble
galy Glogöw. 

a& K. Kr a j n i u k o w, Oruzyje osobogo roda, Moskwa 1977, s. 518. 
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<:zona 135 Dywizja Piechoty, sily 6 Armii nie tylko jednak nie wzrosly, 
lecz nawet zmalaly, gdyz r6wnoczesnie do gl6wnego zgrupowania uderze
niowego Frontu doszly podporza,dkowane dotychczas gen. Gluzdowskiemu 
31 Dywizja Artylerii Przelamania, 37 Brygada Artylerii Przeciwpancer
nej, 25 Erygada Artylerii Rakietowej i 51 Brygada Mozdzicrzy. R6wno
czesnie 4 IV dow6dztwo Frontu ograniczylo do polowy przydzial amuni
cji artyleryjskiej dla 6 Armii. W tej sytuacji ostateczne zdobycie Wro
dawia musialo byc z koniecznosci odlozone do zak011czenia operacji 
berlinskiej. 

W swietle powyzszych fakt6w w dosc znacznym stopniu zmienic si� 
musi dotychczasowa ocena przebiegu i znaczenia walk o Wroclaw, kt6re 
rysuja, si� jako jeden z waznych fragment6w dzialan bojowych ostatnich 
miesi�cy II wojny swiatowej na decydujqcym odcinku frontu wschod
niego. 

ZU DEN KÄMPFEN BEI DER BEFREIUNG WROCLA WS 1945 

Die Kämpfe um Wrociaw im Jahre 1945 gehören zu den dramatischsten Epi

soden aus dem Kriegsende an der Ostfront. 

Entsprechend den Plänen der deutschen Armeeführung sollte Wroclaw ange

sichts des für Anfang 1945 erwarteten strategischen Angriffs der Sowjetarmee zur 

Festung gemacht werden und das Kernstück eines grosscn befestigten Gebiets 

bilden, dem die Rolle eines Wellenbrechers zugedacht war, die grosse feindliche 

Kräfte binden und weitere Angriffsaktionen unmöglich machen sollte. 

Diese Voraussetzungen gingen nicht in Erfüllung. Die Verteidigung der „Festung 

Breslau" band relativ geringe Kräfte der Sowjetarmee und hinderte die Truppen 
<l<'r 1. Ukrainischen Front nicht. die Linie der Lausitzer Neisse zu erreichen und 
anschliessend die „Operation Berlin" durchzuführen. 

Dies bedeutet aber nicht, (wie in vielen bisherigen Arbeiten behauptet wurde), 

dass die Kämpfe um Wroclaw nur die „Festung" blockieren sollten und man auf 

Versuche, sie im Sturm zu erobern verzichtete. 

Im Gegenteil, nahezu während der ganzen Belagerungszeit (bis zum 25.4.1945) 

führte die 6. Armee aktive Kampfhandlungen durch, die das Ziel hatten, die Stadt 
entsprechend der Möglichkeiten schnell zu erobern. Diese Kämpfe waren intensiver, 
dauerten länger an und riefen grössere Zerstörungen hervor, als andere Eroberun

gen grosser Städte. Die Tatsache, dass es nicht zu einer schnellen Eroberung der 

„Festung Breslau" kam, war nicht das Ergebnis eines gefassten Plans, sondern 
das Resultat eines für die Sowjetseite ungünstigen Kräfteverhältnisses. 




