
II 1945
Rozpoczyna się odniemczanie 
Górnego Śląska. Pełnomocnik 
rządu Aleksander Zawadzki 
nakazuje usunąć wszystkie 
niemieckojęzyczne napisy w miej-
scach publicznych, na ulicach 
i placach. Do akcji odniemczania 
w Katowicach zaangażowano setki 
osób, w tym szczególnie Polaków, 
którzy w czasie wojny wpisali się 
na niemiecką volkslistę. 

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.307

10 VI 1945 
PIerwszy numer „Nasz Wrocław” 
ukazuje się po przeszukaniu 
wszystkich miejskich drukarni 
i odnalezieniu w drukarni archi-
diecezjalnej maszyny, posiada-
jącej polskie akcenty (prawdopo-
dobnie przed wojną drukowano na 
niej polskie modlitewniki).

Kalendarz Wrocławski 1965, Wrocław 1965, s.72

VI 1945 
powstaje Komisja do Zmian Nazw 
Ulic. Opracowane przez nią propo-
zycje nazw były najpierw zatwier-
dzane przez zarząd miasta, a od 
1946 roku – przez Miejską Radę 
Narodową.

Zmiana nazewnictwa ulic 
również okazuje się procesem 
czasochłonnym i skomplikowanym.

Prawie 1500 nazw ulic, placów, 
skwerów potrzebowało nowych 
patronów. Na samym początku 
ludność przybywająca na Ziemie 
Odzyskane, w tym do starego 
Breslau, musiała opierać się na 
istniejących jeszcze szyldach 
niemieckich lub orientować się wg 
zmienionych nazw niemieckich 
na rosyjski, samowolnie i błędnie 
pisanych przez Armię Czerwoną.

XI 1946 
„Słowo Polskie” wskazywało na 
przepis nakazujący, by nazwa 
polska wisiała obok niemieckiej 
przez 6 miesięcy. 

Do końca 1945 roku tylko 50% 
ulic w mieście otrzymało polskie 
nazwy. Ostatecznie przyjęło się, 
nawet w ogłoszeniach prasowych, 
podawanie nazw niemieckich obok 
polskich (zawsze w nawiasie po 
nazwie polskiej). Była to koniecz-
ność, gdyż zdarzały się przypadki 
dublowania się nazw polskich, 
np. w początkach 1946 r. aż trzy 
ulice miały nazwę Dąbrowskiego, 
a dwie – Gierymskich.

Pośpieszna polonizacja nazw 
powodowała, że często tłumaczono 
nazwy niemieckie na język polski, 
co powodowało kuriozalny i ko-
miczny efekt: Zimpeln, Ziemplin 
lub Cympeln (obecnie Sępolno), 
Bródź zamiast Pracze Odrzańskie, 
Rogozin zamiast Różanka, Ciernio-
gaj zamiast Tarnogaj, Mały Ciążyn 
zamiast Książe Małe itd.

M.Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu 1945 
- fragmenty, http://dolny-slask.org.pl/503117,Ma-
rek_Ordylowski_8211_8222_zycie_codzienne_we_
Wroclawiu_1945_19488221_fragmenty.html
Dostęp: 7.12.2014

III 1947
biuro prezydenta miasta wydało rozporządzenie mówiące o tym, że 
główne arterie komunikacyjne i wyjazdowe powinny w miarę możli-
wości nosić lub zachować nazwy, które sygnalizowały ich orientację 
geograficzną. Nazwy historyczne świadczące o przeszłości danego 
miejsca albo ulicy miały zostać zachowane. W tych przypadkach nale-
żało dokonać nowego tłumaczenia. W odniesieniu do pozostałych nazw, 
„nadaje się nazwiska nieżyjących bohaterów narodowych, nieżyjących 
uczonych, artystów i pisarzy oraz nieżyjących osób szczególnie zasłu-
żonych dla danej miejscowości”. W październiku 1947 r. Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych zaproponowało uzupełnienie w/w instrukcji jeszcze 
jedną wytyczną: zakazywano w niej zachowywania nazw „które mają 
jakikolwiek związek z historią niemczyzny na tych ziemiach”. Ulicę 
Adolfa Hitlera zastąpiono nazwiskiem Adama Mickiewicza [Pismo z 14 
października 1947: AAN, MZO 130, k.52].

II 2011
Propozycja przywrócenia oficjalnej nazwy wzgórzu im. Georga Bendera 
(park Połódniowy), najbardziej zasłużonego burmistrza w historii Bre-
slau, wzbudziła spore kontrowersje. Pomysł ten, kilkaktrotnie podejmo-
wany na sesjach Rady Miejskiej, nie został przegłosowany. „To przecież 
miasto polskie, piastowskie” - argumentowała jedna z radnych.

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,9093713,Spor_o_nazwe_wzgorza__Witajcie_w_piastow-
skim_Wroclawiu.html
Dostęp: 15.12.2014

2012 
w Banku Patronów Wrocławskich Ulic pojawiają się wybitni architekci, 
działający w XX wiecznym Breslau: Hans Poelzig, Max Berg, Hans 
Schaorun. Najprawdopodobniej zamieszkają na osiedlu Nowe Żerniki 
(WUWA 2), którego budowę zaplanowano na 2016.

1 V 1948
na trasę linii nr 9 wyjeżdżają 
odremontowane i przemalowane 
na kolor niebieski tramwaje, 
co wzbudza „duże zaintereso-
wanie i pewną sensację wśród 
mieszkańców Wrocławia”. Od 1 
lipca odnowione tramwaje będą 
kursować na wszystkich liniach 
dojeżdzających do terenów 
wystawowych, ich niebieski kolor 
jasno wskazuje, że zmierzają na 
Wystawę Ziem Odzyskanych. 

Dziennk Zachodni, Wrocław 4.V.1948

26 IV 1948 
Ministerstwo Ziem Odzyskanych 
w tajnym okólniku nalega na 
intensyfikację procesu repoloni-
zacji.

„Niedopuszczalne jest posługi-
wanie się drukami z napisami 
niemieckimi przez urzędy (...). 
Należy usunąć wszelkie napisy nie 
tylko w budynkach publicznych, 
(...) ale też w budynkach prywat-
nych, lokalach gastronomiczych, 
kawiarniach, sklepach, itd. (...) 
różnych drobnych przedmiotach, 
jak popielniczki, podstawki do 
piwa, zwracajac szczególną 
uwagę na towary w opakowaniu 
niemieckim itp. Wreszcie akcją 
usuwania niemieckich napisów 
należy objąć: kościoły, kaplice, 
cmentarze, krzyże przydrożne itp. 
obiekty kultu religijnego, chyba, 
że dany obiekt nosi charakter 
wybitnie zabytkowy..” (podkreśle-
nia w oryginale)

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.324

6 V 1945
kapitulacja Festung Breslau.
Pomimo ogromnego zniszcze-
nia, miasto pełne jest śladów 
przeszłości. Niemieckie napisy 
widnieją na drogowskazach, 
tablicach z nazwami ulic, 
szyldach, afiszach, fasadach, 
dworcach, wagonach kolejowych, 
tramwajach, parkowych ławkach, 
pokrywach włazów kanałowych, 
tablicach pamiątkowych, po-
mnikach i słupach granicznych, 
wreszcie w kościołach i na płytach 
nagrobnych. 

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.307-308

31 VIII 1945
Wydział Propagandy wysyła precyzyjną instrukcję do wszystkich kie-
rowników urzędów państwowych, samorządowych i partii o działalności 
propagandowo-dekoracyjnej „na miesiąc wrzesień”. 

Instrukcja reguluje sposób rozmieszczenia wszelkich druków, plaka-
tów, ogłoszeń, reklam, transparentów itd. Wzywa organy i instytucje do:
• „natychmiastowego zaprzestania bezplanowego, chaotycznego, 
nieestetycznego rozmieszczania swoich druków i reklam na murach, 
fasadach, gmachach publicznych i płotach, oszpecając w ten sposób 
piękno i czystość porządkową miasta - a naklejanie ich na specjalnie do 
tego celu przygotowanych stoiskach, tablicach reklamowych”. 
• oczyszczenia wszystkich słupów reklamowych ze starych ogłoszeń 
niemieckich i obklejenie ich jednokolorową makulaturą. „Mogą też być 
gazety, ale naklejone pismem odwróconym”.
• usunięcia wszelkich pozostałości napisów, szyldów i reklam ponie-
mieckich słów - „Napisy malowane na tynku przemalować wapnem 
z domieszką farby i mleka cementowego w kolorze budynków”.
• wprowadzenia jednolitych szyldów dla urzędów państwowych 
i samorządowych wg wzoru przewidzianego ustawą - „szyldy prywatne 
muszą być ze względów estetycznych wykonane na desce, płótnie czy 
szkle, wykonane farbą trwałą, względnie plastyczne pismo czytelne, 
o estetycznym wyglądzie”. 

AP Wr, WUIP, k. 18-19

21 X 1945 
zniszczenie pomnika cesarza 
Wilhelma I przy ul. Świdnickiej 
w ramach patriotycznej uro-
czystości, na którą przyjechał 
z Krakowa pierwszy prezydent 
Wrocławia dr Bolesław Drobner. 

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.318

9 V 1995
Odsłonięcie w Parku Szczytnickim 
pomnika Friedricha Schillera - 
zniszczonego w czasie walk o Bre-
slau i odbudowanego z inicjatywy 
Towarzystwa Polsko - NIemieckiej 
Współpracy Kulturalnej. 

11 V 2012
Odtworzenie pomnika Josepha von 
Eichendorffa z 1911 roku - jego 
replika znajduje się w Ogrodzie 
Botanicznym. Przed wojną pomnik 
tego poety i pisarza epoki roman-
tyzmu stał w Parku Szczytnickim.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Josepha_von_
Eichendorffa_we_Wroc%C5%82awiu 
Dostęp: 14.12.2014

Wiosna 1947 
Okólnik Wojewódzkiego Urzędu 
Informacji Propagandy wskazuje, 
że z powodu przerwania akcji od-
niemczania, wciąż można znaleźć 
niemieckie napisy i szyldy z na-
zwami ulic oraz pomniki. Z uwagi 
na zbliżający się sezon tury-
styczny oraz planowane otwarcie 
Wystawy Ziem Odzyskanych 
(którą ostatecznie przeniesiono 
na rok później), „sprawa wymaga 
natychmiastowego zakończenia”.¹ 

Wzmożenie akcji repoloniza-
cyjnej następuje po ostatecznym 
wysiedleniu Niemców z Wrocła-
wia.² 

1. AP Wr, ZM 689, k. 5a
2. G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.310

28 V 1948 
Miejska Rada Narodowa przyjęła 
projekt nowego herbu. Nawiązy-
wał on do dwugłowego orła z pie-
częci wójta wrocławskiego z 1262 
roku i miał symbolizować powrót 
miasta do macierzy. Na przestrze-
ni 3 lat (1945-1948) obowiązywały 
we Wrocławiu kolejno aż 3 herby.

28 VI 1945
Tajny okólnik Naczelnika Wydziału 
Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego 
do Starosty powiatowego wzywa 
do stanowczego zaniechania 
posługiwania się drukami niemiec-
kimi w korespondencji urzędowej, 
usunięcia ze ścian biur odbudowy 
niemieckich map, napisów na 
obrazach i zdjęciach fotograficz-
nych oraz do wzmożenia kontroli 
w zakresie usuwania niemieckich 
śladów w przestrzeni miejskiej.

AP Wr, UWW VI/749, k.1

Lato 1945
akcja repolonizacji zostaje 
przerwana: likwidowano napisy 
i szyldy z nazwami ulic i miejsco-
wości, ale upada plan całkowi-
tego wymazania śladów Breslau 
w ciągu kilku miesięcy. 

Polski rząd szybko zorientował 
się, że odbudowa miasta jest za-
leżna od niemieckiej siły roboczej 
i że akcja wysiedlania Niemców 
potrwa dłużej niż zakładano, 
dlatego w polityce odniemczania 
zaniechano radykalnych środków 
by nie prowokować Niemców. 

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.310

15 V 1948 
Raport zarządu miasta Wrocławia 
donosi, że „akcja usuwania 
niemczyzny na terenie miasta 
zasadniczo została zakończona”. 
(co ciekawe, tzw. raporty z tere-
nu, np. z Dzierżoniowa, meldujące 
o zakończeniu akcji odniemczania 
są napisane na odwrocie niemiec-
kich druków).

AP Wr, UWW, VI/749.

VIII 1945
raport inspekcji przeprowadzonej 
we Wrocławiu wskazuje wyraźnie, 
że w porównaniu z obwodem 
górnośląskim, akcja polonizacji 
Dolnego Śląska toczy się na zbyt 
wolnych obrotach. „Ulice noszą 
nazwy niemieckie, (...) tkwią jesz-
cze gdzie niegdzie drogowskazy 
niemieckie, wiszą dawne szyldy 
sklepowe, na placach wznoszą 
się pomniki Wihelmów - wszystko 
to, obok przeważającej w ruchu 
ulicznym ludności niemieckiej, 
stwarza obraz budzący, co 
najmniej, zdziwienie, dlaczego 
tak jest dotąd, po 3 miesiącach 
polskiego zarządu”. 

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.308

Breslau/Wrocław 1945–1948
Moment przełomu jako wstęp 
do badań wizualnej przeszłości 
Wrocławia.

Podsumowanie warsztatów zainicjowanych 
w galerii Dizajn BWA Wrocław podczas wystawy 
„Typoaktywni” w październiku 2014 i prezento-
wanych na wystawie „Niemcy nie przyszli”, MWW 
Wrocław, grudzień 2014

W warsztatach udział wzięli: 
Mateusz Kazula, Hubert Kielan, Katarzyna  
Krakowian, Maciej Martyniuk, Maciej Wlazło,  
Tomek Wolak, Karolina Zajączkowska

Prowadzenie grupy:
Kalina Zatorska, Marian Misiak

Tekst: 
Kalina Zatorska, Maciej Wlazło, Marian Misiak

Projekt graficzny:
Marian Misiak, Katarzyna Krakowian (współpraca)

Przez cały 1945 rok gazety konsekwentnie piszą „Niemcy” z małej 
litery.¹

Pomimo szczegółowych wytycznych, akcja wymazywania ponie-
mieckich śladów przegrywa z prozą życia.

W kompletnie zniszczonym i zagruzowanym mieście, bez wody, 
prądu, gazu i materiałów budowlanych, w którym za całe oświetlenie 
Rynku służyły 3 żarówki², a administracja musi uporać się z aprowi-
zacją ludności, odbudową infrastruktury, tłumieniem przestępczości, 
usuwanie poniemieckich śladów nie było na liście priorytetów.

Zadanie to było również problematyczne: do usunięcia napisów 
umieszczonych wysoko na budynkach konieczne było postawienie rusz-
towania. By akcja była skuteczna, niezbędne było również tynkowanie. 
Zamalowanie farbą dawało rozwiązanie chwilowe - z czasem farba się 
zmywała, odsłaniając dawną treść. 

Brak podstawowych artykułów takich jak papier powodował, że 
likwidacja niemieckich pozostałości w krótkim czasie była niemożliwa, 
a codzienne życie musiało biec swoim rytmem. I tak, polska kolej 
używała niemieckich blankietów biletowych. 

Administracja pracowała na niemieckich maszynach do pisania,  
bez polskich znaków, znaki diakrytyczne dopisując ręcznie.

Korespondencja urzędowa toczyła się na odwrocie niemieckich 
formularzy - papier pochodził z zasobów pozostawianych w urzędach 
i firmach³. 

1. M.Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu 1945 - fragmenty, http://dolny-slask.org.pl/503117,Ma-
rek_Ordylowski_8211_8222_zycie_codzienne_we_Wroclawiu_1945_19488221_fragmenty.html
Dostęp: 7.12.2014
2. Kalendarz Wrocławski 1965, Wrocław 1956, s.28
3. G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2008, s. 311-312

1945–1946 
niemieckie nazwy ulic są wciąż 
w użyciu. Zezwalano na czasowe 
używanie nazwy niemieckiej 
(zawsze w nawiasie po nazwie 
polskiej).

M.Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu 1945 
- fragmenty, http://dolny-slask.org.pl/503117,Ma-
rek_Ordylowski_8211_8222_zycie_codzienne_we_
Wroclawiu_1945_19488221_fragmenty.html
Dostęp: 7.12.2014

IV 1947 
„Słowo Polskie” ogłasza konkurs 
dla czytelników „Usuwamy ślady 
niemczyzny we Wrocławiu”. Trwał 
on cały miesiąc, czytelnicy mieli 
wskazywać władzom miejskim, 
gdzie wciąż znajdują się ślady 
Breslau: napisy, tablice pamiąt-
kowe, itd. W nagrodę losowano 
książki.¹

Ostatecznie ustalony termin 
otwarcia Wystawy Ziem Odzyska-
nych jest impulsem do zinten-
syfikowania akcji odniemczania 
Wrocławia. 

Dzięki prowizorycznej linii 
kolejowej dochodzącej do Rynku 
można było wywieźć gruz z cen-
trum miasta.²

1. http://dolny-slask.org.pl/503117,Marek_Ordy-
lowski_8211_8222_zycie_codzienne_we_Wrocla-
wiu_1945_19488221_fragmenty.html
Dostęp: 7.12.2014
2. C. Kaszewski, Półtora miliona ludzi odwiedziło 
Wrocław w sto dni.
http://www.dziennikpolski24.pl/artyku-
l/22778,poltora-miliona-ludzi-odwiedzilo-wroclaw-
w-sto-dni,id,t.html?cookie=1
Dostęp: 7.12.2014

10 VI 1948 
zakończono montaż Iglicy - 
„symbolu triumfu polskiej techniki 
i wiary w jasne jutro życia na 
Ziemiach Odzyskanych (...) Trzy 
Łuki rozpięte wysoko na tle Hali 
Ludowej to symbol trzech lat 
pracy narodu polskiego na tych 
ziemiach”.

Kalendarz Wroclawski, 1966, Wrocław 1966, s. 95

2006
Hala Stulecia, po 1945 przemia-
nowana na Halę Ludową, powraca 
do swojej pierwotnej nazwy. 
Zmiana jest zwiazana z wpisaniem 
tego obiektu na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

I  1946 
„Pionier” podawał, że tablice 
z obiema nazwami - polską 
i niemiecką - powinny wisieć trzy 
miesiące. 

M.Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu 1945 
- fragmenty, http://dolny-slask.org.pl/503117,Ma-
rek_Ordylowski_8211_8222_zycie_codzienne_we_
Wroclawiu_1945_19488221_fragmenty.html
Dostęp: 7.12.2014

14 II 1948 
Wojewoda Wrocławski w kolejnym okólniku wytyka starostom powiato-
wym i prezydentom Wrocławia i Wałbrzycha małą skuteczność:
„Usuwanie zewnętrznych śladów niemczyzny w postaci szyldów, 
reklam, w początkowym okresie nakazanej lub samorzutnej akcji, było 
dokonane przeważnie przez zamalowanie farbami, które po pewnym 
czasie pod wpływem warunków atmosferycznych zupełnie ustąpiły, 
odsłaniając dawną treść.

Mniej interesowano się usunięciem wszelkiego rodzaju tablic 
ostrzegawczych, reklam, hoteli, kolei, stacji benzynowych i przemysłu, 
tabliczek różnych towarzystw ubezpieczeniowych i wartowniczych oraz 
napisów na pomnikach i kościołach.

Pominięto również potrzebę usunięcia napisów niemieckich znaj-
dujących się wewnątrz budynków: na ścianach, drzwiach, szafkach 
i klamkach (...) Ten stan winien ulec radykalnej zmianie”. 

W związku ze zbiliżającą się WZO, wyznacza ostateczny termin 
na usunięcie pozostałości Breslau - 1 V 1945: „Goście przybywający 
z zagranicy i z kraju nie powinni zastać żadnych znaków, któreby 
przypominały o minionej obecności okupanta”.

AP Wr, ZM, k. 5a

28 VI 1948 
prezydent miasta pisze w spra-
wozdaniu:
„Akcja usuwania śladów niem-
czyzny prowadzona od szeregu 
miesięcy przyniosła w rezultacie 
oczyszczenie murów miasta 
z napisów niemieckich. W pewnej 
mierze odniosła skutek wydana 
do mieszkańców odezwa, aby 
usuwać wszelkie pozostałe napisy 
wewnątrz domów mieszkalnych” 

AP Wr, UWW VI/73, k.65

1 VII 1948 
Miejska Rada Narodowa podjęła 
uchwałę określającą barwy Wro-
cławia - są nimi czerwona i złota!

M.Cetwiński, Dzieje Wrocławia w liczbach, Wrocław 
1992, s.47 

29 I 1946 
ukazał się pierwszy plan miasta 
z polskimi nazwami dzielnic i ulic. 

M. Cetwiński, Dzieje Wrocławia w datach, Wrocław 
1992, s.46

15 III 1948 
prezydent miasta nakazuje 
resportowi technicznemu i straży 
pożarnej powołanie zespołu 
specjalnego, który ma kontrolo-
wać akcję usuwania niemieckich 
śladów. „Napisy należy usuwać 
w sposób trwały tak, aby po kilku 
miesiącach nie zachodziła potrze-
ba ponownego ich usuwania”.
Do usunięcia pomników zaangażo-
wano miejski oddział odgruzowy-
wania miasta. 

AP Wr., ZM Wr. 689, k.8

Nadgorliwość robotników, usuwa-
jących ślady Breslau za pomocą 
młota i dłuta spowodowała, że 
uległy zniszczeniu również wielo-
setletnie napisy i cenne epitafia. 
Interwecja konserwatora zabyt-
ków, który próbował uchronić 
kościoły i inne zabytkowe miejsca 
przez odniemczaniem, niestety 
nastąpiła za późno. 

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.315

21 VII 1948 
otwarcie Wystawy Ziem Odzyska-
nych. W ciągu stu dni odwiedza 
ją 1,5 miliona zwiedzających, 
w tym Pablo Picasso. W artyku-
łach prasowych można odnaleźć 
krytyczne uwagi pod adresem 
spółdzielni, które pakują cukierki 
w niemieckie opakowania, co 
gorszy kupujących.

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/
22778,poltora-miliona-ludzi-odwiedzilo-wroclaw-w-
sto-dni,2,id,t,sa.html 
Dostęp: 7.12.2014

Lata 1945–1948 
to okres porządkowania miasta, który cechuje powojenny entuzjazm 
odbudowy. To również okres wielkiego ożywienia, zwłaszcza przed 
otwarciem Wystawy Ziem Odzyskanych. „Wystawa ten okres zamyka. 
(...) potem przychodzi moment stagancji - opowiadał w wywiadzie prof. 
Bolesław Iwaszkiewicz - Wrocław nie uporządkowany, zagruzowany, 
zabiedzony - sprawiał wrażenie wielkiej wsi z tramwajami. Wrażenie 
to potęgowował jeszcze fakt, że 40 procent ludności Wrocławia napły-
nęło bezpośrednio ze wsi i 40 procent z małych miast. Tłum uliczny 
sposobem ubioru przypominał wieś, wiejskie też były zamiłowania 
mieszkańców - hodowla zwierząt domowych, warzywa w ogródkach 
przydomowych, bielizna susząca sie w pobliżu domu (...). To był okres 
bardzo niekorzystnych wrażeń wizualnych”. 

Kalendarz Wrocławski 1965, Wrocław 1965, s.32.

W latach 1964–1968
zlikwidowano prawie wszystkie 
istniejące niemieckie cmentarze, 
zamieniajac je na tereny zielone 
lub zabudowane. Część nagrob-
ków została wykorzystana jako 
materiał budowlany do umoc-
nienia fosy miejskiej, renowacji 
stadionu oraz budowy nowych 
wybiegów dla zwierząt w Zoo.

G. Thun, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, 
Wrocław 2008, s.324

1 XI 2008
odsłonięcie Pomnika Wspólnej 
Pamięci w Parku Grabiszyńskim - 
ku czci wszystkim zlikwidowanym 
cmentarzom we Wrocławiu.
Jest to ściana o długości 60 m, 
w którą wmurowano poniemiec-
kie płyty nagrobne, odnalezione 
w 1989 roku w Mirkowie.

Projekt autorstwa Alojzego Gryta, Tomasza 
Tomaszewskiego i Czesława Wesołowskiego.
Pomnik Wspólnej Pamięci (pol.). W: Dolny Śląsk / 
Wrocław / Grabiszynek / Park Grabiszyński. dolny-
-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. 
Dostęp: 12.12.2014

1945

1946 1947

1948

1945 – 1948

1948 – 1990

(1990 do dziś)

(1530 – 1938)

1938 – 1945

Rok 1945. Breslau jest zniszczone 
w 60%, a niektóre dzielnice w ponad 
75%. Jego sytuacja po wojnie okazuje 
się trudniejsza niż Warszawy. Oprócz 
zniszczenia, którego skala kwestionu-
je zasadność odbudowy, miasto zosta-
je trwale pozbawione swojej dotych-
czasowej ludności. „Wrocław stał się 
miastem bez tożsamości, zbiorem sza-
rych budynków, gruzów, postrzelanych 
tynków i pustych placów po domach.”¹ 
Nowi mieszkańcy, których los rzu-
cił do Wrocławia, próbują stworzyć je 
na nowo. Muszą zacząć od wymazania 
wszechobecnych śladów przeszłości.

Poniżej próba rekonstrukcji tego zło-
żonego i pełnego paradoksów momentu 
w historii Wrocławia.

1. H.Alfen, H.Niehoff, Festung Breslau w ogniu, Wrocław 2008, s.5


