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Wszystkim Paniom sk∏adamy najserdeczniejsze
˝yczenia zdrowia, pomyÊlnoÊci i samych
pi´knych dni w ˝yciu.

KOBIETY
NIEPODLEG¸OÂCI
Mówiàc o ˚mudnej drodze
wiodàcej do odzyskania
Niepodleg∏oÊci nie mo˝na
pominàç w nich roli polskich
kobiet. Od zrywów narodowych
w XIX wieku, po Legiony Polskie,
powstania Âlàskie
i Wielkopolskie, wojn´
polsko-bolszewickà 1920 r.,
Polki by∏y na pierwszej linii
– zarówno z bronià w r´ku,
jak i w s∏u˝bach medycznych,
zaopatrzenia, ∏àcznoÊci
i innych. Ich roli nie sposób
przeceniç.

P

rzypominamy dziÊ mniej znany
epizod – dzia∏alnoÊç Ochotniczej Legii Kobiet – ochotniczej
formacji wojskowej utworzonej w 1918 r.
we Lwowie.
Poczàtkowo kobiety pe∏ni∏y s∏u˝b´ administracyjnà, kurierskà i wartowniczà,
a tak˝e funkcje pomocnicze. Jednak wraz
z zaostrzeniem si´ konfliktu walczy∏y równie˝ jak zwykli ˝o∏nierze-m´˝czyêni.
W grudniu 1918 r. dowództwo miasta
przekszta∏ci∏o milicj´ kobiecà w formacj´
ÊciÊle wojskowà, skoszarowanà i zaprowiantowanà, uzbrojonà i umundurowanà,
której nadano oficjalnà nazw´ Ochotnicza
Legia Kobiet. Za inicjatork´ i organizatork´
formacji uznawana jest doktor Aleksandra

Zagórska, która by∏a pierwszà komendantkà kurierek OLK. O lwowskiej Ochotniczej Legii Kobiet pojawi∏o si´ w naszym
kraju sporo opracowaƒ. Mniej znana by∏a
natomiast dzia∏alnoÊç Wileƒskiej Ochotniczej Legii Kobiet.
Otó˝, pod wp∏ywem pozytywnych doÊwiadczeƒ ze Lwowa, powsta∏a i w Wilnie,
w maju 1919 r., II Ochotnicza Legia Kobiet.
Inicjatywa wyp∏yn´∏a od paƒ z towarzystwa wileƒskiego. Na pierwszà zbiórk´,
26 maja 1919 r., stawi∏o si´ 10 kobiet. Na
dowódc´ wyznaczono por. Eugeniusza
Olejniczakowskiego (1884-1940). Po nim
od czerwca 1919 r. komendantkà Legii
mianowano Wand´ Gertz a, która po
s∏u˝bie w Legionach w jesieni 1918 r.
wstàpi∏a do wojska polskiego.

Zarzàdzenie dowództwa Frontu Litewsko-Bia∏oruskiego z 28 sierpnia 1919 r. zatwierdzi∏o istnienie oddzia∏u; Druga Ochotnicza Legia Kobiet jest formacjà pomocniczà WP na czas wojny. (...) Oddzia∏y II OLK,
sk∏adajàce si´ z plutonów, traktuje si´ jak
oddzia∏y WP sk∏adajàce si´ z ˝o∏nierzy
niezdolnych do s∏u˝by frontowej. S∏u˝b´
nale˝y dostosowaç do fizycznego uzdolnienia i natury kobiecej, jak do piel´gnacji
chorych i rannych, jako pisarki i sanitariuszki, do prac gospodarczych, wreszcie
jako woênych, kurierów i goƒców, a w wyjàtkowych wypadkach do s∏u˝by wartowniczej.
U˝ycie oddzia∏ów do s∏u˝by z bronià
w r´ku oprócz s∏u˝by wartowniczej jest
bezwarunkowo wzbronione.
II OLK szybko si´ rozwija∏a. åwiczenia rozpocz´to 1 sierpnia 1919 r.
Ju˝ we wrzeÊniu – wspomina Wanda
Gertz – by∏o nas 300 legionistek. Odbywa∏yÊmy çwiczenia z karabinem,
na placu za miastem, a potem powraca∏yÊmy do swoich koszar Êpiewajàc ró˝ne ˝o∏nierskie piosenki.
Legia cieszy∏a si´ du˝ym powodzeniem w Wilnie. Co tydzieƒ zg∏asza∏o si´ kilkadziesiàt ochotniczek,
z których wybierano m∏ode, silne
i zdrowe. Dodatkowo wymagano od
nich Êwiadectwa moralnoÊci z powoDokoƒczenie na str. 4 [

3

3/2018
[ Dokoƒczenie ze str. 3

du posàdzania legionistek o niemoralne
prowadzenie si´ i taki˝ charakter s∏u˝by
kobiet w wojsku. Sytuacja kraju wymaga∏a
od legionistek wykonywania obowiàzków
ci´˝szych ni˝ zak∏adano. Najsilniejsze trafia∏y do kompanii wartowniczej, gdzie s∏u˝ba trwa∏a 24 godziny. Dziewcz´ta stojàce
na warcie musia∏y znosiç docinki ludzi postronnych, cywilnych i wojskowych, dla
których kobieta-˝o∏nierz by∏a rzeczà nowà
i Êmiesznà. Niech´ç do kobiet mia∏a jeszcze jedno êród∏o: zadaniem legionistek
by∏o doprowadzenie na komisj´ ukrywajàcych si´ przed poborem m´˝czyzn. Jednà
z g∏ównych zasad OLK by∏ zakaz wystawiania kobiet do s∏u˝by z bronià w r´ku
poza wartà. Trudna sytuacja militarna kraju przekreÊli∏a ten zakaz.
obec pozytywnych opinii dowództwo WP postanowi∏o rozbudowaç
i ujednoliciç OLK, powo∏a∏o w tym celu naczelny sztab Legii w Warszawie. Utworzenie OLK okaza∏o si´ w skutkach bardzo
dodatnie, gdy˝ usun´∏o cz´Êciowy brak si∏
kancelaryjnych, nadto legionistki pe∏ni∏y
s∏u˝b´ wartowniczà, np. przy pilnowaniu
transportów, cz´sto i bardzo gorliwie – pisano póêniej w raportach wojskowych.
Stosunek do kobiet ˝o∏nierzy
poprawi∏ si´ wobec coraz trudniejszej sytuacji na froncie
wschodnim w po∏owie 1920 r. Pu∏kownik Bronis∏aw W´dziagolski
przygotowujàc lini´ obrony
Wilna uwzgl´dni∏ oddzia∏y Legii
Kobiet. Linia obronna liczy∏a ok. 70 km
d∏ugoÊci i by∏a podzielona na trzy odcinki.
III odcinkiem dowodzi∏ por. Eugeniusz
Olejniczakowski, który mia∏ pod sobà 450
˝o∏nierzy, w tym pó∏ batalionu Legii Kobiet,
czyli oko∏o 250 legionistek. Obrona polega∏a na utworzeniu kordonu placówek na
drogach prowadzàcych z pó∏nocnego
wschodu do Wilna i zatrzymaniu nieprzyjaciela od wschodu i po∏udnia.
Innym zadaniem by∏o zawracanie rozproszonych ˝o∏nierzy. W tym czasie Wanda Gertz pe∏ni∏a funkcj´ zast´pcy por.
Olejniczakowskiego. Jej zadaniem by∏o
patrolowanie konno okolicy. Po rozproszeniu oddzia∏ów, w trakcie pobliskich walk,
batalion OLK wzià∏ udzia∏ w starciach
w okolicy Nowej Wilejki i Wilna. Poniós∏
ci´˝kie straty w konfrontacji z nacierajàcà
kawalerià Gaja. W czasie walk o Wilno do
oddzia∏ów kobiecych dotar∏ reporter „The
Times“, który napisa∏ o 250 kobietach, bioràcych udzia∏ w walkach w obronie miasta.
Dowódca, kobieta oficer, nazwiskiem
Gertz, lat 25, mia∏a romantycznà karier´.
W 1914-1915 sp´dzi∏a 8 miesi´cy walczàc
u Pi∏sudskiego na froncie galicyjskim w re-
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gimencie artylerii przebrana za ch∏opca.
Przystojna i bystra w zachowaniu. Nosi∏a
mundur Kobiecego Batalionu – kurtk´
khaki, niebieskà spódnic´, mocno naciÊnietà czapk´ i wysokie buty. Niektóre z jej
podw∏adnych by∏y bose.
14 lipca rozpocz´to wycofywanie oddzia∏ów, ale rozkaz odwrotu nie dotar∏ do
trzeciego odcinka obrony. Podporucznik
Gertz zarzàdzi∏a odwrót, sama zaÊ zosta∏a
we wsi Niemie˝ pod Wilnem. W razie ataku nieprzyjaciela mia∏a powstrzymaç ofensyw´ i umo˝liwiç odwrót oddzia∏owi. Za
czyn ten dosta∏a póêniej order Virtuti Militari. Niestety, niektóre placówki zosta∏y
okrà˝one i oko∏o 30 legionistek dosta∏o si´
do niewoli. Kobiety na froncie – to by∏o nowe zjawisko – mo˝na by∏o zaskoczyç
przeciwnika i w ten sposób zyskaç nad
nim przewag´. ˚o∏nierz, widzàc, ˝e celuje
w kobiet´, opuszcza∏ broƒ, a dziewczyna
w obronie w∏asnej wypala∏a pierwsza i powala∏a „wybawc´“.
Po zaj´ciu Wilna przez Armi´ Czerwonà batalion OLK pod dowództwem Gertzówny wycofa∏ si´ wraz z resztà wojsk polskich do Landwarowa, gdzie gromadzi∏y
si´ nie tylko formacje regularnego wojska,
ale i oddzia∏y ochotnicze, nast´pnie
Ochotnicza Legia Kobiet wycofa∏a si´ do
Olkienik i póêniej do Oran.
Wyczerpane legionistki zosta∏y wycofane z frontu. Znalaz∏y si´ w grupie pod
Grudziàdzem. Tymczasem na poczàtku sierpnia 1920 r. Warszawa wydawa∏a si´ coraz bardziej
zagro˝ona i w sierpniu 1920 r.
z ochotniczek utworzono batalion liniowy. Oko∏o 400 legionistek tworzy∏o dwie kompanie
oraz oddzia∏ karabinów maszynowych. Dowództwo batalionu
powierzono kpt. Rudzkiemu. Wanda Gertz dowodzi∏a jednà z kompanii, z∏o˝onà w ca∏oÊci z wilnianek. Zgodnie z rozkazem dowódcy miasta gen. Antoniego Zawadzkiego zadaniem OLK by∏o powstrzymanie nieprzyjaciela na
peryferiach Pragi – na prawym
skrzydle od szosy Grochowskiej
w∏àcznie.
Osadzajàc Park Skarszewski i okopy
na b∏oniach za parkiem, legionistki nie
mia∏y bezpoÊredniego kontaktu z wrogiem. 21 sierpnia dosta∏y rozkaz poszukiwania sowieckich ˝o∏nierzy rozproszonych
w lasach w okolicy Otwocka i Âwidra. Ka˝dy dzieƒ wype∏nia∏y nam walki nad Âwidrem – pisa∏a Gertz – wyszukiwanie band
bolszewickich w lasach radzymiƒskich,
forsowne marsze po piachach wÊród niebywa∏ej spiekoty. Patrolom OLK uda∏o si´

ujàç dwóch jeƒców, jedna legionistka zosta∏a lekko ranna.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
Wanda Gertz z podleg∏ymi jej wilniankami
zosta∏a skierowana do opuszczonego
przez oddzia∏y sowieckie ¸ukowa. W mieÊcie pe∏ni∏y s∏u˝b´ wartowniczà, a po okolicznych lasach wyszukiwa∏y maruderów
i dezerterów sowieckich. Zaprawione
w wojnie dziewczyny prawie doprowadzi∏y
do buntu, kiedy odebrano im dotychczasowà broƒ. Teraz uzbrojono je w zaledwie
jednostrza∏owy karabin Werndla.
Porucznik Gertzówna z najbardziej doÊwiadczonà grupà legionistek powróci∏a
w listopadzie 1920 r. do Wilna. Jak dawniej
pe∏ni∏y s∏u˝b´ wartowniczà. By∏y wówczas
ju˝ jedynymi legionistkami obcià˝onymi
tym obowiàzkiem. W ca∏ym kraju oddzia∏y
kobiece przekszta∏cono w szko∏y, które
mia∏y przygotowywaç ochotniczki do s∏u˝by gospodarczej, sanitarnej, kancelaryjnej, informacyjnej i w ∏àcznoÊci. Wandzie
Gertz przypad∏a praca w najci´˝szych warunkach. Inspekcje wskazywa∏y na przem´czenie. W ich wyniku zwolniono oko∏o
100 legionistek, pomimo wielkiego zapotrzebowania na s∏u˝b´ wartowniczà.
Spo∏eczeƒstwo uprzykrza∏o ˝ycie m∏odym ochotniczkom. By∏y posàdzane o niemoralne prowadzenie si´ i tworzenie domów publicznych przy wojsku, stale nara˝one by∏y na cz´ste szykany. Ch∏ostà,
aresztem lub przynajmniej naganà karano
legionistk´ przy∏apanà na rozmowie z ˝o∏nierzem lub oficerem.
Ten brak ˝ycia osobistego, swobody
wychodzenia na zewnàtrz, by∏ jednym
z powodów tak licznych prób samobójczych. Wówczas jeszcze niech´tnie zwalniano legionistki. Cz´sto zamiast odbywaç
deklarowanà ochotniczà s∏u˝b´ szeÊciomiesi´cznà, pozostawa∏y w Legii ponad
rok. W listopadzie 1921 r. wileƒski baon
wartowniczy ostatecznie przekszta∏cono
w kompani´ szkolnà OLK. Ochotniczki wys∏ano do szkó∏, cz´Êç wróci∏a do domów.
la Wandy Gertz koniec wojny
i s∏u˝by mundurowej oznacza∏ poczàtek normalnego ˝ycia, którego do tej
pory nie zna∏a. Mia∏a 25 lat i stopieƒ porucznika oraz du˝e doÊwiadczenie wojskowe. Zarówno jako prosty ˝o∏nierz na
froncie, jak i dowódca oddzia∏u. Nie zna∏a
tylko zwyczajnego ˝ycia, nie mia∏a rodziny
ani cywilnego zawodu. Nie by∏a wyjàtkiem. Wiele jej rówieÊniczek musia∏o odnaleêç si´ w nowej rzeczywistoÊci. Gertzówna musia∏a czekaç wiele lat na spe∏nienie marzeƒ o dalszej s∏u˝bie dla paƒstwa.
MIECZYS¸AW JACKIEWICZ
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ozwiàzujàc w lutym
1945 r. Armi´ Krajowà, gen. Okulicki
nakaza∏ równoczeÊnie zachowanie kadr dowódczych
i magazynnów uzbrojenia.
Planowana budowa nowych
struktur zosta∏a jednak zahamowana m.in. przez aresztowanie wysokich rangà oficerów podziemia, w tym twórcy organizacji „NIE“ gen. Augusta Emila Fieldorfa oraz
16 przywódców Paƒstwa

si´ i zda∏o broƒ, a 6 tys. zosta∏o zwolnionych z wi´zieƒ.
Rozwiàza∏a si´ dzia∏ajàca
z upowa˝nienia Naczelnego
Wodza Delegatura Si∏ Zbrojnych na Kraj. Niemniej cz´Êç
oddzia∏ów nie majàc zaufania do w∏adz pozosta∏a
w konspiracji – m.in. oddzia∏y Hieronima Dekutowskiego
„Zapory“, Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskok“, czy rotmistrza Zygmunta Szendzielorza „¸upaszki“. We wrzeÊniu

da Âwi´tokrzyska. W 1947 r.
struktury NSZ wesz∏y w sk∏ad
Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego – zbrojnego ramienia Stronnictwa Narodowego.
O determinacji podziemia
Êwiadczy fakt, ˝e mimo
amnestii, od stycznia 1946 r.
do kwietnia 1947 r., istnia∏o
nadal blisko 260 oddzia∏ów
grupujàcych 9 tys. partyzantów. Jednak wielu z nich zdawa∏o sobie spraw´ z bezna-

w 1990 roku. W dziesiàtkach
monografii i publikacji pokazano dramatyczne losy poakowskiej i narodowej partyzantki, pozbawionej zaplecza
politycznego i wsparcia logistycznego.
zia∏alnoÊç wielu formacji i ich dowódców, np. „Ognia“ czy „Burego“ budzi nadal wiele kontrowersji, mimo to swojà determinacjà i poÊwi´ceniem
w walce o niepodleg∏oÊç za-
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ZAPOMNIANI, WYKL¢CI...
3 LUTEGO 2011 R.
PARLAMENT RP
USTANOWI¸ 1 MARCA
NARODOWYM DNIEM
„˚O¸NIERZY WYKL¢TYCH“
CELEM CZCI ˚O¸NIERZOM
ANTYKOMUNISTYCZNEGO
PODZIEMIA, KTÓRZY
W OBRONIE NIEPODLEG¸EGO BYTU PA¡STWA
POLSKIEGO WALCZÑC
O PRAWO DO SAMOISTNIENIA I URZECZYWISTNIENIA
DÑ˚E¡ DEMOKRATYCZNYCH SPO¸ECZE¡STWA
POLSKIEGO, Z BRONIÑ
W R¢KU, JAK I W INNY
SPOSÓB, PRZECIWSTAWILI
SI¢ SOWIECKIEJ AGRESJI
I NARZUCONEMU SI¸Ñ
RE˚IMOWI KOMUNISTYCZNEMU.
Podziemnego. W tych warunkach, wiosnà 1945 r. nastàpi∏o samorzutne odtworzenie si´ wielu terenowych
struktur AK, w tym cz´Êci
okreÊlajàcych si´ jako Ruch
Oporu AK (ROAK). By∏y to
w wi´kszoÊci formacje samoobrony przed represjami
i deportacjami. Do bardziej
znanych akcji AK w tym czasie nale˝a∏o rozbicie wi´zieƒ
w Skrobowie, Limanowej,
Rembertowie. Szacuje si´, ˝e
od stycznia do grudnia 1945 r.
funkcjonowa∏o ok. 340 oddzia∏ów zbrojnych.
Og∏oszona przez w∏adze
amnestia w 1945 r. obj´∏a
∏àcznie 40 tys. osób, przy
czym 34 tys. osób ujawni∏o

1945 r. powsta∏o Zrzeszenie
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç“,
stanowiàce do 1948 r. ogólnopolskà struktur´ podziemia.
iezale˝nie od konspiracyjnych oddzia∏ów
poakowskich, po 1944 r. powsta∏a znaczna liczba ró˝nych grup i organizacji majàcych za cel tak˝e walk´
z NKWD i nowà w∏adzà o odzyskanie niepodleg∏oÊci. G∏ównà si∏à by∏o tu podziemie
„narodowe“, w tym Narodowe Si∏y Zbrojne (NSZ).
Nale˝a∏y do nich m.in. oddzia∏y „Bartka“, „Salwy“,
„Warszyca“.
Najwi´kszym zgrupowaniem by∏a oczywiÊcie Bryga-

N

dziejnej sytuacji. Spada∏o
morale. W rezultacie w kolejnej amnestii ujawni∏o si´
i odda∏o broƒ a˝ 53 tys.
osób, a dalsze 23 tys. zwolniono z wi´zieƒ. Niemniej,
do poczàtku lat 50-tych
w 120 oddzia∏ach walczy∏o
jeszcze prawie 2 tys. osób –
w tym oddzia∏ „Wiarusy“ na
Podhalu czy „Huzara“ na Mazowszu, liczàc i˝ doczekajà
wybuchu III wojny Êwiatowej.
Historia ˝o∏nierzy powojennej zbrojnej konspiracji –
nazwanych po raz pierwszy
przez Jerzego Âlaskiego „˝o∏nierzami wykl´tymi“ wysz∏a z cienia po przemianach
spo∏eczno-politycznych kraju

pisali si´ w historii Polski i zas∏ugujà na szacunek.
STEFAN JAGIELSKI

1 marca 2018 r., po raz ósmy,
obchodziliÊmy Narodowy Dzieƒ
Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych.
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DLACZEGO
NIEMCY BRONILI
KO¸OBRZEGU?
Nie uciek∏em przed nim w ciàgu minionego trzydziestolecia.
Wraca∏em do Ko∏obrzegu – napisa∏ po latach Alojzy Sroga,
który jako m∏ody ch∏opak walczy∏ o Ko∏obrzeg w marcu 1945 r. Istotnie, walki o Ko∏obrzeg w marcu 1945 r. by∏y
jednymi z najkrwawszych, które musia∏a stoczyç 1 Armia WP podczas
II wojny Êwiatowej. Aby upami´tniç
ten epizod minionej wojny, w 2017 r.
Zarzàd G∏ówny RP i BWP ustanowi∏
Ko∏obrzeski Krzy˝ Kombatancki.
Niniejszy artyku∏ nie b´dzie opisem
walk o Ko∏obrzeg – tutaj odsy∏am do
miesi´cznika „Polsce Wierni“ z marca
2017 r. Warto natomiast wiedzieç, co
sk∏oni∏o Niemców do tak uporczywej
obrony miasta w marcu 1945 r. Jak
uporczywej, niech pos∏u˝y fakt, ˝e samo miasto zosta∏o zniszczone w 95 procentach, a walczàce o nià oddzia∏y
1 AWP podczas tygodniowego boju ponios∏y straty si´gajàce ponad tysiàc zabitych i ponad dwa razy tyle rannych.

C

o pchn´∏o Niemców do tak zawzi´tej obrony? Aby
odpowiedzieç na to pytanie,
nale˝y zrozumieç sytuacj´,
w jakiej znaleêli si´ mieszkaƒcy zarówno Prus, jak i Pomorza Zachodniego na poczàtku 1945 r. Szybko posuwajàca si´ na zachód ofensywa
radziecka dotar∏a do Odry,
a Wa∏ Pomorski zosta∏ prze∏amany. Ko∏obrzeg zosta∏ przez
Hitlera og∏oszony twierdzà
(Festung Kolberg), która mia∏a byç broniona „do ostatniego ˝o∏nierza“.
Nie by∏o to spowodowane jedynie obsesjà Hitlera, by
poszczególne miasta przekszta∏caç w osamotnione
punkty oporu, majàce wiàzaç
jak najwi´kszà liczb´ rosyjskich ˝o∏nierzy, a w efekcie
daç czas na przygotowanie
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obrony Berlina. W styczniu
1945 r. ruszy∏a operacja
„Hannibal“ – najwi´ksza ewakuacja ludnoÊci drogà morskà w historii.
Od stycznia 1945 r. a˝ do
koƒca wojny, 1080 jednostek
p∏ywajàcych (zarówno statków,
jak i ∏odzi rybackich) przerzu-

ci∏o na zachód ponad milion
ludzi. Port w Ko∏obrzegu by∏
jednym z ogniw tej ewakuacji. To do Ko∏obrzegu zmierza∏y kolumny cywilów, którzy
liczyli na ratunek przed idàcà
za nimi Armià Czerwonà.
Wed∏ug ró˝nych danych,
w marcu 1945 r. liczba miesz-

kaƒców Ko∏obrzegu wzros∏a
o 50 tys. osób. Niemieccy
˝o∏nierze bronili zatem Ko∏obrzegu nie tylko motywowani
rozkazami – prawdopodobnie
zdawali sobie spraw´, ˝e
d∏u˝sza obrona jest szansà
na ocalenie cz´Êci cywili
przed Rosjanami.
Usytuowanie Ko∏obrzegu
stanowi∏o dodatkowy atut
w obronie tego miasta. Od listopada 1944 r. rozbudowywano umocnienia, które mia∏y powstrzymaç szturm na
miasto. Wykorzystano do tego celu nie tylko naturalne
ukszta∏towanie terenu: rzek´
Pars´t´, Kana∏ Drzewny i bagniste tereny wokó∏ miasta.
W tym czasie wykopano równie˝ kilka kilometrów rowów
przeciwczo∏gowych i transzei.
Ca∏a obrona miasta sk∏ada∏a
si´ z trzech pierÊcieni pozy-

cji. Najpierw polscy ˝o∏nierze
musieli pokonaç system transzei, by dostaç si´ do miasta.
Zwarta budowa miejska sprawia∏a, ˝e ka˝dy dom zosta∏
przygotowany do obrony –
zabudowano w nich okna
i wykuto otwory strzelnicze,
przystosowujàc domy do
obrony okr´˝nej. W dodatku
ulice przegradza∏y ró˝ne barykady, przy czym w niektóre
wbudowano na sta∏e czo∏gi
i dzia∏a pancerne.
ak zauwa˝y∏ Emil Jadziak w monografii poÊwi´conej Wojsku Polskiemu
w latach 1943-1945: Przygotowanie do obrony konkretnych obiektów i rejonów, ich
wzajemne powiàzanie ogniowe i in˝ynieryjne stwarza∏o
w sumie system punktów
oporu, z których ka˝dy musia∏ byç zdobywany oddzielnie.
Gdy widzia∏em padajàcych zabitych i rannych, poczu∏em po raz pierwszy piekielny, przejmujàcy strach –
zapisa∏ póêniej swoje wra˝enia po pierwszym ataku na
Ko∏obrzeg w pami´tniku chor.
Alojzy Sroga z 3 DP. Patrzàc
po swoich kolegach zauwa˝y∏: ˚o∏nierze milczà. Znik∏
gdzieÊ humor, prysnà∏ nastrój oczekiwania, radoÊci
z tego, ˝e dotarliÊmy do morza (...). Ju˝ chyba wszyscy
czujà, ˝e Ko∏obrzeg ∏atwo nie
padnie.
Ko∏obrzeg ∏atwo nie pad∏.
Natarcie na to miasto rozpoczà∏ 4 marca 1945 r. szturm
radzieckiej 1 Armii Pancernej.
To w∏aÊnie ˝o∏nierze radzieccy poinformowali dowództwo, ˝e Ko∏obrzeg zosta∏
przygotowany do d∏ugotrwa∏ej obrony. 8 marca skierowano do obl´˝enia miasta oddzia∏y 3 i 6 DP, jednak w ciàgu dwóch dni prze∏ama∏y one
jedynie zewn´trzny pierÊcieƒ
obrony i wtargn´∏y do dzielnicy Êródmiejskiej, gdzie walki
rozgorza∏y o ka˝dy dom.
Niejednokrotnie dochodzi∏o do walki wr´cz o ka˝de
pi´tro i mieszkanie w kamienicach. WÊród gruzów, w potwornym ˝arze po˝arów,
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w k∏´bach dymu i tumanach
duszàcego py∏u najbardziej
przydatna jest moja praktyka
murarska. Kujemy dziury
w Êcianach domów i wysadzamy je dynamitem. Szkopy
wiercà (dziury) w stropach
nad przejÊciami i rzucajà
r´czne granaty na wchodzàcych przez wy∏om ludzi. Kujemy wi´c na kilku poziomach i odpalamy wszystkie
miny razem. Niemcy poddajà
si´ wtedy bez wi´kszego
oporu – taktyk´ walki w Ko∏obrzegu opisywa∏ plut. Andrzej
Rey z 3 DP.
R´ce bolà od strzelania.
Lufa parzy. Automatycznie
zmieniamy magazynki. A gdy
przyjdzie le˝eç obok okna,
wyczekiwaç chwili, w której
dokonaç mo˝na nast´pnego
skoku na pi´tro lub do innego domu – obola∏ymi palcami upychamy 72 sztuki amunicji do magazynu. PrzestaliÊmy ju˝ liczyç ileÊmy tych
magazynków wystrzelali –
walki o Ko∏obrzeg wspomina∏
inny ˝o∏nierz.
Najtrudniejsze jest przekraczanie ulic b´dàcych pod
ogniem, wi´c pod os∏onà nocy budujemy barykady i za
nimi przekopy w bruku, aby
dope∏znàç pod przeciwleg∏y
mur i wysadziç bram´.
W tych warunkach wojsko
staje si´ czymÊ w rodzaju
przedsi´biorstwa wyburzeƒ,
wi´cej u˝ywajàc ∏omów i dynamitu ni˝ broni. Aby uniknàç nadmiernych strat w ludziach, nie zdobywamy bloków, które Niemcy zamienili
w bunkry, ale je izolujemy.
Pchamy si´ tam, gdzie puszczajà. Nasza artyleria doÊç
cz´sto wali po nas, a poniewa˝ nie ma ∏àcznoÊci, trzeba
si´ kryç i czekaç, a˝ przeniosà ogieƒ. Próbuj´ wprowadziç trzyzmianowy system,
jak przy s∏u˝bie wartowniczej, ˝eby – wobec przem´czenia ˝o∏nierzy – nie robiç
g∏upstw przy odpalaniu min –
wyjaÊnia∏ uczestnik walk
o Ko∏obrzeg.
wie dywizje nie by∏y
w stanie zdobyç miasta, dlatego 13 marca do wal-

ki wprowadzono 4 DP, która
zaatakowa∏a
miasto
od
wschodu. Jednak nawet z jej
wsparciem walki o dzielnice
Êródmiejskà trwa∏y prawie tydzieƒ.

DOPIERO W NOCY,
18 MARCA 1945 R.,
POLSCY ˚O¸NIERZE
PRZYSTÑPILI DO
GENERALNEGO
SZTURMU TRZECIEGO PIERÂCIENIA
OBRONY. WALKI,
KTÓRE TRWA¸Y CA¸Ñ NOC, ZAKO¡CZY¸Y SI¢ DOPIERO
W GODZINACH PORANNYCH 18 MARCA 1945 R., GDY
PORT KO¸OBRZESKI ZOSTA¸ ZDOBYTY.
Jednym z tych, którzy
rankiem dotarli na nadbrze˝e, by∏ Józef Dubiƒski z 7 pp.
Po przybyciu na pla˝´ mogliÊmy jeszcze obserwowaç jak
oddala∏y si´ dwa statki. Opowiadano nam, ˝e trzeci przed
chwilà zatonà∏. Na brzegu,
a zw∏aszcza u wejÊcia do
portu na Pars´cie widaç by∏o
dziesiàtki zabitych Niemców,
niektóre cia∏a unosi∏y si´ na
wodzie. W dywizji zapanowa∏a wielka radoÊç i strzelanina
na wiwat w morze. Wykorzystano do tego celu pozostawione przez Niemców na pla˝y dzia∏ka i amunicj´. Strzelano, a˝ lufy rozgrza∏y si´ do
czerwonoÊci. Po dwugodzinnym rozluênieniu i wra˝eniach ze spotkania z morzem,
dla mnie by∏o to pierwszy raz

w ˝yciu, zorganizowano uroczystoÊç podsumowania walk
o Ko∏obrzeg – pisa∏ po latach
Józef Dubiƒski.
Jeszcze tego samego
dnia na ko∏obrzeskiej pla˝y
zorganizowano uroczystoÊci
zaÊlubin ˝o∏nierzy 2 AWP
z morzem. Ju˝ tego samego
dnia pojawi∏y si´ równie˝ odznaczenia – tylko w 7 pu∏ku
piechoty za walki o Ko∏obrzeg przyznano tego dnia
siedemnaÊcie Krzy˝y Walecznych.
Wcià˝ trwajà dyskusje historyków starajàcych si´ wyjaÊniç, jakie straty ponios∏a
1 Armia WP podczas dziesi´ciodniowych walk o Ko∏obrzeg.
Alojzy Sroga, który po
wojnie opisa∏ histori´ walk
o Ko∏obrzeg, straty 1 Armii
WP oszacowa∏ na 1229 zabitych, zaginionych i zmar∏ych
z ran. Nadto nale˝y pami´taç, ˝e nast´pnych 2500 polskich ˝o∏nierzy zosta∏o rannych. Niemcy w trakcie bitwy
o Ko∏obrzeg stracili oko∏o
8000 ˝o∏nierzy wzi´tych do
niewoli. Nie wiadomo ilu
obroƒców poleg∏o podczas
obrony Ko∏obrzegu. Prawdopodobnie cz´Êç obroƒców
prze˝y∏a obl´˝enie Ko∏obrzegu i nie dosta∏a si´ do niewoli
– nale˝y pami´taç, ˝e podczas walk Niemcom uda∏o
si´
ewakuowaç
równie˝
cz´Êç swoich jednostek.
ort w Ko∏obrzegu,
chocia˝ nie by∏ broniony do ostatniego ˝o∏nierza, do koƒca pe∏ni∏ swoje zadanie, prowadzàc ewakuacj´
Niemców.
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