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WSTĘP
na celu upamiętnienie wydarzeń związanych W pracy zostały wykorzystane materiały i cytaty zaczerpnięte
forsowaniem Nysy Łuzyckiej, ale przede wszystkim osob, z następujących opracowań; L. Malinowskt, ,,Powiat zarski
ktore poległy podczas tych krwawych walk' Naszym zamiarem w t945r'", Żary 2006; WBena. ,,Dzieje puszczy zgorzeleckobyło przyblizenie mieszkańcom miejscowoścl zlokalizowanych osiecznickiej", Zgorzelec 200L; K. Kaczmarek, ,,Druga Armia
w obrębie Nysy Łuzyckiej, a1e nie tylko, historii, ktora rozegrała się Wojska Polskiego'l Warszawa I97B oraz M. Juchniewicz i S.
Pubtikacja ma

z

na ich ziemiach pod koniec ll Wojny Swiatowej, a ktora dla wielu
żołnierzyokazała Się ostatnim punktem na tch mapie zycia.

Rzepski, ,,Z dzie1ow 29 Pułku Piechoty'i Warszawa 1958.

Wyrazamy ogromną nadzieję' ze publikacja będzie nie tyiko

krotką opowieścią o losach zwykłych żołnterzy wchodzących
w skład 29 Pułku Piechoty'

świadectwem waleczności, ducha walki i wiary w wolną Polskę.
ale będzie hołdem dla poległych żołnierzy,ich rodzin i bliskich
oraz wszystkich tych, klorzy z własnej bądż przymuszonej Woii
znaleŹli się w tamtym czasie W kotle historii.

Bez względu na sympatie czy antypatte polityczne publikacja jest

Pragniemy podziękowac

za

zaangazowanie

i

pomoc

uczestnikom projektu pn. ,.Ekomuzeum Ziemi Przewoskiej
* forsowante Nysy Łuzyckiej" dofinansowanego ze środkow
Publikacja ta nie jest opracowaniem naukowym. została Funduszu lntcjatyw Obywatelskich oraz Panu Henrykowi
napisana z myśląo przeciętnym człowieku, ktory swoją Boreckiemu za udostępnione mateliały'
przygodę z historią zakonczył na wiadomościach zdobytych

w szkole, a który chciałby poszerzyc swoją wiedzę o informacje
dotyczące opisywanych wydarzeń.

Zy czy

my przyj emnej lektury

IRYS HISTORYCZJ\Y
Po klęsce kampanii wrzeŚniowej w 1939 roku udało ewakuować
się około B0 000 zołnierzy po1skich, ktorzy zostali wcieleni do

Palestyny, skąd dołączyli do wojsk brytyjskich, biorąc m. in.
udział w walkach o Monte Casino na froncie włoskim.
Po opuszczeniu ZSRR przez Armię Andersa na początku 1943
roku polscy komuntścileprezentowani m.in przez Wandę

i Zygmunta Berlinga podjęli probę utworzenia
nowej
Polskiej
Armii na terenie ZSRR. Formowana Armia
armii zachodnich wchodzących w skład formacji bojowych
Polska
nie
miała
zgody legalnych władz Rzeczpospolitej,
jednakze
jednolitej
Armii Polskiej,
obcych państw, nte tworząc
poniewaz stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim
głÓwnie w Wielkiej Brytanii i Francji.
zostały ze]'Wane przez rząd londyński w kwietniu 1943 roku,
Dla władz Polski działających na uchodŹstwie utworzenie Armii
Polskiej było priorytetowym działantem. Powołanie regularnego

wojska, ktore przystąpiłoby do walki z hitlerowcami było
Wazne ze względow politycznych i psychologicznych' Okazja
pojawiła się w połowie I94I roku wraz z rozpoczęciem inwazji
hitlerowsktej na ZSRR, co w praktyce oznaczało złamanie
podpisanego w 1939 roku przez Ribbentropa i Mołotowa paktu
o nieagresji między IIl Rzeszą a Związkiem Radzieckim. Trudna
sytuacja w Zwtązku Radzieckim skłoniła owczesne władze do
wyrazenia zgody na utworzenie oddziałÓw wojska potskiego
na terenie ZSRR. Formowanie Armii Polskiej rozpoczęło się od
sierpnia ]"941 roku. Składała slę ona głownie z byłych więŹniow
NKWD oraz przebywających w obozach pracy' Dowodcą sił
polskich formowanych w ZSRR został gen. Władysław Anders.
W pierwszych miesiącach udało się zrekrutowac ponad 25 000
ludzt, z ktorych formowano pierwsze dywizje piechoty.

Nieustający napor Hitierowskich Niemiec na Związek Radzieckt
41 000 zołnierzy polskich
ze Związku Radzieckiego przez lran i Irak na Bliski Wschód.
W Iraku żołl:rigrzeBol9cy,;''sfo{mowani w 2 Korpus Polski, brali

w I94ZToku sprawił, ze ewakuowano
udziaŁ'

w

,Mosulu'

4

i

operacji zabezp|eczania pÓi naftowych w okolicy
Ktrkuku' Następnie zostali plzetransportowani do

Wasilewską

po ujawnientu zbrodni katyńskiej na polskich oficerach. Nowo
powołana armia składałasię z sowieckich oficerow oraz polskich

komunistow, wcielano do niej głownie Polakow deportowanych
w głąb ZSRR w latach ]_939-L94L oraz mieszkańcow kresow
wschodnich dawnej Polski. Wodzem naczeinym został Zygmunt
Berling, W rejonie formowania wojsk polskich w Stelcach nad
oką niedaleko Moskwy została utwolzona J_ Dywizja Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki, ktora brała udział m. in. w bitwie pod
Lenino, !Z-L3 pażdziernika l_943 roku.

Władze ZSRR w marcu L944 roku wyraziły zgodę na dalsze
formowanie wojsk i utworzenie 1 Armii Polskiej, która w lipcu
1944 zostala przemianowana na 1 Armię Wojska Polskiego.

Wspomniana armia liczyła prawie 100

000

żołnierzy,

a w jej skład wchodztło: 5 dywizji piechoty, 1 dywizja artylerii

przeciwlotniczej, 1 brygada pancerna, 1 brygada kawalerii,

5

brygad artylerii' Dodatkowo w skład ]" AWP wchodziła mieszana
dywizja lotnicza. Dowodcą 1 Armii Wojska Polskiego został
gen. dyw. Stanisław Popławski. W sierpntu 1944 roku została
utworzona 2 Armia Wojska Po1skiego. l_ AWP działałajako
związek taktyczny w ramach 1 Frontu Białoruskiego, natomiast
2 AWP wchodztła w skład 2 Frontu Białoruskiego. Oszacowano,
ze na dzień 1 stycznia 1945 roku stan liczebny obu armii

dochodził do 30O 000 zołnierzy, z Czego ponad 200 000 skład wszedł 25, 27, 29 Pułk Piechoty, 39 Pułk Artylerli Lekkiej
tworzyły jednostki bojowe.
i pododdziały specjalne została podporządkowana 2 Armii

Wojska Polskiego dowodzonej przez Generała Karola

II

Swierczewskiego.

GENEZA29 PUŁKU

Jednymi z pierwszych przybyłymi do pułku byli doświadczeni
oficerowie:

PIECI-{OTY

Jesienią 1944 rokujedynie trzy wo;ewodztwa były wyzwolone:
białostockie, lubelskie i rzeszowskie. Na tymczasową stolicę
i ośrodek władzy został wybrany Lublin. Naczelne Dowodztwo
r ozkazem nr 41- z dnia 6 pażdziernika 19 44 r oku zadecydowało
o utworzeniu 3 Armii Wojska Polskiego, na dowodcę 3 Armli
Wojska Polskiego mianowano Majora Nikifora Jaśkiewicza.
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Piotr Siedlecki

Kpt WładysławBielawski

Por. Jerzy PowroŹnicki

Ppor. Leopold Dobrowolski
Ppor. Klemens Kotus

Kpt. Zygmunt Tungus-Gotowicz

Ppor. Antoni Żygadło

Szeregowi żołnlerze przybywali zorgantzowanymi transporiami
z pułków zapasowych i bezpośrednio z Rejonowych Komisji
Uzupełnieniowych, a takze indywidualnie, jako ochotnicy'
W mieście posiadającym koszary dla dwoch pułkow trzeba było Szeregi Armii rosty. W ostatnim dniu paŹdziernika nadszedł
zakwaterowac ponad 20 tysięcy Żołnterzy. oprocz kłopotow pierwszy transport broni oraz koni wierzchowych. taborowych
z zapewnieniem odpowiednej ilości lokali, było wiele tnnych i artyleryjskich' W kompletowaniu stanu osobowego pułku nie
utrudnień, takich jak np. brak Światła, opału, szczegolnie wody. przeszkodziły cięzkie warunki zakwaterowania: uszkodzone
W tych cięzkich warunkach w pierwszych dniach paŹdziernika dachy budynkow i instalacja elektryczna. wybite szyby w oknach
zaczęla formowaĆ oddziały 10 Dywizji Piechoty, W tym także29 i brak piecow. Nawet, jeŚli instalacja była dobra, to było brak
zarowek, nieosiągalne tez byty lampy i nafta. TrudnoŚci dotyczyty
Pułku Piechoty wchodzącego w jej skład.
rowntez wyzywienia, azimazb|iżała się wielkimi krokami.
Wkrotce jednak, bo w połowie listopada, odstąpiono od decyzji W dniu 10 listopada rrrjł. Jaśkiewicz wydał dowodcy Dnwtzji,
utworzenia 3 Armii Wojska Polskiego, zaprzyczyng podano brak płk Czartoryskiemu, meldunek o ukompletowaniu Pułku.
kadry dowodczej, sprzętu bojowego i trudności materialne'
Rozkazem dowodcy Pułku, z dniem l_3 listopadal płeystąpiono

Jednym

większych centlow formowania

oddziałow Wojska Polskiego stał się RzeszÓw.

Utworzona

w między czasie

koncentracji

].0 Dywizja Piechoty,

w

ktorej

do intensywnego szkolenia * od godziny 6 00 rąnodglBóz;rego
wieczora od samego początku największym'mankamentem był

brak doŚwiadczenia i wyszkolenia podoficerow' Zdecydowaną

większoŚc szeregowych trzeba było uczyc zołnierskiego

rzemiosła od podstaw, a cZaS naglił. Dowodztwo Pułku miało
świadomośc,Ze na Wiosnę rusza letnia ofensywa'

Dywlzji opuszczał miasto' Formowały się kolumny marszowe
pododdziałow' Na czele 2 batalionu stanął por. Jezy*Kowa,

następnte na czele 3 batalionu kpt' Stesłowicz, a 1batalionu kpt.

Ktsieiow dalej maszerowały pododdziały specjalne, pułkowa
artyleria i tabory.

Celem przygotowania kadr podoftcerskich, z rc>zkazu dowodcy
Dywizjl utworzono putkową szkołę podoficerską w składzie Przemarsz odbywał się podczas śnieznej zamieci. Siarczysty
dwóch kompanit' Listopad i grudzień upłynął na szko1eniu' m]'oz tamował oddechy zołnierzy' Zle podkute konie Ślizgały się
W tym czasie Pułk był dwukrotnie wizytowany przez dowodcę na oblodzonej nawierzchni' Szosa była wąska. Po obu stronach
Armti Cenerała Świerczewsktego'
maszerujących kolumn jechały czołgl, samochody i inne
pojazdy' Teren wokoł drogi był jeszcze zaminowany'

W styczniu intensywnośc szkolenia wzrosła' Przeprowadzono
cwiczenia kompanijne i batalionowe, a W drugiej połowie Zołnierze maszerowali na zachod' Pozostawiali za sobą kolejne
miesiąca cwiczenia na szczeblu pułku z udziałem artylerii. miasta' Dębicę, Pilzno, Bochnię, Wieliczkę i przyjaźnie do nich
Przysięgę, ktora odbyła się J_4 stycznia, przyjął od zołnierzy nastawionych ich mieszkańcow. Siodmy dzień od rozpoczęcia
Naczelny Dowodca Wojska Polskiego Cenerał Broni Mtchał marszu przeznaczono na odpoczynek' Zołnierze leczyli otarte
Rola-Zymierski' Dywiz.;a otrzymała Sztandal ufundowany przez stopy, czyścilibroń t umundurowanie oraz naprawiali obuwie,
miejscowe społeczeństwo.
ktore było w opłakanym stanie' W Krakowie zaplanowano
kilkudniowy postoj przed wymarszem w kierunku Katowic. Byi

III

PRZEMARSZWOJSK

W dniu 22 stycznia 1945 roku wyludnionymi ulicami Rzeszowa
Wymaszerowaty zwarte grupy zołnierzy dŹwigających na
p1ecach swoj ekwipunek. Ich nawoływania, Stukot końskich
kopyt, _turkot i skrzypienie kot, chrzęst broni odbijały się echem
od brukowanej kostki, ścianbudynkow i ginęły w zaułkach
małych i ciasnych u]ic' Pod stopami maszerujących żołnierzy
skrzypiał suchy Śnieg, ktory o brzasku skrzył się milionami iskier'
.

29 Pułk Piechoty, jako ostatnt oddział w kolumnie marszowej 10

to juz teren przyfrontowy

t

marsz nalezało wykonywac nocą, by

ustlzec się ataku lotnictwa wroga'

Zołnierze opuścilt KrakÓw 1lutego i po kilku dniach zameldowali
się na Śląsku, w Katowicach, gdzie odbyła się defilada.'

W dniu 1 marca ]"945 roku 10 Dywizja Piechoty,
dotychczas W obwodzie Naczelnego Dowodcy,

będąca
została
Włączona W Struktuly organizacyjne 2 Armii Wojska Polskiego

walczącej

w

sktadzie ]" Frontu Białoruskiego pod wodzą

marszałka Zukowa.

29 Pułk Piechoty w dnrach 4 i 5 marca preegrupował się
transportem kombinowanym, kolejowym i pieszym, przez

Zródto: K. Kaczmarek, Druga Armia Wojska Polskiego

,,Nocą na niebie odbijały się łuny pozarow. Paliły się miasta i wsie.
WiększoŚc z nich nigdy jeszcze nie znajdowała się tak blisko
frontu' Przeżywall' sprzeczne uczucia odwagi ilęku. Nastroje te
potęgowały dochodzące z głębi lasow odgłosy pojedynczych
strzałów i serie karabinow maszynowych".
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Z dniem ]"9 marca 2 Armia Wojsk Polskiego weszła w skład 1
Frontu Ukraińskiego marszałka Kontewa' Pułk otrzymał nowe
zadanie. Wykonac marsz po drodze Corzow Wielkopolski Lubniewice _ Swiebodzin - Leszno i zorganizowac obronę
6 km odcinak na południe od Zmigrodu w rejonie: pÓłnocne
Chodlewo _ Morzęcin - Szczecin.

s!\
#

W nocy z 20 na
przegrupowanie
W

2]_

marca pododdziały Pułku rozpoczęły
rejonu" Marsz odbywał Się

do nowego

nocy' w dzień organizowano odpoczynki. Trasa wiodła przez

miejscowości 1eząca faz po wschodniej, Yaz po zachodnie;
stlonie granicy Polski z l_939 roku. U wie1u żołnierzy, w miarę

1akzbliżano się do zachodniej granicy Polski, duch wa1ki zanikał.

Odezwała się silna tęsknota za rodziną Wlleńszczyzną, skąd
pochodztło wielu zołnierzy i niepokoj o los najblizszych. Nocami
następowały dezercje w pododdziałach.

Ostrow Wielkopolski

i

Poznań

w

okolicę na zachod od

Strzelec Krajeńskich. ZeŚrodkował się w rejonie Bronowice Wielisłowice ' Wilanow, gdzie zorganizował obronę okręzną.
Tereny te znajdowały się

jlz

w pasió przyfrontowym'

Tym razem marsz odbywa jako awangarda 10 Dywizji. Wyrusza
Morzęcina w kierunku zachodnim. Marsz odbyłtla się nocą, a trasa
wiedzie przez wste Polkowlce, Przęmkow Szklarki, Piotrowice'
z

Nad ranem 8 kwietnia Pułk wkracza do Świętoszowa , qdziekazda
noc przybiizała zołnierzy do linii frontu' Postoj w Borowem jest

pododdziałow radzieckich. Tutaj tez,

z

dowodztwa Dywizji

dotarła miła wiadomośc, ze dowodca, mjr' Jaśkiewiczotrzymał
awans do stopnia podpułkownika, a pomocntk szefa sztabu,
podporucanik Maklak, do stopnia porucznika.

Luzowanie pododdziałow radzieckich rozpoczęło się

10

ostatnim przed za]ęciem stanowisk nad Nysą Łuzycką, tam tez
kwietnia o godzinie 21,00, a zakonczyia o godzinie 2,00 w nocy.
wystąpita koniecznoŚc wzmocnienia zabezpieczenia poprzez
wykopania transzel rowow oraz stanowisk ogniowych dla dział 29 Pułk Piechclty będąc na lewym skrzydle Dywizji, zajął obronę
i cekaemow * do dzisiejszego dnia zostały ślady okopow.
na wschodnim brzegu Nysy na 6 ktlometrowym odcinku:

PrzewÓz-Dobrzyn' 3 batalton kpt' Stesłowicza, na odcinku
Nie było wątpliwości,ze linia frontu jest juz blisko' Dookoła
Przewoz * płn. Bucze, a ]" batalion kpt. Kisielewa na odcinku:
łuny pozarow roz'iaśniały glanat nieba, po ktorym błądziły
* Dobrzyń. 2 batalion por' Jezykowa, był w obwodzie
Bucze-płd.
jasne macki reflektorow' Towarzyszył im ciągły pomruk dział.
W pododdziałach wyczuwało się atmcrsferę podniecenia preed
oczekiwaną walką i zwyczajrv, iudzki niepokoj'

N

FORSOWANIE J\YSY
LUZYCKIEJ
9 kwietnia dowodca Dywizji otrzymał zadanie

zluzowania

częsci radzieckiego 24 Korpusu Piechoty, Natomiast L0 Dywizja

miała zając się obroną na szerokim odcinku Wynoszącym
18 kilometrow dotychczas bronionym przez dwie radzieckie
Dywizje Piechoty.

i

ześrodkowałsię w rejonie Straszowa'

Obwod dowÓdcy Pułku - 1i 2 kompania fizylierow i kompania
rułszntc przeciw pancernych * zeŚroclkowały się w rejonie 1 km

na południe od miejscowoŚci Jamno. W samej miejscowoŚci
rozlokowany był sztab i kwatermistrzostwo pułku.

,,Rzeka, szeroka na kilkadz'iesiąt metlow płynęła doŚc szybkim
nu]"tem. Na odcinku ]. bataiionu Nysa płynęła jakby w alei leŚnej.

Nad je; brzegami zwisały okryte Świezym pąkiem gałęzie' Cienie
drzew Ścieliły się na wodzie, tworząc Wzo]'zyste pasy. Dalej na
południe, na wysokoŚci Dobrzynia, Nysa skręca łukiem W gęsty

zagajnik poroŚnięty młodymi drzewami lrŚcrastymi i płynie
nim na przestrzeni 800 m, by potem znowu skryc się w innym
zagajntku. Rzeka jest w tym miejscu bardzo malownicza, lecz

pod względem taktycznym trudna do zorganizowania obrony".
kwietrrta, dowódca Putku podciągnął
pododdziały na odległośc5 kilometrów od linil frontu Poranek 11 kwietnia zastał zołnierzy na stanowiskach
w rejon Koszyc, gdzie miały oczekiwaĆ na rozkaz luzowania obronnych nad Nysą Łuzycką. Rano było spokojnie, cisza przed

W nocy, z 9 na 10

burzą' Przeciwległy, wyzszy brzeg Nysy skrywał wroga. Dzień

minął na umacnianiu stanowisk obronnych, prowadzeniu

amunicji w pododdziałach, saperzy przy pomocy fizylierow
pl'zygotowywali środkiprzep]"awowe: łódki' tratwy, beczki
oraz częścido budowy składanego mostu, ktory miał byc

rozpoznania nieprzyjaciela i rekonesansow z kadrą dowodczą.
Rozbudowywano siec łącznościprzewodowej. Przygotowywano

pr zet

przeglądano częściskładowe mostu' W tym dnlu poniesiono

Pod osłoną nocy Saperzy przedostali się na Zachodni brzeg

pierwsze straty na skutek oddziaływania nieprzyjaciela.

Nysy i rozminowali przejściana przedpolu wroga.

14 kwietnta dowodca Frontu Ukraińsklego przyspieszyt termin

Z nastaniem świtu potęzny huk działa na 37 kilometrowym

środktprzeprawowe' Uszczelntano łodki, beczki, zbijano tratwy,

forsowania z

z

17

na 16 kwietnia na godzinę 06'15, natomiast w nocy

15 na 16 kwietnia zmieniono dla Pułku odcinek forsowania,
przesuwając go o kilka kilometrów na pofudnie' Rubiez od
Modrzejowa do Bucze 29 Pułk przekazał?5 Pułkowt, luzując w noc
poprzedzającą forsowanie 33 Pułk na odcinku: Dobrzyń - Sanice
zajmując podstawę wyjściowądo natarcia na odcinku 1km' Teren
częściowonie był znany, nieznane było rozmieszczenie Stanowisk
ogniowych nieprzyjaciela, nie były wsirzelane moŹdzierze.

zuc ony

pr ze

z r zekę ""

odcinku wzdłużNysy obwieściłforsowanie rzeki przez 2 Armię
Wojska Polskiego' odcinek Dywizji wynosił 18 km, a 29 Pułku
Piechoty 5 km' o godzinie 6.15, krotko po tym jak Pułk przemteścił
się do nowego rejonu, ruszył do natarcia l i 3 Batalion' Natomiast
2 Batalion podązał dopiero na rubiez natarcia ze Straszowa.
Przygotowanie artyleryjskie było anemiczne. Mimo to, zołnierze
odwaznie rzucili się W nu]'t rzeki. Po osiągnięctu lewego brzegu
pod ogniem nieprzyjaciela zajmowali stanowiska ogniowe.

W pasie natarcia Pułku bronił się Batalion forteczny cięzkich
karabinow maszynowych liczący 300-400 zołnierzy' Tutaj Zołnierze 3 Batalionu zaatakowah jako pierwsi. Niemcy nie
czekała na zołnierzy pierwsza niemiecka pozycja obronna wytrzyma'lt uderzenia' Zdobyto szybko i drugą transzę. Po

składająca się z trzech linti rowow ctągłych. Przedni jej skraj, wdarciu się Polakow na otwartą plzestlzeń, Niemcy przerzucili
odległy od rzeki o 150-200 rn. opierający slę o las, stanowił ogień artylerii i broni maszynowej zatrzymując natarcie.
linię rowÓw o pełnym profilu z gniazdamt cekaemow otworzyli ogień z lewego skrzydła, z miejsca, gdzie miał byc 2
rozmiesŻczonymi. co 100-150 m.'Pierwszą linię z drugą lączyly Batalion.Wtejsytuacjikpt'Stesłowiczzdecydowałsięścią9nąc
IoWy, W ktorych znajdowały się lekkie schrony bojowe na na lewy brzeg kompanie cekaemow i moŹdzierzy. Wkrotce
3-5 zołnierzy. Na piaszczystych wzgorzach ciąEnących się okazało się, ze decyzja ta była błędna' Niemcy wykorzystali
wzdłuz przedniego skĘu znajdowali się dobrze zamaskowani przerwanie oEnia na wykonanie kontrataku. Pole zostało ilś!:ąnę_.
obserwatorzy 1 snajperzy. obszar do samego lustra rzeki był ciałami poległych. ofrar było więcej niz podczas zdobywania 1
Eęsto zaminowany' Przed przednim skrajem ciągnęły się zapory i 2 transzei. Batalion z przetrąconyn kręgosfupem, fizyczny'n
'-''- brzeg.
z drutu kolczastego"
i psychicznym. wycofał się na wschodni

Nocą poprzedzającą forsowanie. ,,uzupełniono zapasy

l_ Batalion forsował Nysę', na'

:::,,:,:

odcin'Ę.,1,D.ob1żyń :l !apr'$|,;:.;|ii.|.

Ok. godziny 19'30 wznowiono probę forsowania, jednak tylko
Bataiionem kpt. Kisielewa. Tym razern byto jeszcze gorzel.

Mimo walecznosci żotnierzy, kilkakrotne proby pokonania

Nysy spełzłyna niczym' Kompaniom ]- Batalionu nie udało się
przeprawic na zachodni brzeg rzekl. obraz powstaĘ z relacji
światków tamtych vłydarzen wyglądał tak:

"Niemcy zasypali lustro rzeki i oba brzegi lawiną pociskow
artyleryjskich i granatarni' Nieliczni, któryn się udało się
przedostac do 3 transzei wroga, prÓbowali się umocnic
i zaczekac na posiłki. Przy odpieraniu kontratakow zuŻyli
amunicję' Wycofywali się torując sobie drogę kolbami karabinÓw
i baEnetami"

W druEim natarciu Pułk stracił 60 zabitych i ponad 120 rannych.
Straty pod koniec dnia wyniosty ponad 300 zabitych, rannych
i
Puepnwa 1korp6u pancemego pEez N]6ę Łułcką

Zródło: K.

}Garorek

Druga Armia Wojska Polskiego

Frzegrupował się na rubież natarcia nad ranem, na kró&o przed
sodziną wyzraczar.ą n r rozpoczęcie forsowania Nysy. Przed
sobą mieli nieznarqr teren i nierozpoznanego Wroga. Ruszyli
pecydowąnie do prąygotowanych śr-odkó'vr przeprawowych' Gdy
, ry'ttq,,znale'Łti,się,Ra wodzie. rozpętało 9tę piekło Padały pociski,
wznosĘ sĘ fontanny wody' szły 'lra dno środkiprzeprawowe.

osĘginęli zachodni brzeg

i

rusąyli ostro. Wyparli Niemców

zpierwszej transzei, zdobyli drugą iwtedy prą1dusił ich zmasowany
ogreń Niernców za skrąydta. Srlny korrtratak załamał rratarcie 1
Bataiionu ktÓry tak samo jak 3 Batalion wycofał sĘ na wschodni
brzeg. Straty wynos'ły 32 zabitych i 50 rannych Niepowodzenie
ponósł rowniez 2 Eatalioł;'ktÓlv,spÓ#rio' lty wai udział-w,waiee.

zaginionych.

Morale Źotnierzy spadło' Ogarnęło ich

zniechęcenie
iprzerażenie Gdy byli na wodzie, Niemcy nie niepokojeniprzez

naszą artylerię, strzelali do nich jak do kaczek.

Wnastępnyndniu, ]"7kwietnia,lizanorany,naprawianobroń. sprzęt,
stawiano nowe zadania. Do żahierzy Pułku dotarła wiadomośĆ,
że zmieniono dowÓdcę Ęwizji. W miejsce płk' Dibienki, przyszedż
płk. Struc" Nastąpił nowy podział zadan.Wzypadająry Dyvyizji 18
kilometrowy odcinek forsowania podzielił w ten sposÓb, Że 29 i27
Pułk ugrupował się na odcinku 4 kilometrow, a 25 Pułk miał więac
ogrąiem ńieprąriaciela na szerokim, 14 kilometrowym odcin}a.r. 29
Pułkowi prą1padł 2 kilometrowy odcinek forsowania: zako|e rzeki

tpłn zactr. Dobrą1n-płn - Sanice). Bataliony otrą/maty odcinki

600-700 metrowe' Na leuĄrm skrąydle miał nacierac 1Batalion, na
prawyrn 3 Batalion. a 2 Batalion na środku.

]_7 kwietnia sąsiednie Dywizje _ na plawo B i 9 Dywizja,
na lewo 7 Dywvja _ forsowały Nysę z powodzeniem odrzucając
Niemcow na 12 kilometrÓw w głąb na rubiez Niesky - Odernitz

W dniu

stwarzając tym samym dogodne warunki

do wznowienia

natarcia przezI0 Dywiz1ę Piechoty w dniu 18 kwietnia' Nazajutrz
o godzinie 13.45 strzela W 9orę rakieta. podnoszą się z okopow
żołnierze,zaczynają grac karabiny maszynowe, rozrywają się
gr.anaty, wybuchają pociski artyleryjskie. Wznoszą się gejzery

wody, wywracają łodzie, rozryw ąą tratwy.

W tym deszczu odłamkow po 2 godzinach zazartej walki
o przyczołek 1 Batalion zostaje Wyparty na wschodni brzeg.

Podobny los spotyka żoŁnierzy 3 Batalionu. Drugi Batalion przed
forsowaniem traci dowodcę, ktory ciężko ranny trafla do szpitala.

dowodcy Pułku o zdobyciu przyczołka. Wkrotce potem rowniez
trafla do szpitala. Dowodzenie Batalionem obejmuje ppor.
Poletajew Brak amunicji i trudności w jej uzupełnieniu - Niemcy
postawili zaporę ogniową między wa|czącym Batalionem, arzeką
_ a takze niemozliwośc przerzucenia nowych sił powoduje
załamanie natarcia' Niemcy kontratakami spychają Polakow coraz
blizej rzeki. Żołnierze wycofują się organizują obronę. Utrzymują
przyczołek 300 m szerokościi 150 głębokości.odległoŚc od ltnii

wroga nie przekracza 20 metrow. Nastaje noc' Saperzy budują
most do przerzucenia artylerii. Nazajutrz rano L i 3 batalion
ponowił probę forsowania _ rÓwniez bez powodzenia'

20 kwietnia był juz spokoj' Niemcy wycofali się w nocy
unikając W ten sposob okrążenia. Po zbudowanym moście
Pułk przeprawił się na drugi brzeg t wkroczył w masyw leśny

Por. Jezykowa zastępuje pol. Kotus. Kotejne kompanie Myskauer

przechodzą na drugi brzeg i umacniają pozycje wdzierając się we
VWogą ziemię' O godzinie 1700 por. Kotus melduje telefonicznie

Forst _ między Nysą a Sprewą. Przed frontem natarcia

pułku nieprzyjaciel prowadził działania obronno-opozniające
na kierunku: Tranke - Brand - Nochten - Tzschelln.

natarcta 2 armii wytworzyła się niebezpieczna
sytuacja Między walczącymi z przodu 8 i 9 Dywizją Piechoty.
a będącymi w drugim rzucie 7 i J.0 Dywizją Piechoty powstała

W pasie

kilkudziesięciokilometrowa luka. Wykorzystał

tą

sytuację

feldmarszałek Schorner, który 21_ kwietnla zgrupowaniem
pancernym uderzył z rejohu Zgorzelca'i Rel'ehenbąc'hw
Weigerzdort i Spreefutr zńaj'dljących się Właśńiow'tej
luce. Wojska 2 Armii został}ł.roŻcięte na dwie części.

lrooto K

KaczmareK,
ll Arnria Wojska Polskiego

łśazĄutrz,24 kwietnia,
będący na pierwszej
linii wśrÓd walczących
pododdziałÓw dowodca

nich był już na dbsgościlufy karabinu' 10 maja Pul'k Ńkraczyt na
teren Czechosłowacji w rejonie miejscowości Corna Libhanowa.

Sz1ak bojowy 29 pułk zakonczyłw małej wiosce Rilchow. \ezące1
Pułku ppłk. Jaśkiewicz zostaje w fuku Laby, ptzy dradze do Mielnik' Udztal' 29 pułku nad Nysą
śmierteinie ranny w głowę Łużycką przeszedł do historii wo-iska po1skiego, 1ako vłzł:r
możdzietzowm pociskiem. bohaterstwa i poświęcenia żałnierza, Częsta bardza młodego

Świadkom t'ego tragicznego człowteka. Po mtmo braku amunicji i niewystarczającega
byto wsparcia artylerii i lotnictwa, w bardzo ciężktch warunkach

wydarzenia trudno

uwierzyĆ w to, co się stało. Ta
smutna wiadomość szybko
obiegła wszystkie pododdziały
Pułku' Tempo walki nie
pozwoliło na roztkiiwianie się,

żotnierze walczyli odważnie i ofiarnie, nie oszczędzając swego
życia i krwi' Zwłaki poległych w walkach żoŻnierzy znajdują się
na ziemi Lużyckiej, o ktorej przywrocente Polsce tak dzielnie
i ofiarnie walczyll, na cmentarzu Żo\nierzy II AWP w Zgarze|cu"

V
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przyczyniły się do
zlikwidowania wyłomu w ugrupowaniu 2 Armii i pokrzyŻawania
planow niernieckich przedarcia się na poŁnoc- Po rozbiciu
zgrupowania Schornera związki taktyczne 2 Armii w dniach
4-6 maja przygotowywały się do nowej operacji _ wyzwolenia
CzecJrosłowacji. ZajmowaĘ wyznaczone rejony do natarcia. 10
Dywtzja' 1ako drugi rzut ześrodkowała się w rejonie Truppen.
Posuwającemu się do przodtł pułkowi Łowarzysryły odgłosy

w rejonie Miikel _ Droben

Cr<rsta. Watki te

walki prowadzonej przez pielwszorzutow e dywńzje'
.

I .r . ,,.r,.,.

rniędzycza5ie ]dotatta'-wiadornośc o kapitulacji Niemiec'
W szeregach zołnierskich zapanowała eufońa. Koniec wojny dla

W
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/
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Ewelina osińska

Forsowanie Nysy LuŻycktej, 16 kwietnia L945
,,(. )Tylu nas

w szerequ

Luf i oczup<>żaL
W biegu

Coraz mocniej

Bije łoskot serc.
Grzmijcie dawne bębny,

Wstańcie zorze,
Szturmem zwycięzyrny śmierc! "
'.Marsz młodych"
WZieleńcZyk

My, trzecie pokolenle zyjące po II wojnie światowej, z opowiadań
naszych dziadkow, rodzicow i kreurnych poznajemy wydarzenia
z\at 1939-1945, dotyczące historii regionalnej i lokalnej. Tradycja

ustna jest W tym wypadku Waznym Źrodłem historycznym, gdyz
z perspektywy wspomnień naocznych świadkowodtwarza się
wydarzenia, o ktorych niewiele jest informacji w publikacjach.
Żyjąc na tzw ziemiach odzyskanych po II wojnie światowe-i
zapominamy, ze byty to tereny dawnego piastowskiego państwa
polskiego' osoby, ktore walczyły o przynaleznośc tych ztem do

B km, umieszczono oddziały 7 dywizji, a na eksponowanym
plawym skrzydle obsadzono B. dywizję2. II AWP miała nacierac
w pasie o szerokoŚci 30 km. B. i 9' Dywizja Piechoty forsowac
miała Nysę Łuzycką w okolicach miasteczka Rothenburg, a 10.
DP to samo zadante powierzono na wysokości miejscowości
Przewoz' Takie rozlokowanie wojsk gwarantowało skuteczny
kontratak w wypadku uderzenia Niemcow.

Nysa Łuzycka miała wÓwczas szerokośc 20-50 m, stosunkowo

szybki nurt, ale dno piaszczyste więc saperzy ustalili kilka

brodow' Przeciwległy brzeg był nieco wyższy'Zarzeką była nie
tylko ściana'lasow rowniez liczne wsie. ktore stanowiły kolejne
systemy umocnień, zwane rubiezami3' Samo przygotowanie

forsowania obejmowało zgromadzenie odpowiedniej ilości
potrzebnych do budowy mostów stałych, łodzi
poświęciły
Polski,
wiele. aby dziŚ rzeka Nysa Łuzycka nie była materiałow
barierą dzielącą dwa autonomiczne państwa, a\e z perspektywy
Europejczyka była spoiwem łączącym historię dwoch narodow.

Podczas II wojny światowej Niemcy rozbudowali na rzece
Nysie Łuzyckiej system obronny. W kwietniu 1945 r' lewego

brzegu broniły wojska 4 Armii Pancernej gen' wojsk panc. Fritza
Huberta Grasera. ktora wchodziła w skład Grupy Armii "Środek",

dowodzonej przez feldmarszałka Ferdinanda SchÓrnera'

Według,rozpoznania' na odcinkunatarcia 2 AWP broniły się siły
niemieckie liczące około 19000 ludzr (wraz z obwodami około

40000 Żolnierzy)L'

i tratw' Stosowano rowniez środki podręczne'

Forsowanie Nysy Łuzyckiej rozpoczęło slę 16 kwietnia
L945 r. o godz' 615. po wcześniejszym plzygotowaniu
artyleryjskim (pod jej osłoną sapelzy przystąpili do budowy
mostow). Marszałek wojsk radzieckich I. Koniew tak pisał
o tym wydarzeniu: _ "Zaplanowaliśmy dłuzsze niz u sąsiada
przygotowanie artyleryjskie, obliczone na zabezpieczenie
forsowania Nysy t przełamanie głownego pasa obrony
nteprzyjaciela na przeciwległym zachodnim brzegu.
Chcieliśmyforsowanie przeprowadzić skrycie, oświe_tlenie.
odcinka przełamania było nam więc nie na rękę' Przeciwnie,
.

.

11 kwietnia 1945 r. dowodca il ArmiiWP gen. Karol Swierczewski
f ,ellf $ill_11.1i.,,1r,';,.,.
wydał rozkaz, alby linie ogniowe na odcinku frontu obsadziły :'*'*n_._onre,ruvbf
I] Armia WP rozpoczęła o godz. 7.00 natarcie z forsowaniem
trzy dywizje piechoty' Na prawym skrzydle, na szerokości 17 rzekt przy postawionej zasłonie dymnej' oddziały forsowały
km, pozycje zajęła L0' dywizja. Na lewo od niej, na szerokości Nysę na łodziach,; wpław;w,brÓd,.'!'do.r1wtećzoń opanowały''.

.,

Mapkaz] 29pp 10 DP na pozycjach obronnych nad Nysą
Zródło] M. Juchniewicz, s' Rzepski. Piastowskim szlakiem Z dziejóW 29 pp, MoN 1966, s'91

przyczołek głębokoścido 7 km i szerokości do 6 km, Forsowanie
zapory wodnej przebiegło pomyślnie i pierwszorzutowe dywizje

prowadziły natarcie na pierwszej linii obrony. Dopiero

18

kwietnia jej pododdziały zdobyły niewielki przyczołekw rejonie
Dobrzynia. Dnia 21 kwietnia 1945 r. II Armia WP ostatecznie
sforsowała Nysę na całym pasie natarcia.

Polityczne znaczenie przełamania obrony niemieckiej nad Nysą
Lużycką podkreśiiłrozkaz Naczelnego Dowódcy WP, wydany
na poiu walki i wydrukowany w gazecie armijnej ,,orzeł Biały"
w dniu 17 kwietnia 1945r' - ,' .'.W dniu dzisiejszym bezpośrednim
uderzeniem sforsowaliśmy rzekę Nysę, a następnie, ścigając
Wroga dalej na zachod, zajęllśmymiasto i silnie umocniony
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. bohaterom biorąc}m udział W toewaniu Nysy Lu4yckiej po wo]rue w l 946 t '
prąymaMno ruipieM tym%owg aśMadcenia, a nstępnie medaie Źa odrę Nlssę i Bakyki

zohieEom

punkt oporu nieprzyjaciela
pr

*

Rothenburg, Tym samym

zekroczy|iŚmy zachodnią granicę Poiski

... "5

Z punku wid'zenta Wspołczesnega badacza historii li wojnv
światowej wysiłek żo|nterzy 2 Armii WP podczas forsowania

Nysy ŁuŹyckiej z pewnościąnie poszedł na marne' Ok. 20 tys"
żołnierzy zostało zabitych, rannych i uznanych zazaginionyclt'
5). K.

Kaczmarek, Druga Amia wojska Pa|skęga, v,la\Zawa Lg78, s. 374

Zastrzeżenia budzic maże sty1 dowodzenia wojskiem, Dla nas to tylko kawałek htstorii, lecz dla nielicznie zyjących
Wzorowany na armi'i radzieckiej, w ktore'j nie liczono się ze uczestnikow forsowania Nysy Łuzyckiej, to kawałek zycia, gdzie
stratami własnymi, a jednak mozna je było ograniczyc.Podczas codziennoŚcią było zmaganie się z zimnem, głodem, bolem,
forsowania rzeki atakowano wprost dobrze ufortyfikowane śmtercią'..
pozyĄe nieprzyjaciela, gdyz innej mozliwości manewru
By lepiej zrozumieĆ Sens twotzenia Ekomuzeum w tym miejscu
nie było. Jednak operacja łuzycka mlała w sobie wszystkie trzeba zagłębic się w opisach walk, jakie miały miejsce na tym
formy owczesnego pola walki, od uchwycenia przyczołkow,
forsowania przeszkod wodnych, walki w terenie zabudowanym,
otwąrtym, leśnym, pościgu, odpieranla kontratakow, likwidacji
akrążonychzgrupowan Wroga az po akcje zaczepne.

terenie.

Operacja forsowania Nysy Łuzyckiej przeprowadzana była
przezIl Armię WP

W skład II Armii wchodziły: 5,7, 8, 9 i 10 Dywizje Piechoty oraz

Staniak Renata
Ekomuzeum Forsowania Nysy łuzyckiej
Sobolice, gmina Przewaz
Forsowanie Nysy Łuzyckiej 1-6 kwietnia 1945 r,

to

jedna

znajbardziej krwawych operacji w historii polskiego wojska i

II

1Korpus Pancerny w składzie 1 Brygada Zmotoryzowanai2,3,4
Brygady Pancęrne' Siły armii uzupełnrała l"6 Brygada Pancerna,5
pułk czołgow cięzkich, 28 samodzielny pułk artylerii samobieżnej
i inne jednostki. Łącznie dysponowały one 21 czołgami cięzkimi,
275 czołgami średnimi i ]"36 działami samobieżnymi oraz B9L61
zołnierzami (stan w przeddzień operacji berlińskiej)"

o godzinie

pod Rothenburgiem

wojny światowej'

l-6 kwietnia 1945 roku

Forsowanie l..iysy Łużyckiej jest częściąhistorii tej ziemi, tutaj

p]"zygotowanie artyleryjskie przed forsowaniem Nysy. oddziały

zołnierzy'

podręcznych i wpław.

zagrzmiaIa salwa

4:1"5

2Ą wyrzutni BM-13, stanowiła ona

rozegra\ się najwiqksze boje, tutaj poniosło śmiercwielu piechoty rozpoczęły forsowanie Nysy na łodziach, środkach
czele z 28pp nata]'cie lozwinęła na południe od Prędocic
(Toporow), pod koniec przygotÓWania artylelyjskiego saperzy
pamięc o ludziaeh, klorzy wa\czyli o naszą niepodległośĆ
probowali zntsz,czYc
ponosząc zata najvłyższącenę, jaką jest zycie' Szeregi żyjących zdołali ustawic 30- tonowy most. Niemcy
go ogniem artylerii jednak bee powodzenta.
świadkow tarntych czasow nieubłaganie maleją.
Tu mieszkamy,luŻyjemy ttu prŻede Wszystkim trzeba zachowac

Wazne jesŁ

by

9 DP na

Umożliwiło to plzeprawienie się czołgow i artylerii" Qderwanie
odziennego zy cia frontowego żoŁierza. stę czołgÓw, które wyszły na $zosę Rothćnb'rlrg'Mu.Neul14<rrf

zachowac jak najwięcej pamiątek, spisanych

wspomniert, przedmtotów

c

od piechoty, przyczyniło się do znatznllch

strat. Spłonął

jeden czołg wraz z załogą, dwa zostały uszkodzone a jeden

Kwietnta lotntctwo niemieckie dokonało 14 lotÓw bojowych
ostrzeliwując pozycje 2 Armit. 19 Kwietnia, 9 DP w wyniku
całodziennych działań przesunęła się o 10-1_5 kilometrow do
9 DP pod dowodztwem ppłk. Aleksandra Sosnowy prowadziła przodu.
Zdobyto przyczolek na zachodnim brzegu Sprewy.
cięzkte walki na przedmieściach Rothenburga, dopiero uzycie
unieruchomrony przez mlnę.

artylerii pułkowej umozliwiło wdarcie się do Środmieścia.
W tej walce 26pp poniosł ogromne straty: ok' 1O0 zabitych

i zaginionych i ok. 300 rannych"

W czaste działań jednostki zaopatrywał 58 skład sprzętu
artyleryjskiego w Rothenburgu i 59 skład sprzętu artyieryjskiego

w Ruszowie' Dodatkowo w Rothemburgu rozwinięto 9 poiowy

Cięzkie walki trwały na pomocniczym kierunku uderzenia

ruchomy szpital chirur giczny.

armii w rejonie wa1k 37pp pod dowodztwem płk. Włodzimierza
od ]'6 do 19 kwietnia armia otrzymała 138 wagonow 30
Zinkowskiego o 5:25 pułk rozpoczął natarcie na pierwszą
z amunicją, 43 z zyvmoscią, 9 z umundurowaniem, 4 cystelnv
transzeję do zmierzchu nie udało się osiągnąc celow. W wyniku

całodziennych walk 7 DP przełamaładwie transzeje obrony
i zdobyła przyczołek o głębokości1,5-2 km.

W walkach tych dywizja

pon'iosła straty

W liczbie:

32

z

materiałami pędnymi

i

smarami, 52 platformy

z

rożnym

sprzętem. Ze względu na brak środków tlansportu musiano
dowozic amuntcję przez całą dobę. z powrotem zabierano łuski
opakowania po amunicji a takze rannych. Występowały braki

zabitych i 92 rannych. ]"0 DP rozpoczęła forsowanie Nysy bez w żywnoŚci' 19 Kwietnia w szpitalach znajdowało się 3326
odpowiedniego wsparcia 29pp po zdobyciu pierwszej transzei rannych zołnierzy. Remonty sprzętu dokonywano w warsztatach
musiał wycofac się na wschodni brzeg rzeki tracąc 89 żołnierzy, w Ruszowie' Sprawny dowoz Sp].zętu i zaopatrzenia do
94 zostało rannych i 20 zaginionych' Ponowne forsowanie Nysy
rozpoczęto na rc>zkaz dowodcy dywizji po L5-minutowym

walczących wojsk zapewniały jednostki słuzby drogowej,
regulowały ruch. do

]_9

kwietnia zbudowały 25 mostow.

przygotowaniu artyleryjskim.

Działania 2 Armii WP w dniu 19 kwietnia zakonczyły pierwszy
2 Batalion kpt, Stanisława Betleja 27pp przeszedł rzekę etap operacji Łuzyckiej, w jej wyniku przełamano obronę
izdecydowanym atakiem przełamat pierwszą, drugą i częściowo nieprzyjacieta, stworzono dogodne warunki do przejŚcia do
tłzócią, transzeje' Niemcy nie spodziewalr się tak szybko pościgu w kierunku Drezna'
Ponojlirnego natarcia Folaków' W związku z sukcesern forsowania A tak opisywał Dziennik
Zachodni o Walkach na tych terenach:

ną

,'gi nym

kierunku natarcia gen Świerczewski nakazał

sfolsowanie Nysy przez kopug pancerny,' 5 DP i 5 pułk czoIgow
cięzkich. Nieprzyjaciel systematycznie ostrzelLwał przeprawy, co
skutecznie,opóźńiałÓ,'fuiloWę mostów 6o-tonowego w re|onie
Rothemburga i 30-tonowego w rejonie Nieder -Neundorf.. 16
1_

16

- Fragment rozkazujaki został wystosowany przez Naczelnego

Dowodcę Wojska Polskiego

do dowodcy ]] Armii

Wojska

Polskiego bezpoŚrednio po sforsowaniu Nysy Łuzyckiej w dniu
16

kwietnia 1945 roku.

Mapa przedstawiaiące lozmieszczenie

Arrnii Wojska polskiego 16 kwietnia 1945 roku
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W marszu na Berlin Wojska po1skie sforsowały Nisę *
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Odrę

korpusu

W dniu dztsiejszym bezpośrednim uderzeniem sforsowaliśmy

rzekę Ntsę a następnie ścigając wroga dalej na zachod, zajęliśmy

miasto i silnie umocniony punkt oporu nieprzyjacielskiego

kÓ]e)nŻ.lbeŻe.|lońy łerrcokLć]

-

Rothenburg.

Tym Samym przekroczyliŚcie zachodnią granicę

Polski.

Jesteście pierwszymi Polakami, klorzy z bronią w ręku weszli na
niemiecką ziemię.
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ł,,.,
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Dzień ten

'i{

-

moment przekroczenia żalnierza polskiego Nisy

-

na wieczne czasy pozostanie w pamlęci narodu (...)' W imieniu

słuzby dziękuję wam oftcerowie, podoficerowie i zołnierze
II armii i korpusu pancernego za waszą dzielnośc, oflarnośc

Bremenhain y'

i bohaterstwo' A wraz ze mną dziękuje wam cały Narod, ktory
w dniach waszej zołnierskiej ofiary, sercem całym jest z wami.

Narod, którego rycerskiej chwale przysporzyliście nowych
wawrzyńcow, i ktoremu ofiarą swej krwi, wywalceacie nowe,
szczęśliwe jutro

(..')".

:

:

Linia frontu 2 Armii rozcrągała się na ok. 70 kilometrow. By
'wkw- poznac tereny naiązane z' Folsowanięm Ny.s5l Łu1yckte:i'waito
str& wybrac się szlakiem pomnikÓw poświęconych'żołnierzomII

'\!9t

{radz.}

:-.ą.

Armii WP' Zaczynając od'Przewozu, ńastqpnje Dobrzyń' Sanice'
Sobolice a na Toporovrne kończąc'

Pierwszych pionierow, tej formy wypoczynku można już wspomniec, ze i
znależc na blogach rowerowych.

1a, jako mała dziewczynka będąca uczennicą
Vklasy Szkoły Podstawowej w Przewozie, mogłam doświadczyc

tych wietkich emocji związanych z możliwościąspotkania
Powstanie Ekomuzeum pozwoli blizej ,,dotknąc historii" bohaterow walk z czasÓw II wojny światowej'Pamiętam
i poszerzyc ofertę turystyczną naszych okolic.
doskonale, .1akie było wielkie poruszenie w naszej szkole. gdy

obywała się w dniu 22 kwietnia 1995 roku 50 rocznica forsowania
Nysy Łuzyckiej, na ktorą zaproszeni byli kombatanci * uczestnicy
walk w czasie forsowania Nysy ł'uzyckiej. Pamiętam doskonale,
ze była to ciepła sobota, odbył się długi apel uroczysty, na
rozpoczęciu ktorego my _ uczniowie śpiewallśmyhymn szkoły
o kpt' Stanisławie Betleju.

Żrodl'a'

.
o
.
.

wwwwojsko-polskie.pl
wWW.zgorzelec.euhodni
www.wikipedia.org
Dziennik Zachodni

Agnieszka Janocha
Forsowanie Nysy Łuzyckiej - Pamięc
o Bohaterach

Jednak najbardziej w pamięci utkwiła mi Salwa honorowa
oddana w serii 3 wystrzałow z osobistej broni palnej przez
uczestnlczących w obchodach zołnielzy. Dodatkowych emocji
dostarcza mi dzisiaj możiiwoścobejrzenia, dzięki uprzejmości
pana dyrektora Zespołu Szkoł w Przewozie, kronik szkolnych,

w ktorych mogę odnaleŹc autentyczne zdjęcia żotnierzy
Szukając informacji na temat forsowania Nysy Łuzyckiej z czasow wojennych oraz pamiątkowe wpisy odwiedzających
w kwietniu ]_945 roku w czasie II wojny światowej,mozna szkołę kombatantow * uczestnikow bitwy podczas forsowania

odnalezc w łoznych zrodłach szczegółowe informacje na temat Nysy Łuzyckiej w okolicach Przewozu, w kwietniu ]'945 roku.
przebiegu walk oraz rozkładu jednostek wojskowych. Owe
Źrodła przedstawiają jakże wazne fakty i zdarzenia z przebiegu Jednak zanim przejdę do wspomnienia o bohaterach Z czasow
waik 2 ArmiiWojska Polskiego między innymi na terenach Gminy II wojny ŚWiatowej, chciałabym krotko przyblizyc kilka faktow

W kwietniu 1945 roku. historycznych związanych z forsowaniem Nysy Łuzyckie.;
tematyce histo rycznej, w kwretniu ]_945 roku w okolicach Przewazu' Zatem pod hasłem
z inte,rnetowych Źródeł CZy proglamÓW telewizyjnych Forsowanie Nysy (L945) zapisała się na kartach historii jedna
porusząących tematykę bitwy o Nysę Łużycką w kwietnlu z bitew operacji łuzyckiej, Stoczona w dniu ]-6 kwietnia 1945
194,5,ffiu.m69ą,dos.!aTczy wie'łu emr:qi dla pasjonatow historii roku o Nysę Łużycką w czasie II wojny Światowej
Jednak fakt spotkania bohaterow owych walk czy dotarcie
do pamiątkowych zdjęc, wywołuje tak ogromne emocje, ze 'Zgodnie z dyrektywą z 8 kwietnia 1945 dowodcy 1- Frontu
doznane przeżycia pęzostaja w parnięci na zawsze' Mogę Ukraińskiego (dowodca marszałek lwan Koniew) 2 Armia Wojska

Frzei7'1oz

i

sąsiednich terenach niemieckich

Infblńacje uzyskane zarowno
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z ksiązek o

i do wieczora opanowały
przyczołek głębokoścido 7 km i szerokości do 6 km. Po
sforsowaniu rzeki saperzy przystąpili do budowy mostów
W forsowaniu Nysy pomogły czołgi sowieckiej 16 Brygady
Luźrycka, w 30 km pasie od m. Młoty do folwarku Wysokie. 2 AWP Pancernej, ktole po przeprawieniuprzez rzekę wspierały polska
stanowiła trzon osłonowy 1FU' Obrona niemiecka o głębokości piechotę.

Polskiego(Z AWPXok. 70 tys' żołnierzy, dowodca gen Karol
Swierczewski) miała w operacji berlińskiej 1 FU przełamywac
obronę niemiecką na odcinku Rothenburg - fo]wark Wysokie.
W nocy 11 kwietnia 2 AwP z|uzowa|a 13 Armię nad Nysą

wpław i w brod sforsowały rzeką

35-35 km opierała się na rzekach: Nysa Luzycka, Weisser Schóps

pomyślnie i pierwszolzutowe
Schwarzer Schóps. Przed frontem 2 AWP bronity się dwie dywtzje Forsowanie rzeki przebiegło
prowadziły
na pierwszej linii obrony'
natarcie
dywizje
niemieckie: Dyvnzja Grenadierów Pancernych Brandenburg i 615
głownym
kierunku natarcia 8 i 9
Zacięte
walki.
Na
Toczono
(1ll
(lji
Pancerna
Rzesza)
z
4
Armia
Rzesza)
Dynmzja Specjalna
crupa Armii Srodek. W I rzucie ok. 19 tys. żotnier4t, w I1 rzucie Dywizje Piechoty osiągnęły do końca dnia rz. Weisser SchÓps.
pomocniczym L0 | 7 DP prowadziły działania
ok. 21 tys' Zadaniem 2 AWP było sforsowanie Nysy i przełamanie Na kierunku
froncie. 5 DP i 1 KPanc., jako 1I rzut Armii,
wiąŹące
na
szerokim
obrony niemieckiej na linii Rothenburg - Wysokie oraz rozwinięcie

i

natarcia na ogolnym kierunku; I$iesĘ Kleinwelka, Drezno na
głębokoŚc 90 km. Działające w I rzucie na głournyn kierunku
natarcia na lewyrn skrzydle 9 i I DZ, po sforsowaniu Nysy na
odcinku Rothenburg - Wysokte w pierwszym dniu operacji miata
opanowac szosę Rietschen - Niesky, miejscowość Niesky' szosę
prowadzącą z NiesĘ na pofudnie. Na kierunku pomocniczym
10 i 7 DP otrzymały zadanie zvłtązania Niemcow na odcinku
od Młotow do Rothenburga.7 DP we wspołdztataniu z 9 DP
opanowac Rothenburg' Na prawym skrzydle 1 AWP działała 5
AGw, na lern4lm 52 Armia, T Korpus Zmechanizowany. W dniach
13-15 }omietnia dywizje wykonałyłozpoznanie waĘ. W nocy 15
kwietnla dymzje uchwycĘ trry,'prvyczołkl (dwa w pasie 8 DP,
jeden w pasie 9 DP, w Ęonie Rothenburg i Frądocic)."

wieczorem przeszły po zbudowanych mostach na zachodni
brzeg Nysy. W pierwszym dniu operacjt dywizje włamałysię
w ugr.upowanie obronne na 6-7 kilometrow. Wieczorem na

,Natarcie z forsowaniem Nysy rczpoczęlo 16 kwętnia o godz'

domyślac, jak cięzkie i bolesne jest wspomnienie owych czasór,''r

opanowany przyczołek wprowadzono 1' Korpus Pancerny
i w dniu 17 kwietnia, po plzegrupowaniu sił. wznowiono
natarcie na Niesky.

Wspomnienie bitwy o Nysę Łuzycką jest ciągie zywe i aktualne
wŚrod mieszkańcow Przewozu i okolic, gdyz wiele osob wśrod

członkow swojej rodziny Czy znajomych mogło odnaleŹc

śwtadkow tamtych wydarzeń, Jak podaje stę w przekazach
ustnych zasłyszanych od ludzi pokolenia wojennego, woda
w ].zece podczas walk była czerwona, gdyz tak wielu zołnierł
poniosło bohatersĘ śmierĆ:wwalce o swoją ojczyznę. Mq$$*]'$'i,'''''

przez uczes|nikow bitwy w czasie forsowania Nysy Łużyckiej.
6.1,5 przygotowaniem artyleryjskirn 2 AWP po przygotowaniu
przywofu;e wiele silnych emocji,
artyteryjskim rozpoczęła o godz.700 natarcie z forsowaniem Wiem, ze wspomnienie wojny

Nysy Łuzyckie) przy postawione; 22 kiiometrowej zasłonie takich jak strach, złosc czy
dymnej. oddziały piechoty na łodziach, środkach podręcznych,

żal. Przyznaję s'obie prawo do takiego
stwierdzenia, gdyz niejednokrotnie sfuchałam opowieści dziadka,

'1'

ktory wspominał czasy Ii wojny światowej, walkę o przetrwanie,
ucreczkę przed śmierciączy walkę z wrogiem. Pamiętam, jakie

A tak to się zaczęło..'

przerażenie wywoływałyu mnie opowieścidziadka. Pamiętam W dowod pamięci o bohaterskich czynach poległych w czasie
rownież twarz dziadka podCZaS tych Wspomnien. Wyglądał bitwy o Nysę Łuzycką, ówczesna dyrekcja Zbl'orcze1 Szkoły
wówczas tak' jakby przenosił się w dawne czasy, był nieobecny' Gminnej w Przewozie nawiązała wspołpracę z Jednostką
Wojskową w Kłodzku. 27 Pułkiem Zmechanizowanym. ktory
] chociaz nie pamiętał, gdzie przed chwilą odłozyłswoje okulary.
to opowieści o czasach wojny przedstawiał tak. jakby miały otrzymat imię kpt. Stanisława Betleja' Następnie w roku ]"976

miejsce wczoraj, dziś,w danej chwili. Dodatl<owo kazda opowieśc dyrekcja szkoły wystąpiła z wniosktem do Ministerstwa oświaty
kończyła się ze łzami w oczach dziadka" łzami wyrazającymi i Wychowania o nadanie imienia kpt. Stanisława Betleja
tęsknotę Za utraconyrni bliskimi' Dlatego tak wazna jest pamięc Zbtorcze1Szkole Gminnej w Przewozie, ktory został pozytywnie
o tych. ktorzy oddali zycie i polegli w czasie bitwy o Nysę t-uzycką zaopiniowany.
oraz pamięc o tych. ktorzy przezyli te cięzkie czasy i są naocznymi

świadkami owych watk I tym poległym, i tyn ktorzy mogą
nam jeszcze przekazac własne wspomnienia, nalezy się wielki
szacunek i hołd, ktory mozemy okazac w czasie upamiętniania
rocznic forsowania Nysy Łuzyckiej. I tak się właśniedziało, co
mozna odczytac w kronice z lat siedemdziesiątych Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Przewozie. Za tę pamięc i trud włozony
W przygotowanie corocznych obchodow upamiętnia.;ących
walkę podczas forsowania Nysy Łuzyckiej nalezą się wielkie
słowa podziękowania t uznania dyrekcji i nauczycielom szkoły
w Przewozie. Dawniej rocznica forsowanta Nysy Łuzyckiej
byla wielkim wydarzeniem środowiska szkolnego, natomiast
dziśobchody rocznicowe organizowane są takze na szczeblu
powiatowym. Po dzień dzisiejszy kazdego roku uparniętniana
jest rocznica forsowania Nysy Łuzyckiej. gdyz nie zapomniano
o Bohaierach naszych ziem.

Aby się dowiedziec, jak pod'tłZyrny_wano pamięc o bohaterskich
czynach żołnierzy biorących udział w forsowaniu Nysy
Łużyckp;l ,waillol,zajrzeĆ d'o kronik szkolnych znajdujących się
obecnie wZeśpoie Szkół w Przewozie.

?o

Warto wspomniec, ze kpt. Stanisław Betlej, ktory został
Wyznaczony na stanowisko dowodcy trI batalionu 27 Pułku
Piechoty, a 17 kwietnia L945 r.wraz z innymi jednostkami 2 Armii
WP wziął udział w walkach nad Nysą Łuzycką i Sprewą, poległ
22 kwietnia 1945 r. bohaterską śmierctą w ataku na bunkier
niemiecki nad rzeką Schwarzer SchÓps pod Boxberg'

Po dzień dzisiejszy szkoła w Przewozie nosi nadane imtę
kpt. Stanisława Betleja, a apele związane z uroczystośctami
rocznicowymi rozpoczynane są hymnem szkoły, ktory w swoich
słowach sławi bohatera kpt' Stanisława Betteja' Przytoczony
ponizej wiersz Jozefa Hena jest hymnem szkoły.
Tam gdzie Nysy wstęga płynie
Szprewy gdzie lesisty brzeg,
Tam Betle.1a sława sięga
Bohatera obu rzek.
Dokąd idziesz kapitanie?
Czemu SWą nadstawiasz pierś?
Chcę sztandary polskie zanieśc

Zródło: kronika szkolna ZbiorcZej szkoły cminne] W PIZeWozie

Na ten brzeg, gdzte sieją śmierc.

Cekaemy coraz wŚcieklej
Biją po zieleni fal.
idzie wprzod kapitan Betlej.
Za nim chłopcy zbrojni w stal.
Nie wstrzymaty cekaemy.
Nie wstrzymała rzeka, las.
My z Betlejem wciąz idziemy
Choc niezywy wiedzie nas
I choc teraz juz go nie ma,
Łzą nie koi się nasz bol,
Płyną łzy po cekaemach,
Zemsta jest w trajkocie kul (...)
(.'')Tam gdzie Nysy wstęga płynie,
Szprewy gdzie lesisty brzeg,
Tam Betleja sława sięga,
Bohatera obu rzek (...)
!

!

umieszczono tablicę z napisem: ,.Przechodniu wspomnij
żołnierzy27 pułku piechoty polegĘch w czasie forsowania

Nysy Łużyckiej 14 lcwietnia 1945''. Taki zapis na pamiątkowej
tablicy pozwala ocalic od zapomnienia wydarzenia z kwietnia
1945 roku, a szczegolnie utrwala pamięc o tych, ktorzy walczyli
i

Na łamach kronik szkoły w Przewozie mozna odnaleźc 1iczne
zapiski oraz zdjęcia, ktÓre dokumentują obchody kolejnych
rocznic forsowania Nysy Łuzyckiej. Podczas obchodow
rocznicowych organizowane były uloczyste apele, składane
były kwiaty w miejscach pamięci" Honorowymi goścmi
obchodzonych rocznic byli zawsze kombatanci - między innym
jI Batalionu 27 Pułku Piechoty, uczestnicy walk o Nysę
Łużycką. WartoŚc hlstoryczną posiadają pamiątkowe wpisy.

zołnierze

W tejże kronice odnajduję rouiniez pamiątkowy wpis z okaeji 35

rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej oraz zdjęcia Jak wyczytuję

z zapisow oraz zdjęc, podczas obchodów 35 rocznicy forsowania
Nysy Łuzyckiej został odsłonięty pamiątkowy kamień, na ktÓrym

oddaii życie za naszą ojczyznę'

Obecnie kamień z pamiątkową tablicą umiejscowiony jest przed
budynkiem Zespołu Szkoł w Przewozie'
Kolejne zapisy w kronice przekazują, że dzień 16 kwietnia to juz
nie tylko rocznica forsowania Nysy Łużyckiej, ale rownieżDzien
Patróna Szkoły' W dniu 16 kwietnia 1984 roku, w 39 rocznicę
forsowania Nysy Łuzyckiej'odbyła się podniosła uroczystośc
- Dzień Pairona Szkoły kpt' Stanisława Betleja' Ułoczystośctę
uŚwietniła obecnoŚc bratą.ł(p!$t'łnisłąrya eę'tląa - Bronis_l'4!.V_a

Betteja, zamieszkującego

W Jedliczu. W kronice

można

obejrzec pamiątkowe zdjęcie oraz podpis. Podczas obchodÓw
rocznicowyclr w roku t984'go9ci!' W ]ś'żlłÓĘ,płkldypl.prłinis-aw

Żródio: kronika szkolnazbiorczej szkoły cminnej W Przewozie
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Jakimowicz, towarzysz walk kpt. Sianisława Betleja.

obchody 39 roczntcy forsowania Nysy Łuzyckiej były bogate
w szczegolne wydarzenia. W dniu 16 kwietnia l-984 roku
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odbyło się p]'zekazan\e przez płk. dypl. Bronisława Jakimowicza
munduru z odznaczenlami i pamiątkami wojennymi Zbiorczej
Szkole Gminnej w Przewozie W dor^/od pamięci i wspołpracy.

Ńa 'oko]icznośc przekazania munduru płk' dypl. Bronisław
Jakińówicz wystosował pismo do dyrekcji szkoły, ktore mozna

odnaleŹc we wspomnianej kronice. Ponizej zamieszczam kopię
wspomnianego pisma.
Zatem jak mozna Wyczytac z umieszczonych zd;ęc w kronice
szkolnej, uroczystośc obchodow 39 rocznicy forsowania
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w czasie II wojny Światowej miała ogromny WpłyW na losy
in' wielu żołnierzy i ich rodzin. Wielu żołnierzom nie było dane
Bronisław Betlej - brat kpt. Stanisława Betleja oraz płk' dypl. świętowaczwycięstwa, gdyz polegli na polu walki oddając to,
Bronisław Jakimowicz _ towalzysz walk kpt. Stanisława Betleja' co najcenniejsze moze oddac zołnietz ojczyżnie, czyli własne
Ponadto uroczystości odbywały się przy udziale reprezentacji zycie. Dlatego w hołdzie zołnierzom, ktorzy walczyli o wolność
zołnterzy oraz orkiestry wojskowej' Podczas uroczystości nie
kraju i narodu od ucisku wroga. ktorzy tworzyli historię naszych
zabrakło Występow artystycznych.
ziem' corocznie w kwietniu organizowane są obchody kolejnej
rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej.
kolejny
wpis
na
Przeglądając dalsze karty kroniki, odnajduję
okoiicznoŚc rocznicy forsowania Nysy Łuzyckiej z roku 1987
Nysy Łuzyckiej była zorganizowana

duzytn rozmachem.

W uroczystoŚciach brały udział wazne osobistości. m.

W krontce Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przewozie, odnajduję

kolejne pamiątkowe wpisy dokonane przez kombatantÓw

i zaproszonych gości na okolicznoŚc obchodów rocznicowych
forsowania Nysy Łużyckiej.

Bitwa toczona

o Nysę

Łuzycką

w

kwietniu ]_945 roku

Marek Florczyk
Ekomuzeum Forsowania Nysy Łuzyckiej
Sobolice - Przewoz
WłaŚnie minęło 69 lat od sforsowanie Nysy Łużyckie) przez
jednostki II Armii Wojska Polskiego' operacja ł-uzycka jest
jedną z najbardziej tragicznych kań historii polskiego oręza.
Kosztowała zycie i śmierćprawie 20000 polskich żołnierzy.
Hisiorię tworzymy Wszyscy, a tyiko nieiiczni ją zapisują.

Dzisiejsza banalna sprawa może jutro okazac się znacznej wagi.
Zapisane słowa przetrwają tak dfugo, jak dfugo istnieć będzie
notatka, dokument' list lub ksiązka. Forsowanie Nysy Łużyckiej
jest częściąhistorti tej aeńi',tu miesakarn1r,,'ą zyjemy,! ,tu''
przede Wszystkim trzeba zpehowaĆ pamięć o ludziach' ł$,$$:i
walczyli o naszą niepodległośc'Szeregi zyjących świadków
tamtych czasorlł nieubłaganie maleją. dlatego my powr1ąsllTty,,,,,:,,,,i|,j'
zachowaĆ jak najwięcej pamiątek spisanych wspomnióń,
przedmiotow życia frontowego żołnierza

r w Soboiicach i Przewozie jest kartą

naszej historii, naszej gminy. dla nas, dla kombatantÓw,

ktÓrąy

|,

l

l

tutaj forsowali Nysę izażołnte,rzy, co oddaii zycie, dla osadnikow

cywiinych i wojskowych, a przede wszystkim dla młodziezy
szkolnej i akademickiej. Przekazu1my naszą historię naszym

jako d-ca plutonu piechoty, ppor. Tadeusz Malinowski. Sztab
i pododdziały tyłowe 29 pp rozmieszczlno pomiędzy wsiami

Jamno, Koszvce i Lipę'
dzieciom, a nasze dzieci swoim dzieciom, aby pamięc o tym była
wteczna. trwała i niezapomniana. A oto przypomnienie w ki1ku ].6 kwietnia o śwtciepo silnym przygotowaniu artyleryjskim
rozpoczęło się forsowanie Nysy ł-uzyckiej, ktora zaczerwieniła
zdaniach jak forsowano Nysę Łuzycką w okolicach Przewozu'

się od krwi' Zadania postawione przed potskim zołnierzem

nie były łatwe' Nieobyci w boju Polacy zmierzyli

Kwiecien 1945
Przewoz zdobyty zc:stał z marszu przez jednostki 13 Armii
] Frontu Ukraińskiego 17L4 pp.l 21 lutego 1945r. Minęły prawie

dwa miesiące, gdy dotarł tutaj polski zołnierz' Nocą

kwietnia 1945r. jednostki wojskowej

II

z

10111

Armii Wojska Polskiego

łozpoczęły trudne luzowania oddziałow radzieckich na
prawym brzegu Nysy Łużyckiej na odcinku; ujście rzeczki
Skrody do Nysy Lużyckte1/ po wojnie powstała tam Straznica
WoP-Kucyk k/Przewoznik/ i folwark Prędocice na połnocny
zachod od Bielawy Dolnej' W pasie bezpośrednich działań
Przewozu zna|azły się jednostki wchodzące w skład ]_0 DP
Nieprzyjaciel wycztłł niewątpliwie zmiany na wschodnim
ł:rzegu rzeki, mimo ze las podchodzi do samego brzegu rzeki
,bowiem juz niebawem rozpoczął rozpoznanie walk. Atak
prowadzony niewielkimi pododdziałami, ktorych zadaniem

z niemieckimi

się

grenadierami pancernymi, artylerzystami
i Volkssturmem wchodzącymi w skład 4 Armii,Srodek'' obronę

Niemcy zbudowali na trzech rubiezach opartych o naturalne
przeszkody wodne/rzeki, 1eziora, kanały/i lasy. Cięzkie straty
poniÓsł 29 pp prÓbując zdobyc przyczołkt po opanowaniu
prerwszych niemiecktch transzei. Przeciwnik silnym
kontrataktem za|rzyrnał polskie natarcie. Po jego wznowieniu

Polacy ponownie zaiegli na wielu odcinkach przygniatanr

miazdzącą siłą ognia brontących się Niemcow.

W druglm natarciu. tego Samego dnia,Z9 pp straclł łączenie
ponad 300 zabitych, rannych i zaginionych' Po cięzkich
iuporczywychwalkach 29 p'p zdobyłwreszcie nalewymbrzegu

Nysy Łuzyckiej w rejonie zako1a rzekil przyczołek o szerokoŚci
ok'500 m., w głąb bronionego terenu na 150m. W nocy z LB1I9
było sprowokowanie przeciwnika do ujawnienia swoich sił kwietnia bronił go 2 batalion siłą ok.150 zołnierzy. Trzy dnt
t iazmieszczenia środków ogniowych został przez Polakow walk o ten skrawek ziemt pochłonęły ze Stlony polskiej 179
odparty. Pierwsi jeńcy niemieccy dostali się cto polskiej zabttych, 581 rannych i 200 zaginionych. Tym samym straty
niewoli, Polacy ponieślipierwsze straty. Walka była pierwszym jednostki wyniosły ok' połowy etatu. Poległo wielu oficerów
chrztem bojowym żolnlerzy 11 Armii WP. 29 pułk za.1mował W ciągłu czterech dni wa1k związki taktyczne i oddziały ]I Armii
sześciokilometrowy odcinek od południowego skraju Przewozu WP działające na głownym kierunku natarcia Sfo].sowały Nysę
po Dobrzyń włącznie. Stanowiska Przewozie po Mocirzejow Łuzycką i włamałystę w pas niemieckiej obrony na głębokośc
objęli żołhierzez 27 pp, a wąski odcinek pomiędzy Sanicami kilkudziesięciu kilometrÓw' Dalsze, jakze tragiczne dzieje tej
i Dobrzyniem przypadł 33 pp' Wowczas w jego szeregach słuzył operacji, nazwaną poźniej Łuzycką, wynikły z wielu złozonych

z4

pTzyczyn, dziśdoskonaie znanych historykom wojskowoŚci.
Wiele jednostek otrzymało poŹniej miana związane z krwawo

zdobywanymi miej scowościami.

Dziśw Przewozie na jednym ze skrzyżowań stoi pomnik
polegtych zwiadowcÓw 27 pp z V\ryrytyn tekstem ,'Polegli
dnia 13.04.1945r na polu chwały pod Przewozem Kpr. Liszka
Czesław-Z7 p.p., Strz .Debicki Zbigniew-Z7 p.p., Strz" Jaskot
Kazimierz-Z7 p.p., Strz.Lewczuk Władysław - 27

p.p

Na terenie Gminy Przewoz znajduje się wiele pomnikow
poświęconych zołnierzom II Armti WP. dlatego powinno jak
najbardziej powstac tu Ekomuzeum, przybliżyc i przypomniec
nam historię tamtych DziejÓw.
Żrod|a-'
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Www.przeglądlubański.pl
"PrzewÓz i okolice wczoraj i dziś"L. Malinowski
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Most na Nysie Łużyckiej zbudowany przez saperóW 10 d],viz]i piechoty

Przeprawa arty]erii 10 dywizj1 piechoty przez Nysę Łuzycką

stopień Wodny na Nysie Łuzyckiej w m. Bucze, gdzie przebiegała
linia rozgraniczeania między 25 i 27 pułkiem piechoty 10 DP

Stanowisko karabinu maszynowe go

ą:'.

