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STAN ZACHOWANIA WSCHODNIOPRUSKICH

UMOCNIEN PRZECIWCZOLGOWYCH

Z11WOJNY SWIATOWEJ

Druga mazurska pozycja lesna

Systemy wojskowych umocnien obronnycli wykonane z metalu, betonii czy kamienia za-
chowaj^ si^ zapewne dla potomnosci, natomiast budowle ziemne lub drewniane szybko ulegn:i
zniszczeniu. W dawnych Prusach Wscliodnich, gdzie podczas obydwu wojen swiatowycli pro-
wadzono zaciqte walki, z tiiidem mozna natralic na powstale wtedy systemy okopow, dolow osla-
niaj^cych i przykiytych drewnem sclironow. Zostaly one zrovvnane z otaczajgcym je terenem po
czQki przez czynniki naturalne (deszcz, wiati" itd.), a po cz^ki prcez uzytkowanie gospodarcze,
glownie rolnictwo. Niewielkie roziniaiy budovvli pj-zyspieszyty tyiko proces niwelacji.

W Polsce polnocno-wschodniej, na obszarze wojewodztw olsztynskiego i siiwal-
skiego, histoiycy vvojskowosci i regionu szczQsliwie mogct przesledzic stosunkowo dobize
zachowany caty uWad takich stanowisk obronnych. Zapewne na ten stan korzystnie wpty-
n^lo kilka czynnikow, m.in. roztozenie obiektow na duzej przestrzeni mi^dzy Olsztyn-
kiem, Piszem oraz Gizyckiem, a takze ulokowanie sporej czQsci owego systemu w lasach.
Bye moze rowniez sytuacja ekonomiczna PRL nie pozwolila na usuniQcie tycb budowli.

Stito mianowicie pozostaiosci rowow przecivvczolgowych i stanowisk piechoty,
0 ktorych powstaniu infonnuje literatura'. ...leszcze w lipcu 1944 rokii zwolano wszyst-
kich zdolnych do pracy m^zczyzn z Prus Wscliodnich do biidowy walii wschodniego.
Chlopi i robotnicy wiejscy, wszyscy m^zczyzni do 65 rokii zycia, ktdrych ze wzglqdu na
koniecznosc pozostania na miejscu nie powolywano dot^d do wojska, a takze sily robocze
sprowadzone z zagranicy zostali pogrupowani przez kierownictwa okr^gow NSDAP w
kolumny wyposazone w iopaty i na okres trzech-czterech tygodni latem i jesieniii 1944
roku wysylani nad wschodniti granicq Prus Wschodnich oraz przed liniQ frontu na Nanvi
do budowy rowow przeciwczolgowych, okop6w i bunkrow. Naczelne dowodztwo nad bu-
dow^^calego waiu wschodniego od Niemna do Warszawy spoczywalo w r(jkach (...) gaule-
itera i komisarza obrony Rzeszy dla Prus Wschodnich Ericha Kocha"-.

Dzitjki zmianom politycznym z kohca lat osiemdziesicgych mozna przesledzic polo-
zenie opisywanego systemu obronnego w dwoch wydawnictwach kartograflcznych, ktore
niedawno ukazaty si^ w Polsce'. Jednak obydwa zestawy map zupelnie roznie lokalizujn

' O. Lascli, S(i )iel Konigshcrg, 2. Aiitl. Miinclien 1959, s. 28 29; K. Dieckert. H. Grossmann. Der Kaiiii>l
iim OstprcuPen. Miinclien 1960, s. 30- 31; J. .lantar [=H. Skok], Zagkida pniskic'i forlecy. 01.s7.tyn 1968; B. Ko-
ziello-Poklewski. B. Lukas7,ewic7, Ze znakiem Olsztyn 1977, s. 13 14, 50. 58. 63, 76 77. 83, 96 97.
' r. Schieder (Hrsg.), Die Verlreibiing liei' cleiilschen lievolkening mis den Gehielen dstlich der Oder-

Neifie. eine Dohimciitalion, Tl. 1, Sonderausgabe, Augsburg 1993, s. 10.
' Wielkiejeziora iiiaziirskie: mapa Iwystyczna. wyd. 2, Warszawa Wrochiw 1994; Mcipci Inpognilivziui I'olski.

wydanie turystyczne 1;100 000, Warszawa, arkusz.e; Ktjtrzyn 1994, Mrtigowo 1994,Pisz 1995, Szczylnti 1995.
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przebieg linii obronncj. Wydaje si^. ze pospiech w ich przygotowywaniu spowodowa}, iz
poprowadzona iia nicli ..|irzery\vana podwdjna linia""*, nie znalazta si? w legendzie map.
Na jednej z. map'' \\ Dkolicacli W?goi"zowa uzyto oznaczenia na „\v^w6z", a podpisano:
„rowy przeciwczotgcns e z II wojiiy swiatowej".

Jak dot;(d nie znaleziono wspdlnej nazwy tycli obiektow. Kurt Dieckert i Horst Gros-
smann datiijq ich budow? mniej \vi?cej na przelom 1938 i 1939 roku. Byly to rdznie rozbu-
dowane systemy zabezpicczeh pod Olsztynkiem, Szczytnem, Piszem i Gizyckiem^. Okre-
sla si? jc jakt) ..mazurska pozycja lesna", 'VVedlug wspomnianych autorow dalsze prace na-
stqpily latem i jesienia^ 1 944 roku. ale tyiko po dawnej polskiej stronie wschodniopruskiej
granicy z 1939 roku. T? c/?sc nazywajii oni ..wschodniopaisk^pozycjciobronna". W ogole
nie nadmieniajii natomiast o powstalycli w tym czasie systemach obronnych wevvnsitrz pro-
wincji'. Tc oslatnic wydajii si? trzymac z grubsza preebiegu vvzmiankowanej juz „niazur-
skicj pozycji IcsneJ". ale nie s:i z nia identyczne. DIatego omawiajac je posluzymy si? ter-
minem roboczym ..driiga mazurska pozycja lesna". Dotyczy to zaiozenia obronnego po-
wstalego latem i jesieni^ 1944 roku.

Przebieg poszczegolnyeh odeinkdw ,,Dnigicj mazurskiej pozycji IcsneJ":
1. Polnocny wschdd od Gizycka: Wi?cki - jez. Str?giel - odgal?zienie na Biidry, na-

st?pnie w kierunku poludniowym Pozezdrze - Wyludy i dalej na poludnie od Kruklanek.
2. Polnocny zaciiod od Gizycka: Jez. Mamry (brzeg polnocny) - Jez. Rydzowka -

Srokowo - W?gorzewo.
3. Poludniovvy zachod od Gizycka: (wys. 156 m) na poludnie od Nakomiad- Wejdy-

ki - Jez. Ryhskie (polnocny brzeg) - (poludniowy brzeg) - na p6Inoc od Skorupek -jez.
Taltovvisko (zachodni brzeg) - (wschodni brzeg) - Jez. Miodunskie. odgaI?zienie odjez.
Taltowisko (brzeg poludniowy) -Jez. Luknajno (zachodni brzeg, wys. 115.7 m)-odgal?-
zienie na wschod od Mikolajek - Jez. Luknajno (wschodni brzeg) - droga na zachod od
Chmielcwa.

4. Na poiutlnie od Gizycka: na poludnie od Wilkasdw - na polnoc od Szymonki.
5. Poludniowy wschod od Gizycka: na wschod od Upaltow - Wyszowate - Marcino-

wa Wola - Okartowo.

6. Na polnoc od Spychowa: Jez. Walpusz (wys. 152,9 in, brzeg polnocno-wschodni)
-Jez. Nozyce (brzeg polnocny) - Jez. ZyzdroJ - 3 km na p6Inoc od Spychowa - Koczek -
Jez. Nidzkie (na poludnie od Rucianego-Nidy).

7. Na poludnie od Pisza: na poludnie od Pisza - na wschod od drogi nr 644 i dalej na
poludnie.

8. Na poludnie od Szczytna: na wschod od Sedahska - Siodmak - cmentarz w polu-
dniowo-wschodniej cz?sci Szczytna.

9. Poludniowy zachod od Szczytna: Jez. Sasek Maly (brzeg polnocno-zachodni) -
Warchaly - Jedwabno - Dluzek - Jez. Dluzek (brzeg zachodni) - Czarny Piec - Jablonka
- Wikno - Lyna (wys. 126,7 m).

Na mapie IViclkie icziom przerwt; nii?(l7.y liniaiiii /aznaczono koloreni podloza, zas na Mapie topogra-
fic-nej bialyni.

Widkic jc'ziora niaziirskic.

^ K. Dieckert. H. Grossmann, op. cit., s. 18 -20.
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10. Jakunowko (jedna czqsc po zachodniej a druga po pohidniowej stronie miejsco-
wosci).

11. Jez. Sedanskie - most przez Sawicj^.
12. 2 km na poludnie od Cwalin.

Stan zachowania rowow przeciwczolgowych

Do opisania obecnego stanu rowow wybierzmy odcinek 8. Ma on zaletq, ze lezy
w poblizu wi^kszego miasta, w zwii\zku z tym latwo tarn dotrzec'*. Uzywaj^c map nalezy
pami^tac, ze oznaczenia na nich nie zawsze odpowiadaji}, polozeniu rovvu w terenie. co jest
szczegolnie widoczne przy lokalizowaniu go wedlug drog i skrzyzowan.

Ogolny przcbicg odcinka nr 8.
1. Szczytno - dzielnica Podborek, droga na Zabiele, skraj lasu, polnocny zachod od

starego cmentarza. Przy jego polnocno-zacliodnim krancu dno rowu na dtugosci okolo 30 m
wypelnia woda. Row biegnie na poludniowy wschod do lasu. .lest on czQsciowo zasypany,
gdyz ludnosc wykorzystuje go na skladowisko smieci, i porosni^ty mlodymi drzevvami, ale
wyraznie widac jego przebieg.

2. Droga nr 559 (Szczytno - Wielbark), 500 m na polnoc od odgal^zienia na Siod-
mak. Tu z lesn^ drog^ i rowem krzyzuje sIq szosa. Na przelomie lat 1944 i 1945 row mu-
sial przeci^c tq szosq, poniewaz dzisiaj ciqgnie si^ tu niewielka kotlina, na ktorr}^ wskazuje
znak drogowy „Rynna poprzeczna". Rozmiary rowu za jego ostrym zakr^tem w kierunku
poludniowym; szerokosc otworu - 7,60 m, szerokosc dna - 1 m, glqbokosc - 2,50 m^.
Brzeg z wykopanej ziemi wystaje ponad naturaln^ powierzchniQ gruntu (wysokosc waha
siqmiqdzy 80 a 120 cm, szerokosc po obydwu stronach rowu miejscami do 20 m). Wznie-
sieme to jest dobrze widoczne, mimo porastajr^cej je roslinnosci.

3. Przerwanie rowu przez lini^ kolejowc^ Szczytno - Wielbark. Row przeciwczolgo-
wy biegnie na zachbd od nasypu kolejowego, omijajc^c od polnocy wies Siodmak. Tarn jest
on ogrodzony i niemal zupelnie zagluszony roslinami. Na Irikach i polach mi^dzy Siodma-
kiem a Wolk^ Szczyciensk^jego lini^ wyraznie zaznacza rzc^d drzew lisciastych.

4. Droga ze Szczytna (dzielnica Lesny Dwor) do Witowka, rozwidlenie drogi do
Wolki Szczycienskiej. Rozmiary; szerokosc otworu - 6,50 m, szerokosc dna - 0,5 m,
glqbokosc - 2,95 m.

5. Na wschod od Sedahska, droga do Szczytna: row kohczy siq 30 m na poludnie od
drogi. Rozmiary: szerokosc otworu - 6,20 m, glqbokosc - 2,23 m.

Przedpole rowu przeciwczolgowego

Na poludnie od rowu przeciwczolgowego, w kierunku nadchodzricego przeciwnika, pobu-
dowano system stanowisk piechoty na szerokosci okolo 500 m. Calri tq przesti-zen pi-zecinajs\
rowy strzeleckie i li^czqce. Osi^gajq one niekiedy szerokosc do 5 m i glqbokosc ok. 1,5 m. One

** Las poprzecinany licznymi drogami, uiatwiajucymi dojscie.
^ Pomiar wykonany bez pomocy srodkow geodezyjnych.
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barclziej iiiz rowy preeciwczotgowe ucieipialy z powodii erozji. Wiqkszosc rowow prowadzi do
jednoosobowych bonkiow, tz\v. gamkow Koclia i ovvaliiycli dolow, dawniejszych schronow dla
zaJogi. Opisujemy szczegolnie dobrze zachowany obszar, latwo destiny dla zwiedzaj^cych.
Punktami wyjscia s:g dwoi'zec w Siodmaku, przystanek autobusowy przy drodze nr 599 (odgalq-
zienie na Siotlmak); wlasny samociiod moziia zostawic za budynkiem dworca kolejowego.

1. Przy drodze \v poblizu przejazdu kolejowego w Siodmaku znajduJq,siQ dwie ko-
puly pancerne, jediia w oryginalnej pozycji, zapewne bezposrednio nad bunkrem, druga
odwrotnie — otworem do goiy. Rozmiar kopuly; srednica na zewn^trz 1,66 m, wewn^trz
1,22 m; wysokosc - wewn;\trz 17 cm, grubosc solan 22,5 cm.

2. 120 m na wschod od przejazdu kolejowego zaczyna si^ wiqkszy system okopow z wie-
loma bunkrami jednoosobowymi (czQsciowo poprzewracane). Rozmiar „gamka": wysokosc
wewiicgrz -- 2 m, otwor zwieiiczenia przy gomej kraw^dzi - 1 m, wewnqtrzne zwienczenie zaczy
na sIq 16 cm pod najwyzsz;\ krawQdziri kopuly, jest gnibe na 6 cm i wystaje 5 cm do wewnEitrz.
Wejscie: wysokosc ot\voni - 70 cm, szerokosc - 63 cm, grubosc scian 10-12 cm, kopula: sredni
ca plaskiego zadaszenia — 1 m, wewiiigrz - 0,8 ni, srednica zewnQtrzna kopuly - 1,76 m'".

3. Po obydwu stronach drogi udei-zajgca koncentracja bunkrdw jednoosobowych i ro
wow ls\czqcych.

4. Mitjdzy drogq do Siodmaka i szosct wielokrotnie zakr^caj^cy row l^cz^cy z doj-
sciem do licznycb bnnkidw jednoosobowych i dwoch schronow

5. 130 m na polnoc od odgal^zienia drogi do Siodmaka na skraju lasu obok szosy
stoi bunkiei betonowy, odpowiedni dla obslugi karabinow maszynowych, z tylu znajduj4
siQ jeszcze dwa stanowiska bojowe. Bunkier mozna obejsc.

6. Droga 599 krzyzuje siq z przesiekii. Na zachod, mi^dzy przesiekii a rowem przeciw-
czolgowym biegnie rownolegle row sti-zelecki. Przy gniezdzie karabinow maszynowych,
oddalonym 20 krokow od drogi, odgal^zia siq na polnoc glqboki na 1-1,30 m row Iqcziicy.
SiQga on za przesiek^, prowadzi polkolem z powrotem na potudnie i kohczy w obszemym
zagl^bieniu, pozostalosci schronu (gl(jbokosc: 2-3 m, dlugosc: 6 m, szerokosc; 6 m).

7. Z powodu plync\cego tam potoku trudno dost^pny. Okop strzelecki z kilkoma bunkra
mi jednoosobowymi biegnie szerokim zakrqtem rownolegle do skraju lasu w kierunku nasypu
kolejowego. Na wschod od rowu dost^pny schron. Na poludnie od rowu przeciwczolgowego
odgal^zienie na wschod do nastijpnego okopu. Budowla nie konczy si? przy drodze do Siod
maka. Okoto 100 m na poludnie od dworca kolejowego biegnie w kierunku wschodnim
przesieka. W poblizu niej stojqdwa schronyjednoosobowezcicigncicymi si^ztylu okopami.
Przy polticzeniu przesieki z drogci nr 599 biegnie okop licziicy okolo 50 m dlugosci, tuz
obok, w odleglosci 2-10 m stanowiska piechoty i schron. Sti^d prowadzi wlasnie pol^czenie
na p61noc. Z tylu po drugiej stronie szosy niemal symetiycznie stanowisko piechoty.

Znaczenie iniiitanie systeniu

U podstaw pi-zedsi?wzi?cia lezaly okreslone idee taktyczne. Wszystkieprowadz£ice z polu-
dnia na polnoc szlaki komunikacyjne o drugorzqdnym znaczeniu mialy zostac zamkni?te.

Warto zauwazyc, ze w poblizu niektorych otwartych bunkrow jednoosobowych brakuje przykrycia.
Czy ludnosc przeniosla Je i wykorzystala przy wlasnych budowach? Ale bye moze nie dostarczyl ich wytworca.
Nalezy zacliowac szczegoln;) ostroznosc przy obchodzeniii bunkrow!
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Stanowiska piechoty znajdujci siq, patrz^c od rowu przeciwczolgowego, przed nim, od
strony oczekiwanego ataku. Row przeciwczotgowy nie mial bronic wiqc piechoty, lecz ta
najpierw walczytaby z przecivvnikiem. Zatogi panccme, ktorych pojazdy nie zostaty
wczesniej zniszczone, mogly przypuszczac, ze dalej majti woin^ drog^ i wtedy nieoczeki-
wanie wpadalyby w row przeciwczotgowy; za rowem nie byto jiiz wi^cej zabezpieczen.

Konstanty Rokossowski, dowodca nacieraj;\cego od Narwi 2. Frontu Biaioriiskiego.
opisuje ten teren w swoim pami^tniku. Byla tarn „dtuga zbudowana przed wojng iimocnio-
na linia. Sktadata si? z wykonczonych betonowycii rowow, bunkrow, przykrytych drutami
kryjowek, koput pancernych i rozrzuconych schronow. Ale nasze nienstanne posuwanie
siq do przodu przeszkodzito przeciwnikowi w odpowiednim obsadzeniu tej linii. Dlatego
3. armia mogta niemal bez zatrzymywania siqJei pokonac"". Zapis ten odpowiada naszym
opisom topograficznym terenu, niezgodne jest natomiast okreslenie czasu budowy linii
obronnej oraz stan rowow, w wiqkszosci nie byly one umocnione. Stuszne jest takze
stwierdzenie o obsadzeniu rowow przez wojska iiiemieckie. Jetinq z przyczyn, ze stanowi
ska te w styczniu 1945 roku nie mogly bye obsadzone, byl fakt, iz lezalo tarn dnzo sniegu.

W zwiqzkii z tym pozostaje odpowiedz na pytanie, dlaczego Arinia Czerwona atakiijqc
Szczytno szla na zachod od Wielbarka przez Omulew i przebijata siq wqskq drogq lesnq do
szosy Szczytno — Pasym, aby zaatakowac powiatowe miasto od zachodu'-. Wlasnie w latach
1938-1939 zakonczono budowq drogi prowadzqcej od dawnej polskiej granicy z Opaienca
przez Wielbark (obecnie 599) i w styczniu 1945 roku byla ona Jeszcze w dobrym stanie. Po
pierwsze chciano bye moze ominqc niemiecki opor pod Wielbarkiem, po drugie dowodztwo
wojsk radzieckich znalo zalozenia obronne. W kazdym razie Rokossowski informuje: ,,Ka-
zalismy silom powietrznym kilkakrotnie obfotografowac caly teren. Dowodcy otrzymali
zdjqcia lotnicze okolic, w ktorych ich oddzialy mialy przeprowadzac operacje"' \ Dowodca
ataku na Szczytno poznal takze system rowow i wziql to pod uwagq. Historiografia niemiec-
ka swoj osqd o tym ogromnym przedsiqwziqciu wyrazila juz przed laty: ,,ca}a akcja budowy
watu wschodniego (wydcije siq) dzisiaj wqtpliwym i ostatecznie niepotrzebnym wysilkiem
ostatnich miesiqcy wojuy"'"'. Staje ono w szeregu z niezliczonymi probami przywodcow
narodowego socjalizmu, wspolnie z Wehrmachtem usilujqcymi kosztem ludnosci wscho-
dniopruskiej odsunqc o jakis czas zblizajqcy siq miqdzynarodowy trybunal. „Druga pozycja
mazurska" z jednej strony jest symbolem nieludzkiego obtqdu wladzy, z drugiej jednak
wskazuje na ludzkqzdolnosc pokonywania wielkich trudnosci.

Tlumaczyta z jqzyka niemieckiego
Malgorzata Szymanska-Jasinska

" K.. Rokossowski, Soldalenpjlichi, Berlin [b.r.w.], s. 315.
B. Fiscli, Zu den Kampfen im Miniiai- I'J45 im Kreis Orlelshiirg, vv; lleimalholc der Kreisgcineinsc/niji

Orlelsbiirg, lissen 1993, s. 172 178.

K. Rokossowski, op. cit.. s. 305.

Przedstawiana praca jest probti zwrocenia uwagi na problematyki;, Musz^ jeclnak na.stt\pic dalsz.e bada-
nia. Naiwazniejszym zadaniem wydaje sii; uchwycenie stann zacliowania calosci uniocnien. Warto, aby pojawily
sit; koncepcje tiirystycznego wykorzystania oraz decyzje o obj^ciii ich ochroiuj Jako zabytku. Okolice Siodmaka
juz dzisiaj mozna polecac jako eel wycieczek dla zagranicznych towarzyslw turystycznycli. orgaiiizuj;\cycli wy-
jazdy do Szczytna,
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