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DZIAEANIA WOJSK I FRONTU BIAEORUSKIEGO
W I11 ETAPIE OPERACJI WISLARSKO-ODRZA~SKIEJ

Poczqtek roku 1945 przyni6sl Europie ostatnie wieIkie uderzenia
wojsk koalicji antyhitlerowskiej, kt6re doprowadzily do calkowitej i ostatecznej klqski I11 Rzeszy. Najwazniejszym i decydujqcym wSr6d tych
uderzen byla wielka ofensywa styczniowa Armii Radzieckiej, w toku
kt6rej Radzieckie Sily Zbrojne rozgromily kilkadziesiqt dywizji niemieckich, wyzwolily ziemie polskie lezqce na zach6d i p6lnoc od Wisly i w
odlegloici 60 km od Berlina zajely dogodne pozycje do zadania decydujqcego ciosu, kt6ry miaf zakonczyk wojae.
Caloksztalt operacji strategicznych w poczqtkach 1945 roku charakteryzowal siq zdecydowanq przewagq panstw koalicji antyhitlerowskiej. Liczebno56 ich sil zbrojnych przekraczala 38 mln zohierzy (lqcznie
z Chinami), podczas gdy Niemcy, Japonia i sily ich sojusznik6w liczyly
okolo 14 mln. Produkcja zbrojeniowa panstw koalicji antyhitlerowskiej
byla parokrotnie wieksza niz przeciwnik6w. RownoczeSnie Niemcy wskutek pmiesioinych klqsk i utraty waznych gospodarczo obszarow, przezywaly potqgujqcy siq kryzys wewnetrzny. Stwarzalo to perspektywe rychlej ich kleski. Niemniej jednak moiliwoSci Niemiec byly jeszcze duze.
W ich gospodarce wojennej pracowalo pod koniec 1944 roku 28 milionbw
Niemcbw i 7,5 miliona obcokrajowc6w. W poczqtkach 1945 roku niemieckie sily zbrojne liczyly prawie 7,5 miliona ludzi, a stan ich uzbrojenia i
wyposazenia byl zadowalajqcy. Niemcy posiadaly blisko 300 dywizji i
przeszlo 5 tysiecy samolotdw bojowych. Chociaz panstwa sprzyrnierzone
posiadaly znacznq przewage, pokonanie takiego przeciwnika wymagalo
wiec bardzo powaznego wysilku.
Podobnie jak w latach poprzednich, r6wniez w poczqtkach 1945 roku a a froncie wschodnim dzialala wiekszoS6 sil niemieckich i wegierskich - lqcznie 185 dywizji i 21 brygad. Sytuacja ta stawiala p n e d radzieckim Naczelnym Dow6dztwem powazne zadanie. Wazne bylo przede
wszystkim zaskoczenie nieprzyjaciela kierunkiem i terminem natarcia.
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Zanliar radzieckiego Naczelnego Dowottztwa zaczql sit: ksztaitozvai.
jeszcze w toku letniego natarcia 1"-24 roku, ostatecznie zag zostal sprecyzowany w listopadzie 1944 r. Planowano rownoczesne uderzenie na
szerokim froncie w celu rozbicja nieprzyjaciela w Prusach Wschod~~ich,
Polsce, Czechoslowacji, na Wqgrzech, w Austrii i wyjscia na linie: ujscie
Wisly - Bydgoszcz - Poznan - Wroclaw - Morawska Ostrawa Wieden. Nastqpnie miano opanowat Berlin i wyzwolit Pragq, koriczqc
tym samym wojne. Ofensywa miala rozwijat siq n a czterech kierunkach,
ii oraz
z tym, i e glownym by1 berlinski, gdzie dzialal 1 i 2 Front Bialor~~c-l
1 Front Ukrainski.
'

Na 500 kilometrowym odcinku zajrnowanym nad Wis3-q przez 1 Front
Bialoruski i 1 Front Ukrainski slsoncentrowano 2,2 mlr zolnierzy, 5C1°;o
posiadanych przez Armiq Radzieckq czolgow i 34?0 samolotbw bojowych.
1 Front Bialoruski dzialajqcy bezposrednio na berlinskim kierunku operacyjnym, posiadal w swoini skladzie: osiem armii og6lnowojskowych,
dwie armie pancerne, jednq armiq lotniczq, trzy samodzielne korpusy
pancerne i dwa korpusy kawalerii. Na samym tylko przyczolku warecko-magnuszewskim na obszarze 240 km kw. znalazlo siq 400 tys. zlonie-rzy, 8 700 dzial i 1700 czolgow, co daje niezwykle zageszczenie: 1 666 zolnierzy, 36 dzial i 7 czolgow na 1 km kw.
Taka koncentracja sil i Brodkow, zapewniajqca wielokrotnq przewage nad przecimikiem, w zestawieniu z nowoczesnq, wypracowanq w toku dotychczasowych dzialali radzieckq sztukq wojenaq oraz bogatym doSwi,?L?czeniemdowodcow i iolnierzy, dawala realne szanse pelnego sukcesu.
CaloSt tych przygotowan byla dla Nie-mcow zaskoczeniein strategicznym. OKW uznalo, ze po wysilku letnim roku 1944 Armia Radziecka
jest powainie wyczerpana i na dluiszy czas nie bedzie zdolna do podjecia powazniejszych akcji, co da Niemcom moznost szukania rozstrzygaiecia na froncie zachodnim i wyrzucenia wojsk angloamerykahskich z
Europy. Ponadto radzieckie maskowanie atrategiczr.e sprawilo, i e OKW
Hitler przyjeli, iz natarcie radzieclsie wyjdzie w kierunku na Prusy
'Nschod.nic i Kurlandiq oraz przez poludniowq Polske na Pragq i Wieden,
zwiqzku z czym nie docenili kierunku berlinskiego. Jeszcze w grudniil
1944 rorku 4 korpus pance~r~ny
SS zostal ski,erowany z rejo;nu Warszawy
yod Budapeszt. Niemieckie odwody operacyjne nad Wislq byly nieduze.
Niedostatek wojska mialy zastqpit liczne pasy fortyfikacji, rozbudowane
~rliqdzyWislq a Odrq. Liczono, i i spelniq one role buforu, ktory powstrzyma pierv~szyirnpet ewentualnego natarcia radzieckiego i pozwoli
uzyskat czas niezbedny na przegrupowanie dostatecznej iloSci wojsk z
imych k i e r u n k ~ w ,
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Faktycznie wiec w dniu rozpoczqcia ofeinsywy OKW bylo calkowicie zaskoczone. Ani ugrupowanie strategiczne a nawet operacyjne, ani
nastawienie my6lowe dowodztwa niemieckiego nie bylo przygotowane
na to, co rozegralo siq niiqdzy Wislq a Odrq w styczniu 1945 roku.
W rezultacie, na decydujqcym kierunku Armia Radziecka i Wojsko
Polskie zapewnily sobie druzgocqcq przewage. Obrazuje jq tabela nr 1.
Na poczqtku stycznia 1945 roku 1 Front Bialoruski otrzymal nastqpujqce zadanie.: - przygotowat. i przeprowadzit. operacje zaczepnq z zadaniem blizszym rozgromienia warszawsko-radomskiego zgrupowania
nieprzyjaciela, wyzwolenia Warszawy i opanowania nie p6iniej niz w 11
-12 dniu natarcia rubiezy: Piotrkowek, Sanniki, Zychlin, E6di. Nastepnie rozwijak natarcie w og6lnym kierunku na Poznan.
TABELA 1
Ekrlihski kierunek strategi~cmy
Wyszczeg6lnienie
Ludzie (w tys.)
Dywizje
Dziata i moidzierze
Cadgi i dziab palnc.
Smoloty bojowe

/-&a

/

1.

raddeokle i paklkiel
B. i 1 . U .

I

2200
183
32143
6460
4772

Wojska niemieckie 9 i 17
a oraz 4 a r r n i a p m c w m

d

do

do

400
30
4103
1136
270

Podjeta przez dow6dztwo 1 Frontu Bialoruskiego decyzja zakladala
przelamanie obrony nieprzyjaciela silami pierwszego rzutu operacyjnego
na trzech kierunkach i rozwiniecie powodzenia n a glbwnym kierunku
uderzenia silami wojsk szybkich. Glowne uderzenie zdecydowano wykonac z przyczolka magnuszewskiego silami 61 armii, 5 armii uderzeniowej i 8 armii gwardii w og6lnym k~erunkuna Bialobrzegi, Kutno. Tu
rowniei wprowadzono do bitwy grupy szybkie frontu - 1 i 2 armie pancernq. Dwa uderzenia pomocnicze zostaly zaplanowane nastepujqco: z widel Bugo-Narwi i Wisly (p6lnocne), silami 47 armii w kierunku na Janowek, Leszno, Kampinos, Sanniki; z przyczolka pulawskiego (poludniowe) silami 6 9 armii z 11 korpusem pancernym w ,ogolnym kierunku na
Zwolen, Radom, E6di. W drugim rzucie frontu pozostala 3 armia uderzeniowa. W celu unikniecia czolowych walk w obszarze Warszawy przewidziano dwustronne obejscie jej przez wojska prawego skrzydla frontu.
Wyzwolenie stolicy Polski powierzoro 1 armii Wojska Polskiego.
Ofensywa rozpoczela sic 12 stycznia 1945 roku uderzeniem wojsk
1 Frontu Ukrainskiego z przyczdlka sandomierskiego. W dwa dni p6Zniej
ruszyl do natarcia 1 F r m t Bidmuski dowodzony przez marszakka Gieolrgija Zukowa. Do konca dnia sily gl6wne frontu przelamaly pierwszy pas

.
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obrony nieprzyjaciela na giebokost. 12-18 km, co umozliwilo wprowadzenie w wytworzonq lukq zwiqzkow szybkich: 15 stycznia 2 armii pancernej gwardii, a 16 stycznia 1 armii pancernej gwardii. Po odparciu
przeciwuderzenia niemieckiego 40 korpusu pancernego, przesziy one do
poscigu na kierunku ,Kutno - Poznan.
W dniu 16 stycznia 47 i 61 armia dokonaly oskrzydlenia niemieckiego zgrupowania w rejonie stolicy. Umozliwilo to rozpoczqcie dzialan 1
armii Wojska Polskiego, kt6ra 17 stycznia wyzwolila Warszawe.
Tymczasem zwiqzki szybkie frontu prowadzily poscig w tempie 4045 km, a w niektorych dniach nawet do 70 km na dobe. Na kierunku poznanskim wojska 1 Frontu Bialoruskiego opanowaly w dniu 19 stycznia
Lodi, Kutno, Tomasz6w Mazowiecki, 20 stycznia Kolo, a 23 stycznia okrqiyly Poznon wraz z broniqcym go 60-tysiecznym ga~nizonemniemiec'kim.
Oznaczalo to realizacjq dmgiego etapu operacji 1 Frantu Bialoruskiego
w terminie znacznie kr6tszyn-1, niz przewidywano. Rowniei sqsiednie fronty: 1 Ukrainski i 2 Bialoruski do 26 stycznia wykonaly zadania w ramach
drugiego etapu operacji.
Przedstawione sukcesy wszystkich trzech front6w dzialajqcych na
berlinskim kierunku strategicznym, osiqgniqte do dnia 26 stycznia 1945
roku wlqcznie, wyodrebniajq tq date jako ogolny termin wykonania przez
nie zadan pierwszej czqSci prowadzonej kampa,nii. Oznaczalo to wiec, ze
zadania zostaly zrealizowane znacznie wczesniej i to nie tylko w porownaniu z poczqtkowymi przeuidywaniami Kwatrery Gldwnej Naczelnego
Dowodztwa Radzieckich Sil Zbrojnych, lecz takze i jej dyrektywami, wydanymi jui w trakcie trwania ofensywy.
Sytuacja wszystkich frontbw wydawala sie callowicie sprzyjat. ich
przystqpieniu, bez przerwy operacyjnej, do wykonania Jcolejnych zadan.
Pozwolilo to Naczelnemu Dowodztwu Armii Radzieckiej na nakreslenie w dniach 22-23 stycznia 1945 roku bardzo Smialego planu. Rozpatrywano w nim moiliwost. przejScia 1 Frontu Bialoruskiego i 1 Frontu
Ukrainskiego niemal bezpogrednio po zakonczeniu realizowanych operacji do uderzenia na Berlin. Szczegohie dogodnq sytuacjq w tym zakresie
uzyskal 1 Front Bialoruski, w ktorego pasie nieprzyjaciel nie byl w stanie odtworzyt zorganizowanego frontu obrony i po opanowaniu Bydgoszczy oraz okrqieniu Poznania, wojska frontu w dalszym ciqgu rozwijaly
powodzenie w kierunku zachodnim. 1 Front Bialoruski nie musial doko. nywak przegrupowan (z wyjqtkiem armii drugiego rzutu w rejon Bydgoszczy), dlatego tez pierwszy uzyskal warunki do zaplanowania i rozpoczecia dzialan w ramach drugiego etapu kampanii. My51 przewodnia
decyzji marszalka Zukowa byla nastqpujqca: ,,Do 30 stycznia opanowac
rubiez: Barlinek, Gorz6w Wlkp., Grodzisk, gdzie po podciqgnieciu wojsk
i tyl6w oraz uzupelnieniu zapasow przejsc w dniu 1-2 lutego do natar-
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cia na Berlin, z zadaniem blizszym sforsowac z marszu Odrq; nastqpnie
wykonat. gwaltowne uderzenie na Berlin, skierowujqc glowny wysilek
na obejkcie niemieckiej stolicy od p6lncnego wschodu, polnocy i pblnocnego zachodu".
W dniu 28 stycznia 1945 roku rowniei dowbdca 1 Frontu Ukrainskiego, marszalek Iwan Koniew przedstawil Kwaterze Glowne~decyzje
o przejkciu do nowej operacji w ramach drugiego etapu kampanii. Celem
jej bylo rozbicie wroclawsko-drezdenskiego zgrupowania nieprzyjaciela
i do 25-28 lutego 1945 roku wyjgcie nad Eabq. a wojskami prawego
skrzydla, we wspoldzialaniu z 1 Frontem Bialoruskim, zdobycie Berlina.
Kwatera Glowna Naczelnego Dowbdztwa Radzieckich Sil Zbrojnych zatwierdzila decyzjq obydwu dowbdcbw frontow. Dzialania te mialy wiec
stanowit. ukoronowanie wszystkich zwyciqstw Armii Radzieckiej w wojnie z Niemcami hitlerowskimi i w praktyce oznaczaC mialy zakonczenie
wojny .
Juz w nocy z 27 na 28 stycznia wszystkie zwiqzki operacyjne 1 Frontu Bialoruskiego otrzymaly nowe rozkazy na glqbokoSt. zadania blizszego
kolejnej operacji, ktorej treSciq bylo wyjkcie nad Odre w pasie od Gryfina do ujScia Nysy Euzyckiej i opanowanie jej zachodniego brzegu.
My51 przewodnia tych zadan byla nastqpujqca:
- 2 armia pancerna gwardii - wykonat. miala uderzenie w ogolnyrn kierunku: Trzcianka, Cziopa, Barlinek, Mieszkowice, wyjSC nad Odrq w
dniach 29-30
stycznia i opanowac zachodni brzeg rzeki miedzy Cedyniq a Kostrzyniem;
- 1 armia pancerna gwardii - miala zaprzestak prbb przelamania czolowym natarciem niemieckich umocnieri na odcinltu Pszczew, Trzciel,
Zbqszyn i obchodzqc je z polnocy w dniu 28 stycznia opanowat. glowne punkty miedzyrzeckiego rejonu umocnio;~ego: Skwierzyne, Miqdzyrzec, Swiebodzin, Sulecin;
- 2 korpus kawalerii gwardii otrzymak zadanie nacierac w kierunku:
Oko,nek, Insko, Stargard Szczecinski i opanowaf go do dnia 5 lutego;
- 1 armia Wojska Polskiego - w dniu 29 stycznia miala przej.56 do natarcia w kierunku: Wielowicz, Zakrzewo, Jastrowie, Ilowiec, Poirzadlo
Wlk., Suchon, Mlyny, Widuchowa i 6 lutego wyjsk nad Odrq;
- 47 armia miala nacierac w kierunku: Eobzenica, Krajanka, Walcz,
Drawno, Choszczno, Plonsko, Chojna i 4 lutego wyjsk nad Odre;
- 61 armia - nacieraf w kierunku: Czlopa, Barlinek, Moryn, 4 lutego
wyjSf na rubiei: Moryn, Gozdowice i nastepnie sforsowac rzeke Odre;
- 5 armia uderzeniowa - Scigac nieprzyjaciela w kierunku Strzelce
Krajenskie, Debno, 2-3 lutego wyjsc na rubiei: Mieszkowice, Gentschmar i nastepnie sforsowat Odrq;
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armia gwardii - scigac nieprzyjaciela w kierunku Skwierzyna, Za
bice i 2-3 lutego sforsowac Odre na odcinku micdzy Gentschmar
Lebus;
69 armia - nacierac na Frankfurt i 2-3 lutego sforsowac Odrq, opa
nowujqc rubiez: Lebus, Lichtenberg;
33 armia - nacieraC w kierunku: Babimost, Cybinka i 2-3 lutegc
sforsowac Odrq w rejonie Brieskow.
Dow6dztwo hitlerowskie zdawalo sobie sprawe z zarysowujqcej sit
n a wschodzie generalnej klqski. Podjelo ono desperackie przedsiewziecit
w celu ratowania rozpadajqcego sie frontu. Do walki skierowano dziesiql
ki nowych jednostek, wydano rozkazy o przegrupowaniu z frontu zachod
niego na wsch6d 6 armie pancernq, zreorganizowano dowodzenie, usu
nieto ze stanowislr dotychczasowych dow6dcow armii i mianowano nc
ich m~ejscenowych. 26 stycznia na Pomorzu utworzono grupq armii ,,Wi.
sla" a dzialajqcq dotychczas na kierunku berlinskiin grupe armii ,,A1
przeksztalcono w grupe armii ,,SrodekH zdejmujqc jej dotychczasowegc
dowodce gen. J. Harpe i naznaczajqc gen. F. Schornera. Dowbdcq nowej
grupy armii ,,Wislau mianowal Hitler jednego ze swych najblizszych
wspolpracownikow - Reichsfuhrera SS H. Himmlera. Na temat tej nominacji istniejq roine komentarze. Wydaje siq, ze byla ona wyrazem braku zaufania Hitlera do zawodowych oficer6w Werhmachtu a takze podyktowana tym, i e Himmler piastujqcy jednoczeknie stanowisko naczelnego dowodcy sil zbrojnych SS i naczelnego dowodcy wojsk rezerwowych, mial duze moiliwosci w uzyskaniu sil niezbednych do zamkniqcia
'uki wytworzonej we froncie ni3mieclum na kierunku berlinskim.
Organizowana przez Himmlera grupa armii ,.WisIaw otrzymala za'anie :
- zamknqc lukq miedzy grupq armii ,,A" (ad dnia 25.01.1945 r. ,,Srudek") i ,,Srodekn (od dnia 25.01.1945 r. ,,Polnoc"), powstalq w wyniku natarc~a1 Frontu Bialoruskiego;
- przeszkodzic w rozwijaniu przez wojska 1 Froatu Bialoruskiego powodzenia i nie dopuSciC do odciecia Prus Wschodnich od reszty terytorium I11 Rzeszy;
- zabezpieczyc rozwiniecie sie nowych sit, ktbrych przegrupowywanie
na berlinski kierunek strategiczny juz rozpoczqto;
- zorganizowak za swoim frontem obroily obrone narodowq.
Z przedstawionych zadan wynika, ze Hitler nakazujqc organizacje
grupy armii ,,WislaV oczekiwal od niej obrony utrzymyvra~~ej
jeszcze
czesci obszaru Wielkopolski i zachodnich krai~cowPomorza Zachodniego
oraz calego Pomorza Wschodniego. Duie nadzieje dow6dztwo niemieckie
wiqzalo z istniejqcymi na tym kierunku umocnieniami stalymi, przebiegajqcymi wzdluz wschodniej granicjr Nierniec hitlerowskich z 1939 roku
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oraz Walu Pomorskiego i Miqdzyrzeckiego Rejonu Umocnlonego. Do wlaAciwego ich wykorzystania niezbedne byly jednak odpowiednie sily oraz
czas na obsadzenie nimi tych umocnien i organizacjq obrony.
Z przedstawionej powyiej sytuacji strony niernieckiej widait wyraznie, iz decyzja dow6dcy 1 Frontu Bialoruslriego dotyczqca dalszego bezzwlocznego kontynuowania operacji zaczepnej byla w pelni uzasadniona.
Realizacja nowego zaclania rozpoczela siq bez przerwy operacyjcej.
Najwieksze powodzenie zaczelo osiqgait zgrupowanie centralne frontu, a
szczeg6lnie 2 armia pancerna gwardii i 5 armia uderzeniowa. Armie te
po uchwyceniu przyczolka na Noteci w rejonie Czarnkowa, 28 stycznia
przelamaly z marszu umocnienia Walu Pomorskiego na odcinku Osieczno - Drawiny, wychodzqc na tyfy niemieckiego 10 korpusu armijnego
SS organizulqcego obrong poludniowo-wschodnich krancow Poinorza Zachodniego. Nastqpnie dzialajqc w oderwaniu od pozostalych sil frontu, bez
stycznoSci z sqsiadami, kontynuowaljr zdecydowany poScig \v kierunku
Odry.
Wojska 2 armii pancernej gwardii (9 KPanc gw. i 1KZ gw.) opanowaly Dobiegniew, Strzelce Krajenskie, Barlinek, Karsko i Irierujqc siq
na poludniowy zach6d w poludnie 31 stycznia silami 1 korpusu zmechanizowanego gwardii wyszly nad Odrq. W rejonie Kienitz przeprawily po
lodzie na przeciwlegly brzeg piechotq, natomiast czolgi szukajqc przepraw dotarly do Kostrzynia.
Dowodca 5 armii uderze:-~iowej, wykorzystujqc powodzenie 2 armii
pancernej gwardii, nakazal: w dniu 30 stycznia armijnemu ocldzialowi
wydzielonemu wyjScie nad Odrq i uchwycenie przycz6lka w rejonie Kienitz. W odleglosci 15 km od rzeki oddzialowi wydzielonemu zabraklo material6w pqdnych. W tej sytuacji dowbdca oddzialu sformowal dorainq
grupq w skladzie dwoch batalionow piechoty na samochodach, trzech
kompani~ czolg6w T-34, dywizjonu artylerii rakietowej, jednego pulku
artylerii przeciwpancernej i wznowil marsz w kierunku Odry. W d n ~ u
31 stycznia o godz. 14.00 grupa ta osiqgnela rzekq i przeprawila siq polodzie na zachodni brzeg. Nie napotykaiqc oporu nieprzyjaciela, wyszla
na rubiez: Kienitz, Rehfeld, gslzie napotkala pododdzialy piechoty 1 korpusu zmechanizowanego 2 armii pancernej gwardii. .
Wojska radzieckie wyprzedzily wiec przeciwnika w wyjsciu nad Odre. W tych warunkach szybkie jej forsowanie przez glbwne sily tego zgrupowania mialoby decydujqce znaczenie dla rozwiniecia uzyskanego powodzenia i pomyklnego rozstrzygniqcia bitwy o przyczolki.
Tak sic: jednak nie stalo Sqsiadujqca z centralnym zgrupowamiem
frontu 61 armia pozostala znacznie w tyle. Wytworzyla siq luka miqdzy
zgrupowaniem centralnym a wojskami wchodzqcyini w sklad prawego
skrzydfa frontu. W tej sytuacji dow6dca frontu skierowal w to miejsce
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wojska 2 armii pancernej gwardii, stawiajqc irn zadanie uderzenia z rejonu Mieszkowic w kierunku polnocnym. 9 korpus pancerny skierowany
zostal na Dqbie, a 1 korpus zmechanizowany na Banie, Gryfino. Mialy
one uchwycib przeprawjr na Odrze w rejonie Gryfina i Schwedt. Impet
natarcia zaczql slabnqC. Wojska zmqczone byly dlugotrwalyrn natarciem,
zaczqlo brakowai. materialow pqdnych i innego zaopatrzenia. Mimo slabego oporu niemieckiego, uderzenie 2 armii pancernej gwardii w kierunku p6lnocnym rozwijalo sie powoli. Niemcy zdolali sie wiec otrzqsnqC z zaskoczenia i zaczeli organizowai. obrong.
Rowniei i 5 armia uderzeniowa z tych samych powodow nie potrafila w pelni wykorzystat uzyskanego pwodzenia. Wieczcrrem 31 stycznia jej sily gl6wne podchodzily dopiero do Odry, przy czym 9 korpus piechoty byl jui bardzo blisko rzeki, VJ odleglosci zaledwie 10-20
kilometr6w. W godzinach rannych 1 lutego na przyczolek opanowany
9rzez 1 korpus zmechanizowany gwardii i oddzial wydzielony 5 armii
~derzeniowej,przeprawiono tylko jednq dywizje. Tak wiec sily na przeriwleglym brzegu rzeki narastaly bardzo wolno. W dzialaniach centralnego zgrupowania wojsk frontu z chwilq jego podchodzenia do Odry wystqpil kryzys paliwowy, kt6ry nastepnie przeksztalcil sie w og6lny kryzys zaopatrzeniowy. Bylo to zasadniczq przyczynq nie wykorzystania do
konca moiliwoSci sforsowania Odry wiekszoSciq sil i utworzenia obszernych przyczblkow na jej zachodnim brzegu.
Przed frontem poludniowego zgrupowania wojsk 1 Frontu Bialoruskiego na obszarze Wielkopolski powstala luka operacyjna w ugrupowaniu 9 armii polowej nieprzyjaciela. Dow6dztwo grupy armii ,,Wisla" dqzyio do adtworzenia obrony w oparciu o fortyfikacje Miedzyrzeckiego
Rejonu Umocnion,go (Skwierzyna, Pszczew, Trzciel, Zbqszyn, Kargowa),
przerzucajqc tu z Baikanow dow6dztwo 55 gorskiego korpusu armijnego
SS, ktbre przejelo pod rozkazy znajdujqce sie w tym rejonie oddzialy
433 i 463 rezerwowych dywizji piechoty, r6ine rozbite jednostki bedqce
3 tyrn obszarze i kilkanagcie batalicnn6w Vollks&urmu. Zamienano upor. z y w ~obronq zmusiC wojska radzieckie do przelamywania kolejnych ruhiezy umocnien i w przewleklych walkach wygral. czas na Sciqgniqcie
nowych zwiqzk6w z zachodnlego teatru dzialan wojennych.
Oczekiwania niernieckiego dowodztwa nie spelnily siq jednak. Wojska radzieckie uderzaly z tak duiq szybkoSciq, ze na niektorych kierunkach juz 26 stycznia znalazly sie na podejsciach Miedzyrzeckiego Rejonu Umocn:onego. Walki o pierwszq rubiei umocnien nawiqzane zostaly
dopiero pod wiecz6r 30 stycznia 1945 roku, a jej przelamanie nastqpilo w
dniu nastqpnym. Charaliterystycznym szczeg6lem w przebiegu tych walk
bylo dzialanie 4 4 brygady pancernej, bedqcej oddzialem wydzielonyrn 11
korpusu pancernego gwardii. Brygada ta oderwala siq na znacznq odle-
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gloS6 od sil gl6wnych i w godzinach wieczornych 30 stycznia osiqgnela
rejon miejscowo~ciWysoka (11 km pld zachod od Miedzyrzecza) stanowiqcy silnie rozbudowany punkt oporu w systemie unlocnien Miqdzyrzeckiego Rejonu Umocaionego.
Nie napotykajqc tu oporu nieprzyjaciela, minela go i nad ranem nastepnego dnia wyszla w rejon Maluszowa. Tymczasem glowr,e sily 1 armii pancernej gwardii, ktore podeszly do rejonu Wysokiej w kilka godzin
pozniej, zastaly jui ten odcinek obsadzony przez wojska niemieckie i musialy go przelamywa6. Epizod ten wskazuje, i e wojskom niemieckim brakowalo czasu wyrazajqcego sic zaledwie w godzinach, aby zorganizowae
bardziej skuteczny op6r na tym obszarze. Jest to jeszcze jeden argument
o slusznoSci decyzji dow6,dztwa radzieckiego rozwijania natarcia bez
przerwy operacyjnej w celu wyjscia nad Odre.
Walki o przelamanie fortyfikacji Miedzyrzeckiego Rejonu Umocnionego trwaly od 26 do 31 stycznia 1945 roku, a wiec w sumie pi@ dni.
Niskie stosunkowo tempo natarcia bylo wynikiem nie tylko niemieckiego oporu, ale takze w bardzo powaznej mierze kryzysu zaopatrzeniowego, kt6ry ogarnql r6wniei i to zgrupowanie frontu. Dlatego tez rozpatrujqc caloksztalt omawianej bitwy, nalety bra6 pod uwagq splot roznorodnych czynnikow, ktbre wskazujq, jak napiete zadania wykonywaly
wojska radzieckie i w jak skomplikowanej sytuacji. Ten wlaSnie splot
c z p n i k b w dawal nadzieje niemieckiemu dow6dztwu na zatrzymanie radzieckiego natarcia. W dniu 1 lutego 1945 roku po utracie Miqdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, dowodztwo niemieckie podjelo jeszcze probe
odtworzenia obrony na kolejnej rubiezy, opartej o miejscowosci: Slonsk,
OSno, Rzepin, Urad, kierujqc tam oprocz wycofujqcych sie oddzialow, nowo wprowadzonq do walki brygade pancernq ,,KurmarkM.
1 lutego 44 brygada pancerna niszczqc odosobnione punkty oporu nieprzyjaciela, dotarla do Odry na poludnie od Slubic. Byl to jednak sukces
tylko czqsciowy, gdyz pozostale sily 1 armii pancernej gwardii mialy duze trudnosci w pokonaniu niemieckiego oporu, glownie na tej rubieiy
niemieckiej obrony. W dniu tym glowne sily 1 armii pancernej gwardii
i czolowe oddzialy 8 armii gwardii doszly zaledwie do Slonska i opanowaly Czarnbw, walczqc w dalszym ciqgu w rejonie OSna. Dopiero 3 lutego zaczely wychodzii: nad Odre na poludnie od Kostrzyna.
Wojska 69 armii wraz z 11 samodzielnym korpusem pancernym dotarly w dniu 1 lutego do rubiezy Drzecin, Kunowice, Swiecko, Rybocice
i tam natarcie ich zahamowal silny opor nieprzyjaciela. Bardzo trudne
warunki wytworzyly siq w pasie natarcia 33 armii. W miare jej ruchu na
zachbd, wojska zaczely rozciqgak sie od Cigacic wzdluz polnocinego brzegu plynqcej tu rbwnoleznikowo Odry. W trakcie rozwijania przez tq armi? powodzenia, powstawaly kolejno ogniska walk,: w rejonie Cigacic,
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gdzie juz 29 stycznia czqsi: jej si3 sfgrsowala Odr: i przez kilka dni utrzyrnywala tam przyczolek i nastqpnie w rejonie Krosna Odrzariskiego, w
ktorym Niemcy stawiali zacicltlji opor.
Pierwsze proby forsowania Odry na kierunku glownego itderzenia
po~udniowegozgrupowania wojsk frontu, nzialy miejsce 3 lutego, a oczyszczenie z resztek nieprzyjaciela miqdzyrzecza Warty i Odry na odcinku
~d Kostrzynia do Cigacic trwalo do 6 lutego i nie zostalo doprowadzorie
do konca, gdyi Niemcoi~ludalo sic utrz;rmac przyczolki w rejonie Kostrzynia, Slubic i Krosna Odrzanskiego. Sily niemieckie na zachodnim
brzegu Odry w pierwszych dniach lutego 1945 roka byly stosunkowo niewielkie. W zasadzie poludniowemu zgrupowaniu frontu na kierunku jego
glownego uderzenia przeciwstawialy sie wycofujqcr. siq oddzialy 5 gorskiego korpusu armijnego SS i czqsc now0 wprowaclzonego 101 korpusu
armijnego ,,Berlinu. Ale na moiliwosci dzialania tego zgrupowania, podobnie jak i zgrupowania centralnego, zasadniczo wplynql kryzys zaopatrzeniowy i zmeczenie wojsk. Ponadto wychodzqce nad Odre oddzialy
radzieckie riie mialy srodkow przeprawowych. Artyleria o ciqgu mechanicznym pozostala w tyle. Nie bylo oslany i wsparcia z powietrza. Lotnictwo frontu znajd,malo sie w trakcie przebazowania na lotniska ,poilozone
w poblizu walczqcych wojsk. W tej sytuacji wprowadzolne do d z i a l ~lot+
nictwo olbrany obszaru Ber'li,n.auzyskalo w pierwszych dniach lutego taktyczne panowamie w powietrzu. Forsujqc Odre po lodzie stroola radziecrka
mogla przerzucic na zachmodni brz,eg tylko piechote i czqsi: artylerii.
iVIin~otych trudnosci osiqgniqte wyniki natarcia centralnego i pohdniowego zgrupowania wojsk 1 Frontu Bidomskiego w ostahnich dniach
stycznia i ina poczqtku lutego byly impnujqce. Wojska Frontu dotarf y
do tzw. linii Nibelungbw, a wiqc ostatniej rubiezy oslaniajqcej centruim
Rzeszy i jej stolice - Berlin.
Dzialania p6lnocnego z g m p w a n i a wojsk 1 Frontu Bialoruskiego przebiegdy w 5cislym uzaleznieniu od postqpow osiqganych przez 2 F+\t
Bialcrruski. Zgcdnie z zalazeniami Kwatery Glbwnej Naczelnego Dowodztwa Raldzieckich S2 Zbrojnych, realizacja zaplanowanej kampanii miala
by6 osiqgnieta przez scisle wsp6ldzialanie wojsk trzech froatbw:
1 i 2 Bialoruskiego oraz 1 Ukrainskiego. Tymczasem 2 Front Bialoruski
z opbinieniem przystqpil do wykonywania zadan kolejnej operacji. Nie
nastqpila wiec oczekiwana przez dowodztwo 1 Froiitu Bialoruskiego rowcoczesna z natarciem jego wojsk operacja 2 Frontu Bialoruskiego na Pomonu. Spowodowane to bylo przeciwvderzeniem niemieckiej 4 armii plow.ej w Prusach Wschodnich i prbbq przebicia sie garinizonu Torunia.
Z przeciwuderzeniem tym zsynchronizowane zostalo uderzenie polnocnego skrzyadla 2 armii polowej z rejonu Elblqga w kierunku zbieznym.
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Dowodca 2 Frontu Bialoruskiego - marszalelr; Ro1to:;sowski - musial wydzielib do odparcia tego przeciwuderzenia znaczne sily, ktore w
ciqgu kilku dni opanowaly sytuacjc:, ale zostaly zwiqzane walkq na tym
kierunku. Tak wiec gl6wne sily tego frontu zamiast nakazanego im dzialania w kierunku zachodnim, zostaly zmuszone do rozwiniecia sic w kierunku polnocno-wschodnim i wschodnim.
Likwidacja przebijajqcego sie garnizonu torunskiego trwala do 8-9
lutego i do tego stopnia zaabsorbowala sily 70 armii i czesciowo 65 armii,
ze oderwala je od dzialan zaczepnych przeciwko poludniowemu skrzydlu
miemieckiej 2 armii na zachod od dolnej Wisiy.
Reasumujqc mozna stwierdzik, ze przeciwuderzenia niemieckie opoznilry termin przystqpienia do dzialan w kierunku zachodnim 2 Frontu
Bialoruskiego o okolo dwa tygodnie. Tak wiec juz na samym poczqtku
realizacji kolejnej operacji grupy frontow zerwane zostalo wspbldzialanie miqdzy nimi. Ombwiony rozwoj sytuacji pa przelomie stycznia i lutego w pasie natarcia 2 Frontu Bialorusluego zaczql oddzialywak przede
wszystkim na polnocne zgrupowanie wojsk 1 Frontu Bialoruskiego.
Od samego poczqtku wykonywania zadan I11 etapu operacji przez
armie wchodzqce w sklad p6lnocnego zgrupowania frontu (47 i 61 armie
radzieckie, 1 armia Wojska Polskiego) sytuacja r.a kierunku ich dzialan
zaczela siq powaznie komplikowak. Coraz wyrainiejsze stawalo sic: pozostawanie w tyle lewego skrzydla 2 Frontu Bialoruskiego. Powiqkszala sie
luka miqdzy obu frontami. Jednoczesnie niemiecki 16 korpus SS wlasnie
w rejonie tej luki (z rubiezy: Lqdyczek, Debrzno, Ratorow) rozpoczql
przeciwuderzenie, zagraiajqc tylom dzialajqcychtu wojsk. W tej sytuacji
marszalelr Zukow wprowadzil w wytworzonq luke 3 armic: uderzeniowq
ze swojego drugiego rzutu operacyjnego w celu zatrzymania niemieckiego
przeciwnatarcia. Zaczela sic wytwarzaC bardzo niekorzystna sytuacja.
Zwiqzki polnocnego zgrupowania 1 Frontu Bialoruskiego rozciqgaly sie,
a fro* ich dzialan zaczql kierowab sic na p6lnoc, a nie na zachod.
Dzialajqca w skladzie wojsk tego zgrupowania 1 armia Wojska Polskiego rowniez nie osiagnela nakazanego jej tempa dzialail. Zlozylo sie
na to kilka przyczyn: brak oczekiwanego oddzialywania 70 armii 2 Frontu Bialaruakiego oraz wystepujqcy w tym okresie kryzys zaopatrzeniowy.
Takie natarcie 47 armii nie przebiegalo zgodnie z otrzymanym przez
niq zadaniem. Po odrzuceniu 15 lotewslriej dywizji piechoty SS - natknela siq na silny opor nieprzyjaciela zorganizowany w oparciu o umocnienia znajdujqce sic: na wysokoici Pily, ktbre wchodzily w systern fortyfikacji Walu Pornorskiego. Jednoczesnie czesb sil 47 armii zostala odcieta od dzialan na jej zasadniczym kierunku do likwidacji olirqzonych
w Pile wojsk ;nienlieckich. Z tych przyczyn tempo natarcia tej armii byio
niskie, a w dniach 1-3 lutego 1945 r. zostalo calkowicie zaharnowane. W
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wykonaly postawionych im zadan wyjscia nad Odre, osiqgajqc jedynie
stycznoS6 z umocnieniami Walu Pomorskiego.
Rozwijajqce sic powoli, a nastepnie zahamowane natarcie 1 armii
Wojska Polskiego i 47 armii stworzylo bardzo trudnq sytuacje dla 61 armii. Wraz z dzialajqcym w jej pasie 12 k'orpusem pancemym ze skladu
2 armii panceqej gwardii, wyszla ona 28 stycznia na rubiei pld zachodni skraj Pily - Siedlisko, na froncie ponad 80 kilometrow. Armia ta zaczela wypelniac luke, jaka wytworzyla siq miedzy nacierajqcym powoli
p6lnocnym zgrupowaniem frontu, a przesuwajqcym sie szybko w kierunku Odry jego zgrupowaniem centralnym. Z tych wzgl~dowkor~iecznesta10 sic skierowanie jej do zabezpieczenia z kierunku polnocnego tyl6w i
komunikacji 2 armii pancernej gwardii i 5 arrnii uderzeniowej. 61 armia
otrzymala wiec zadanie oslony wojsk frontu wychodzqcych nad Odre poprzez utrzymywanie zajmowanej rubiezy oraz opa~lowanieCzlopy, wysuniqcie silnego oddzialu wydzielonego w rejon Drawna i jednej dywizji
w rejon Choszcz,na. W wyniku tych dzialan pomiedzy lewym skrzydlem
61 armii znajdujqcym sie w rejonie na poludnie od Pyrzyc a Odrq, wytworzyla sie w dniach 31 stycznia i 1 lutego druga luka w pasie natarcia
wojsk polnocnego zgrupowania frontu, wynoszqca ponad 60 kilometrow.
Wszystkie armie polnocnego zgrupowania frontu nie wykonaly zadali postawionych im w dniu 28 stycznia 1945 roku. Pi-zy tym w pasie
tego zgrupowania wystqpily bardzo niekorzystne zjawiska. Na obu jego
skrzydlach wytworzyly sic luki; fronty natarcia poszczeg6lnych armii zaczqly zwracat sic ku pohocy, odciqgajqc je od zasadniczego w tym czasie
celu prowadzonej operacji, jakim bylo forsowanie Odrjr.
Wszystkie te zjawiska wskazywaly, ze wobec braku oczekiwanego
natarcia wojsk 2 Frontu Bialoruskiego, w pasie 1 Frontu Bialoruskiego
powstal nowy, niezamierzony front dzialan, ktory mozna okreslic jako
,,pornorski". W zwiqzku z tym zaistniala koniecznoSc wypracowania nowej koncepcji dzialan, dostosowanej do wytworzonej sytuacji, okwslajqcej sposob dzialania armii polinocnego zgrupowania. Zanim jednak wypracowano tq koncepcje, armiom polnocnego zgrupowania postawiono doraine zadania, ktore w zasadzie dotyczyly uzyskania poprawy polozenia
w swoich pasach dzialan.
Tak wiec zahamowanie natarcia wojsk polnocnego zgrupowania i
wytworzenie sie pomorskiego frontu dzialan stalo sie faktem i zaczelo
coraz bardziej wplywac na caloksztalt sytuacji wszystkich sil 1 Frontu
Bialoruskiego.
Powstala nowa sytuacja, wymagajqca korekty dotychczasowych decyzji dowbdztwa 1 Frontu Bialoruskiego. Tak tez sie w nastepnych dniach
stalo. W sytuacji, gdy marszalek Rokossowski poszedl na pblnoc, prawe
skrzydlo 1 Frontu Bialoruskiego nie mialo oslony od p6lnocy. W nastqp-
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nych dniach zarysowala siq od tej strony powazna groiba. Nieprzyjaciei
gromadzil tu sily, Sciqgal odwody. W konsekwencji stwarzalo to niebezpieczenstwo rozciqcia frontu marszalka Zukowa uderzeniem z p6lnocy.
Totei; po oczyszczeniu prawego brzegu Odry i umocnieniu zdobytych
przyc~6lkowpod Kostrzyniem, dowodca 1 Frontu Bialorusltiego przegrupowal swe wojska, zwracajqc je frontem ku polnocy. Trudne zadanie
oczyszczenia Pomorza od Wisly do Odry realizowano w ciqgu lutego i
inarca silami 1 i 2 Frontu Bialoruskiego.
W tej operacji wspanialq karte iolnierskiej chwaly zapisala 1 armia
Wojska Polskiego. Walki o odzyskanie pelnej kontroli nad obszarem Pomorza byly dlugie i bardzo krwawe. Niemcy byli coraz bardziej przyciskani do morza, a ~ c hfront zostal rozciqty. W ciqgu marca jednostki 1 arm:i Wojska Polskiego likwidowaly kolejne nieprzyjacielskie punkty oporu, m.in. w Drawsku i Swidwinie, a nastepnie uderzyly na Kolobrzeg.
18 marca wyszly nad Baltyk, obejmujqc we wladanie prastare ziemie
piastowskie. Dzialania te, choC scgle zwiqzane z operacjq wiSlansko-odrzanskq, wychodzq jednak poza jej zakres i nie mieszczq sie w tresci niniejszego referatu.
Osiqgniecie Odry przez wojska Koniewa i Zukowa wienczylo ofensywe zimowq w Polsce. Operacja wislansko-odrzanska trwala 23 dni,
dzialania ofensywne prowadzone byly w pasie o szerokoSci 500 kilometrow i na glebokoSC 450 do 500 km. W jej wyniku wojska radzieckie znalazly sie w odleglosci 70 km od Berlina.
,,W toku operacji wi5lansko-odrzanskiej - czytamy w Historii Wielkiej Wojny Narodowej Z.SRR - wojska radzieckie zniszczyly 35 nieprzyjacielskich dywizji, a ponad 25 innym dywizjom zadaly straty wynoszqce
powyiej 60-75'/0.
Zmusily one dowodztwo htlerowskie do przerzucenia
na centralny odcinek frontu radziecko-niemieckiego dodatkowo okolo 40
dywizji i wielkq ilosc sprzetu z frontu zachodniego i wloskiego, ze swego
cdwodu i z innych odcinkow frontu radziecko-niemieckiego. Zgodnie z
danymi sztab6w wojska radzieckie w toku tej operacji wziely do niewoli
ponad 147 tys. iolnierzy iniemieckich, zdobyly 1 377 czdgow i dzial pancexnych, 8 280 dzial roznych kalibrow, 5 707 moidzierzy, 19 490 karabinow
maszynowych, 1360 samolotow i wiele innego sprzetu wojennego. Jeszcze wiekszq ilosc sily zywej i sprzetu bojowego zniszczono".
Walki w toku ofensywy zimowej byly zaciete i krwawe. Ponad 600
tysiecy iolnierzy radziwkich odddo zycie w taku wyzwalania ziem
polskich - poczqwszy od lipca 1944 rolku - aa ~ b s z a r a cm~i ~ d z yBugieq
a Odrq, Karpatalini i Baltyklem. Krwawe byly rbwniez wal'ki na c a l p

szlaku do Odry. Natarcie dw6ch £rmt6w rozwijalo siq t u z wielkim rozmachem i w ogro'mym tempie.
SzybkoSk i skutecznosk natarcia wojsk radzieckich w toku ofensywy
styczniowej w Polsce nie ma odpowiednika w historii I1 wojny Swiatowej. Oceniajqc ten fakt, byly general hitlerowski F. Mellenthin pisal
m.in.: ,,Niepodobna opisak wszystluego, co zaszlo miedzy Wislq i Odrq w
pierwszych miesiqcach 1945 roku. Niczego podobnego nie znala Europa
od czasu upadku Imperium Rzymskiego". W opracowaniach dotyczqcych
wislansko-odrzanskiej operacji 1 Frontu Bialoruskiego spotyka sie rbzne
stanowiska na temat periodyzacji jej przebiegu. Najczesciej dzieli sie te
operacje na dwa ogblnie dajqce sic wyodrebnik etapy: pierwszy - to
styprzelamanie nadwislanskiej rubiezy obrony nieprzyjaciela (14-17
czen); drugi - rozwiniecie natarcia, wyjScie nad Odrq i uchwycenie przyczolkow na jej zachodnim brzegu (19 styczen - 3 luty). W nowszych
opracowaniach przygotowanych na podstawie dostepnych dziS dokumentow uznaje sie, ze taki podzial jest odpowiedni dla przebiegu operacji grupy frontow, tj. 1 Frontu Bialoruskiego i 1 Frontu Ukrainskiego. Natomiast rozpalrujqc operacje frontowq 1 Frontu Bialoruskiego, nasuwajq
siq inne wnioski. Plan operacji 1 Frontu Bialoruskiego zakladal dzialania
do rubiezy Poz~ania.Wykonujqc zadanie blizsze, front mial wyjSC w
dniu 25-26 stycznia na rubiek Piotrkow, Zychlin, Ebdi. W wyniku realizacji zadania nastepnego mial rozwinqk natarcie w ogblnym kierunku
na Poznan. Dopiero wyniki osiqgniqte przez wojska 1 Frontu Bialoruskiego, 1 Frontu Ukrainskiego, jak rciwniez 2 Frontu Bialoruskiego - pozwo1:ly na podjecie Naczelnemu Dowodztwu Armii Radzieckiej decyzji o
mozliwoSci przejScia 1 Frontu Bialoruskiego i 1 Frontu Ukrainskiego niema1 bezposrednio po zakonczeniu realizowania operacji do uderzenia na
Berlin. Wyrazem tego byla m.in. ogloszona w dniu 23 stycznia decyzja
marszalka Zukowa o rozwiniqciu operacji frontu do rzeki Odry.
Z rozwoju operacji oraz wykonywanych przez front zadan dajq siq
wyodrqbnik trzy etapy: pierwszy - to wykonanie zadania blizszego, mniej
wiqcej do 18 stycznia; drugi - wykonanie zadania nastqpnego, do 25-26
stycznia, wyjScie w obszar Poznania i wykonanie zadan planowanej operacji; trzeci etap, zaplanowany w trakcie trwania operacji - wykonanie
zadania dalszego do 3 lutego. W kazdym z tych etap6w realizowane byly
odrqbne cele. W pierwszym - rozbicie nadwiilanskiego zgrupowania
wojsk nieprzyjaciela; w drugim - rozwiniqcie powodzenia i poScig za rozbitym wrogiem; w trzecim - rozbicie podciqganych pospiesznie odwod6w operacyjnych nieprzyjaciela, przelamanie nadgranicznych umocnien,
wyjscie nad Odrq i uchwycenie na iliej przyczblkbw. W konsekwencji,
realizacja trzeciego etapu operacji wislansko-odrzanskiej 1 Frontu Bialoruskiego miala stworzyt warunki do bezposredniego uderzenia na Ber-
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lin. Mimo wykonania tych zadan przez 1 Front Bialoruski warunki do
uderzenia na Berlin nie zaistnialy. Przyczynq tsgo stanu rzeczy bylo
opoinienie wykonania zadan przez 2 Front Bialoruski i odsloniecie prawego skrzydla 1 Frontu Bialoruskiego. W tej sytuacji na Berlin mozna
bylo uderzaC dopier0 po zlikwidowaniu niemieckiej grupy armii ,,WjslaV
dzialajqcej na Pomorzu, co nastqpilo w marcu 1945 roku.
Ofensywa zimowa 1945 roku wywarla niezwykle doniosly wpfyw na
losy Polski i Europy, na uklad sil w skali swiatowej. Dla naszego narodu
oznaczala ona wyzwolenie z jarzma okupacji mieszkancow srodkowej, poludniowej, zachodniej i polnocnej Polski, skrocenie ich cierpien, a w wielu przypadkach wrecz biologiczne ocalenie. iolaierz polski z honorem
przeszedi na wspolnym szlaku bojowym przez kolejnq probe ogniowq
braterstwa broni z Armiq Radzieclrq - braterstwa we wspolnej walce
ze wspjlnym wrogiem, o cele wspolne w swej istocie na caly nowy okres
naszej historii.
Ziemie polskie wyzwolone w wyniku ofensywy styczniowej, jak rowniei w r. 1944 byly zdewastowane, przedstawiaiy rui12c: pod wzgledem
gospodarczym. 0kuy;ant zniszczyl lub wywiozl urzqdzenia przemyslowe,
sprzet kornunikacyjny, zasoby zywnosciowe. PJa niektorych terenach stosowal polityl;? spalonej ziemi. W tych trud~iychwarunkach szczegolnie
cenna dla Polski byla pomoc ZSRR. Jeszcze dymily zgliszcza, gdy na tereny wyzwolone nadchodzily ze Zwiqzku Radzieckiego transporty zboza,
mqki, sprzqt m'edyczny, surowce, sprzet techniczny i komunikacyjay.
W tym samym czasie specjalne jednostki Arinii Radziecluej braly
udzial w odbudowie komunikacji i systemu lqcznosci, w odbudowie zniszczonych mostow. Saperzy radzieccy prowadzili trudnq i niebezpiecznq
akcje rozminowywania miast i osiedli, obiektow przemyslowych. Jednostlri saperskie pomagaly nastepnie w porzqdkowaniu portow, w rozminowywaniu wod Baltyku. Do Polski przybywali specjalisci radzieccy oraz
ekipy rzeczoznawcow, ktbrzy uczestniczyli w ~ajtrudniejszympierwszym
okresie odbudowy. Natomiast na Ziemiach Odzyskanych radzieckie komendantury pomagaly w uruchamianiu zycia gospodarczego oraz zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa repatriantom i osadnikom. Na wielu obszarach siewy wiosenne dokonane zostaly przez iolnierzy polskich i radzieckich.
Z punktu widzenia podstawowych procesow politycznych ofensywa
zimowa 1945 roku rozstrzygnela kwestiq dla narodu i panstwa polskiego
najzywotniejszq: przywrocila Macierzy ziemie niegdys odebrane, umozliwiajqc ich zjednoczenie w piastowskich granicach. Nad Odrq, Nysq i Baltykiem wkopane zostaly slupy graniczne, wyznaczajqce p6lnocne i za-

*

180

HENRYK STANCZYK

-

chodnie granice naszej ojczyzny - granice, kt6re staly siq nieodlqcznq
i nienaruszalnq czesciq pokojowego ladu w Europie. Etapami na drodze
stanowienia tego ladu byly kolejno Jalta i Poczdam: o jego trwalosci rozstrzygnql dlugi proces przebiegajqcy pod wplywem nieustannej ofensywy
pokojowej socjalizmu. Uwienczeniem tego procesu staly siq ostatnie lata
z fundamentalnyini dokonaniami, przyblizajqcymi krok za krokiem przyszte decyzje Europejskiej Konferencji Bezpieczenstwa i Wspolpracy. Nie
ulega wqtpliwosci, i e dokonania te w wielkiej mierze byly i sq uwarunkowane zmianami w ukladzie sil, ktorym torowala droge Armia Radziecka swym heroicznym wysilkiem w zmaganiach z hitleryzmem - w ich
ostatniej fazie, kiedy bezposrednio rozstrzygaly sie losy zwyciestwa.
Takie sq w ogromnym skr6cie przeslanki nakazujqce traktowak zimowq ofensywe roku 1945 jako wszechstronnie wazny etap na drodze
!rsztattowania i umacniania Polski Ludow@j, XOZWQ~U je j przyjaiini ze
Zwiqzkiem Radzieckim i biudowy tmalego pkoju n a naszyrn kmtyaencie. Wydarzenia owego akresu ,nalezq do genezy dnia dzisiejszego, kt6ry
pozwala tym lzpiej docenie ich historyemy m a r .

