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Z okazji  60 rocznicy zakończenia  II Wojny Światowej przedstawiam losy
wojenne jednego z szeregowych  żołnierzy 

walczących o wyzwolenie Polski spod okupacji  hitlerowskiej.

Żołnierzem tym jest mój ojciec – Wacław Basałygo.

Kanonier Wacław Basałygo s. Antoniego  ur. 25.05. 1920 r.
Żołnierz 2 Dywizji Artylerii – 7 Brygady Artylerii Haubic

47 pułk artylerii haubic 122 mm, pluton zwiadu.
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Rozdział 1 - Wstęp.

 W   chwili   wybuchu  II  Wojny  Światowej  Wacław  Basałygo  nie  był
jeszcze powołany do wojska. Wybuch wojny zastał go w domu w Zahornikach
pow.  Oszmiana  woj.  Wilno.   Tam do  1944  roku   działał   w  partyzantce  AK
w okręgu  wileńskim.  Partyzancką  przysięgę  wojskową  składał  przed  dowódcą
o pseudonimie KIERAT (Jan Aleksiuk). Działali w leśnych kompleksach okolic
Oszmiany i Puszczy Rudnickiej. Wchodzili w skład 8 Oszmiańskiej Brygady AK
dowodzonej  przez  por.  Witolda  Turonka  ps.  „TUR”.  Brał  udział  w  różnych
akcjach  między  innymi  w  zabezpieczaniu  akcji  na  Murowaną  Oszmiankę.  Po
Akcji Ostra Brama -  w połowie lipca 1944 roku AK na Wileńszczyźnie  została
rozwiązana. Po  przejściu  frontu  został  powołany  przez  RKU  Oszmiana  do
nowotworzonego  Wojska  Polskiego.  Los  przydzielił  go  do  plutonu kierowania
zwiadu  pułkowego  47  pułku  artylerii  haubic  122  mm  --  7  Brygady  Artylerii
Haubic  --  2  Dywizji  Artylerii.  2  DA  tworzona  była  jako  Odwód  Naczelnego
Dowódcy Wojska  Polskiego.  W tej  książeczce  opisuję  szlak  bojowy 2  DA ze
szczególnym  uwzględnieniem  szlaku  bojowego  47  pułku  artylerii..
Charakterystyka  działań  bojowych   prowadzonych  przez  2 DA w pełni  oddaje
warunki w jakich przyszło walczyć na froncie  jednemu z wielu tysięcy żołnierzy
koalicji  antyhitlerowskiej  -  Wacławowi  Basałygo.  W  czasie  formowania  tej
dywizji formowano również 2 Armię Wojska Polskiego.  2 Armia WP wspólnie
z 2 DA walczyła na 1 Froncie Ukraińskim na kierunku Drezna i Pragi..  Dlatego
też  omawiając  szlak  bojowy  2  DA  będę  równolegle  omawiał   szlak  bojowy
2 AWP, Armii, która walczyła na terenie Dolnego Śląska, Saksonii  i północnych
Czech..

Rozdział 2 - Pobór
A. Plan rozwoju Wojska Polskiego do końca 1944 roku.

Wstępny  plan  rozbudowy  WP  został  w  bardzo  ogólnej  formie
naszkicowany przez gen. bryg.  Michała Rolę - Żymierskiego na pierwszej  jego
audiencji  u  Stalina  na  Kremlu  6  lipca  1944  roku.  Gen.  Żymierski  stwierdził
wówczas, że jeśli Polska otrzyma uzbrojenie i wyposażenie oraz pomoc kadrową,
to będzie w stanie wystawić milionową armię. Na przełomie lipca i sierpnia  po
konsultacjach  polsko  -  radzieckich  opracowano  plan  rozwojowy  WP,   który
oprócz instytucji centralnych i kierowniczych WP zakładał utworzenie Frontu WP
o następującej strukturze:
- dowództwo
- trzy armie  (15 dywizji piechoty)
- 4 korpusy pancerne
-  15 brygad artylerii
- 2 dywizje artylerii
- korpus lotniczy
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Naczelny Dowódca WP
gen. broni Michał Rola Żymierski

- 3 brygady saperów
- 3 brygady zaporowe
- 3 dywizje artylerii plot
- 3 brygady pancerne
- 3 pułki czołgów ciężkich
- 50 – 60 ruchomych szpitali polowych
-  4 pułki łączności
-  inne pomniejsze jednostki

W skład jednej armii miało wejść 5 dywizji piechoty, korpus pancerny,
pczc, pięć BA, BSap, pułki łączności i inne. Była to struktura oparta na wzorze
1  AP  w ZSRR.  W  dyspozycji  dowódcy  Frontu  miały  pozostać  dwie  dywizje
artylerii,  KPanc, i  KLot.   W końcu grudnia WP miało osiągnąć około 400 tyś.
żołnierzy. W pierwszej połowie sierpnia 1944 roku – ze względu na ograniczone
możliwości produkcyjne ZSRR – dokonano korekty stanu do 300 tyś. żołnierzy.
Dokumentami organizacyjnymi  były:

- dyrektywa SG AR   nr org.1/311755 ss. z 13 sierpnia 1944 określająca
ramy strukturalno-organizacyjne WP.

- dyrektywa SG AR  z 3 października 1944 r. jako uzupełnienie pierwszej
dyrektywy.

Całość przedsięwzięć zamierzano zrealizować w 3 etapach:
 
1 etap: -  do 15 września miano sformować instytucje centralne i kierownicze
WP, administrację oraz dowództwa 2 i 3 armii, większość jednostek 7,8 i 9 DP,
9  BAPpanc,  3  DAPlot,  1  BM,  5  spczc,  2  i  4  BSap,  2  BZapor.   Zakładano
powiększenie stanu liczebnego WP o 85 tyś.  żołnierzy.

2 etap - do 1 listopada miano sformować pozostałe jednostki wojsk lądowych, tj:
10, 11 i 12 DP, 2 DA, 14 BAPpanc, 5 BSap, 3 BZapor, 6 spczc.  Stan wojska miał
wzrosnąć o dalsze 49 tyś. żołnierzy.

3 etap - do 1 grudnia 1944 r. miano powołać 1 MKL o stanie etatowym 6 tyś
żołnierzy. 
Dowódcą  Frontu  miał  zostać  naczelny  dowódca  WP  gen.  Żymierski.
Uwzględniając   liczebność  Armii  Polskiej  w  ZSRR około  114 tyś.   żołnierzy
potrzeby wojska wynosiły ok.  186 tyś.  żołnierzy.  45% potrzeb miała stanowić
piechota, 11 % artyleria. Inne rodzaje wojsk stanowiły od 2 do 10 % stanu.
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Poborowi idą do wojska

B. Możliwości mobilizacyjne Polski w roku 1944.

Na wyzwolonym terytorium Polski  w 1944 roku mieszkało 5 630 tyś.
osób. W roku 1944 przeprowadzono pobór roczników 1921 – 1924 oraz rejestrację
roczników 1911 – 1920 i 1925.  Podstawą mobilizacji był  dekret  PKWN z 15
sierpnia 1944 roku.  W myśl tego  dekretu miano w dniach od 20 do 31 sierpnia
powołać poborowych urodzonych w latach 1921 – 1924. W dniach od 1 do 20
września  przeprowadzono  rejestrację  mężczyzn  urodzonych  w  latach  1911  –
1920 . Osoby , które miały stawić się
do  poboru  winny  być  zaopatrzone
w żywność  na 10 dni,  dwie  zmiany
bielizny,  przybory  do  jedzenia
i przybory toaletowe. Za terminowość
realizacji  poboru odpowiadały MO i
SB.  W  ostatniej  dekadzie  września
opracowano                     i
wprowadzono   w  życie  Kodeks
Karny  WP,  który  określał
odpowiedzialność za uchylanie się od
obowiązku służby wojskowej. 
Przepisy te ułatwiały pracę MO  i SB.

 Zmobilizowani przez RKU  poborowi mieli  być  kierowani  w systemie
zorganizowanym grupami  po 300 – 400 ludzi  do dyspozycji  jednostek.  Do 12
września  zmobilizowano  zaledwie  45198  rezerwistów  i  poborowych,  do  3
października  -  58984  a  do  połowy  października   -  66198.  Tak  więc  po  2
miesiącach mobilizacji zdołano zrealizować 49 % planowanych potrzeb. Do końca
października  wcielono  71025  poborowych.  Około  23  %  zgłoszonych  do
mobilizacji  zwolniono  z  czynnej  służby,   w  tym  10  %  reklamowani,  8  %
odrzucone przez komisje lekarskie a 5 %  ze względów rodzinnych. Sytuacja ta
zmusiła  (24 października)   ND WP do zmniejszenia stanów etatowych dywizji
piechoty  do  9,5  tyś  żołnierzy.  Zrezygnowano  też  z  tworzenia  3  Armii  WP.
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Dodatkową mobilizację postanowiono przeprowadzić od 27 listopada. Mobilizacja
trwała do 2 grudnia 1944 roku.  Z roczników podlegających poborowi wcielono
125 654 żołnierzy.

Wraz z rozwojem wojska wzrosło zapotrzebowanie na środki transportu.
Dlatego  też  zapotrzebowanie  to  pokryto  w  sposób  poboru  koni  i  wozów
z uprzężą. Pierwsza próba poboru koni przeprowadzona we wrześniu  nie dała
pożądanego rezultatu.  Drugą, zasadniczą akcję poboru koni przeprowadzono od 6
października.  Mobilizacji  podlegały  konie  w  wieku  od  4  do  12  lat  (  później
podniesiono granicę do 15 lat), wozy parokonne na żelaznych osiach z kompletną
uprzężą szorową. Na opłatę tego poboru ND WP przeznaczyło 150 mln. zł (18,6 %
całego  budżetu  WP  w  drugiej  połowie  1944  roku).  W  ustalonym  terminie
wcielono tylko 9093 konie i 672 wozy z uprzężą  (ok. 55% planu.). W tej sytuacji
dokonano zakupu 500 koni w Mongolii..  Po sprowadzeniu tych koni do Polski
okazało  się,  że  nie  są  one  przyuczone  do  zaprzęgu.  Z  dalszych  zakupów
zrezygnowano. Do końca 1944 roku zmobilizowano 14798 koni (90 % planu) oraz
1252 wozy z uprzężą. Po zaniechaniu formowania 3 armii liczba zmobilizowanych
koni wystarczyła na potrzeby WP.

Na  ziemiach  zabużańskich  mobilizację  prowadziły  radzieckie  organy
administracji  wojskowej.  Do grup mobilizowanych dołączali  również ochotnicy
nie objęci mobilizacją. Władze radzieckie mobilizowanych Polaków kierowały do
Polski bez badań lekarskich. Wielu przybyłych było chorych na świerzb, wszawicę
i choroby weneryczne. Wszystko to powodowało wzrost żołnierzy nieliniowych w
jednostkach zapasowych. Ponadto  władze radzieckie zastrzegły,  że przysyłanych
Polaków  traktują  jako  przesiedleńców  i  po  demobilizacji  nie  będą  przyjęci
z powrotem do ZSRR.

C. Tworzenie armii.

Dekret KRN z 21 lipca 1944 roku powołał do życia Naczelne Dowództwo
WP.  Obsadę  etatową  przedyskutowano  w  Moskwie  przez  delegację  KRN  dla
Obszarów  Wyzwolonych.  Naczelnym  Dowódcą  WP  został  gen.  Michał  Rola-
Żymierski, zastępcami zostali: gen. Aleksander Zawadzki i gen. Zygmunt Berling,
Szefem  Sztabu  Głównego  WP   został  płk  inż.  Marian  Spychalski.  Było  to
gremium bardziej polityczne niż fachowe. Dowódcą artylerii WP został gen. dyw.
Bolesław  Czarniawski.  Od  4  .12.  1944  roku  dowódcą  wojsk  pancernych
i  zmotoryzowanych  został  gen.  bryg.   Jan  Mierzycan,   z  pochodzenia  Polak,
urodził się w 1910 roku w Dniepropietrowsku.

Naczelne  dowództwo rozpoczęło  formowanie  2 Armii  rozkazem ND WP nr 3
z 8 sierpnia 1944 r. 
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Droga,  jaką przebył Wacław Basałygo  podczas poboru do wojska.
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Wacław Basałygo zmobilizowany został 10 X 1944 roku przez RKU Oszmiana     
i wcielony do 47 pułku artylerii haubic 122 mm, do plutonu kierowania pułku jako
zwiadowca kanonier.

Rozdział 3 -  2 A W P

Dowódcą  2  Armii  został  gen.  Karol  Świerczewski.
Dowodził nią do 25 września 1944 roku. Od tego okresu
dowodzenie przejął gen. dyw. Stanisław Popławski. Gen
Karol  Świerczewski  został  dowódcą  nowo  formowanej
3  armii  WP.  Jednakże  w  wyniku  podjęcia  decyzji
o  zaniechaniu  formowania  3  armii   gen.  Karol
Świerczewski  wrócił  na  stanowisko  dowódcy  2  Armii.
Dowódca 2 AWP rozkazem nr 14 z 23.09.1944 r. nakazał
dowódcom  dywizji  zorganizować  po  jednym  plutonie
karnym  w  składzie  4  drużyn  –  w  tym  drużynę  dla
oficerów.  Miały  one  istnieć  do  czasu  zorganizowania

w armii kompanii karnej.

Zakwaterowanie. Do  zakwaterowania  tak  wielkiej  ilości  ludzi  brakowało
pomieszczeń  koszarowych.  Kwater  musiano  szukać  w  budynkach  szkolnych
i użyteczności publicznej oraz w zabudowaniach wiejskich.

Uzbrojenie. Zasadniczym  uzbrojeniem   piechoty  była  indywidualna  broń
strzelecka  – ręczne  karabiny i  pistolety maszynowe granaty ręczne,  rkm, ckm,
rusznice ppanc, granaty ręczne różnego typu i przeznaczenia. Artylerię cechowała
duża siła ognia, duża donośność oraz zdolność manewrowa (cała artyleria 2 AWP
miała trakcję mechaniczną) sprzętem i ogniem. Sprzęt był nowoczesny. Artyleria
mogła  przykryć  swym  ogniem  cały  główny  pas  obrony  nieprzyjaciela  (od
zwalczania celów na przednim skraju  do niektórych celów położonych w głębi
obrony nieprzyjaciela). Zadanie niszczenia celów położonych w głębi obrony n-
pla wykonać mogła tylko artyleria ciężka występująca na szczeblu armii. Rola ta
przypadła 2 dywizji artylerii. Ogień jej dział skutecznie wzmacniał obronę armii
i  zabezpieczał  działania  zaczepne.  Sprzęt  był  taki,  że  zapewniał  wydłużenie
i  wzmocnienie  ognia  poszczególnych  dywizji  piechoty.  Dlatego  tą  dywizję
nazywano dywizją przełamania.

Charakterystyka stanu osobowego. W dniu 1 stycznia 1945 roku armia liczyła
55909 żołnierzy. W dniu 1 kwietnia 1945 roku  armia liczyła już 89983 żołnierzy.
Polacy stanowili 92,5% armii, Rosjanie - 4,3 %, Żydzi – 1,2 %, Ukraińcy – 1 %.
Do 35 roku życia było 81,5 % żołnierzy.

5 DP   rozpoczęto formować 5 lipca 1944 roku w Żytomierzu na Ukrainie, skąd na
początku września została  przegrupowana w rejon Trzebieszowa (ok 15 km na
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wschód od Łukowa). W Żytomierzu 5 DP dowodził płk Gabriel Walikowski, a od
13 września 1944 roku gen. bryg.  Aleksander Waszkiewicz. Gen. Waszkiewicz
urodził  się  w  Białymstoku  w  1901  roku.  Od  18  roku  życia  służył  w  Armii
Czerwonej. Do 5 DP przybył ze stanowiska zastępcy dowódcy dywizji piechoty.

7  DP kilkakrotnie  zmieniała  miejsce  formowania.  Rozpoczęto  ją  formować
w Lublinie w dawnych koszarach 8 pp a od 4 września 1944 r.  przegrupowano ją
w okolice Krasnegostawu. Natomiast od połowy października przeniesiono ją na
zachód od Radzynia Podlaskiego. Pierwszym dowódcą dywizji był płk Piotrowski,
od 13 września płk Józef Melder  a od 10 października  płk Prus Więckowski.
Urodził się w Starym Konstantynowie  na Wołyniu w 1889 roku. Ukończył Szkołę
Artylerii. W WP od 1918 roku  - jako ochotnik – szeregowiec ułan. W 1920 roku
został mianowany podporucznikiem. Do stopnia pułkownika awansował w 1932
roku  i  objął  stanowisko  zastępcy  dowódcy  Mazowieckiej  Brygady  Kawalerii.
Z nią brał udział w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji ukrywał się. W nocy
z  12  na  13  października  w  31  pp  doszło  do  masowej  dezercji.  W  tę  noc
zdezerterowało 1125 żołnierzy. Powodem była pogłoska propagandy londyńskiej,
że  dywizja  ma  zostać  wywieziona  na  Sybir.  Po  pewnym  czasie  duża  część
dezerterów powróciła do koszar. 

8 DP rozpoczęto  formować  w rejonie  Siedlec  na  bazie  przybyłego  z  Wołynia
zgrupowania partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła”  pod dowództwem ppłk.
Roberta Satanowskiego. W ostatnich dniach sierpnia nowym dowódcą został płk
Wasyl  Gulida,  oficer  radziecki  polskiego pochodzenia.  16.09 dowodzenie objął
płk  Jan  Iwanczura  oficer  radziecki.   To  dowodzenie  oraz  propaganda
prolondyńska doprowadziły do dezercji ok. 50 % zgrupowania z bronią w ręku.
Napiętą  sytuację  rozładował  dopiero  ppłk  Satanowski.  Od  21.  11  dowodzenie
objął płk  Józef Grażewicz,  ur. w 1906 roku w Symferpolu. Rosjanin . Dowodził
dywizją do końca wojny.

9 DP zaczęto tworzyć 3 września  w Białymstoku. Pierwszym dowódcą był płk
Aleksander  Sadowski,  następnym  (od  23  .09.  44)  był  płk  Aleksander  Łaski.
Z pochodzenia Polak,,  syn powstańca z 1863 roku.

33  samodzielny  zmotoryzowany  batalion  pontonowo-mostowy formowano
w Lubartowie. Z dniem 10. 10 1944 r. batalion wszedł w skład 3 B. Pont-Most.

3 samodzielny batalion obrony przeciwchemicznej  formowano w Zamościu.

5 samodzielny  pułk  czołgów ciężkich formowano  w Chełmie  (dowódca  ppłk
Teodor Rogacz).

inne jednostki formowano przy sztabie w Lubartowie.
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 Artyleria. Dowódca  artylerii  był  jednocześnie szefem sztabu armii.  Dowódcę
artylerii  armii obsadzono 30 sierpnia 1944 r. Został  nim gen. bryg.  Jan Pyrski.
Z pochodzenia Polak, urodzony w Radomiu. W 1914 roku wywieziony z rodziną
do Rosji. W Armii Radzieckiej służył od jej powstania, przez cały czas w artylerii.
Ukończył  akademię  wojskową,  w  której  później  wykładał  taktykę  artylerii.
Formowaniem jednostek  artylerii  2 AWP zajął się osobiście dowódca artylerii
WP  gen.  Czarniwaski.  2AWP  miała  niewystarczającą  ilość   artylerii,  wojsk
pancernych  i  inżynieryjno-saperskich.  Dlatego  na okres  walk wzmocniono ją 2
dywizją  artylerii,  14  brygadą  artylerii  ppanc  i  radzieckim 98 pułkiem artylerii
rakietowej,   1  korpusem pancernym,  i  trzema radzieckimi  batalionami inż-sap.
W dowództwie artylerii armii było 71 osób.

9  samodzielna  brygada  artylerii  ppanc. Była  formowana  w  rejonie  Chełma
( dowódca płk Skugarewski).

3 dywizja  artylerii była  formowana  w rejonie  Głuska  (3  km na  południe  od
Lublina) (dowódca płk Kurenkow).

Struktura organizacyjna 2 AWP.
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Dowództwo armii

ARMII

D-ctwo artylerii

D-ctwo w panc.

Szef. w. inż-sap.

Szef. sł chem.

Szef. łączn.

Kwatermistrz.

Kadry,  Informacja,  Prokuratura,  Sąd

Sztab

Zarz. pol-wych

5 DP

7  DP

8 DP

9 DP

2 DA, 3 DA Plot, 9 BAPpanc
14 BAPpanc, 3 pm, 8dparl, 3barl 

1 KPanc, 16BPanc, 5pczc, 28papanc

4BSap.

3 bopchem

4 pł

10 DP



3AWP

6 DP rozpoczęto formować 5 lipca 1944 r w Baranówce koło Żytomierza pod
dowództwem płk Iwana Kostiachina, a od 4 września płk Gienadija Szejpaka. Jest
to  dywizja,  która  etatowo  była  w  składzie  3  Armii.  Do  6  października  była
w składzie 2 AWP, do 15 listopada w 3AWP a ostatecznie przydzielono ją do
1AWP.

10  DP   rozpoczęto  tworzyć  w  Rzeszowie  6  października.  Dowódcą  został  płk
Andrzej  Czartoryski.  Po  rozformowaniu  3  AWP   dywizja  była  w  odwodzie
NDWP. W lutym 1945 roku włączono ją w skład 2 AWP.

Z chwilą rozformowania 3 AWP zaniechano budowy Frontu Polskiego.

Tuż przed operacją berlińską w skład 2 AWP włączono 2 DA i 1 KPanc.

Artyleria.
Jednym z ważniejszych  ogniw kierowania i dowodzenia WP było Dowództwo
Artylerii.  Zorganizowano je na podstawie rozkazu ND WP nr 22 z 10 września
1944 roku według etatu dowództwa artylerii frontu nr 02/401. Dowódcą artylerii
został gen dyw.  Bolesław Czarniawski, który zgodnie z etatem był jednocześnie
zastępcą  ND  WP  do  spraw  artylerii,  artylerii  przeciwlotniczej,  zaopatrzenia
artyleryjskiego  oraz uzbrojenia.
Dowództwo artylerii składało się z kierownictwa oraz sztabu i liczyło łącznie 37
osób. W podległym zaopatrzeniu artyleryjskim było  44 osoby  a w Departamencie
Uzbrojenia 38 osób.
Formowanie jednostek artylerii - do 15 września 1944 miało powstać dowództwo
artylerii 2 i 3 armii WP,  3 i 4 DAPlot, 9 BAPpanc, 1 BM oraz artyleria 7,8 i 9 DP.
W drugiej fazie - do 11 listopada miały powstać pozostałe jednostki artyleryjskie.
Łącznie miano sformować jedną dywizję artylerii przełamania, 2 dywizje art. plot,
5  brygad art.  i  moździerzy,   artylerię  6 dywizji  piechoty,  2 samodzielne pułki
moździerzy,  pułk  i  dywizjon  art.  plot,  4  dywizjony  specjalne  i  4  kompanie
obserwacyjno-meldunkowe.
Rozkazem  ND  WP  nr  50/z  z  10  października  dokonano  podziału
i podporządkowania  artylerii.  W dyspozycji  ND WP miały pozostać 2 dywizja
artylerii,  2 i 3 BAH ze składu 1 armii WP.  Rok 1944 był szczytowym rokiem
rozwoju artylerii.  W celu zapewnienia dopływu kadry do jednostek utworzono:
-  5 lipca 1944  Szkołę Podchorążych Artylerii   o stanie 1500 osób, następnie
przeniesiono  ją  do  Chełma,  gdzie  2  grudnia  przemianowano  ją  na  Oficerską
Szkołę Artylerii  a od połowy marca 1945 roku na OSA nr1.
- 15 marca 1945 roku Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu ( do końca 1945 roku 
nie podjęła szkolenia).
- 10 października 1944 Kurs Chorążych Artylerii przy 21 zpart we Włodawie.
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2  Dywizję  Artylerii zaczęto  tworzyć  20  sierpnia  we  Włodawie  według  etatu
08/520 pod dowództwem płk Benedykta Nestorowicza jako odwód Naczelnego
Dowódcy.  W  skład  dywizji  wchodziły:  dowództwo,  6BAL,  (43,  45  i  48  pal)
7BAH  (44,  47  i  50  pah),  8BAC   o  organizacji  dywizjonowej,  pododdziały
dowodzenia  i  tyłowe.  Dywizja  etatowo  liczyła  5732  żołnierzy  w  tym:  679
oficerów,  1414  podoficerów  i  3639  kanonierów  oraz  168  dział   w  tym:  36
haubicoarmat 152 mm, 60 haubic 122 mm i 72 armaty 76 mm. Wręczenie broni
odbywało  się  w  sposób  uroczysty.  Na  stołach  przykrytych  biało-czerwonym
płótnem ułożono broń ręczną i maszynową.   Działa i haubice stały obok. Broń
ręczną i maszynową wręczano żołnierzom  osobiście, natomiast działa i haubice
przekazywano dowódcom tych dział.
Mimo wielu trudności artyleria odwodu ND WP rozwijała się dynamicznie.  Od
sierpnia  do  grudnia  2  dywizja  została  całkowicie  sformowana.   Artyleria  była
jedynym rodzajem wojsk, który w pełni  rozwinął się i  przygotował  do działań
frontowych.  Dywizja  stanowiła  poważną  siłę  ogniową:  jednocześnie  mogła
ześrodkować ogień na obszarze 72 ha, stworzyć wał ogniowy o szerokości 3120
m,  stały  ogień  zaporowy  7680  m,  ruchomy  ogień  zaporowy  4200m,
obezwładnienie artylerii n-pla liczącej do 42 baterii.
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Gen. bryg. Benedykt Nestorowicz 
dowódca 2 DA



Druga Dywizja Artylerii   (po zakończeniu wojny została nazwana Łużycką)
d-ca: gen. bryg. Benedykt Nestorowicz

skład:
- 6 Brygada Artylerii Lekkiej - d-ca: płk. Michał Aguriewski
- 7 Brygada Artylerii Haubic - d-ca: płk.  Jan Kusznarewicz
- 8 Brygada Artylerii Ciężkiej - d-ca: płk.  Anastazy Szczadrin

uzbrojenie:
- działa 76 mm - 72 szt.
- haubice 122 mm - 60 szt.
- haubicoarmaty - 36 szt.

stan osobowy Dywizji wynosił ok. 5700 ludzi

Struktura organizacyjna 2 DA.
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43

45

48 pal

44 pah

47 pah

50 pah

1
2

3dyw

2 DA

6 BAL 7 BAH 8 BAC 6dpart
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122 mm lekka polowa haubica wz. 1909/37 r.,L/14,
 Dane  balistyczne:  D=8900m,  Q  poc.  21,76  kG,  Vo =  364  m/s,  nabój
składany, ładunek zmienny, 
Dane konstrukcyjne:  lufa  haubicy 1909 r.  L/14  1700 mm, łoże kołowe,
jednoogonowe:  p= -10 + + 430, k= 40, Qb= 1450 kG,  
Dane eksploatacyjne: s = 4 strz/min, trakcja 8-konna, Va= 14 km/h, obsługa
7.

122 mm lekka haubica polowa wz. 1910/30 r., L/12,8
Dane balistyczne: D=8900m, Q poc. = 23kG, V0=380 m/s, nabój składany, 
ładunek zmienny.
Dane konstrukcyjne: lufa L/12,8 =1560 mm, zamek śrubowy, łoże kołowe 
jednoogonowe, p= -20 + + 450, k=50, 
Dane eksploatacyjne: s=4 strz/min, trakcja 8-konna, Va=10 km/h, obsługa 7.

Płk Jan Kusznarewicz
d-ca 7 BAH

ks. Domański
kapelan 2 DA



Haubica M-30 kaliber 122 mm Ciężar: 2350-2500 kg. Donośność: do 12 
km. Szybkostrzelność: 5-6 strz/min, waga pocisku: 13-23 kg

Rozdział 4  – szkolenie.

Podczas gdy 1 AWP walczyła nad środkową Wisłą, 2 AWP po okresie
formowania rozpoczęła szkolenie. Zgodnie z rozkazem gen K. Świerczewskiego
armia  miała  rozpocząć  15  września  półtoramiesięczny   program  szkolenia.
Programu  tego  nie  udało  się  wykonać  w  terminie.  Dodatkowo  termin  ten
przesuwany  był  aż  o  2  miesiące.  Na  efektach  szkolenia  zaciążyły  braki
materiałowe,  szczególnie  obuwia  i  umundurowania  oraz  środków  transportu.
Przykładowo jeszcze w połowie stycznia 1945 roku w 9 DP około 20 – 25 %
żołnierzy odbywało ćwiczenia na zmiany z powodu braku obuwia. Podobnie było
we wszystkich dywizjach.

Artyleria  stanowiła podstawowy środek wsparcia  i  osłony piechoty.  Zajmowała
ważne  miejsce  w  szkoleniu  bojowym  związków  armijnych,  taktycznych
i oddziałów piechoty. Mimo wielu trudności  kadra stosunkowo szybko nauczyła
kanonierów  przede  wszystkim  podstawowych  zasad  obsługiwania  sprzętu,
prowadzenia ognia  oraz  minimum zasad toczenia walki.  Na efektach  szkolenia
zaciążył przede wszystkim brak transportu. Często musiano wypychać działa na
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122 mm lekka haubica polowa wz. 1938 r., L/23 (m-30)
Dane balistyczne: D=11800 m, d=600m, Qpoc.=21,76 kG, V0= 515m/s, Nabój 
składanym ładunek zmienny.
Dane konstrukcyjne: lufa klb. 121,92 mm, L/22,7 = 2800 mm, zamek śrubowy, 
łoże kołowe, dwuogonowe, rozstawne, p= -30 = + 63,50 k=490, h0+1200 mm, 
l0+960+1100 mm. Ciężary: Qb+2450 kG, Qm=2500 kG, Ql+725 kG, 
Dane eksploatacyjne: trakcja motorowa (dawniej konna), Va=50 km/h, s=6 
strz/min, obsługa 6.



Nauka musztry

ćwiczenia i działoczyny ręcznie.  Cechą charakterystyczną szkolenia było to,  że
duży  nacisk  kładziono  na  walkę  z  czołgami  nieprzyjaciela.  Zaznajamiano
z  właściwościami  techniczno  -  taktycznymi  niemieckich  wozów  pancernych,
zwracając szczególną uwagę na miejsca szczególnie czułe na ogień artylerii. We
wszystkich  plutonach  ogniowych  przeszkolono  żołnierzy  niszczycieli  czołgów
w rzucaniu granatami przeciwpancernymi.

 Programy  artyleryjskie  przeforsowały  takie  układy  zadań,   które  w  efekcie
końcowym dawały umiejętność ogniowego wsparcia  piechoty i współdziałania
z nią, wsparcia ataku wojsk pancernych, osłony skrzydeł, prowadzenia skutecznej
walki z artylerią, czołgami i samolotami oraz niszczenia jego jednostek ogniowych
i  siły  żywej.  Już  od  szczebla  kompanii  piechoty  w  ćwiczeniach  brały  udział
pododdziały  artyleryjskie  ucząc  się  współdziałania.  Najwyższą  formą  były
wspólne ćwiczenia piechoty i  artylerii,  polegające  na ataku piechoty za wałem
ogniowym  artylerii..  Zajęcie  to  wymagało  niezwykłej   precyzji  artylerzystów
i dużej odwagi piechurów. Podobnie jak w piechocie, u artylerzystów dominowały
działania zaczepne. W szkoleniu dużą wagę zwracano  na czynności praktyczne
i zamienność funkcji.
W doskonaleniu umiejętności nowoprzybyłego uzupełnienia starano się uzyskać
taki poziom wyszkolenia, aby każdy z kanonierów znał swoje obowiązki i umiał
pracować przy powierzonych mu przyrządach. 
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Nauka strzelania



2DA szkolona była na następującym sprzęcie:

76  mm  armata  ZIS-3  wz.  1942.  Można  ją  było  stosować  jako  działo  ppanc,
(przebijalność  pancerza  do 89 mm) oraz  strzelać  z  niej  z  zakrytych  stanowisk
ogniowych. Była podstawową armatą dywizyjną w WP. Ciężar tej armaty wynosił
2150 kg.

122  mm  haubica  dywizyjna  wz.  1938  była  działem  wielostronnym
i  nowoczesnym.  Charakteryzowała  się  dużym  kątem  ostrzału  –  490 i  dużą
manewrowością.   Miała  niewielki  ciężar  (2500  kg)  i  ciągnik  samochodowy.
Donośność strzelania wynosiła 11 800 m. Stosowano do niej pociski o ciężarze
21,7 kg. Używano jej do niszczenia siły żywej odkrytej i zamaskowanej, ukrytej
w  schronach,  do  niszczenia  artylerii  przeciwnika,  a  przy  użyciu  pocisku
kumulacyjnego do niszczenia czołgów.

152 mm haubico  –  armata  wz.  1937 była  działem ciężkim.  Ważyła  7140 kg.
Donośność  do  17  300  m  ,  ciężar  pocisku  43,5  kg.  przeznaczona  była  do
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Egzamin po zakończeniu szkolenia

Ćwiczenia w strzelaniu 



Pluton zwiadu  47 pah – pierwszy z prawej leżący 
– kanonier Wacław Basałygo

zwalczania artylerii przeciwnika, niszczenia silnych umocnień, zwalczania celów
na dużej odległości, w tym kolumn wojsk pancernych i zmotoryzowanych. Można
ją także stosować do zwalczania czołgów ogniem bezpośrednim.

Artyleria  swym  zasięgiem  obejmowała  taktyczną  obronę  przeciwnika,  mogła
wykonywać różnorodne zadania; od zwalczania celów pojedynczych na przednim
skraju  obrony  przez  wykonanie  różnych  ześrodkowań  i  wału  ogniowego  do
zwalczania artylerii, kolumn wroga i innych celów rozmieszczonych na głębokich
tyłach. Sprzęt artyleryjski  był prosty  w konstrukcji  i niezawodny w działaniu.
Możliwości  artylerii  zwiększała  trakcja  mechaniczna.  Artyleria  była
podstawowym rodzajem broni, wspierającym działanie piechoty i czołgów na całej
głębokości natarcia.

Kultura. W  miejscach  stacjonowania  jednostek  organizowano  Towarzystwa
Przyjaciół  Żołnierza.  Wielką  akcję  rozwinęły  te  towarzystwa   przed  świętami
Bożego  Narodzenia  1944  roku.   Główną  uwagę  skupiły  na  zbieraniu  paczek
świątecznych dla żołnierzy: zebrano 28 985 paczek. Każda wieś, w pobliżu której
stacjonowała jednostka urządzała żołnierzom kolacje wigilijne. 

Reforma rolna. Opierając się na
instrukcji  GZPW  w  armii
zorganizowano  52  brygady  rolne
liczące  razem  130  żołnierzy.
Brygady  te  pomagały
w  parcelowaniu  majątków
obszarników  w  powiatach:
Siedlce,  Radzyń,  Lubartów
i Biała Podlaska.

Przysięga.  Przysięgi  składały
pułki  i  samodzielne  bataliony.
Dywizje,  które  miały
odpowiednie  warunki  terenowe
składały  przysięgi  w  skali
dywizyjnej. Oficerów radzieckich
obowiązywała  taka  sama
przysięga  jak  żołnierzy polskich.
Przysięgę odbierali dowódcy  dywizji, pułków, a w wypadku gdy dany dowódca
nie znał języka polskiego  - wyznaczony przez niego oficer polski. Na zakończenie
uroczystości  w  jednostkach  odbywały  się  wspólne  obiady  oraz  różne  imprezy
rozrywkowe  i  kulturalne.  Po  złożeniu  przysięgi  wszyscy  złożyli   podpisy
w specjalnej księdze.
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W dniu 20 XII  1944 roku Wacław Basałygo   awansowany został   do stopnia
bombardiera.
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Przysięga 

Defilada pododdziałów po przysiędze.



Rozdział 5 – Dyslokacja na front i walki na Pomorzu.

Z Włodawy dywizja maszerowała jako odwód Naczelnego Dowódcy WP
na  pomoc  walczącej  1  AWP  na  Pomorzu.  2AWP  otrzymała  zadanie  osłony
prawego  skrzydła  1 Frontu Białoruskiego, na wypadek  przeciwuderzenia GA
Wisła  z rejonu Stargardu Szczecińskiego.  21 lutego 1945 roku  ND WP nakazał
przegrupować 2AWP do rejonu Czarnkowa, Piły i Krzyża w terminie 25 luty do
13 marca. Porządek marszu: tylko prawą stroną drogi, przy zachowaniu odstępów
między  plutonami  5m,  kompaniami  10m,  odstęp  między  pojazdami  miał  się
równać  długości  jednego  zaprzęgu,  na  końcu  kolumny  batalionowej  miał
maszerować oficer - w dzień i w nocy.  Co 50 minut kolumna miała zatrzymywać
się na 10 minutowy odpoczynek.  Każdy żołnierz winien mieć przy sobie broń,
komplet  naboi  i  granatów.  Polecono  mobilizować  tylko  tyle  podwodów
cywilnych, ile potrzeba do przewiezienia amunicji.
Temperatura  dochodziła  niekiedy  do  –  20  0  C.  Drogi  były  zasypane  sypkim
śniegiem, który przy silnym, niekiedy porywistym wietrze tworzył liczne głębokie
zaspy. Podczas zamieci kierowcy tracili orientację, zjeżdżali z drogi, a kolumny
zatrzymywały  się.  Mimo  kłopotów  z  przebijaniem  się  przez  zaspy,
w jednostkach artylerii panowały znakomite nastroje a fakt wejścia na wyzwolone
tereny dodatnio wpłynął na morale żołnierzy. W czasie marszu panowała wzorowa
dyscyplina. Przez miejscowości żołnierze przechodzili krokiem defiladowym , ze
śpiewem na ustach.
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(-) Modlinger – kwatermistrz 
47 pah

por Wilhelm Szechner – z-ca 
ds. polit-wych. 7 BAH



Dyslokacja na front

Marsz.G. Żukow – dowódca 
1 FB

2  DA  do  walki  przystąpiła  w  marcu  1945  roku,  walcząc  w  rejonie
Drawna,  Chlebowa,  Łobza,  Reska,  Trzebiatowa  i  Szczecina-Dąbia.  W  ramach
1  Frontu  Białoruskiego  wraz  z  1  AWP  w  dniu  1  marca  rozpoczęto  natarcie
w  kierunku  na  Kołobrzeg.  2  DA  z  rejonu  Choszczna   osłaniała  natarcie  na
Goleniów  i  Kamień  Pomorski.  Pomocnicze  uderzenie   wykonała  również
w  kierunku  na  Szczecin  Dąbie.   Najcięższe
walki  toczono z 10 Korpusem SS i  11 Armią
Polowąw  rejonie  Nadarzyna,  Złocieńca  i
Białogardu.

W  dniu  2.03 obrona  niemiecka  została
przełamana na głębokość 30 km, 

W  dniu  4.03 wojska   1  FB  stanęły  nad
Bałtykiem  na  odcinku  od  Kołobrzegu  do
Dziwnowa.

 
6.03 rozbito główne siły 10 Korpusu SS i 11 A.
polowej

7.03 zdobyto Goleniów

10/11. 03 walki 2 DA na północ od Trzebiatowa

9 – 12. 03 natarcie na Szczecin Dąbie 2 APanc i 47 Armii Ogólnowojskowej przy
wsparciu 2 DA. Walki trwały tam do 20 marca. Po zakończeniu tych walk przez
tydzień 2 DA odpoczywa w rejonie Strzelec Krajeńskich i Gorzowa Wlkp.
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Po  zdobyciu  Kołobrzegu  dywizję  skierowano  (po  20  marca)   pod
Wrocław  z  zamiarem  użycia  jej  w  szturmie  na  miasto.  Jednakże   zmieniono
zamiar i skierowano ją do walki o Łużyce oraz dalej na terenie Czech.

  
Marszruta dywizji przebiegała następująco: Włodawa – Lublin – Radom – Łódź –
Koło – Września – Czarnków – Trzcianka – Drawno – pod Kołobrzeg – Pyrzyce –
Myślibórz – Świebodzin – Leszno – Żmigród – Zawonia – rejon Ruszowa (jako
podstawa do ofensywy kwietniowej).
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Zdobycie Jastrowa

25

Wsparcie 2 DA pod Dobrem

Zdobycie Czaplinka
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Niemieckie gniazdo oporu na Pomorzu

Przemarsz 2 DA w rejon Wrocławia.

Artylerzyści w akcji.



Rozdział 6 - Przemarsz na 1 front ukraiński.

19 marca   ND AR w wyniku  zmienionej  sytuacji  na froncie  włączyło  2AWP,
1 KPanc. oraz 2DA w skład 1 Frontu Ukraińskiego i poleciło przegrupować je do
rejonu Wrocławia do 30 marca 1944 roku. Dowódca armii kategorycznie zabronił
marszu w dzień, podkreślając, że wraz z nastaniem świtu wszystkie jednostki mają
być  podczas postoju dokładnie zamaskowane.  Ze  względu na to,  że przemarsz
odbywał  się  przez  tereny  zamieszkałe  przez  ludność  niemiecką,  zwiększono
czujność.  Artyleria  przemieszczała  się  w  kolumnach  pułkowych  w  pełnym
ubezpieczeniu marszowym. Ściśle przestrzegano maskowania świateł w nocy.

Marszałek Iwan Koniew Dowódca 1 Frontu Ukraińskiego

Pod Wrocławiem 2AWP otrzymała  zadanie  zajęcia  pasa  obrony:  Brzeg  Dolny
(wył),  Uraz,  Szewce,  Siedlec,  Oleśnica.  Gen.  Świerczewski  ugrupował  armię
w dwóch rzutach:: 
1 rzut – 5 DP – Brzeg Dolny (wył), Uraz, Pęgowo

- 9 DP - Ozorowice, Wiszna Mała, Siedlec
- 8 DP – Łozina do Dobroszowa Oleśnickiego

2 rzut – 10 DP – Piotrkowice, Skokowa, Kościna Wielka
- 7 DP  - Kaszyce Wielkie, Kuźniczyska, Czeszów
- 9BAPpanc – Strzeszów, Wisznia Mała
- 14 BA – Wilczyn, Golędzinów 
-  1KPanc  (gen.  Kimbara)  –  Borowa,  (210  czołgów  T-34,  63  działa
pancerne,  134 działa i moździerze różnych typów, 16 armat  plot.,   25
pkm, 151 rusznic ppanc, 8 wyrzutni rakietowych M-13, 64 transportery
opancerzone,  24  samochody  pancerne,  804  różne  samochody,  83
motocykle, 3 samoloty)

- 5pczc – Wisznia Mała 

2DA przydzielona została do 2AWP dopiero po podjęciu decyzji udziału armii
w operacji berlińskiej. 
Dołączyła do 2 AWP pod Wrocławiem  i zatrzymała się w Zawoni.
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Ugrupowanie  2 DA pod Wrocławiem

49 pułk strzelców niemieckich  podczas walk we Wrocławiu
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Marsz nad Nysę. 

 4  kwietnia  podjęto  decyzję   o  przegrupowaniu  2  AWP  nad  Nysę  Łużycką
i zluzowaniu oddziałów 13 armii   w pasie: Bukowina – Żarki Wielkie (wył) –
Łęknica – Przewóz -  Bielawa Dolna (wył) – Dłużyna Dolna. Termin realizacji
zadania  określono  do  9  kwietnia.  2AWP  miała  ześrodkować  się  w  rejonie
Gozdnica,  Węgliniec,  Łąka,  Luboszów.  Ponieważ  marsz  odbywał  się  w  nocy
w  bezpośredniej  strefie  przyfrontowej,  dowództwo  armii  zwróciło  szczególną
uwagę na dyscyplinę,  oraz na ubezpieczenie i maskowanie kolumn. Zabroniono
żołnierzom  oddalania  się  od  kolumn  ze  względu  na  niebezpieczeństwo  pól
minowych  i  możliwość  natknięcia  się  na  wałęsających  się  hitlerowców.  Nie
pozwolono rozniecać ognisk w nocy, a w dzień ograniczać je i palić tak, aby nie
zdradzał ich dym. Zakazano palenia tytoniu w nocy.  Przestrzegano maskowania
świateł w nocy, zabroniono żołnierzom spożywać niesprawdzoną  żywność oraz
zabroniono używania łączności radiowej.

Dowódcy  2 AWP wizytują okopy
nad Nysą Łużycką.

Sztab  armii  już  6  kwietnia  rozlokował  się  w  Nowinach.  Z  jednostek  artylerii
przegrupowanie rozpoczęła jako pierwsza 2DA. Wyruszyła ona 6 kwietnia o godz.
20.00 w sześciu kolumnach. Rano 7 kwietnia dywizja zatrzymała się na dzienny
odpoczynek  w  lesie  2  km  na  wschód  od  Siedlca.  Ponieważ  dywizja  nie
dysponowała dostateczną ilością transportu samochodowego, nie mogła przewieść
jednocześnie wszystkich  ludzi, składów i urządzeń tyłowych do 9 kwietnia. Gen.
Nestorowicz  w  związku  z  tym  przyspieszył  marsz.  Nakazał  6  brygadzie  i  47
pułkowi w  ciągu  nocy z  7  na  8  wykonać  przeszło  100 km marsz  do rejonu
Tomisławia, tj. tam gdzie miały się one ostatecznie ześrodkować, samochodom
zaś  natychmiast  powrócić  w  celu  wykonania  drugiego  kursu  i  przewiezienia
pozostawionego pod Zawonią zaopatrzenia  materiałowego i urządzeń tyłowych
dywizji. W tym czasie siły główne dywizji zgrupowały się w lesie  na zachód od
Okmian.  Po  następnym  nocnym  marszu  9  kwietnia  rano  dywizja  w  całości
zgrupowała się w rejonie Bienice, Tomisław, Osiecznica. 
Ten rejon zgrupowania był tylko czasowy, bowiem już w nocy z 10 na 11 kwietnia
o godz. 22.00 rozpoczęło się luzowanie oddziałów 13 armii.
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Płk Józef Grażewicz – 
dowódca 8 DP

Dowódca armii zdecydował usytuować armię w 2 rzutach: 
1 rzut – 7, 8  i 10 DP
10 DP (d-ca  płk Djubienko)  zajęła  obszar  o  długości  18 km od Młotów do

Dobrzynia. Do akcji miała wejść po  osiągnięciu  przez 7 DP m. Lodenau.

7 DP ( d-ca płk Prus – Więckowski)  zajęła obszar o długości od Dobrzynia do
folwarku  Prędocice.   (1  dzień),  współdziałać  z  9  DP  w  opanowaniu
Rothenburga  i  opanować  Bremenheim,  (2  dzień)  opanować  Rietschen,
Heideanger, Stockteich.

8  DP  (d-ca  płk  Grażewicz) zajęła  obszar
o  długości  5  km   od  folwarku  Prędocice  do
folwarku Wysokie. 
Zadaniem    8DP  (główny  kierunek  uderzenia  2
AWP)  było po sforsowaniu Nysy i  przełamaniu
obrony niemieckiej osiągnąć:
(1  dzień)  południowy  skraj  Niesky,  osiedle
Quitzdorf i groblę stawu Neu Teich.
 (2 dzień) zachodni brzeg lasów 1km na zachód od
Gross  Radisch  i  do  rzeki  Lobauer  Wasser
w rejonie Buchwalde i Baruth.
(3 dzień) Kleinwelka, Temritz.

30

Naczelny dowódca WP Michał Rola Żymierski
wizytuje  okopy nad Nysą.



Żołnierze 17 pp przed przekroczeniem Nysy Łużyckiej

Zajmowanie stanowisk bojowych nad Nysą Łużycką.
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Naczelny dowódca Wojska Polskiego, dowódca 2 Armii WP     
       i przedstawiciele Armii Radzieckiej obserwują przebieg 

walk nad Nysą Łużycką.



Płk. Aleksander Łaski
dowódca 9 dywizji piechoty.

9 DP (d-ca płk Łaski) rozmieściła  się  w miejscowościach  Ruszów i  Ruszów-
Szklarnia.  Dywizja  miała  sforsować  Nysę  Łużycką  na  odcinku  Rothenburg
(główny kierunek uderzenia 2AWP) i w końcu 1 dnia opanować szosę  Reitschen
–  Niesky  i  miasto  Niesky,  opanować  przeprawy   na  rzece  Schwarzer  Schops
(2  dzień)  opanować  Forstgen,  Ober  i  Nieder  Elsa,  przeprawy  na  Spreewie
Spreewiese, Klix i Lobauer Wasser w rejonie Brosa, (3 dzień) opanować Saritsch,
Loga, Schmochlitz.

32

8DP forsuje Nysę Łużycką



Gen. bryg. Aleksander 
Waszkiewicz, dowódca  5 DP

Gen. Kimbar d-ca 1 KP

2 rzut – 5 DP

5 DP  (d-ca gen Waszkiewicz) zajęła rejon
Parowa,  Poświętne  i  Stary  Węgliniec.
Otrzymała zadanie poruszać się za 8 DP. 

1KPanc,  (dowódca gen  Kimbar)  otrzymał  zadanie
wejścia  do walki  po opanowaniu  przez  8 i  9  DP
szosy  Rietschen-Niesky-Odernitz  i  wyonać
uderzenie  na  Sproitz,  Guttau,  Radibor,  Dobsche,
opanować przeprawy na Szprewie na odcinku Klix-

Nimschutz,  opanować  Radibor,  Kleinwelka,
Grossdubrau.

Jednostki  przydzielone  pozostały  w  swoich  miejscach  dyslokacji.  Dodatkowo
dowódca  1  FU   marsz.  Koniew  przydzielił  armii  98  pułk  artylerii  rakietowej
gwardii  (katiusz),  który  rozlokował  się  w  okolicach   Jagodzina.  Tam  też
rozlokowało się dowództwo artylerii armii na czele z gen Pyrskim.
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Katiusza



Luzowanie  odbyło  się  w  sposób  skryty  i  udało  się  zamaskować  przed
nieprzyjacielem zmianę wojsk na linii frontu. 
Artyleria  opracowała  dokładne  plany  ogniowe  do  walk  zaczepnych.
Poszczególne brygady artylerii zostały przydzielone do wsparcia poszczególnych
DP. 7 Brygada Artylerii Haubic (bez 44 pułku, który został przydzielony  9 DP)
została przydzielona do wzmocnienia 8 DP.  Zadaniem artylerii było wykonanie
145  minutowego  przygotowania  artyleryjskiego,  następnie  zabezpieczyć
forsowanie  Nysy  Łużyckiej,  wspierać  natarcie  piechoty  i  broni  pancernej.
Jednakże zasoby amunicji zabezpieczały możliwość obezwładnienia nieprzyjaciela
w  zaledwie  50  –  60  %.  W  oddziałach  artyleryjskich  rozpoznaniem  kierowali
pomocnicy  szefów  sztabów  d/s  rozpoznania.  Do  wykrywania  baterii
nieprzyjacielskich DA dysponowała  dywizjonem pomiarów artyleryjskich  oraz
plutonem zwiadu,  który znajdował  się  w baterii  dowodzenia.  Dla  zachowania
ciągłości rozpoznania  armia utworzyła sieć oficerskich punktów obserwacyjnych
(75 punktów). Poza tym zorganizowano sieć ruchomych punktów obserwacyjnych
w  składzie  2  do  5  ludzi,  które  miały  informować   o   nieprzyjacielu,  jego
ugrupowaniu i sile, rejonach ześrodkowania.   W 2 DA rozpoznanie prowadziły
drużyny rozpoznawcze w pułkach dywizjonach  i  bateriach. Niestety zwiad ten
dysponował  jedynie  przyrządami  optycznymi  umożliwiającymi  obserwację
wzrokową i mogły wykryć cele tylko na bliskiej odległości. Cele położone w głębi
obrony niemieckiej były poza ich zasięgiem.
2AWP przebywała w ugrupowaniu obronnym do nocy 14 na 15 kwietnia. W ciągu
tych  4 dni  obrony na linii  frontu  polsko-niemieckiego wzdłuż  Nysy  Łużyckiej
panował  spokój,  zakłócany  jedynie  drobnymi  potyczkami  i  akcjami
rozpoznawczymi.
2AWP  otrzymała  zadanie  sforsowania  Nysy  Łużyckiej,  wyjść  na  rubież
Bremenheim, Niesky,  Jankendorf,  Rietschen, Heideanger,  Gebelzig, Buchwalde,
Konigswartha, Budziszyn i dalej na Drezno.

Prawym  sąsiadem  2AWP była  5  armia  gwardii  gen  .  Aleksieja  Żdanowa.
Otrzymała zadanie  sforsować Nysę, przełamać obronę
niemiecką  na  7  km  odcinku  od  m.  Żarki  Małe  do
Łęknicy.,  następnie  nacierać  dalej  na  Spremberg,
Hoyerswerdę, Torgau, północnozachodni skraj Drezna.

Lewym  sąsiadem  była  52  armia  gen.  Konstantina
Korotijewa. Otrzymała ona zadanie    sforsowania Nysy
na odcinku folwark Wysokie do m. Pieńsk i nacierania
na  Budziszyn  i  dalej  na  południowowschodni  skraj
Drezna. Na odcinku od Pieńska do Jawora armia miała
pozostać w obronie.
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Usytuowanie 47pah przed ofensywą.
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Feldmrszałek Ferdinand Schörner

Rozdział 7 - Charakterystyka wojsk niemieckich  w pasie natarcia 2AWP.

Na froncie od Bałtyku do Sudetów  broniło się 62 dywizje oraz dziesiątki
oddziałów samodzielnych.. Siły te zostały zgrupowane w dwie grupy: Grupa armii
„Weichsel”  i  „Mitte”  liczyły  około  1  miliona  żołnierzy,  ok.  10  400  dział
i  moździerzy,  1500 czołgów i  dział  pancernych,  przeszło 3 mln. pancerzownic
oraz 3300 samolotów bojowych.

Przed operacją berlińską 1 FU zajmował
390  km  –  od  Sękowic  (na  południe  od
Gubina)  do  Krnova  (na  zachód  od
Głubczyc).  Linia  frontu  przebiegała
wzdłuż  wschodniego  brzegu  Nysy
Łużyckiej,  pod  Pieńskiem  skręcała  na
Lubań,   dalej  Jawor,  Strzelin,  Nysa,
Prudnik   do  Krnova.  Przed  wojskami
frontu broniła się:
- 4APanc  dowodzona przez gen. Greusera
W  skład  tej  armii  wchodził  korpus
pancerny  „Grossdetschland“  (w
Spreefurt), 57 korpus pancerny, 1 dywizja
grenadierów pancernych  „Brandenburg”.

- 17 armia GA „Mitte” dowodzona przez
feldm. Ferdinanda  Schörnera.
Armie  te  były  wzmocnione  10  i  17
DAPlot, 184, 236, 300 i 311 BAPanc, 405, 732 i 3 BAP, 1, 2 i 3 BAPpanc, 18
BSap, dwoma samodzielnymi pułkami czołgów, sześcioma pułkami artylerii, 17
sam. dywizjami art. polowej oraz 7 sam. dywizjonami art. ppanc. W odwodzie
były 4 dywizje pancerne,  2 DP i  1 dywizja spadochronowo-pancerna  „Herman
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Gaulaiter  HankeFeldm. Guderian



Göring” rozmieszczona w okolicach Jeleniej Góry.  Na terenach Łużyc broniła się
również  dywizja  „Brandenburg”  składająca  się  z  wyszkolonych  do  walki
w trudnym terenie komandosów .
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Niemieccy łącznościowcy 

Apel wojsk niemieckich we Wrocławiu

Rozbity niemiecki czołg .



 Niemcy za pomocą apeli  i  gróźb mobilizowali  swych żołnierzy do walki.  We
wszystkich  oddziałach  odczytano  rozkaz  Hitlera  o  rozstrzeliwaniu  na  miejscu
każdego, kto będzie próbował się cofnąć. W rozkazie mówiono o represjach dla
rodzin  żołnierzy, którzy oddadzą się do niewoli radzieckiej. Utworzono specjalne
oddziały do rozstrzeliwania  ludności  cywilnej,  która  wywieszała  białą  flagę  na
znak poddania się wojskom radzieckim.  Bezwzględne wykonywanie tych zaleceń
egzekwował szczególnie feldm. Schörner.      
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Ogłoszenie wyroku  za zdradę i wykonanie wyroku

Goliat
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Oddziały Volkssturmu

Artyleria niemiecka.

Niemiecka mina przeciwpiechotna.

Hitlerjugend.



Rozdział 8 -  Ofensywa.

Podstawa wyjściowa do Ofensywy 2 AWP.
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Rozpoznanie pola walki.

Piechota zajmuje stanowiska

Niemiecki żołnierz nad Nysą z pancerfaustem  

Ostatnie wskazówki przed ofensywą.



1 i 2 kwietnia Wielkanoc na froncie. 

10.kwietnia dyslokacja 5, 7, 8, 9 i 10 DP, 1 KP, 16 SBP, 5 pczc, 28 pappanc,
2 Samodzielna DA (przełamania),  9 i  14 Bappanc,  4 Bsap.  nad Nysę  Łużycką
i zluzowanie oddziałów 13 Armii radzieckiej.

11.  kwietnia –  2  DA   zajmuje  SD  1,5  km od  Nysy   w  okolicach  Prędocic.
Zaczynają  tworzyć  punkty  obserwacyjne  w sile  2-5  ludzi.  Zadaniem  ich  było
zdobywanie jeńców, zbieranie dokumentów oraz rozpoznawanie celów po stronie
niemieckiej.

13. kwietnia -  8 DP o godz. 22.00 rozpoczyna rozpoznanie walką. 34 pp zdobywa
przyczółek koło Rothenburga.

15. kwietnia -  8 DP  zdobywa drugi przyczółek  na lewym brzegu Nysy koło
Neundorf.  Sformowano  patrole  rozpoznawcze  w  sile  8-10  żołnierzy
z radiostacją i przerzucono je na stronę niemiecką.

16. kwietnia
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Rozpoczęcie ofensywy  nad Nysą.   Salwa katiusz.



W dniu 16 kwietnia o godz. 6.15 nad urwistym brzegiem Nysy pod Rothenburgiem
zagrzmiała  słynna  salwa  24  katiusz.  Wystrzelono  429  pocisków  rakietowych.
Rozpoczęło się również 145 minutowe przygotowanie artyleryjskie. O godz. 8.30

pozycje  niemieckie rozpoczęły bombardować samoloty 308 Dlot  i 256 Dlot. 
Po  40  minutach  tj.  o  godz.  6.55 do  boju  wyruszyły  pierwsze  oddziały  8  DP.
Dywizja w ciągu pierwszego dnia dotarła pod Horkę.
Oddziały 9 DP w ciągu dnia doszły do przedmieść Rothenburga.
W  ciągu  dnia  przełamano  1  i  2  linię  obrony  niemieckiej.  10  DP  nie  zdołała
przełamać obrony niemieckiej i nie  rozpoczęła natarcia. 
2 DA rozpoczęła forsowanie  Nysy w nocy 16/17 kwietnia.
Dowódca artylerii gen. Pyrski został ranny.
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Zwiad obserwuje wyniki nawały 
artyleryjskiej

Stanowisko artylerii

Forsowanie Nysy Łużyckiej.



Obrona niemiecka nad Nysą Łużycką.

Niemieckie linie obrony nad Nysą.
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SS-man na stanowisku bojowym

Niemieckie linie obrony nad Nysą.



2 DA forsuje Nysę Łużycką.
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Niemcy poddają się w Niesky.

Stanowisko ckm       
       w Niesky 
podczas walk 
ulicznych.
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Walki na ulicach Rothenburga.

Walki nocne w lesie

W zdobytym Niesky.



  
          Sytuacja na froncie 16 i 17 kwietnia. Miejsce 47 pah.

47



17. kwietnia     
Dowództwo  armii  zdecydowało  prowadzić  natarcie  wszystkimi  siłami
z wyjątkiem 10 DP (która broniła  się).   1 Kpanc.  wraz  z 47pułkiem artylerii
haubic  miał wspólnie z 8 i 9 DP przełamać obronę n-pla nad Weisser Schops
(szczególnie   kluczowa  miejscowość  Horka)  i  kanałem Neu Graben,  rozwinąć
pościg  na  Niesky  (obchodząc  miasto),  dalej  na  Kleinwelka  z  zadaniem
uchwycenia przepraw na Szprewie. Zadanie to zaczęto realizować od godz. 430.
Odwodowa 5 DP zza prawego skrzydła ma uderzyć na Petershein i Klitten.  Tego
dnia zdobyto Ödernitz.  Wacław Basałygo jako zwiadowca ruszył do forsowania
Nysy Łużyckiej  wraz z pierwszymi oddziałami 8 DP. Mijając zdobyte już tego
dnia  miejscowości  po  zachodniej  stronie  Nysy  Łużyckiej  zauważył,  że
zaskoczenie Niemców ofensywą było tak wielkie, że uciekali przed  nacierającymi
polskimi oddziałami zostawiając na stołach  gorący posiłek. Zwiadowcy wchodząc
do budynków widzieli na stołach  stojącą jeszcze gorącą zupę w talerzach. 
Każde natarcie DP było poprzedzone 40 minutowym ogniowym przygotowaniem
artyleryjskim,  w którym wzięło udział  większość baterii  2 DA.  Gen.   Kimbar
z 1 KP wykonuje uderzenie zaczepne.. Ok. godz. 15 00 1 KP zatrzymany został pod
Dieshy – walki trwały tam do wieczora.
O godz. 1800 8 DP zdobywa Niesky. Ze strony niemieckiej Niesky broniła Dyw.
Brandenburg  i  Dyw.  Grossdeutschland.  W  nocy  z  17/18  .04  8  DP  zdobywa
Kollm. Do końca 17 kwietnia  8 i 9 DP weszła w głąb  obrony  niemieckiej na 20
km. Sąsiedzi od północy – 10 DP i 5 AGw oraz na południu 52 AR weszły  wgłąb
obrony niemieckiej na 4 -5 km.  Na południu 2 AWP – na 52 AR uderzyła DPanc.
Herman Göring stacjonująca pod Görlitz i Jelenią Górą.
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Niemieckie zapory przeciwczołgowe nad Nysą.



18. kwietnia
Pierwsza kontra wojsk niemieckich w okolicach Budziszyna na kierunku 8 DP.
Ciężkie  walki  trwały  do  20  kwietnia.  Wsparcie  1  KKGw.  Gen.  Baranowa
z odwodu frontu na kierunku 8 i 9 DP. 1 KP wraca z rejonu Budziszyna do Deshy.
Późnym  wieczorem,  jak  już  była  chwila   przerwy  w  walkach  to  nie  tylko
zwiadowca  Wacław  Basałygo  ale  i  pozostali  jego  koledzy  bardzo  dokładnie
czyścili  swoją broń i wszystko robili aby  broń była sprawna. Sprawność broni
w tych chwilach  niejednokrotnie decydowała o życiu lub śmierci.
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Zniszczony niemiecki pojazd na Nysą.

Dostarczanie amunicji  na pierwszą linię frontu.



Sytuacja na froncie 18 kwietnia. Miejsce 47 pah.
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19. kwietnia
8  DP  zawraca  i  zajmuje  obronę  na  linii
Diesha  – Odernitz  –  Horka.  5  zwiadowców
z  Wacławem  Basałygo  weszli  do  pustego
miasteczka Kollm? Na ulicach ani w  domach
nie  było  nikogo.   Po  sprawdzeniu  kilku
domów  usłyszeli,  że   zbliżają  się  jakieś
samochody.  Schowali  się  w  piwnicy
najbliższego  budynku.   Przez  okienko
piwniczne  zauważyli, że na podwórze przed
budynki zajeżdżają samochody  z  Niemcami.
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Pluton zmotoryzowany wojsk niemieckich

Spadochroniarze niemieccy

Artyleryjski punkt obserwacyjny podczas walk nad Nysą 



Niemcy  rozbiegli  się  po  budynkach.  Jeden  ze  zwiadowców  widząc
podjeżdżających Niemców wyciągnął  pepeszę i chciał strzelać do Niemców przez
okienko piwniczne. Pozostali zwiadowcy jednak  zabrali mu  pepeszę, nakazali
ciszę,  wszyscy schowali  się  do piwnicy z kartoflami,  przysypali  się nimi  i  tak
przeczekali ten moment, gdyż Niemcy po kilku minutach wsiedli do samochodów
i  szybko  odjechali.  Później  ten  żołnierz,  który  chciał  strzelać   przyznał  rację
pozostałym,  że  nie  mieli  żadnych  szans   przeżycia  -   ich  pięciu  przeciwko
kilkudziesięciu Niemcom z dywizji grenadierów pancernych Brandenburg. 
Z odwodu do walki z tyłu wchodzi 5 DP i wspiera  działania 8 DP. 1 KP spod
Dieshy  idzie pod Niesky.  Walki trwają do godz. 2300. Odrzucono  Niemców na
głębokość 7 km.
9 DP odrzuca Niemców o 10 km.

          Sytuacja na froncie 19 kwietnia. Miejsce 47 pah.
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20. kwietnia
 8 DP i 1 KP  naciera w kierunku na Drezno.  Pokonali odcinek 10 – 18 km.
Zwiadowca  Wacław  Basałygo  w  dalszym  ciągu  porusza  się  w  pierwszej  linii
razem z 8 DP i 1 KP. Pokonując rzeczkę – nie pamięta jej nazwy -  zostali nagle
ostrzelani ogniem broni maszynowej. Kule świstały wokół nich jakby ktoś wkoło
rzucał  grochem. Zwiadowcy  rzucili  się  na ziemię i bardzo szybko okopali  się
w piasku i stamtąd zaczęli  ostrzeliwać się. Po krótkiej chwili Niemcy przestali
strzelać i wycofali się. Nikomu ze zwiadowców  w tej potyczce nic nie stało się.

9 DP przez cały dzień działa  w oderwaniu od reszty armii. Wojska niemieckie
dyw. Brandenburg, 20 DPanc uderzyli na kierunek Niesky – Kamenz.
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Wojska niemieckie nad Nysą.



Sytuacja na froncie 20 kwiecień  
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Ewakuacja rannych z pola walki nad Nysą 



21. kwietnia
9 DP wraz z 7BAH walczy pod Uhyst i Burkau.
8 DP prowadzi pościg przez całą noc – 42 km - wyszła na rubież Reichenbach.
Znalazła się 20 km od Drezna.  Zwiadowcy wraz z innymi żołnierzami  przed
położeniem  się  na  krótki  nocny  odpoczynek  w  swoim  gronie  śpiewali  pieśń
„Wszystkie  nasze  dzienne  sprawy  przyjmij  od  nas  Boże  prawy...”  natomiast
wstając rano śpiewali  „Kiedy ranne wstają zorze ...”
1 KP przegrupował się pod Niesky i stąd w nocy wyruszył na Drezno.
O godz. 1600 gen. Świerczewski zauważył,  że na południe od  Niesky powstaje
dziura w obronie. Niemcy również to zauważyli.
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Walka.

Budziszyn.



Sytuacja na froncie 21.04

W wyniku  kontruderzenia wojsk niem.  okrążona została 8, 9 i część 5 DP oraz
1 KP. Zostali odcięci od głównych sił. Czołowe oddziały 1 KP i 8 DP znajdowały
się już na przedmieściach Drezna.
Wieczorem zapadła  decyzja  o powrocie  tych  jednostek   na  pomoc walczącym
oddziałom pod Budziszynem.
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Zestrzelony junkers pod Niesky

Zwiad  pod Dreznem

22. kwietnia
Wojska  polskie  osiągnęły  Kamenz,  Lichtenberg,  Hermsdorf,  i  Radeberg.
1 KP wkroczył na przedmieścia Drezna
W ciągu 6 godzin pokonał 50 km. 8 i 9 DP również znalazły się na przedpolach
Drezna – ok. 10 km. W nocy pokonały ok. 40 – 50 km. 

W  okolicach  Budziszyna   nastąpiło  natarcie  zgrupow.  zgorzeleckiego   wojsk
niemieckich z południa. Gen. Kimbar – d-ca 1 KP chciał marszem zdobyć Drezno
ale otrzymał stanowczy rozkaz od gen. Świerczewskiego  powrotu pod Budziszyn
i wsparcia okrążonych wojsk 2 AWP.  1 KP powrót wykonał w ciągu 4 godzin.
8 DP zajęła obronę w okolicy Radeberg – Kamenz. 8 DP dostała również rozkaz
wycofania się pod Budziszyn ale rozkaz ten dotarł do dywizji dopiero 25 kwietnia.
5 DP znalazła się na linii uderzenia wojsk niemieckich pod Budziszynem. 
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Walka w mieście.



 

Sytuacja na froncie 22. 04.
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Atak w mieście



23. kwietnia  

Sytuacja na froncie 23 kwietnia.
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Niemiecki miotacz ognia



Kolumna jeńców niemieckich

1  KP   wraz  z  47  pah  dostał  zadanie  uderzyć  na  Baruth  i  Gross  Radisch.
Zwiadowca Wacław Basałygo opowiadał, że jak wieczorami zdejmowali  płaszcze
wojskowe  tzw.  szynele  to  było  w  nich  pełno  odłamków.  Płaszcze  te   były
niejednokrotnie pancerzami chroniącymi żołnierzy przed  rażeniem odłamkami.  7
BAH zajmuje rejon pod Kronforstchen. 8 DP nie zmieniła sytuacji w stosunku do
dnia  poprzedniego.  Zaczyna  brakować  zaopatrzenia  bo  tyły  zostały  odcięte  za
Niesky.  Wieczorem  Niemcy  wdarli  się  do  Budziszyna.  Pod  Dauban  poległ
dowódca 5 DP gen. Waszkiewicz. Pod Foretgen i Tauer Niemcy okrążyli sztab 5
DP. Gen. Waszkiewicz wraz z innymi dostał się do niewoli niemieckiej.  Tam był
torturowany i zabity.  Jego  zmasakrowane zwłoki znaleziono w lesie dopiero 4
maja.  Wojska  niemieckie  powiększają  wyłom   -  powstał  klin  ok.  20  km.
Okrutnością  wsławił  się  pułk   łotyszy  Własowa.  Pod  Gross  Rohrsdorf  cywile
niemieccy  zamordowali 129 rannych żołnierzy z 9 DP.
10 DP zaczyna  kierować się na południe na kierunek Budziszyna.
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24. kwietnia

Sytuacja na froncie 24.kwietnia.
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Kpr Bolesław Zimnicki 
odzn, Krzyżem Walecznych.

Okrążono Berlin.  10 DP dalej spycha na południe
GA Mitte.  1 KP cały dzień walczył  o Budziszyn.
Wojska niemieckie zaczynają przenikać grupkami
na  północ.  Wznowiono  walki  pod  Kleinwelka.
Tam  znajdowało  się   SD   armii.  Osobiście
dowodził oddziałami 6 BAL  gen.  Świerczewski.
Artylerzyści  strzelali  na wprost  do  atakujących
Niemców  do  celów  rzeczywistych.  Kolega
Wacława  Basałygo  –  Bolesław  Zimnicki
powstrzymał natarcie Niemców i uratował działa –
widząc działa  z nieżywą załogą i zbliżających się
Niemcach – podbiegł do działa z kolegą i zaczęli
z tego działa strzelać na wprost do nacierającego
wroga.  Zniszczył  kilka  czołgów  co  zmusiło
Niemców  do  wycofania  się.  Dało  to  czas  na
ewakuację  dział z zagrożonego odcinka. Za ten czyn wyróżniony został Krzyżem
Walecznych.

25. kwietnia
Czołowe oddziały AR dotarły do Łaby. Północny sąsiad 5 AGw. Doszła już do
Łaby. 2 AWP od 2 dni prowadzi  walki obronne  przed  nacierającymi wojskami
GA Mitte z południa. 8 DP przechodzi do natarcia na kierunku Königswartha.
9 DP organizuje obronę okrężną na odcinku Kamenz - Drezno.
W okolicach Budziszyna Niemcy dalej naciskają. Artyleria zmuszona strzelać na
wprost. Linia obrony 2 AWP  jest na linii Kamenz – Budziszyn – Spreewiese.
Główne natarcie Niemców  przyjęła 8 DP wraz z  7 BAH. Napór Niemców był
potężny.  W  okrążeniu  znalazł  się  również  zwiadowca  Wacław  Basałygo.
W pewnej chwili  grupa polskich żołnierzy zauważyła zbliżających się ss-manów
ubranych w czarne koszule z podwiniętymi rękawami i strzelających z automatów
w ich kierunku. Przewaga ilościowa ss-manów była tak wielka, że nie było sensu
podejmować walki, więc szybko wskoczyli do samochodu i zdążyli odjechać kilka
kilometrów, gdzie byli bezpieczni. Natomiast  atak ss-manów przeszedł obok.
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Sytuacja na froncie 25 kwietnia.
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Pluton zwiadu na patrolu.

26. kwietnia
Gen.  Świerczewski  przebywa
w  rejonie  walk  8  DP   na  SD
dywizji. Niemcy aż 5 razy atakują
dywizję,  lecz  nie  mogą  przełamać
linii  obrony  8  DP.   Pod
Budziszynem  w  „prawie”
okrążeniu znalazły się 8 i 5 DP, 1
KP,  14  BAPpanc.  Od  północy
naciera   dalej  10  DP.  Bardzo
powoli ale posuwa się do przodu.
Do Berlina wchodzą nasze wojska.
Kocioł frankfurcki  zlikwidowany.
Natarcie  Niemców  na  północ
straciło sens.

Sytuacja na froncie 26 kwietnia
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27. kwietnia
5 i  7  DP wraz  z  47  pah  kierują  natarcie  na  Budziszyn.  Niemcy  strzelają  do
nacierających  polskich  żołnierzy  z  6-lufowych   moździerzy  zwanych   przez
zwiadowców „skrypacz”. Taką nazwę nadano dlatego, że  pociski w czasie lotu
wydawały dźwięk skrzypienia.  9 DP naciera  na kierunku Costa – Sdier-  szosa
Budziszyn - Weiswasser. Ukształtował się front na linii Kamenz – Nysa. Nie było
większych ruchów wojsk.

Sytuacja na froncie 27 kwietnia.
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Płonie stacja kolejowa w Lubaniu.

Walki o Lubań trwały od 16 lutego
do 9 maja. Najcięższe walki trwały
18 lutego. Walczyła tam 7 KPanc
Gw.  i  214  DP,  3  APanc,  73
KPiech,  52  Armia
Ogólnowojskowa.  W  dniu  19
lutego  musieli  się  nawet  wycofać
aż  do  Nowogrodzca,  ale  po
krótkim  okresie  wrócili  na
poprzednie pozycje i tak trwało aż
do  końca  wojny.  Ten  kontratak
Niemców  był  szeroko
rozpropagowany przez Niemców –
w  dniu  8  marca  przybył  do
Lubania Goebels i zachęcał do walki. Lubania broniło kilkanaście tyś ludzi – pułk
SS-Besselin,  DP  do  zadań  spec,  38  bat  Volkssturmu.  Jest  to  miasto  Gebelsa
i Hankego. Lubań był strategicznym węzłem kolejowym, przez który była jedyna
droga łączności z  okrążonym Wrocławiem. 

28. kwietnia

Sytuacja na froncie 28 kwietnia.
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 Od godz. 7.00 10 DP prowadzi natarcie na kierunku Boxenberg – Budziszyn.
7 DP prowadzi natarcie w kierunku na Klitten – Halbendorf. Natrafiają na bardzo
silny opór i prawie stoją w miejscu. 9 DP koncentruje swoje siły.
29. kwietnia
W  nocy  Niemcy  przegrupowują  swoje  siły.  Obrona  ustabilizowała  się.  7  DP
naciera  na   Sider.  W  dowód  uznania  osiągnięć  jednostki  walczące  pod
Budziszynem nazwano później: 8 i 9 DP nazwano Drezdeńskie, 7 i 10 DP oraz 2
DA nazwano Łużyckimi.

Sytuacja na froncie 29. kwietnia.
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30. kwietnia
8 DP z 47 pah stoi pod Droben . Siły 2 AWP połączono  i zwarto obronę.

Sytuacja na froncie 30 kwietnia.
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1. maja
 10 DP dalej naciera na południe. Silna obrona Niemców. Posuwa się  tylko 400 m
do przodu.

Sytuacja na froncie 1 – 4 maj.
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2. maja
Dalszy ostrożny atak 10 DP. Wojska koalicji zdobyły Berlin. 

3. maja
  Decyzją następcy Hitlera adm. Doenitza postanowiono wycofać grupę armijną
Środek gen. Schörnera wywożąc jednocześnie wielkie ilości  sprzętu  i poddać ją
aliantom zachodnim. Aby temu zapobiec  skierowano  do zapobieżenie ucieczce
tych  wojsk   2  AWP,  1  KP,  2  DA,  1  Korpus  Armijny  AR,  dywizję  czeską
i rumuńską.

4. maja
7 DP  prowadzi obronę na linii Neudorf – Keschel – Tauer.
5. maja
W Pradze wybuchło powstanie. 7 BAH walczy razem z 5 DP.  
Przeniesiono  tyły  SD Kwat. z Ruszowa do Riegel, zapasy żywności  do 
Hoyerswerdy a MPS do Scheibe.
W operacji od 16 kwietnia poległo 4902 żołnierzy, 2798 zaginionych i 10 532 
rannych, co stanowi 20 % stanu osobowego. Podobnie utracono 20 % sprzętu 
technicznego oraz 1373 konie.  Poległych polskich żołnierzy pochowano na 
cmentarzu  wojennym w Zgorzelcu.
Po stronie niemieckiej poległo 20 tyś żołnierzy, zniszczono  duże ilości sprzętu.   
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Odpoczynek  po  walce. Żołnierze czytają ulotki o zdobyciu 
Berlina.



Ulotka  z okazji rozbicia  wojsk niemieckich pod Budziszynem.
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Rozdział 9 - Natarcie na Pragę. 

6. maja

Wojska przegrupowują się. Na SD 2 AWP przybywa Naczelny Dowódca WP gen.
Rola – Żymierski. 7 BAH stacjonuje w Eutrich i walczy z niedobitkami wspólnie
z 5 DP.  Wydano rozkaz o zbieraniu zdobyczy wojennych i zdawaniu ich do służb
kwatermistrzowskich.

7. maja
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Pościg za Niemcami w Sudetach.

Pościg za Niemcami  w Czechach.



Sytuacja na froncie 7 – 11 maja.
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Pościg za Niemcami w Sudetach

Spotkanie żołnierzy 2 AWP nad Łabą z  
amerykanami.

W ramach operacji praskiej rozpoczęto
wyzwalanie  ziemi  jeleniogórskiej.  52
AR  uderzyła  z  rejonu  Zgorzelca  na
kierunek  Liberec,  31  AR  z  rejonu
Lwówka  Śl.  uderzyła  na  kierunek
Szklarska  Poręba,  21  AR  z  rejonu
Jaworzyny  uderzyła  na  kierunek
Wałbrzych i 59 AR z rejonu Grodkowa
uderzyła na kierunek Kłodzko.

8. maja
Niemcy rozbici  porzucają  broń,  ale  są
też  tacy co jeszcze walczą  i  mordują  wszystkich  napotkanych  obcokrajowców.
2 AWP wyszła nad Łabę i odcięła drogę ucieczki Niemców na zachód. 7 BAH
stacjonowała w Berthelsdorf. Po raz drugi zdobyto Budziszyn – tym razem bez
walki. Zdobyto Drezno  i Koenigsstein. W Berlinie Niemcy podpisali kapitulację.
Wojna zakończyła się.

9. maja
GA  Mitte  nie  podporządkowuje
się  kapitulacji  i  walczy  dalej.
Chce  przedostać  się  do  strefy
opanowanej   przez  amerykanów.
Na  drogach  zapanował  tłok  –
pełno  powracających
pracowników  niewolniczych
i  jeńców.   W ciągu  dnia  wojska
pokonały  34  km.  Zakończono
wyzwalać   ziemię  jeleniogórską
i  kłodzką.

10. maja
Wejście wojsk do Pragi,  2 AWP
weszła do Mielnika.

11. maja
Dzień odpoczynku.

12. maja 1945 roku marszałek Koniew – dowódca 1 Frontu Ukraińskiego  wydał
rozkaz o wycofaniu 2 AWP do rejonu na wschód od Wrocławia. Wymarsz miał
nastąpić następnego dnia. Miejsce nowej koncentracji  armia miała osiągnąć  22
maja.  Odwrót  2  AWP z  Czechosłowacji  .  Artyleria  wraca  przez  Rumburk  do
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pluton zwiadu 47pah – pierwszy             
    z prawej bomb. Wacław Basałygo – 
obok z medalem Bolesław Zimnicki

Bolesławca. Marsz odbywa się w rozluźnieniu. W czasie dyslokacji  tj. 18 maja
rozpoczął się proces reorganizacji WP.  18 maja o godzinie 2400  2 AWP wyszła
z podporządkowania operacyjnego 1 Frontu Ukraińskiego  i  ponownie przeszła
pod rozkazy ND WP.
 Armia rozpoczęła pełnić służbę graniczną
na Odrze  i Nysie Łużyckiej. 
Z  2  AWP  wyłączono  9  DP
i skierowano ją  przez Opole do Rzeszowa
z  zamiarem  walki  z  reakcyjnym
podziemiem. Na jej  miejsce włączono 12
DP.  Ponadto  z  2  AWP  wydzielono
dotychczasowe  jednostki  dyspozycyjne  2
DA,  1  KPanc,  oraz  11  i  14  BAPpanc.
Bazą  2  dywizji   artylerii  został  Ostrów
Wielkopolski.  Od maja 1945 roku ustały
radzieckie dostawy sprzętu artyleryjskiego,
pancernego  i  transportu.  Wstrzymano  też
pomoc  kadrową.  Istotną  cechą
przechodzenia jednostek artyleryjskich  na
etaty pokojowe była likwidacja większych
formacji  –  przede  wszystkim  związków
taktycznych w tym 2 i 5 DA, 1 BM i trzech
dywizji art. plot. 
2 DA przemianowano na 1 BA, 
5 DA przemianowano na 2 BA 
itd.   Na  bazie  istniejących  różnych  składów,  magazynów  i  warsztatów
zorganizowano w każdym okręgu wojskowym magazyn z warsztatem remontu,
a na szczeblu centralnym centralną składnicę uzbrojenia artyleryjskiego.

12 czerwca 1945r. wyłączono z armii 8 DP, którą przeniesiono do 1 AWP.

WP  modernizowano na bieżąco w zależności od sytuacji na froncie.  Od 15 marca
formowano  13  DP  w  Katowicach  i  14  DP  w  Rejonie  Bydgoszczy,  15  DP
w  Olsztynie  i  1  Dywizję  Rolno-Gospodarczą.  Tworzono  ją  w  celu
zagospodarowania  na  Pomorzu  Zachodnim  majątków  ziemskich
nieadministrowanych przez AR. Pułki dywizji stacjonowały w Wałczu, Złocieńcu,
Kaliszu Pomorskim, w Będzinie, Świdwinie i Strzemielach. W lipcu   i sierpniu
utworzono 16 DP i 17 DP oraz zaczęto odtwarzać w Biedrusku 4 DP – na bazie
której powstało KBW. 18 DP sformowano w Skierniewicach..
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Dyplom pamiątkowy  żołnierza 47 pah Wacława Basałygo

Osadnicy wojskowi 2 DA po demobilizacji.                           
   Trzeci od prawej Wacław Basałygo

Rozdział 10 - Demobilizacja personalna.
Podstawą prawną demobilizacji  był  rozkaz NDWP nr 0181 z 18 sierpnia 1945
roku.
1 faza od 1 do 15 listopada
–  obejmowała  żołnierzy
i roczniki od 1906 do 1910.
2 faza  od  20 listopada  do
5 grudnia – roczniki  1911 –
1915
3 faza od 5 do 20 grudnia –
roczniki 1916 – 1920.
Dekret  o  demobilizacji
zapewniał  zwalnianym
żołnierzom  z  wojska
przejazd  na  koszt  państwa
do  miejsca  stałego
zamieszkania lub do miejsca
wskazanego  przez  zdemobilizowanego,  prowiant  na  drogę,  komplet
umundurowania,  obuwia,  bielizny  –  wszystko  w  dobrym  stanie  oraz  odprawę
pieniężną.
Wacław Basałygo zdemobilizowany został 5 XII 1945 roku rozkazem nr 0181       
z dnia 18 sierpnia 1945 r.
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W rocznicę powstania 2 dywizji artylerii 15.IX.1945 roku dowódca artylerii – 
gen broni Marian Czarniawski przyjmuje raport od dowódcy 7 BAH – płk. 

Jana Kusznarewicza (Ostrów Wielkopolski)

Zdemobilizowani żołnierze 2 DA jako osadnicy wojskowi zagospodarowują 
Ziemie Zachodnie. 

Na zdj. wykopki ziemniaków w Grudzy – pow. Lwówek Śl.



Wacław Basałygo. Żołnierz 47 pah  2 DA po
demobilizacji.  jako  osadnik  wojskowy
zamieszkał  w Grudzy  gmina  Mirsk  powiat
Lwówek Śląski.
Tam  ożenił  się  z  Zofią  Ławnikowską.
Wspólnie  prowadzili  gospodarstwo  rolne  do
1968 roku. Przekazuje gospodarstwo na Skarb
Państwa i przechodzi na rentę. 
Umiera  (w  wyniku   choroby)  w  1970 roku.
Jego grób znajduje się na  starym cmentarzu
w Gryfowie Śl.
Minister Obrony Narodowej – już pośmiertnie
–  przyznał  zwiadowcy Wacławowi  Basałygo
medal   „Za  udział  w  walkach  o  Berlin”.
Kilkakrotnie   był  wyróżniany  medalami  za
odwagę,  jednakże  (jak  sam  stwierdzał)  tych
medali nie odebrał ze sztabu dywizji.,  bo nie
walczył dla medali i nie przywiązywał do nich większego znaczenia.
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Wykaz skrótów:

AK Armia Krajowa
AP Armia Polska
AR Armia Radziecka
AWP  Armia Wojska Polskiego
BA Brygada Artylerii
BAC Brygada Artylerii Ciężkiej. 
BAH – Brygada Artylerii Haubic
BAL Brygada Artylerii Lekkiej
BSap. Brygada Saperów
ckm ciężki karabin maszynowy
DA Dywizja Artylerii
DAPlot Dywizja Artylerii przeciwlotniczej
KLot. Korpus lotniczy
KPanc Korpus pancerny
KRN Krajowa Rada Narodowa
ND WP Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego
n-pel  nieprzyjaciel
pah. pułk artylerii haubic
pczc. pułk czołgów ciężkich
pow. powiat
rkm ręczny karabin maszynowy
RKU Rejonowa Komenda Uzupełnień
woj. województwo
WP Wojsko Polskie

Autor niniejszego opracowania  - Edward Basałygo  jest pułkownikiem    
w stanie spoczynku  Wojska Polskiego. 

79


	Edward Basałygo
	Kanonier Wacław Basałygo
	Kanonier Wacław Basałygo
	Rozdział 3 - 2 A W P
	3AWP
	Rozdział 4 – szkolenie.





