UWAGA! Zachowano oryginalną stylistykę z dziennika bojowego.
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Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej
(…)

Rozwijając natarcie, oddziały pułku do drugiej połowy dnia 17.03.45 roku weszły do Strobic,
przełamując silny opór przeciwnika, wspierającego swoją piechotę silnym ogniem moździerzy i artylerii
na podejściu do Strobic od północy, aż po północne krańce Strobic.
W drugiej połowie dnia 17.03.45 roku prowadzono wiele działań zwiadowczych systemów obrony
przeciwnika w Hanuszowie i z nastaniem ciemności przeprowadzono kilka prób ataku tego
zaludnionego punktu, nie osiągając sukcesu.
Przeciwnik prowadzi obronę Hanuszowa, szczególnie silnie oddziałami 20. Pułku Zmechanizowanego
10. Dywizji Zmechanizowanej1, do batalionu piechoty wyposażonej w broń przeciwpancerną, które
o godz. 15:00 przybyły od strony Złotogłowic, używając siedmiu transporterów opancerzonych
w towarzystwie czterech czołgów. Oddziały piechoty przeciwnika opuściły Strobice i przeszły do
Hanuszowa.
Dla zabezpieczenia sukcesu, wszystkie pułkowe czołgi „IS” i samochody pancerne zostały przekazane
na czołowe pozycje pułku. Od godz. 6:00 18.03.45 roku samodzielne grupy żołnierzy z 1. i 2. Batalionu
Strzeleckiego, dzięki zuchwałym i inicjatywnym działaniom zabezpieczyły jeden dom na północnym
krańcu Hanuszowa. Ten sukces został wykorzystany przez resztę oddziałów pułku i przeciwnik
zmęczony nieprzewidzianymi, nocnymi atakami, o 7:30 pod osłoną silnego ognia artylerii i moździerzy
opuścił Hanuszów.
Rozwinięcie natarcia i przełamanie zażartego oporu przeciwnika przez oddziały pułku, pozwoliły
w ciągu dnia 18.03.45 roku wyjść na rubież 150 m na południe od Hanuszowa Górki /6699 W, G/, gdzie
prowadzono silną wymianę ognia z przeciwnikiem, który zajął uprzednio przygotowane pozycje
obronne na granicy grzbietu wzgórza „300” na południe od Hanuszowa Górki.

1

Mowa o Panzer-Grenadier Regiment 20, 10. Panzer-Grenadier Division – 20. Pułk Grenadierów Pancernych.
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19.03.45 roku oddziały pułku, po 10 minutowym przygotowaniu artyleryjskim przeszły do ataku
i spotkały się ze zorganizowanym ogniem różnego rodzaju broni automatycznej, prowadzonym
z pierwszej linii przeciwnika, ogniem broni pokładowej, artyleryjskim i moździerzowym prowadzonym
z okopów; (pułk) zmuszony był zalec na pozycjach. W dalszym ciągu dnia 19.3.45 roku pułk prowadził
wymianę ognia z przeciwnikiem.
Do 22.03.45 roku oddziały pułku nie prowadziły działań ofensywnych, prowadziły służbę
zabezpieczenia bojowego, wykonały fragment okopów oraz prowadziły zwiad. Dowództwo na
zwiadem rejonu planowanych działań bojowych.
W noc na 23.03.45 roku pułk przeniesiony w rejon rozwidlenia dróg /9864/ i zajął pozycje wyjściowe
do ataku.
O godz. 8:10 23.03.45 roku na otrzymany sygnał 1. i 2. Batalion Strzelecki zaatakował przednie pozycje
przeciwnika i przezwyciężając silny opór wskoczyli w transzeje i opanowali las, obejmując podejście do
północno-zachodnich przedmieść Nysy. Przemierzając las, oddziały 1. i 2. Batalionu Strzeleckiego
wyszły blisko Fortu Prusy, otaczając miasto Nysa z północnego-zachodu.
Duża grupa przeciwnika, licząca do 80 ludzi z bronią automatyczną i moździerzami 81mm obeszła pułk.
W rezultacie tego szybkiego manewru, weszła na lewą flankę i tyły formacji bojowych pułku, mając
wpływ na nasze jednostki prowadzące działania i kontrolujące podejście do Nysy na wysokości na
wschód od drogi Regulice-Nysa. Z kierunku zachodniego przeciwnik prowadził silny ogień za pomocą
artylerii, moździerzy, sześciu czołgów oraz stosował ostrzał rakietowy.
Dla zlikwidowania zagrożenia z lewej strony, został wydzielony z rezerwy pułku pluton fizylierów
i samodzielny pluton zwiadu, które po przeczesaniu lasku /9664/ przygwoździły ogniem powyższą
kompanię piechoty przeciwnika, zabezpieczając flankę i tył 1. i 2. Batalionu Strzeleckiego.
Kontynuując wypełnianie postawionego zadania, oddziały pułku przy wsparciu ogniowym czołgów,
dział samobieżnych i haubic rozstawionych tak, aby prowadzić bezpośredni ogień, przełamując silny
opór przeciwnika opanowały Fort Prusy i natychmiast rzuciły się w północno-zachodnie obrzeża Nysy.

Następnie prowadziły zacięte walki o każdy dom i każdy obiekt. Samodzielne grupy żołnierzy i oficerów
do godz. 19:00 uchwyciły pięć domów w północno-zachodnich obrzeżach Nysy. Wykorzystując
i powiększając sukces tych pierwszych grup, wszystkie oddziały 1. i 2. Batalionu Strzeleckiego
przełamały zacięty opór przeciwnika, oczyszczając kwartał za kwartałem i do godz. 4:00 24.03.1945
roku zajęły 24 kwartały w północnej części Nysy. O godz. 1:30 25.03.1945 roku została udaremniona
próba przeprowadzenia przez przeciwnika rozpoznania bojem z kierunku wschodniego.
Uchwycenie północnych obrzeży miasta Nysa było dla pułku wielką nagrodą.
Pod koniec dnia 25.03.45 roku pułk opuścił miasto Nysa i okolice.
26.03.45 roku w Reńskiej Wsi.
W noc na 28.03.45 roku jeden batalion otrzymał przydział obrony rejonu wzgórza „253.1” /1056/. Sztab
pułku w Samborowicach, 1. Batalion Strzelecki w Bogdanowie, jako rezerwa dowódcy dywizji.
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