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Tajne

OPIS
działań bojowych 543. Narwskiego Pułku Strzeleckiego Orderu Aleksandra Newskiego
120. Gatczyńskiej Dywizji Strzeleckiej Czerwonego Sztandaru, w okresie od 15 do 26.03.1945 r.

15 marca 1945 roku wojska Armii przerwały obronę przeciwnika na południowy-zachód od Grodkowa
i podążając na południe, wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka odcięły ugrupowanie opolskie.
Pułk będący w składzie dywizji, zajmując drugi szereg korpusu, przeniesiony za 125. Dywizję Strzelecką
miał zadanie zabezpieczać lewą flankę korpusu, odpierać możliwe kontrataki przeciwnika.
W drugim dniu ofensywy, nasze wojska wykonały wyłom w obronie przeciwnika głęboki na 20
kilometrów. Szybkie natarcie naszych wojsk nie pozwoliło zająć przeciwnikowi pośrednich linii, oddziały
dywizji wybijając tylne straże i małe grupy przeciwnika, szybko posuwały się naprzód. Z linii Lasocice,
Piątkowice oddziały dywizji wyrwały do przodu, zostawiając w tyle sąsiadów na lewym i prawym
skrzydle.
Pułk przeniesiony za 125. Dywizję Strzelecką, a następnie za 289. Narwski Pułk Strzelecki podążając
drogą Radoszowice, Tłustoręby1, Więcmierzyce, Lasocice, Włodary i 18.03.45 r. 2. Batalion Strzelecki
dotarł do Przydroża Małego, a 1. Batalion do Ścinawy2. Nacierająca z południa 59. Armią 18.03.45 r.
opanowała Głogówek, a czołowe oddziały ALTSTADT3 i Łąkę Prudnicką. Tym samym ugrupowanie
opolskie znalazło się w okrążeniu.
Okrążony przeciwnik próbował przedrzeć się do swoich oddziałów, na południe w kierunku Włodary,
Ścinawa, Śmicz.
W noc na 19.03.45 r. przeciwnikowi udało się zająć Śmicz.
19.03.45 r. pułk otrzymał zadanie natarcia pierwszym batalionem na drogę Przydroże Wielkie – Rączka,
drugim batalionem na drogę Ścinawa-Śmicz – opanować Puszynę, unicestwić lub zmusić do poddania
stawiające opór grupy przeciwnika.
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Okolice na wschód od Grodkowa.
Oryg. Штейнау – niem. Steinau: przed 1945 rokiem była to jedna miejscowość Ścinawa, nie rozdzielona na
Ścinawę Małą i Ścinawę Nyską.
3
Ros. Альтштадт - mowa o południowo-wschodniej części Białej, wymienianej na rosyjskich mapach
sztabowych, jako osobna miejscowość.
2

Rankiem 19.03.45 r. przeciwnik wykorzystując resztki piechoty, razem do 800 ludzi, ze wsparciem
trzech czołgów zaatakował Przydroże Wielkie, starał się przejść do Ścinawy i dalej na południe do
swoich jednostek.
Obrona Przydroża Małego, 2. Batalion Strzelecki. Przeciwnik podchodził 5-6 razy. Sukces w walce
zapewniło prawidłowe prowadzenie ognia, zarówno ze stanowisk karabinów maszynowych, jak i broni
ręcznej oraz przeprowadzenie kontrataków z flanki.
Przeciwnik atakował Przydroże Małe z dwóch kierunków: pierwsza grupa w liczbie do pułku piechoty,
atakowała z lasu /9282/; druga grupa do batalionu przy wsparciu dwóch czołgów i działa samobieżnego
atakowała z południa. W tym samym czasie, czołgi przeciwnika zostały uszkodzone działami batalionu
przeciwpancernego, podchodząc na 150-200 metrów od punktu oporu. Piechota przeciwnika bez
wsparcia czołgów poniosła duże straty, oddaliła się i zajęła pozycje w terenie. Przeciwnik
kontratakujący z lasu został powstrzymany ogniem stanowisk karabinów maszynowych i broni ręcznej,
moździerzy i poddziałów artylerii, poniósł znaczące straty i w chaosie, pozostawiając swój tabor
wycofał się przez las w stronę Korfantowa.
W tej walce przeciwnik poniósł straty ponad 500 ludzi zabitych, pozostawił na polu bitwy różny tabor
do 50 pojazdów, dwa czołgi i jedno działo samobieżne. Podczas odparcia kontrataku wykazał się:
starszyna4 LJEBJEDJEW Nikołaj Wasiljewicz kierując kontratakiem na flankę przeciwnika z kierunku
Pleśnicy. Dzielnymi działaniami i huraganowym ogniem broni ręcznej i stanowisk karabinów
maszynowych kompanii, zagrodził drogę przeciwnikowi i przysporzył mu dużych strat w sile żywej.
PŁESENKOW M.K. – starszy sierżant, dowódca działa 45mm wraz z załogą zniszczył dwa czołg i jedno
działo samobieżne.
KURAŁOW Atahan – czerwonoarmista, celowniczy działa 45mm w załodze Płesenkowa, szybkim
i dokładnym celowaniem umożliwił zniszczenie dwóch czołgów i jednego działa samobieżnego
przeciwnika, a kiedy zaczęła kończyć się amunicja zorganizował i kierował licznym personel plutonu
przeciwpancernego, który bronią piechoty odpierał kontratak przeciwnika. Przeciwnik w tej walce
pozostawił na polu bitwy do 450 zabitych, 50 pojazdów, dwa uszkodzone czołgi i jedno działo
samobieżne, pozostałymi oddziałami wycofał się w kierunku Puszyny i próba przedarcia się do Ścinawy
przez Przydroże Małe nie była dalej podejmowana.
Przypisane i podległe baterie artylerii, podczas odparcia kontrataków, podczas których przeciwnik
próbował przedrzeć się w stronę naszych oddziałów, wykazały się licznym męstwem i odwagą;
znajdując się bezpośrednio w formacjach bojowych, obserwując przeciwnika prowadzili dokładny
ogień na nacierające jednostki. Cała artyleria miała rozkaz prowadzenia bezpośredniego ognia. Baterie
moździerzy 120mm zajęły bojowe pozycje 50 metrów za piechotą, a dowódca baterii z dowódcą
batalionu korygował ogień z pierwszej linii.

BÓJ O ŚMICZ
Przeciwnik zebrał ostatki siły żywej i sprzętu, w nocy 18 na 19 marca zajął Śmicz i rankiem 19 marca
rozproszył się na szosie w kierunku Ścinawy, w celu przedarcia się do swoich jednostek na południu.
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Старшина – najwyższy stopień korpusu sierżantów w Armii Czerwonej, brak polskiego odpowiednika.

1. Batalion Strzelecki z pułkową baterią 76mm, baterią 410. OIPTD5 otrzymał zadanie opanować Śmicz
i o 12:00 19.03.45 r. rozpoczął natarcie. Rozwinięta na szosie artyleria prowadziła bezpośredni ogień
z moździerzy do licznego przeciwnika w Śmiczu i w kierunku końca kolumny przemieszczającej się
drogą ze Śmicza do Ścinawy, demoralizując przeciwnika. W tym samym czasie nasza piechota,
nacierając z prawej i lewej strony, równolegle do szosy, ogniem ciężkich i ręcznych karabinów
maszynowych oraz pistoletów maszynowych unicestwiła oszołomionego i spanikowanego
przeciwnika; Z personelu batalionu wydzielona została grupa, w składzie wzmocnionej kompanii
strzeleckiej z zadaniem opanowania Puszyny. O 16:00 grupa ta uchwyciła wschodnie krańce Śmicza i do
17:00 Śmicz został zajęty i w pełni oczyszczony z przeciwnika.
W tych walkach przeciwnik stracił: zabito do 450 ludzi, wzięto do niewoli 250, zdobyto
konwój składający się ze 120 pojazdów, samochodów różnych marek 150, dział artyleryjskich różnego
kalibru 8.

BÓJ O MIASTO NYSA

Pułk oczyścił z przeciwnika las na południowy-wschód i na zachód od Puszyny. Rankiem 23.03.45 r.
otrzymał zadanie koncentracji w lesie, 500 m na południe od Bardna6, w gotowości do natarcia
za czołowymi oddziałami 55. Korpusu Strzeleckiego, do linii rzeki Kamienica i opanowania miasta Nysa.
O 12:00 23.03.45 r. pułk dokonał koncentracji w lesie, 500 m na południe od Bardna i został przekazany
do rezerwy dowódcy 21. Armii. Oddziały dywizji podążające w kierunku Nysy, zostały zatrzymane przez
przeciwnika na umocnionym punkcie Domaszkowice. Z rozkazu dowódcy pułku z oddziałów
zwiadowczych, fizylierów i strzelców wyborowych została stworzona grupa, której postawiono zadanie
szybkiego uderzenia i opanowania Domaszkowic.
Zorganizowana grupa licząca w sumie do 30 ludzi, dowodzona przez pełnych inicjatywy oficerów, do
13:00 oczyściła Domaszkowice, zabezpieczając pośpieszne natarcie oddziałów dywizji na Niwnicę.
O 16:00 pułk wszedł do Niwnicy, rozwijając wzdłuż potoku bojowe oddziały 1. Bataliony i o 19:00
rozpoczął natarcie na NEULAND7.
Pułk wspólnie z 289. Pułkiem Strzeleckim działającym na lewym skrzydle, do 20:00 opanował
południowo-wschodnie części NEULAND, gdzie natychmiast przeniesiono stanowisko dowodzenia
pułku. Od 20:00 pułk działając pierwszym batalionem z lewej i drugim batalionem z prawej, całkowicie
opanował Dolną i Średnią Wieś, i rozwinął natarcie na Nysę.
Do 23:00 1. Batalion Strzelecki opanował stację kolejową i nie zważając na odkryte lewe i prawe
skrzydło, szybko przemieszczał się w kierunku rzeki i o 23:00 osiągnął linię południowego brzegu rzeki
Nysy Kłodzkiej w okolicy kościoła.
2. Batalion Strzelecki nacierając na prawo od 1. Batalionu Strzeleckiego do godz. 00:00 24.03.45 r.
opanował fabrykę na południowym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej. Tym sposobem pułk do 2:00 pułk
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410. отдельный истребительный противотанковый дивизион – 410. Samodzielny Dywizjon Niszczycieli
Czołgów.
6
Przysiółek pomiędzy Kubicami a Mańkowicami.
7
Rosjanie często używali nazwy NEULAND (Hойланд) nie określając czy chodzi o Średnią czy Dolną Wieś,
w przypadku Górnej Wsi zazwyczaj używali nazwy OBER (Обер).

w pełni opanował południową część miasta, a do ranka 24.03.45 r. w pełni zakończył oczyszczanie
południowych kwartałów z przeciwnika.
Obrona przeciwnika w mieście Nysa. Wszystkie odznaczające się narożniki kwartałów, wykorzystywane
były jako punkty oporu, na głównych ulic wzniesione zostały barykady i przeszkody. Nasze nacierające
oddziały były ostrzeliwane z broni automatycznej przez umieszczone w piwnicach i na strychach grupy
przeciwnika, zabezpieczające główną cześć miasta. Przydzielona i wspierająca artyleria /dywizjon 866.
GAP/8 była stale obecna w jednostkach bojowych i bezpośrednim ogniem niszczyła barykady,
przeszkody i murowane budynki, w których znajdował się przeciwnik, zabezpieczając stałe posuwanie
się naprzód piechoty.
Do 4:00 miasto Nysa zostało całkowicie opanowane przez oddziały 543. Narwskiego Pułku
Strzeleckiego, w mieście została zorganizowana służba patrolowa, a na obrzeżach obrona kołowa.
W walce o miasto Nysa pułk zadał przeciwnikowi następujące straty: zabito do 350 ludzi, do niewoli
wzięto 250 ludzi, zdobyto 15 dział różnego kalibru, składy z zapasami – 5, składy z zapasami bojowymi
i inne – 10.
Przeciwnik próbował wyrwać się z okrążenia do swoich oddziałów, wykorzystują swój stary pomysł
skoncentrowanego uderzenia na wąski odcinek frontu. Jednak pozbawiony morale,
bez scentralizowanego zarządzania, bez sprzętu, bez dostatecznych zapasów bojowych, wsparcia
artyleryjskiego, napotykając wyjątkowe zorganizowanie, spokój i męstwo naszych oddziałów, nie
osiągnął sukcesu.
Obrońcy miasta przystosowali wszystkie murowane budynki na punkty prowadzenia ognia, ustawili
na ulicach przeszkody i barykady, silnym ogniem piechoty próbowali powstrzymać nasze uderzenie
na miasto.
Manewr naszych oddziałów omijający centrum oporu przeciwnika, użycie artylerii dużego kalibru,
w tym do prowadzenia ognia bezpośredniego, odważne działania strzelców i fizylierów zapewniły
sukces naszych oddziałów, zajmując miasto Nysa i nie pozwalając wyrwać się przeciwnikowi
z okrążenia, zadając mu znaczące straty w sile żywej i sprzęcie.

Szef Sztabu 543. Narwskiego Pułku Strzeleckiego Orderu Aleksandra Newskiego
Pułkownik /SZCZERBINA/

1. zastępca szefa sztabu kapitan gwardii /MASŁOW/
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866. Гаубичный Артиллерийский Полк – 866. Pułk Artylerii Haubic.

