UWAGA! Zachowano oryginalną stylistykę.
Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
Tłumaczenie: Maciej Krzysik – Nysa 1945-2015.

WSTĘP

Poniżej prezentuję tłumaczenie dziennika działań bojowych 93. Samodzielnej Brygady Pancernej
operującej w okolicach Nysy i Głuchołaz w okresie 18-24 marca 1945 roku.
W tłumaczeniu pominąłem początkowy okres działań bojowych w okolicach Łambinowic w okresie
15-17 marca 1945 r., działania w okolicach Głubczyc i Raciborza w dniach 25-31 marca 1945 roku
oraz załączniki do raportu o stanie poszczególnych batalionów i wykorzystaniu amunicji pisanych
odręcznie i trudnych do odczytania, a także trzystronicowy raport oficera politycznego podsumowujący
działania bojowe.
Pragnę zaznaczyć, że jest to surowy materiał, do którego z pewnością należy podchodzić krytycznie –
zwłaszcza jeśli chodzi o treść niektórych relacji z pola walki, w których użyto wiele sformułowań
propagandowych oraz w stosunku do strat niemieckich, które są nieco zawyżone.
Pomimo tego dziennik ten daje znakomity obraz działań bojowych w okolicy Nysy i Głuchołaz w drugiej
połowie marca 1945 roku.

Zapraszam do lektury!

ZATWIERDZAM
Dowódca 93. OTBr.1 Pułkownik Gwardii
/SELIWAŃCZYK/
6 kwietnia 1945 roku

DZIENNIK
DZIAŁAŃ BOJOWYCH
93. Samodzielnej Żytomierskiej Brygady Pancernej Czerwonego Sztandaru Orderu Suworowa
i Bogdana Chmielnickiego
od 15 marca do 31 marca 1945 roku

Operacja opolsko-raciborska.

Otrzymują 2 egz.
Egz. nr 1 Sztab Armii 4. Armii Pancernej
Egz. nr 2 a/a

1

93. ОТБр. – 93. отдельной танкова бригада - 93. Samodzielna Brygada Pancerna.

WYKAZ DOWÓDCÓW 93. SAMODZIELNEJ ŻYTOMIERSKIEJ BRYGADY PANCERNEJ CZERWONEGO
SZTANDARU ORDERU SUWOROWA I BOGDANA CHMIELNICKIEGO

na 15 marca 1945 roku

2

1. Dowódca brygady

Major gwardii DJEMENTLJEW

2. Z-ca dowódcy brygady

Podpułkownik gwardii BARASZ

3. Dowódca polityczny

Podpułkownik gwardii ILIN

4. Szef sztabu brygady

Major gwardii SOKOŁOWSKIJ

5. Z-ca szefa sztabu brygady

Major gwardii SZUBIN

6. Pom. szefa sztabu bryg ds. operacyjnych

Kapitan gwardii SLIRIN

7. Dowódca 1. Batalionu Czołgów

Kapitan gwardii MEDWJEĆ

8. Dowódca 2. Batalionu Czołgów

Major gwardii ARGUNOW

9. Dowódca 3. Batalionu Czołgów

Kapitan HUCISTOW

10. Z-ca dowódcy brygady ds. technicznych

Major gwardii inż. WOLNOW

11. Z-ca dowódcy brygady ds. zaopatrzenia

Major gwardii AFANASJEW

12. Szef służby sanitarnej brygady

Kapitan gwardii lek. med. ZAWJAŁOW

13. Szef łączności brygady

St. lejtenant2 gwardii SOKOŁOW

14. Szef służby inżynieryjnej

St. lejtenant gwardii BORISOW

15. Szef zwiadu brygady

St. lejtenant gwardii MAKAROW

Starszyj lejtenant (старший лейтенант) – „starszy porucznik”, stopień nie mający odpowiednika w polskiej
armii, znajdujący się pomiędzy porucznikiem a kapitanem.

(…)

18 marca. W związku z planowanym natarciem na południe, o godz. 9:00 brygada rozpoczęła przemarsz
drogą Łambinowice, Jasienica Dolna, Włodary, Ścinawa, gdzie została skoncentrowana o godz. 22:00.
Liczne pododdziały brygady były zaangażowane w przygotowanie zaopatrzenia i utrzymane
w gotowości bojowej.
O godz. 22:30 1. Batalion Czołgów otrzymał zadanie przemarszu drogą Ścinawa, Piorunkowice,
Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice, Wierzbiec, dokonać koncentracji w Charbielinie i wspólnie
z 13. Pułkiem Czołgów Przełamania zająć Głuchołazy.
19 marca. 2. Batalion Czołgów opanował zachodni kraniec Wierzbca i kontynuował oczyszczanie
miejscowości ze stanowisk Panzerfaustów. W rejonie Szybowic zniszczono jeden samochód
przeciwnika i zlikwidowano do 100 żołnierzy Volkssturmu. W rezultacie walki stracono jeden czołg.
O godz. 11:40 dowódca 4. Armii Pancernej wydał rozkaz – pozostawić w Wierzbcu 3. Batalion Czołgów,
a siłami 1. i 2. Batalion Czołgów prowadzić natarcie na Głuchołazy.
W rezultacie natarcia brygada opanowała: Mieszkowice, Szybowice, Wierzbiec. 1. i 2. Batalion Czołgów
zabezpieczył wschodnie obrzeża Charbielina.
W trakcie skutecznego natarcia na Głuchołazy, czołowe oddziały 1. Batalionu Czołgów osiągnęły
zachodnie obrzeża Głuchołaz3 i miały możliwość dalszego natarcia na miasto – główny punkt obrony
przeciwnika na przedsionku Karpat, otwierając drogę na Czechosłowację. Jednak ze względu na
konieczność zabezpieczenia zdobytych terenów przez brygadę i brak piechoty, dowódca 4. Armii
Pancernej rozkazał zatrzymać natarcie na Głuchołazy i zając pozycje obronne w rejonie WierzbiecSzybowice.
Rozbite jednostki 20. Estońskiej Dywizji Grenadierów Pancernych SS, 168. Dywizji Piechoty, przy
wsparciu trzech samochodów, artylerii i moździerzy, przeprowadziły cztery kontrataki na pozycje
obronne w Rudziczce, opanowały drogę Szybowice-Wierzbiec-Głuchołazy i później połączyły się
z oddziałami działającymi w rejonie Głuchołaz, zajęły główne wzgórza i zespoły miejskie, tym samym
blokując dostęp naszych wojsk do Głuchołaz.
Ogniem artylerii i regularnym nadzorem przeciwnika, jednostki brygady nie dały wyjść przeciwnikowi
na główną szosę. W rezultacie tego przeciwnik wycofał się drogami gruntowymi, pozostając pod
ogniem rakiet, czołgów i artylerii. O godz. 21:00 1. Kompania 1. Batalionu Czołgów, 2 czołgi IS, dywizjon
artylerii 380. Pułku Artylerii Lekkiej – uderzyły na Wierzbiec. 2. Kompania 1. Batalionu Czołgów, 3 czołgi
IS, dywizjon artylerii rakietowej 312. Pułku Moździerzy broni Szybowic. Sztab brygady w Szybowicach.
W noc 19 marca przeciwnik podciągnął rezerwy z rejonu Głuchołaz w kierunku na Charbielin, Nowy Las
i wzmocnił wschodnie obrzeża Charbielina, wykorzystując naturalne położenie tej miejscowości, jako
3

Błąd w dzienniku bojowym - z pewnością chodzi o wschodnie obrzeża Głuchołaz – natarcie prowadzone było
od Charbielina, z relacji niemieckich wynika, że Rosjanie zostali zatrzymani między Głuchołazami a
Charbielinem.

punktu oporu, zagroził od zachodniej strony ruchowi na drodze Szybowice-Mieszkowice i połączył się
z nieskoordynowanymi oddziałami operującymi po jej wschodniej stronie, w rejonie Rudziczki.
Próbując przewidzieć intencje przeciwnika, dowódca brygady rozkazał natychmiast przystąpić do
obrony kołowej i w czasie nocy utrzymać rejon skoncentrowania brygady do czasu przybycia
61. Brygady Pancernej, z którą nawiązano łączność.
W dniu 19 marca przeciwnik poniósł straty:
1.
2.
3.
4.
5.

Zniszczony jeden samochód.
Zniszczone działa – 2.
Załadowane powozy – 50.
Zabito do 20 żołnierzy i oficerów przeciwnika.
Wzięto do niewoli do 65 ludzi.

Nasze straty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spalonych czołgów „T-34” – 1.
Uszkodzonych czołgów – 1.
Uszkodzonych transporterów opancerzonych – 1.
Ranionych oficerów – 4.
Ranionych sierżantów4 i szeregowych – 35.
Zabitych – 5.

20 marca. Przeciwnik siłami do batalionu piechoty przy wsparciu artylerii i czołgów prowadził kontratak
z kierunku Włóczna5, celem przedarcia się przez drogę Szybowice-Wierzbiec.
Na osobne wyróżnienie podczas odparcia kontrataku przeciwnika zasługuje podporucznik6
WATJECZKIN, który śmiało prowadził ogień ze swojego czołgu do ostatniego pocisku, gdy zabrakło
amunicji, towarzysz WATJECZKIN otworzył ogień z karabinu maszynowego i opuścił czołg dopiero gdy
przedział bojowy stanął w ogniu.
Godz. 12:00 przeciwnik zajmujący pozycje na północnych obrzeżach punktu oporu Nowy Las
i górujących wzniesieniach „320.4” i „324.8” ostrzeliwuje Szybowice.

Na rozkaz dowódcy brygady 2. Batalion Czołgów wyszedł na rubież Mieszkowic, 3. Batalion Czołgów
Rudziczka, z zadaniami powstrzymania możliwego ognia przeciwnika i zniwelowania szansy jego
wyjścia w rejonie działań brygady.
O godz. 20:00 z metodyczną konsekwencją przeciwnik zaczął prowadzić jeden kontratak za drugim,
przy użyciu artylerii, moździerzy i czołgów. Całą noc słychać było krzyki atakujących Niemców, wściekłą
strzelaninę i eksplozje. Przeciwnik niezależnie od strat, nadal zaciekle nacierał na rejon działania
brygady. Cały personel, który tylko mógł użyć broni, okopał się na obrzeżach Szybowic i Wierzbca
i odpierał kontrataki przeciwnika: oficerowie, szeregowi pokazali obraz męstwa i odwagi, i prędzej
woleliby umrzeć niż oddać zdobytą rubież. Dowódca brygady rozkazał walczyć do ostatniego naboju.
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W Armii Czerwonej pomiędzy korpusem szeregowych, a oficerów występowali tylko sierżanci.
Obecnie wschodnia część Szybowic przy Niemysłowicach.
6
младший лейтенант – mładszij lejtenant, najniższy stopień oficerski Armii Czerwonej.
5

O godz. 22:00 zostało zorganizowane spotkanie korpusu oficerskiego, na którym dowódca brygady
szczegółowo opisał położenie naszych oddziałów i wezwał do odporności i dyscypliny. W oddziałach
brygady miały miejsce spotkania partyjne, na których po przedstawieniu sytuacji, komuniści7 zapewnili
o utrzymaniu żelaznej obrony i przypomnieli tradycje bojowe brygady.
O godz. 22:30 dla zabezpieczenia i utrzymania pozycji brygady, na rozkaz dowódcy 4. Armii Pancernej
przybyły w rejon Szybowic 4 czołgi z 61. Brygady Pancernej 10. Korpusu Pancernego.
O 22:30 w rejonie torów kolejowych w Szybowicach słyszane były gwizdy parowozu. Na rozkaz majora
SZUBINA, starszyj lejtenant technik BORISOW w trzech miejscach rozkręcił podkłady kolejowe.
Tej samej nocy załoga podporucznika HUDJAKOWA (1. Batalion Czołgów) w okolicy Głuchołaz
zniszczyła pociąg przeciwnika, baterię moździerzy i do 30 żołnierzy, i oficerów przeciwnika.
W odparciu kontrataku w rejonie Wierzbca szczególnie wyróżnił się sierżant ŁASZCZENOW (z baterii
moździerzy). Przeciwnik wykorzystując ciemności i ukształtowanie terenu podszedł pod obrzeża
Wierzbca i silnym ogniem broni maszynowej przygwoździł nasze oddziały do ziemi, wtedy sierżant
ŁASZCZENOW zabrał zdobyczne panzerfausty, wybiegł w stronę przeciwnika i zniszczył stanowisko
karabinu maszynowego wraz z załogą. Oddając jeszcze kilka strzałów z panzerfaustów w kierunku
ostatnich domów, zmusił przeciwnika do odwrotu, czym przyczynił się do odparcia kontrataku
przeciwnika.
21 marca. O godz. 6:00 przeciwnik siłami dwóch batalionów piechoty, wspieranych ośmioma czołgami
przeprowadził natarcie z kierunku Nowego Lasu. Walka trwała do godz. 9:00. W rezultacie ataku
przeciwnik wyrwał zachodnie obrzeża Szybowic i ogniem panzerfaustów zniszczył 4 czołgi „T-34”.
Uszkodzono jeden czołg przeciwnika.
O godz. 10:00 w rejonie Wierzbca zauważono okopującego się na prawych zboczach przeciwnika, na
południe i południowy-wschód od Wierzbca. O godz. 11:00 lotnictwo przeciwnika zbombardowało
rejon dyslokacji brygady. Jeden czołg „T-34” otrzymał trafienie.
W wyniku szczelnej obrony w rejonie Szybowic przeciwnik poniósł straty:
1. Unicestwiono czołgi i działa samobieżne – 6
2. Działa różnego kalibru – 3
3. Unicestwiono do 200 żołnierzy i oficerów przeciwnika.
Nasze straty:
1. Spalone czołgi – 8
2. Uszkodzone czołgi – 1
3. Zabitych sierżantów i szeregowych – 3
4. Rannych – 30.
Wniosek: Analizując trudną obronę kołową Szybowic i Wierzbca, warto zatrzymać się na właściwej
interakcji między oddziałami pancernymi w Wierzbcu i artyleryjskimi w Szybowicach. W rezultacie
czego dywizjon artylerii mógł wesprzeć ogniem odparcie kontrataku na Wierzbiec.
Rola przywódcy w organizacji obrony Wierzbca należy się majorowi gwardii SOKOŁOWSKIEMU
i kapitanowi SMIRNOWOWI. W rejonie Szybowic majorowi SZUBINOWI, kapitanowi SLIRINOWI, którzy
poprzez osobisty przykład zainspirowali personel do bojowych wyczynów.
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Skrót myślowy w raporcie – mowa o oficerach politycznych.

Podczas obrony Szybowic-Wierzbca sztab brygady pokazał swoją odwagę i inicjatywę. Pod osobistym
kierunkiem majora SOKOŁOWSKIEGO, majora SZUBINA, były zorganizowane półzamknięte pozycje dla
czołgów. Do czołgów dołączony został kierowca, pisarz, kucharz oraz liczny personel wspierający
jednostki. Major SOKOŁOWSKIJ, major SZUBIN, kapitan SLIRIN osobiście odwiedzali oddziały bojowe
obrony inspirując liczny personel swoim odważnym zachowaniem, spokojem i rozważną inicjatywą.
Oficer łącznikowy kapitan PŁATONOW w trudnych warunkach organizował służbę łącznikową
z czołowymi oddziałami.
Podczas organizacji obrony członkowie sztabu pokazali swoje zorganizowanie i możliwość
natychmiastowego kierowania działaniami bojowymi. Z personelu szeregowych służby sztabowej na
szczególną uwagę zasługuje starszy sierżant ZAWORSTKIN, który odkopał zdobyczny karabin
maszynowy, naprawił go i okopany prowadził skuteczny ogień na kontratakującego przeciwnika.
Na uwagę zasługuje bohaterskie zachowanie kierowcy SZEMORDANOWA, który nie bacząc na ranienie
w głowę pozostawał w czołowych transzejach obrony.
O godz. 12:00 w celu utrzymania skrzyżowania dróg na Mieszkowice i Włóczno /okolice kościoła/,
na rozkaz majora SZUBINA dwa czołgi zajęły pozycje obronne z zadaniem niedania przeciwnikowi
możliwości otoczenia rejonu Szybowice-Wierzbiec od północy.
O godz. 15:00 w rejon działania brygady podeszły jednostki piechoty 225. Dywizji Strzeleckiej
z zadaniem obrony. O godz. 20:00 przyszedł rozkaz – 93. Samodzielna Gwardyjska Brygada Pancerna
opuści walkę i dokona koncentracji w rejonie Zimnych Kątów8, co wykonano 22 marca o godz. 8:00.
Zakańczając etap działań bojowych na kierunku głuchołaskim, należy zwrócić większą uwagę na
wyszkolenie taktyczne jednostek czołgowych, wzajemnego zwiększania manewrowości i inicjatywy na
polu bitwy.
W wyniku natarcia przeciwnik poniósł straty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Unicestwiono 8 czołgów
dział samobieżnych – 6
dział różnego kalibru – 12
transporterów opancerzonych - 7
karabinów maszynowych – 55
baterii moździerzy – 7
stanowisk panzerfaustów – 15
samolotów na lotniskach – 15 /ogniem przeciwlotniczym M-13 – 3
wysadzonych składów z bombami lotniczymi – 3
składów z zapasami bojowymi – 3
oswobodzono 2 obozy jenieckie liczące do 4000 ludzi
zabito do 1000 żołnierzy i oficerów przeciwnika
unicestwiono 30 pojazdów
załadowanych wagonów – 100
pociągów wojskowych – 1
wzięto do niewoli 200 żołnierzy i oficerów przeciwnika.

NASZE STRATY:
1. Spalonych czołgów – 18
2. Zabitych oficerów – 14
3. Sierżantów – 24
8

Niem. Kaltfolwerk – na wschód od Rudziczki.

4.
5.
6.
7.

szeregowych – 43
Rannych oficerów – 11
Sierżantów – 27
Szeregowych – 29
STAN ZASOBÓW SPRZĘTOWYCH
na stanie – 54
spalonych – 18
w kapitalnym remoncie – 5
w średnim remoncie – 8
___________________________
RAZEM na czysto – 23

ZIMNE KĄTY – SUCHA KAMIENICA
Wyjście jednostek 225. Dywizji Strzeleckiej 21. Armii na rubież Szybowice-Wierzbiec
zdecydował o zniszczeniu rozproszonych grup przeciwnika próbujących połączyć się
z jednostkami działającymi na południe od Nysy i idącymi na pomoc opolskiej grupie.
W celu opanowania rejonu Nysy i rozwinięcia naszej prawej flanki, działająca w rejonie NysaGłuchołazy 93. OTBr otrzymała rozkaz działań w drugim rzędzie za lewą flanką 10. Korpusu
Pancernego, w kierunku na Lipową, Przełęk.
Główną przyczyną wyjścia 10. Korpusu Pancernego na rubież Hajduki Nyskie, Czarkowice9 było
przeprowadzenie natarcia na Nowy Las i Polski Świętów i opanowanie tych ostatnich.
Brygada działała na lewej flance 10. Korpusu Pancernego i we współpracy z 13. Pułkiem
Czołgów Ciężkich i 55. Korpusem Strzeleckim miała zadanie prowadzić natarcie na rubież Węża,
Gryżów w kierunku linii kolejowej 1 km na południe od Wierzbięcic, Przełęk, opanować rejon
Hajduki Nyskie-Przełęk i dalej sforsować rzekę Biała Głuchołaska.
Dane wywiadowcze na 22 marca wskazywały na obecność przeciwnika w okolicy Nysa-Nowaki,
który ogniem i kontratakami próbował zatrzymać nasze oddziały na kierunku północnym
i północno-wschodnim i nie dopuścić do wyjścia na zachód od Nysy.
Równocześnie z rejonu na zachód od Wierzbięcic, Nowego Lasu „Grupa Opolska” dzięki
kontratakom wyszła okrążając Wierzbięcice z kierunku południowo-zachodniego. Tego dnia
w okolicy Nowaki i na północ od Nysy zanotowano działania i przemarsz do 30-35 czołgów
i dział samobieżnych.
W rejonie działania brygady, przeciwnik bronił się na rubieży wzgórza „293.1” 1 km na zachód
od Wierzbięcic, wzgórza „280.3” 700 m na zachód od Gryżowa i dalej na południe.
Dla wypełnienia postawionego zadania, rozkazem nr 014 od 22.03.45 r. brygada działała w sile
jednego batalionu czołgów, baterii moździerzy i przydzielonym 98. Batalionem Inżynieryjnym
9

Niem. Puschberg - przysiółek przy drodze Hajduki Nyskie – Stary Las

z zadaniem natarcia w kierunku Lipowa – Przełęk. Po przerwaniu obrony przeciwnika w rejonie
wzgórza „280.3” działać za 61. Brygadą Pancerną, następnie uderzyć na Lipową.
Z wyjściem 10. Korpusu Pancernego na rubież Hajduki Nyskie – Czarkowice natychmiastowymi
działaniami opanować NEULAND10 i Polski Świętów.
Sztab brygady stacjonował w Zimnych Kątach, dowódca pułku wzgórze „240.8”.
23 marca. O godz. 6:00 na otrzymany rozkaz bojowy oddziały 93. OTBr rozpoczęły działania
bojowe. Koncentracja wojsk w rejonie Piorunkowic.
Natarcie rozpoczęło się o godz. 15:00. 3. Batalion Czołgów działający w drugim szeregu, swoim
ogniem pozwolił opanować Piaskową11, zabezpieczając lewe skrzydło 10. Korpusu Pancernego
poprzez przeprowadzenie zasadzek z wykorzystaniem czołgów i powstrzymanie przenikania
małych grup przeciwnika na skrzydle.
Przy opanowaniu Piaskowej starszyj lejtenant PŁUGIN pokazał obraz męstwa i heroizmu.
Podczas natarcia na Piaskową, starszyj lejtenant PŁUGIN był w szpicy batalionu. Kiedy
nieprzyjacielski pocisk trafił czołg PŁUGINA, porucznik został ciężko ranny w nogę, przełamując
ból towarzysz PŁUGIN wyskoczył z czołgu, szybko odciął swoją nogę, która ledwo co się
trzymała. Przeciwnik zbliżył się do czołgu i zamierzał wziąć załogę czołgu do niewoli, jednak
sowieccy oficerowie nie poddają się: starszyj lejtenant z broni osobistej zastrzelił z bliskiej
odległości trzech żołnierzy przeciwnika, pozostali zostali unicestwieni przez resztę załogi.
W trakcie dalszego natarcia na zachód 10. Korpus Pancerny i 229. Pułk Strzelecki wyszły
w okolice Przełęk – Hajduki Nyski, w związku z czym 3. Batalion Czołgów znalazł się
w pierwszym szeregu i rozpoczął walkę w celu opanowania wschodnich obrzeży Suchej
Kamienicy. Po ciężkiej walce w dalszej części dnia, nasze oddziały zdobyły Suchą Kamienicę
współdziałając z 229. Pułkiem Strzeleckim. Przy opanowaniu Suchej Kamienicy wyróżnił się
dowódca plutonu, podporucznik DANILJUK.
Podporucznik DANILJUK otrzymał zadanie przeprowadzenia zwiadu z wykorzystaniem czołgu
na umocniony punkt. Odważnie rzucił się do wsi, torując sobie drogę ogniem działa. Odważnym
i zuchwałym pojawieniem się sowieckiego czołgu na umocnionym punkcie, zdemoralizował
obronę Niemców i bezpośrednim ogniem rozstrzelał przeciwnika. Nasze główne oddziały
pancerne wykorzystując zamieszanie przeciwnika szybko podeszły do umocnionego punktu
i opanowały go z marszu. W tej walce bohaterską śmiercią zginął podporucznik DANILJUK.
Przeciwnik srogo zapłacił za śmierć bohatera, podczas swej operacji podporucznik DANILJUK
unicestwił: 1 czołg, 1 działo samobieżne, dwa transportery opancerzone oraz do 100 żołnierzy
i oficerów przeciwnika.
W ciągu nocy przeciwnik siłami 727. Batalionu Saperów12 i rozrzuconych jednostek stale
okazywał silny opór naszym wojskom i przeszedł do kontrataku z południa na wieś Sucha
Kamienica. W rezultacie bezustannych ataków przeciwnik był wyczerpany i pod naporem
naszych wojsk wycofał się w kierunku zachodnim i południowym.

10

Rosjanie używali ogólnej nazwy Neuland, nie rozdzielając czy chodzi o Dolną- czy Średnią Wieś. W przypadku
Górnej Wsi używali nazwy OBER.
11
Niem. Sandberg – przysiółek na północnym krańcu Starego Lasu.
12
Baupionier-Bataillon 727

24 marca. Oddziały 10. Korpusu Pancernego i 6. Korpusu Pancernego w rezultacie wspólnego
uderzenia z zachodu i z północy opanowały miasto Nysa, w wyniku czego rozwiązały główny
problem na prawej flance naszych wojsk.

(…)
W dalszym planie działań 93. OTBr otrzymała rozkaz o koncentracji w rejonie Rudziczki,
następnie dyslokacji w rejon Ściborzyc Małych13 w celu działań bojowych z 10. Korpusem
Pancernym i 60. Armią, wspólnego natarcia i opanowania Zopowy.14
Brygada w noc na 25 marca wyszła z walk i dokonała koncentracji w rejonie Rudziczki. W noc
na 25 marca dwoma kolumnami rozpoczęła marsz drogą: Piorunkowice, Ścinawa, Śmicz, Biała
Prudnicka, Rostkowice, Mionów, Głogówek, Szonów, Klisino i o godz. 12:00 dokonała
koncentracji w rejonie Ściborzyc Małych.
(…)

13
14

Okolice Racławic Śląskich.
Niem. Soppau – miejscowość w okolicach Głubczyc.

Załącznik nr 1

Wykaz strat zadanych przeciwnikowi w okresie od 15 do 30 marca 45 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Unicestwiono czołgów – 9
Dział samobieżnych – 11
Dział różnego kalibru – 14
Transporterów opancerzonych – 9
Motocykli i rowerów – 80
Karabinów, karabinów i pistoletów maszynowych – 125
Unicestwiono baterii moździerzy – 8
Stanowisk panzerfaustów – 15
Unicestwiono samolotów – 13
Wysadzono składów z bombami lotniczymi – 5
Wysadzono składów z zapasami bojowymi – 3
Unicestwiono pojazdów – 30
Wagonów z towarem – 150
Pociągów wojskowych – 1
Unicestwiono do 1500 żołnierzy i oficerów
Wzięto do niewoli do 200 żołnierzy i oficerów
Oswobodzono dwa obozy jenieckie liczące do 4000 ludzi.

NASZE STRATY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Czołgi spalone – 27
Czołgi uszkodzone – 6
Uszkodzone transportery opancerzone – 1
Zabitych oficerów – 14
Zabitych sierżantów – 24
Zabitych szeregowych – 43
Rannych oficerów – 18
Rannych sierżantów – 42
Rannych szeregowych – 37

DOWÓDCA SZTABU BRYGADY
Major Gwardii /SOKOŁOWSKIJ/

Załącznik nr 3
RAPORT O UŻYCIU BOJOWYM M-1715
W czasie działań bojowych kompanii artylerii przeciwlotniczej, na stanie której są transportery
opancerzone M-17, w okresie 15. do 30. marca pokazała przydatność bojową:
1. Transporter opancerzony M-17 odznacza się dużą szybkostrzelnością, którą można
wykorzystać do zwalczania lotnictwa, piechoty i kawalerii przeciwnika.
2. W związku z tym, że M-17 wykazuje dobrą mobilność, transporter opancerzony M-17 można
wykorzystać do wsparcia oddziałów pancernych, poprzez prowadzenie ognia na skrzydłach,
przy podchodzeniu do umocnionych punktów.
3. Należy wprowadzić pewne modyfikacje we współdziałaniu transporterów opancerzonych M17 z czołgami i piechotą, w walkach o umocnione punkty.
4. Bezpośrednio w walce transportery opancerzone M-17 unicestwiły:
a/ zestrzelonych samolotów – 3
b/ unicestwiono gniazd karabinów maszynowych wraz z obsługą – 1
c/ unicestwiono obsługę broni przeciwpancernej – 1
d/ unicestwiono obsługę moździerzy – 1
e/ zabito Niemców – 485
f/ wzięto do niewoli – 50
g/ unicestwiono składów z zapasami bojowymi – 5
20 marca w rejonie Szybowic M-17 towarzyszył załogom czołgów w odparciu 5 ciężkich
kontrataków, własnym ogniem zablokował drogę nieprzyjacielskim „faustnikom”16.
W walkach szczególnie wyróżnili się strzelcy MOROZOW, MONIN, BJEŁONOGOW i dowódca
załogi RISKIN.

GŁÓWNE NIEDOSTATKI
Przy ostrzale celów naziemnych:
1. Ograniczony zakres ostrzału nie pozwala prowadzić ognia dookoła na 360°, wskutek czego
należy rozmieścić wszystkie transportery opancerzone. Wiążą się z tym zwiększone straty.
2. Brak nabojów zapalających w zapasie amunicji M-17.

Materiał przygotował: starszy technik lejtenant
RUWINSKIJ

15

M17 MGMC - amerykańskie samobieżne działo przeciwlotnicze wykorzystujące podwozie transportera
opancerzonego M5 Half-track, przekazane do ZSRR w ramach Lend-Lease.
16
Kolokwialna nazwa żołnierzy niemieckich wyposażonych w ręczną broń rakietową (panzerfausty
i panzerschrecki), używana przez żołnierzy radzieckich.

Załącznik nr 4

Tajne
RAPORT TECHNICZNY

93. Żytomierskiej Samodzielnej Brygady Pancernej Czerwonego Sztandaru Orderu Suworowa
i Chmielnickiego za marzec 1945
1. od 1.03 do 9.03 brygada działała w obronie, w rejonie wsi POLOWITZ, to jest 6 km na
południowy-zachód od Legnicy. Brygada posiadała 25 czołgów T-34-85.
2. 11-12 marca 1945 roku brygada została uzupełniona o nowe czołgi T-34-85 w liczbie 33 sztuk.
3. Cały nowoprzybyły sprzęt bojowy został poddany raportowi technicznemu, a 2 z nich zostały
sprawdzone w polu. Przeprowadzona została także inspekcja i regulacja wszystkich
podstawowych podzespołów czołgu oraz naciągnięcie gąsienic. Wszystkie wykryte defekty
zostały naprawione.
4. Należy zauważyć, że wyszkolenie załóg przybyłych z nowym sprzętem bojowym było słabe.
Czasu na przeszkolenie załóg czołgowych nie było. Słabe przygotowanie załóg czołgowych
skutkowało licznymi uszkodzeniami związanymi z działaniami bojowymi.
5. 14.03.1945 brygada zajęła pozycje wyjściowe w rejonie wsi Sarny Wielkie17 i weszła do walki
w rejonie wsi Tłustoręby18.
Przed wejściem do walki brygada miała na stanie 52 czołgi T-34-85.
6. Od 15.03.45 roku brygada prowadziła działania bojowe w kierunku miejscowości Ścinawa,
Nysa, Biała Prudnicka, Głuchołazy i Krnov, które zakończyła 31.03.45 roku.
W czasie tych działań bojowych brygada poniosła następujące straty:
bezpowrotnie uszkodzonych
= 27 czołgów
kapitalny remont
(w wyniku uszkodzeń bojowych) = 10 czołgów
średni remont
(w wyniku uszkodzeń bojowych) = 15 czołgów
W całej operacji zanotowano 77 uszkodzeń bojowych.
Z tej liczby przywrócono: 39 czołgów.
Z czego: środkami 155. SBRT19 = 15 czołgów
środkami brygady

= 24 czołgi

Odzyskanie czołgów siłami brygady było możliwe dzięki użyciu części z bezpowrotnie
uszkodzonych czołgów.
7. Pomimo słabego wyszkolenia nowoprzybyłych załóg czołgowych, zdarzył się tylko jeden
przypadek uszkodzenia czołgu z winy eksploatacji (z winy mechanika-kierowcy) co dowodzi, że
techniczny personel brygada, nie zważając na złożoną sytuację bojową starannie kontrolowali
pracę załóg czołgowych.

17

Okolice Lewina Brzeskiego.
Na wschód od Kopic.
19
155. Samodzielna Baza Remontowo-Transportowa.
18

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Korzystając ze stosunkowo krótkich przerw w walce, wszystkie podzespoły były przeglądane
i poddawane technicznym raportom, prowadzonym głównie w oparciu o instrukcje wydane
przez GBTU ACz.20
W czasie walki został przeciągnięty i przywrócony do walki czołg T-34-85 nr 411614, wcześniej
uchwycony przez przeciwnika. Obecnie czołg ten znajduje się w eksploatacji.
W czasie działań bojowych brygady, utknęło 14 czołgów, głównie trafionych, które zostały
przeciągnięte przez inne czołgi.
Oddziały remontowe brygady pozostawały ciągle za brygadą w odległości 1,5 do 8 km.
Batalion techniczny brygady prowadził stały nadzór pola bitwy i natychmiast meldował
o stratach czołgów. W wielu przypadkach ewakuowano czołgi pod silnym ogniem artylerii
przeciwnika. 4 podpalone czołgi zostały natychmiast ugaszone i przywrócone do działania.
Główne straty czołgów były skutkiem ognia artylerii przeciwnika i panzerfaustów.
3 czołgi zostały utracone na minach.
Zabezpieczenie w amunicję i paliwo było prowadzone na czas.

Zastępca dowódcy do spraw technicznych 93. Samodzielnej Żytomierskiej Brygady Pancernej
Czerwonego Sztandaru Orderu Suworowa i Bogdana Chmielnickiego
MAJOR GWARDII INŻYNIER /WOLNOW/

Obrona Szybowic i Wierzbca 19-21 marca 1945 roku
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Główny Zarząd Pancerno-Czołgowy Armii Czerwonej - Главное бронетанковое управление Красной Армии
(ГБТУ КА).

