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Szanowni Państwo,
przewodnik, który trzymają Państwo w dłoniach, to pierwsza tak 

kompleksowo traktująca temat Wału Pomorskiego pozycja na rynku 
wydawniczym. Region, który obejmuje marka Wał Pomorski 1945, 
ma wiele wspaniałych zasobów i wszechstronnych, bardzo utalen-
towanych mieszkańców.

Życzę Państwu cudownie spędzonych dni w miejscu, które ma 
niesamowitą energię i niesamowitą historię. Obfituje w fascynujące 
pamiątki historyczne i atrakcje turystyczne, piękne jeziora i czyste lasy.

Naszą markę regionalną oficjalnie tworzą gminy: Biały Bór, Borne 
Sulinowo, Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, Szczecinek, Tuczno oraz 
Wałcz – gmina i miasto. Dzięki współpracy produkty turystyczne nie 
konkurują ze sobą, a uzupełniają się wzajemnie, stanowiąc oryginalną 
atrakcję dla gości.

Zapraszamy już dziś!
Przewodniczący Stowarzyszenia
Wał Pomorski 1945
Maciej Żebrowski

www.wal-pomorski.pl



Podziękowania Spis

treści

Powstanie przewodnika nie byłoby możliwe bez życzliwości i bez-
interesownej pomocy znacznej liczby osób i instytucji.

Składam serdeczne podziękowania następującym osobom: Ka-
tarzynie Paszkiewicz-Borkowskiej, Aldonie Piaskowskiej, Robertowi 
Markowi Jurdze, Witoldowi Lewandowskiemu, Andrzejowi Stecowi, 
Piotrowi Bartoszukowi, Markowi Leszczyńskiemu, Wojciechowi Ol-
kowi, Krzysztofowi Kucharskiemu, Marianowi Bobelakowi, Mariuszowi 
Kisielowi i Januszowi Bartczakowi.

Osobne podziękowania składam zarządowi Stowarzyszenia Wał 
Pomorski 1945, władzom samorządowym miasta Wałcz i gmi-
ny wiejskiej Wałcz, Nadleśnictwom Tuczno i Wałcz, dowództwu 
1 Regionalnej Bazy Logistycznej, dyrekcji Muzeum Ziemi Wałeckiej, 
kierownictwu Skansenu Fortyfikacyjnego – Grupa Warowna „Ce-
gielnia” oraz wałeckim proboszczom Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
św. Antoniego, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja, Parafii 
Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego i Parafii Pra-
wosławnej pw. Świętej Trójcy.

Trochę się obawiam, że w niniejszych podziękowaniach mogłem 
kogoś pominąć. Jeśli faktycznie tak się zdarzyło, bardzo za to prze-
praszam, gdyż jest to wyłącznie moja wina.
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O przewodniku

Tytuł przewodnika, który oddajemy do rąk Czytelników – Wokół 
Wału Pomorskiego. Historia, ciekawostki, legendy – wskazuje, że jego 
przedmiotem nie jest jedynie opis dawnych fortyfikacji, gdyż naszym 
zamiarem było zwrócenie uwagi Czytelników zarówno na obiekty 
i historię Pommernstellung (oryginalna nazwa Wału Pomorskiego), 
jak też na jego otoczenie. Ponieważ książka jest przewodnikiem 
historycznym, znajdziemy w niej opisy najciekawszych zabytków 
i intrygujących epizodów z historii miejscowości położonych w są-
siedztwie fortyfikacji Wału Pomorskiego.

Wędrując wzdłuż linii dawnych umocnień, nie sposób nie zauważyć, 
że są to tereny o wyjątkowych walorach krajobrazowych z bogatym 
światem fauny i flory. Mamy nadzieję, że uda się zachęcić Czytelników 
zarówno do poszerzenia wiedzy historycznej, podziwiania regionalnych 
zabytków i dzieł sztuki, jak też do delektowania się urodą naszych jezior, 
wzgórz i lasów, które prezentują się wspaniale o każdej porze roku.

schemat trasy wycieczki

relacja polskiego żołnierza

relacja niemieckiego żołnierza

ramka z legendą

ramka z ciekawostką

tytuł i numer przystanku

Nasz przewodnik jest więc przeznaczony dla wszystkich turystów, 
nie tylko dla pasjonatów zgłębiania tajemnic pomorskich fortyfikacji. 
Na rynku wydawniczym ukazało się wiele rzetelnych publikacji po-
święconych zagadnieniom militarno-historycznym Wału Pomorskiego. 
Były one zresztą bardzo pomocne w toku pracy nad niniejszą książką. 
Adresatem tego przewodnika jest turysta, który zwiedzając obiekty 
Wału Pomorskiego, zapragnie zapoznać się również z regionalną 
historią i zabytkami. Opracowując trasy wycieczek, komponowaliśmy 
je w taki sposób, żeby przedstawić pamiątki historyczne, ciekawostki 
i legendy, dotyczące różnych okresów historycznych. Wał Pomorski 
stanowi niejako osnowę wypraw terenowych, podczas których Czy-
telnik będzie miał okazję zapoznania się z różnorodnymi atrakcjami 
naszego regionu.

Przewodnik podzielony jest na części obejmujące obszary współ-
czesnych gmin. Każdą z tych części podzielono z kolei na wycieczki, 
a te na przystanki. Na początku wycieczki znajduje się schemat jej 
trasy, zawierający rozmieszczenie ponumerowanych przystanków. 
Opis trasy i kolejnych przystanków przerywany jest od czasu do czasu 
ramkami, w których przedstawiamy ciekawostki, legendy regionalne 
lub relacje polskich, rosyjskich i niemieckich świadków wydarzeń 
związanych z historią Wału Pomorskiego.

tytuł wycieczki
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Wstępne

wskazówki
Wał Pomorski to dość szumna nazwa, której zwykło się używać 

w Polsce po 1945 r. Oryginalną nazwę Pommernstellung można 
przetłumaczyć dosłownie jako Pozycję Pomorską. To ostatnie miano 
występuje również w niektórych publikacjach, ale stosowane jest raczej 
rzadko. W przewodniku używać będziemy zamiennie tych trzech nazw.

Większość żelbetowych obiektów Wału Pomorskiego powstało 
w latach 1931-1938. Pierwotnym celem budowy tych umocnień 
było zabezpieczenie niemieckiej granicy przed ewentualnym ata-
kiem polskich wojsk. Wraz ze wzrostem potęgi militarnej III Rzeszy 
i zmianami niemieckiej doktryny militarnej Pommernstellung traciło 
na znaczeniu, a po pokonaniu Polski i zajęciu wielkich obszarów na 
wschodzie, zdecydowano o częściowym rozbrojeniu Wału Pomor-
skiego, wywożąc znaczną ilość wyposażenia i uzbrojenia na zachód. 
Sytuacja zmieniła się w 1944 r., gdy Armia Czerwona zbliżyła się do 
granic III Rzeszy. Przystąpiono wtedy do gorączkowych przygoto-
wań obronnych. W budowie fortyfikacji polowych brały udział setki 
tysięcy osób. Powstały wtedy dwie linie (na niektórych odcinkach 
trzy) rowów strzeleckich, a w najbardziej zagrożonych miejscach 
wznoszono dodatkowo lekkie schrony żelbetowe typu Ringstand 
58c. Prac tych zresztą nie ukończono. Pommernstellung z pewnością 
spowolniła postępy Armii Czerwonej i 1 Armii Wojska Polskiego, lecz 
dysproporcja sił między walczącymi stronami była tak duża, że wynik 
walki był z góry przesądzony.

Umocnienia Wału Pomorskiego składały się z setek żelbetowych 
schronów bojowych o zróżnicowanej konstrukcji i przeznaczeniu, 
fortyfikacji polowych, urządzeń hydrotechnicznych oraz systemu 
zapór. Linię obronną wytyczono w taki sposób, żeby w maksymal-
nym stopniu wykorzystać walory obronne terenu – wzgórza, jeziora, 
obszary bagienne, rzeki i strumienie.

Pierwszy tom przewodnika opisuje fortyfikacje Wału Pomorskiego 
znajdujące się na obszarze Wałcza i gminy wiejskiej Wałcz.

Oznaczenia odcinków i schronów
Podczas zwiedzania fortyfikacji Wału Pomorskiego turysta szybko 

zwróci uwagę na dwa różne systemy numeracji schronów – tzw. 
„czarny” i dywizyjno-pułkowy („czerwony”). Ten pierwszy zastosowano 
podczas budowy umocnień. Jego popularna nazwa wynika z faktu, że 
sygnatury nanoszono na ścianach schronów za pomocą czarnej farby. 
Drugi system wprowadzono prawdopodobnie w 1944 r., a sygnatury 
namalowano czerwoną farbą.

Czarny system numeracji opierał się na nazwach odcinków tak-
tycznych Pozycji Pomorskiej. Miana te nawiązywały z kolei do nie-
mieckich nazw terenowych. Sygnatura schronu składała się zwykle ze 
skróconej nazwy odcinka oraz kolejnego numeru schronu. Znacznie 
rzadziej oznaczenie mogło zawierać dużą literę wskazującą na funkcję 
schronu, np. „B.” od „Beobachtung”, czyli „obserwacja”. Numerowanie 
schronów poszczególnych odcinków nie zawsze było konsekwentne, 
gdyż niekiedy celowo pomijano numery jednego lub dwóch kolej-
nych. Są też przypadki numerowania dwóch różnych odcinków. 
Nazewnictwo odcinków znakomicie ułatwia orientację osobom, które 
znają dawne niemieckie nazwy miejscowości i obiektów terenowych.

Nazwy odcinków taktycznych opisywanych w pierwszym tomie 
przewodnika:

Da. Dabersee, czyli Jezioro Dobre;

Ha. znaczenie skrótu nieznane;

Schm.N.  Schmollensee Norden, czyli Jezioro Smolno Północ;

Schm.S. Schmollensee Süden, czyli Jezioro Smolno Południe;

Le. Lebehnkesee, czyli jezioro Łubianka;

Be. znaczenie skrótu nieznane;

Ma. Mariensee, nazwa pobliskiego folwarku;

D.Kro.S. Deutsch Krone Süden, czyli Wałcz Południe;

D.Kro.W. Deutsch Krone Westen, czyli Wałcz Zachód;

Ra. Radunsee, czyli jezioro Raduń;

Stra. Stranz, czyli Strączno;

Na. Nakelsee, czyli jezioro Nakielno;

Pr.Ost. Preussendorf Osten, czyli Prusinowo Wschód;

Pr.W. Preussendorf Westen, czyli Prusinowo Zachód;

Gall. Gallberge, czyli Wzgórza Galów;

Strau.N. Strauchheide Norden, czyli Rutwicki Las Północ;

Strau.W. Strauchheide Westen, czyli Rutwicki Las Zachód.

Przykłady czarnej numeracji schronów; nazwy odcinków 
– Gall. od Gallberge oraz Strau.N. od Strauchheide Norden
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Numeracja dywizyjno-pułkowa opierała się na podziale Pommern-
stellung na pięć odcinków dywizyjnych, które oznaczono wielkimi 
literami od A do H. Sygnatury składały się ponadto z oznaczenia pułku 
w formie małej litery oraz numeru schronu.

Klasy odporności, skróty i terminy fachowe
Na trasach opisywanych w pierwszym tomie przewodnika zwiedzać 

będziemy żelbetowe obiekty, które należały do jednej z trzech klas 
odporności:

C lekkie schrony, których ściany żelbetowe miały grubość 60 cm, 
a płyty pancerne 6 cm;

B1 schrony o zwiększonej wytrzymałości, których ściany żelbetowe 
miały grubość 100 cm, a płyty pancerne 10 cm;

B cięższe schrony i dzieła obronne, których ściany żelbetowe miały 
grubość 150 cm, a płyty i kopuły pancerne 25 cm.

Autor przewodnika starał się nie epatować czytelnika dużą liczbą 
skrótów i fachowych terminów. Trudniejsze pojęcia są wyjaśniane 
w miejscu ich użycia. Nazwy jednostek wojskowych podawane są po 
raz pierwszy w pełnym brzmieniu i z zapisanym w nawiasie skrótem. 
Kolejne użycia tej nazwy w toku tej samej wycieczki mogą mieć for-
mę skrótów. Przykłady – 4 Dywizja Piechoty (4 DP), 1 Armia Wojska 
Polskiego (1 AWP), 94 Batalion Alarmowy Koszalin (94 BAK). Podobnie 
jest z innymi skrótami. Przyjęcie powyższych zasad uwalnia nas od 
konieczności zamieszczania na początku książki słownika skrótów 
i fachowych terminów.

Układ typowego schronu
Znaczna część schronów Wału Pomorskiego jest dziś zrujnowana, 

jednak po obejrzeniu kilku, może kilkunastu, dobrze zachowanych 
bunkrów turysta będzie potrafił rozpoznawać najważniejsze elementy 
również tych zniszczonych. Łatwiejsze stanie się wtedy określanie ich 
przeznaczenia, sektora prowadzenia ognia itp. Opis i rysunki znajdujące 
się w tym podrozdziale ułatwią mniej doświadczonym czytelnikom 
pierwsze kroki na polu odkrywania fortyfikacji Pommernstellung.

Do typowego schronu na Pozycji Pomorskiej prowadzą jedno lub 
dwa wejścia, które pozbawione są dziś stalowych drzwi z lukiem 
ewakuacyjnym, natomiast częstokroć zachowane są stalowe framugi. 
Na elewacji wejściowej schronu można niekiedy obejrzeć maskujące 
malowanie. Niemal zawsze znajdziemy tam wyloty instalacji wenty-
lacyjnej, nieco rzadziej wsporniki na siatkę maskującą, wnęki na rury 
kominowe oraz wyprowadzenia sieci telefonicznej.

Po wejściu do przedsionka na przeciwległej ścianie zobaczymy 
ambrazurę strzelnicy broni ręcznej, która służyła do obrony wejścia 
do schronu. Nad otworem tej strzelnicy umieszczane były sygnatury 
schronu (czarne i czerwone) oraz rok budowy obiektu. Dzięki gazosz-
czelnym drzwiom i zasuwom strzelnic przedsionek pełnił rolę śluzy 
przeciwgazowej. W pomieszczeniu tym umiejscawiano najczęściej 
wyjście awaryjne (opis Notausgang), nisze na sprzęt saperski, lampki 
naftowe (opis Beleuchtung) i rzadziej na karabin maszynowy (opis MG 
Nische) należący do drużyny piechoty, która odpoczywała w schronie.

W większych schronach przez dwudzielne drzwi pancerne (zacho-
wały się jedynie w wałeckich koszarach) dostaniemy się do izby żoł-

nierskiej (inne nazwy to izba pogotowia lub izba dla drużyny piechoty). 
W mniejszych bunkrach izby pogotowia i bojowa są połączone. Izba 
żołnierska oferowała żołnierzom wypoczynek i schronienie w czasie 
nawały artyleryjskiej, dlatego na jej ścianach możemy zwykle obejrzeć 
stalowe elementy mocowania zestawów prycz (podwójnych lub po-
trójnych). Izba ogrzewana była piecykiem, którego miejsce ustawienia 
oznaczano niekiedy pomalowanym na czarno pionowym pasem. 
Piecyków oczywiście nie znajdziemy dziś w schronach, ale w wielu 
obiektach widoczny jest wylot rury piecowej (opis Ofenrohr). Niemal 
zawsze przy piecyku umieszczano napis ostrzegający przed demasku-
jącym dymieniem w dzień Rauchenentwicklung am Tage vermeiden. 
Do typowych elementów, które znajdują się w izbie pogotowia, zaliczyć 
możemy – wloty (opis Belüftung) i wyloty (opis Entllüftung) systemu 
wentylacji, wspomnianą wcześniej strzelnicę obrony wewnętrznej 
(opis Gewehrscharte), nisze na lampki oświetleniowe, wyposażenie 
lub racje żywnościowe. Izba wyposażona była w telefon, a niekiedy 
w niszę skrzynki dystrybucyjnej instalacji telefonicznej (opis Verteiler). 
Rzadszym elementem są rury głosowe (opis Sprachrohr), służące 
do komunikacji między żołnierzami znajdującymi się w różnych po-
mieszczeniach schronu.

Przykład sygnatury
dywizyjno-pułkowej
(E – dywizja, a – pułk,
27 – numer schronu)
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Schron obserwacyjno-bojowy
Oprócz izb pogotowia i bojowej schron obejmował pomieszczenie 

ze stanowiskiem obserwatora artyleryjskiego, osłoniętym poziomą 
płytą pancerną.

Niewielki schron bojowy
Widok z góry. Izby pogotowia i bojowa są połączone, a przedsionek 

ma minimalne rozmiary.
A – izba bojowa; B – przedsionek śluza - gazowa.

Rysunek autorstwa Roberta Marka JurgiRysunek autorstwa Roberta Marka Jurgi

telefon 
forteczny

ckm MG08 
na lawecie

 płyta 7P7 
ze strzelnicą 

strzelnica 
z zasuwą

przeziernik 
z zasuwą

płyta pancerna 7P7

ckm MG08 
na lawecie

nisza na lampkę 
oświetleniową

przyłącze kabli 
telefonicznych

urządzenie 
wentylacyjne

nisza na karabin 
maszynowy

drzwi wejściowe 
z lukiem 
ewakuacyjnym

zestaw prycz

piecyk

komin

telefon forteczny

szafki 
żołnierskie

urządzenie 
wentylacyjne

urządzenie 
wentylacyjne

pancerne drzwi 
dwudzielne

zestaw 
prycz

drzwi wejściowe 
z lukiem 
ewakuacyjnym

piecyk

stojak na karabiny

stojak na 
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saperskie

wsporniki 
na siatkę 
maskującą

komin

płyta pancer-
na osłaniająca 
stanowisko 
obserwatora

12 13Wstępne wskazówki Wstępne wskazówki



Z izby żołnierskiej (lub w mniejszych schronach z przedsionka) do 
pomieszczenia bojowego prowadziły dwudzielne drzwi pancerne. 
Znacznie rzadziej wznoszono bardzo małe, jednoizbowe schrony 
bez przedsionka. Głównym elementem izby bojowej było stanowisko 
ogniowe ciężkiego karabinu maszynowego (ckm) osłonięte płytą 
pancerną z otworem strzelniczym i przeziernikiem do obserwacji. 
Kiedy nie prowadzono ognia, otwór strzelniczy był zamykany stalową 
zasuwą. Płyty stalowe nie zachowały się w schronach Wału Pomor-
skiego (wyjątek stanowią niektóre schrony w Wałczu i jeden nad je-
ziorem Nakielno), ale możemy poszukać stalowych kotew mocowania 
tych płyt. Na ścianie, w pobliżu stanowiska ckm, umieszczano napis 
ostrzegający przed otwieraniem strzelnicy nocą przy zapalonych 
lampkach. Pozostałe elementy izby bojowej to typowe nisze, piecyk 
i wloty instalacji, które znajdowały się w pomieszczeniu pogotowia.

Zwiedzanie umocnień
Ze względu na piękno pomorskich krajobrazów z malowniczymi 

wzgórzami, urokliwymi jeziorami i lasami pełnymi dzikiej zwierzyny 
zwiedzanie umocnień Wału Pomorskiego jest wyjątkowym przeżyciem. 
Fortyfikacje prezentują się wspaniale o każdej porze roku. Jednak latem, 
kiedy roślinność jest bardzo bujna, oraz zimą przy dużych opadach 
śniegu, pojawiają się niebezpieczeństwa i uciążliwości. Najlepszymi 
okresami do zwiedzania są – wczesna wiosna, późna jesień i bez-
śnieżna zima. Najłatwiej wtedy dotrzeć do wszystkich schronów, bez 
konieczności przedzierania się przez bujną roślinność.

Letnie zwiedzanie ma również swoje walory, gdyż okolice fortyfikacji 
są wówczas wyjątkowo piękne i można skorzystać z możliwości kąpieli 
w czystych jeziorach. Jednak zwiedzanie niektórych obiektów bywa 
latem trudne. Prawdziwym utrapieniem są gęste zarośla, zwłaszcza 
krzewy jeżyn, skutecznie utrudniające marsz. Przygotowując się do 
wyprawy w tym czasie, należy koniecznie zabezpieczyć się przed 
kleszczami. Korzystanie z płynów odstraszających te owady na ogół 
bywa skuteczne, lecz należy robić to bardzo starannie, nigdy nie 
zaniedbując tej czynności.

Podczas śnieżnej zimy zwiedzanie schronów wiąże się z poważnym 
niebezpieczeństwem, ponieważ łatwo nie zauważyć przysypanego 
śniegiem szybu lub studzienki, co może skończyć się nieprzyjemnym 
wypadkiem.

Ostrożność należy zachować zresztą niezależnie od pory roku 
i warunków atmosferycznych. Ze względu na nieprzewidziane zda-
rzenia należy mieć ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią. 
Podczas dłuższych wypraw godne polecenia jest też urządzenie typu 
powerbank, którym możemy naładować wyczerpaną baterię smartfo-
na. Dobrze jest też poinformować członków rodziny lub znajomych 
o celu wyprawy i czasie jej trwania.

Niezbędnym wyposażeniem fortecznego turysty jest wygodne 
ubranie, odpowiednie do długich marszów buty oraz dobra latarka. 
Pomimo licznych aplikacji mobilnych opartych o technologię GPS, 
które znakomicie ułatwiają nam orientację w terenie, warto zabrać 
ze sobą dobrą mapę. Używanie latarki smartfona w większości przy-
padków jest wystarczające, lecz pamiętać należy, że w ten sposób 
dodatkowo zużywamy baterię. Tymczasem dobry telefon komórkowy 
oprócz komunikacji ze światem, oferuje nam znakomite aplikacje 
ułatwiające poruszanie się w terenie, odnajdywanie schronów oraz 
wykonywanie zdjęć, warto więc oszczędzać baterię.

Podczas zwiedzania schronów należy uważać na wystające pręty 
żeliwne, szyby, a w większych obiektach zapadnie. Warte rozważenia 
jest nałożenie kasku ochronnego.

Wielu pasjonatów, którzy od lat eksplorują umocnienia Pommern-
stellung, dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą w serwisach 
społecznościowych. Możemy zaoszczędzić dużo czasu, korzystając 
z tej oferty. Wspomniane powyżej osoby przygotowują mapy obiektów 
Wału Pomorskiego w oparciu o serwis Google MyMaps. Co więcej, 
umożliwiają pobranie współrzędnych naniesionych obiektów w po-
staci plików KLM. Kiedy zapiszemy taki plik w telefonie komórkowym 
i otworzymy w aplikacji służącej do nawigacji w terenie, to położenie 
wszystkich schronów zostanie do niej zaimportowane. Możemy wtedy 
stale śledzić nasze aktualne położenie w stosunku do obiektu, który 
chcemy zwiedzić. Łatwo go w ten sposób odnajdziemy. W przypadku 
wycieczek wzdłuż Pozycji Pomorskiej – godna polecenia jest dar-
mowa aplikacja MAPS.ME. Jej zasadniczym walorem jest możliwość 
korzystania w trybie offline. Kiedy utracimy zasięg i mapa zniknie 
z ekranu smartfona (co nie jest takie rzadkie podczas zwiedzania Wału 
Pomorskiego) należy po prostu włączyć w telefonie tryb samolotowy 
i korzystać z aplikacji w trybie offline.
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Poniżej prezentujemy kolejne kroki przeniesienia współrzędnych 
schronów z mapy wykonanej w oparciu o serwis Google MyMaps 
do aplikacji MAPS.ME. Jako przykład wykorzystaliśmy mapę, którą 
przygotował pan Maciej Kortus. Jest ona dostępna w profilu facebo-
okowym Wał Pomorski Pommernstellung – MAPA.

Do każdego obiektu możemy dotrzeć też w inny sposób. Ponie-
waż w opisie tras podajemy współrzędne GPS wszystkich schronów, 
możliwe jest ich odszukiwanie w terenie za pomocą aplikacji mobilnej 
do nawigacji o nazwie Google Mapy. W takim przypadku w okienko 
Wybierz cel wpisać należy współrzędne GPS. Aplikacja Google Mapy 
wskaże wtedy drogę do obiektu. Takie czynności trzeba powtarzać jed-
nak za każdym razem, kiedy mamy problem z odnalezieniem schronu.

Krok 1.
Otwieramy na komputerze profil Wał Pomorski Pommernstel-
lung – MAPA.

Krok 2.
Klikamy mapę Wału Pomorskiego – Google MyMaps.

Krok 3.
Obok czerwonej belki z nazwą Pommernstellung klikamy trzy 
kropki.

Krok 4.
Z listy poleceń wybieramy Pobierz KML i zapisujemy plik na 
dysku.

Krok 5.
Przesyłamy plik KML na telefon komórkowy, np. za pomocą 
poczty elektronicznej.

Krok 6.
Pobieramy i instalujemy na telefonie darmową aplikację MAPS.
ME.

Krok 7.
Otwieramy plik KML, wskazując aplikację MAPS.ME, po czym 
nastąpi automatyczny import współrzędnych schronów do 
tej aplikacji.

Rysunek ilustrujący import współrzędnych obiektów do aplikacji 
MAPS.ME

K
ro

k
 4

.

Krok 7.

K
ro

k
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.
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dowodzone przez Komendan-
turę w Szczecinku. Powstają 
schrony na południe od Stare-
go Osieczna, między jeziorem 
Wielimie a Białym Borem oraz 
w Wałczu, między jeziorami 
Chmiel i Zamkowe.

1934 r.

Budowę Pommernstellung re-
alizują Grupy Budowy Umoc-
nień – Wałcz i Szczecinek, 

Pancerna kopuła obserwacyjna; 
źródło: Centralne Archiwum Woj-
skowe

Kalendarium
28 czerwca 1919 r.

Podpisanie traktatu wersal-
skiego. Liczebność niemiec-
kiej armii ograniczono do 100 
tys. Obok innych obostrzeń 
wprowadzono zakaz budo-
wy nowych fortyfikacji na 
wschodzie Niemiec.

30 stycznia 1933 r.

Prezydent Paul von Hinden-
burg nominuje Adolfa Hitlera 
na stanowisko kanclerza Nie-
miec.

1936 r.

Rezygnacja z budowy odcin-
ka od Sępolna Wielkiego do 
Bałtyku. Powstają schrony na 
wchód od Sępolna Wielkiego. 
Budowa nowych schronów 
na odcinku między Wał-
czem a jeziorem Pile oraz od 
jeziora Marta do Prusinowa 
Wałeckiego. Ukończono 
budowę Grupy Warownej 
„Góra Śmiadowska”. Drążenie 
tuneli Grupy Warownej „Góra 
Wisielcza”

30 stycznia 1933 r.

Budowa 8 schronów między 
jeziorami Pile i Ciemino oraz 
kilku bunkrów w połu-
dniowo-wschodniej części 
Wałcza.

Październik 1933 r.

Niemcy zrywają negocja-
cje rozbrojeniowe z Francją 
i Wielką Brytanią oraz wystę-
pują z Ligi Narodów.

1937 r.

Rozbudowa węzłów obrony 
w Wałczu oraz odcinka koło 
Jelenina. Finalizowanie prac 
w rejonie „Marianowa” oraz 
„Góry Wisielczej”. 10 Wy-
dział Fortyfikacyjny Sztabu 
Generalnego stwierdza, że 
Pommerstellung nie będzie 
w stanie wytrzymać silnego 
natarcia z powodu płytkiej 
rozbudowy i braku osłony.

1938 r.

Budowa schronów bojowych 
i pozornych na odcinku Pru-
sinowo Wałeckie – Strzaliny.

1937–1939

W wyniku ogromnego wzro-
stu potencjału armii niemiec-
kiej oraz zmiany doktryny 
wojennej na zaczepną prace 
nad fortyfikacjami Pom-
mernstellung są stopniowo 
wygaszane.

Wiosna 1939 r.

W rejonie Piły wybudowa-
no 37 schronów bojowych 
o niskiej odporności. Piła 
uchodziła za „klucz” do Wału 
Pomorskiego.

Premierzy Francji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch podczas konferencji poko-
jowej; 
źródło: loc.gov, 2014708534

Paul von Hindenburg oraz kanclerz 
Adolf Hitler; 
źródło: Bundesarchiv 183S38324

Schron bojowy wzniesiony w 1932 r., 
sfotografowany przez polski wywiad 
w 1933 r.; 
źródło: Centralne Archiwum Woj-
skowe

Niemiecki ciężki karabin maszynowy 
MG 08 na lawecie; 
fot. commons.wikimedia

30 grudnia 1930 r.

Władze Niemiec zdecydo-
wały o budowie linii fortyfi-
kacji Gorzów-Tuczno-Wałcz 
-Szczecinek-Biały Bór.

1931 r.

Rozpoczęto budowę Pom-
mernstellung. Pierwsze 
schrony powstały w rejonie 
Strzalin i Prusinowa.

1935 r.

Powstaje Wehrmacht. Bu-
dowę Wału Pomorskiego 
nadzoruje Inspekcja Fortyfi-
kacyjna II w Wałczu. Budowa 
odcinka między jeziorami Pile 
i Wielimie oraz od Prusinowa 
do jeziora Dybrzno. Powstają 
schrony w rejonie Nada-
rzyc. Rozpoczęcie prac nad 
punktem oporu „Marianowo”. 
Budowa schronów w ko-
szarach artylerii w Wałczu. 
Powstają dwukondygnacyjne 
schrony bojowe w Starym 
Osiecznie i Szczecinku. Trwa-
ją prace nad Grupą Warowną 
„Cegielnia”.

Lato 1932 r.

Wzniesiono kilkanaście 
schronów bojowych na od-
cinku Strączno-Tuczno.
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1940–1943

Schrony Wału Pomorskie-
go pozostają bez obsady, 
zamknięte na kłódki i do-
zorowane przez patrole 
wojskowe. Część wyposaże-
nia została zdemontowana 
i przetransportowana na Wał 
Atlantycki.

Lipiec 1944 r.

Plan obrony Pomorza 
Zachodniego przewidywał 
obsadzenie Wału Pomor-
skiego załogą bezpieczeń-
stwa złożoną z jednostek 
zapasowych i Volkssturmu. 
W momencie przybliżenia się 
frontu załogę miały wesprzeć 
cofające się wojska frontowe 
oraz ewentualne rezerwy.

28 listopada 1944 r.

Powstał plan obsady Wału 
Pomorskiego przez 5 dywizji 
piechoty (tzw. załoga bez-
pieczeństwa) sformowanych 
z jednostek szkolnych i zapa-
sowych oraz 51 batalionów 
Volkssturmu (razem 70 000 
ludzi). Według niemieckie-
go dowództwa skuteczną 
obronę przed Armią Czer-
woną mogłyby zapewnić 24 
dywizje.

28 listopada 1944 r.

Początek ofensywy stycz-
niowej Armii Czerwonej. 
Dowodzony przez marsz. 
Gieorgija Żukowa 1 Front Bia-
łoruski wykonuje uderzenie 
w kierunku Berlina.

15 sierpnia 1944 r.

Powołano sztab mobilizacyj-
ny rozbudowy Wału Pomor-
skiego w Wałczu. Opracowa-
no plan doposażenia tej linii 
obronnej.

2 października 1944 r.

Rozkaz dowództwa wojsk 
lądowych dotyczący pilnego 
doprowadzenia fortyfikacji 

Pommernstellung do goto-
wości bojowej.

Sierpień–grudzień 1944 r.

Przy wykorzystaniu ludności 
cywilnej, robotników i jeń-
ców wojennych zrealizowa-
no ogrom prac ziemnych, 
budując fortyfikacje polowe 
(transzeje, stanowiska ognio-
we artylerii i broni maszy-
nowej, schrony drewniano-
-ziemne, rowy łącznikowe). 
Prace obejmowały budowę 
żelbetowych stanowisk 
ogniowych Ringstand 58c 
(tzw. Tobruk). Powstało 120 
Tobruków.

29 stycznia 1945 r.

Jednostki radzieckiej 5 Armii 
Uderzeniowej zmuszają 
Niemców do opuszczenia 
odcinka Drawiny – 
Drezdenko.

30 stycznia 1945 r.

W rękach Armii Czerwonej 
jest 70 km odcinek Wału 
Pomorskiego od Gorzowa 
Wielkopolskiego do Jeziora 
Ostrowieckiego. Twierdza 
Piła jest okrążona.

30 stycznia–2 lutego 
1945 r.

Rosjanie przeprowadzają 
kilka nieudanych ataków na 
fortyfikacje Wału Pomorskie-
go w Wałczu. Miasta broni 
pułk zborny „Deutsch Krone”.

2 lutego 1945 r.

Sowiecka 47 Armia pod-
chodzi do umocnień Wału 
Pomorskiego na odcinku 
jeziora Smolno – Prusinowo 
Wałeckie. 3 Dywizja Piechoty 
1 Armii Wojska Polskiego 
(1 AWP) zdobywa Jastrowie.

3 lutego 1945 r.

Zbrodnia w Podgajach. 
Niemcy spalili żywcem 32 
polskich jeńców z 3 Pułku 
Piechoty 1 Dywizji Piechoty 
1 AWP.Sowiecki czołg średni T34; 

źródło: militaertechnik-der-nva.de

Granatnik przeciwpancerny RPzB 54 
tzw. Panzerschreck; 
fot. Bundesarchiv 101I671748329

Schron do prowadzenia ognia okręż-
nego typu Ringstand 58c; 
źródło: geocaching.com

Gieorgij Żukow dowódca 1 Frontu 
Białoruskiego; 
źródło: „Life”, t. 18, nr 7

21 stycznia 1945 r.

Hitler powołuje Grupę Armii 
„Wisła”, której dowódcą jest 
Heinrich Himmler. Do zadań 
grupy należy obrona Pom-
mernstellung. Wydano rozkaz 
obsadzania wojskiem Wału 
Pomorskiego.

22 stycznia 1945 r.

Odcinek Tuczno – Starowice 
obsadzają pułki podcho-
rążych szkoły oficerskiej 
artylerii (Dywizja „Märkisch 
Friedland”).

27 stycznia 1945 r.

Dywizje obsady Wału Pomor-
skiego podporządkowano 
dowództwu X Korpusu Armij-
nego SS. Obsadę stanowiły 
dywizje: „Wöldenberg”, „Mär-
kisch Friedland”, „Bärwalde” 
(do 4 lutego), 402 Zapasowa 
oraz garnizon twierdzy Piła.

28 stycznia 1945 r.

Oddział wydzielony radziec-
kiej 219 Brygady Pancernej 
Gwardii opanowuje most 
w Starym Osieczne. Rosyjskie 
czołgi przełamują tam Wał 
Pomorski.

22–28 stycznia 1945 r.

Ewakuacja ludności cywilnej 
ze strefy położonej wokół 
Pozycji Pomorskiej.
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Członkowie Volkssturmu z pancer-
faustami; 
źródło: Bundesarchiv 183J31320

Schron bojowy Wału Pomorskiego; 
źródło: Pod sztandarem 4 DP, 
J. Nafalski 

4 lutego 1945 r.

18 Pułk Piechoty 6 Dywizji 
Piechoty 1 AWP uwalnia 300 
polskich oficerów z obozu 
jenieckiego w Kłominie.

5 lutego 1945 r.

W godzinach rannych dwa 
bataliony 11 Pułku Piechoty 
4 Dywizji Piechoty 1 AWP 
przełamują Wał Pomorski na 
północ od Jeziora Dobre, 
a następnie walczą w okrą-
żeniu w pobliżu folwarku 
Dobrzyca. W godzinach 
popołudniowych 10 Pułk 
Piechoty z 1 batalionem 11 
Pułku Piechoty ponownie 
dokonują wyłomu w fortyfi-
kacjach na północ od Jeziora 
Dobre, a nocą odblokowują 
okrążone bataliony. Wyłom 
dokonany przez polską armię 
ma 3,5 km długości i obej-
muje 16 schronów.

9 lutego 1945 r.

Rosjanie (234 Dywizja 47 
Armia) zdobywają 8 schro-
nów na tzw. Małej Górze 
Wisielczej.

12 lutego 1945 r.

Jednostki radzieckiej 61 Armii 
wkraczają do Tuczna.

14 lutego 1945 r.

Armia Czerwona zdobywa 
Piłę.

11–13 lutego 1945 r.

1 AWP, atakując w kierunku 
północnym, toczy ciężkie 
walki. Front stabilizuje się na 
tzw. pozycji ryglowej Wału 
Pomorskiego (rejon nada-
rzycki Wału Pomorskiego 
– Iłowiec – Świerczyna – 
Sośnica – Będlino – Wierz-
chowo – Żeńsko – Łowicz 
Wałecki).

27 lutego 1945 r.

3 Korpus Kawalerii Gwar-
dii zdobywa Szczecinek, 
zatrzymując się przed linią 
schronów Wału Pomor-
skiego. O świcie spieszeni 
kawalerzyści 2 Korpusu 
Kawalerii Gwardii wsparci 
czołgami zdobywają bardzo 
słabo obsadzone fortyfikacje 
Wału Pomorskiego w rejonie 
Dąbrowicy, Łączna i Mosiny. 
W ten sposób oddziały Armii 
Czerwonej znalazły się na 
zachód od Szczecinka.

24 lutego 1945 r.

19 Armia 2 Frontu Biało-
ruskiego przerywa obronę 
niemieckiej 2 Armii w rejonie 
Debrzna.

25–26 lutego 1945 r.

Sowiecka 3 Brygada Pancer-
na 3 Korpusu Pancernego 
Gwardii (19 Armia) zdoby-
wa Biały Bór. Niemcy tracą 
schrony Wału Pomorskiego 
w tym mieście. 3 Brygada 
Pancerna zajmuje północny 
odcinek Wału Pomorskiego 
aż do Jeziora Bobięcińskie-
go.`

26 lutego 1945 r.

Gwałtownym atakiem ra-
dziecka 218 Brygada Pan-
cerna 3 Korpusu Pancernego 
Gwardii przełamuje Wał Po-
morski w rejonie Drzonowa. 
3 Korpus Kawalerii Gwardii 
2 Frontu Białoruskiego zdo-
bywa schrony Wału Pomor-
skiego między jeziorami 
Wielimie i Dołgie.

10–11 lutego 1945 r.

Pułk zborny „Deutsch Krone” 
wycofuje się z Wałcza przez 
Las Miejski, Piłów i prowi-
zoryczny most na jeziorze 
Bytyń Wielki. Niemcy opuścili 
potężne schrony bojowe 
w Wałczu. Resztki załogi 
miasta skapitulowały.

11 lutego 1945 r.

Sowiecka 234 Dywizja Pie-
choty zdobywa najsilniejszą 
grupę warowną Wału Po-
morskiego – „Górę Wisielczą” 
koło Strzalin.

9–10 lutego 1945 r.

1 AWP z powodzeniem na-
ciera w kierunku Mirosławca 
i zdobywa to miasto. 4 Dywi-
zja Piechoty 1 AWP zajmu-
je Lubno, blokując szosę 
z Wałcza.

5–7 lutego 1945 r.

Ciężkie walki 6 Dywizji Pie-
choty uwieńczone zdoby-
ciem Nadarzyc.

5–7 lutego 1945 r.

1 AWP ponosi porażkę, 
próbując poszerzyć wyłom 
w kierunku północno-za-
chodnim. Pod Iłowcem do-
tkliwą porażkę ponoszą pułki 
6 Dywizji Piechoty.  
12 Pułk Piechoty 4 Dywizji 

Piechoty zdobywa przesmyki 
Morzyca oraz między jezio-
rami Zdbiczno i Smolno. Pod 
Prusinowem Wałeckim 234 
Dywizja Piechoty (47 Armia) 
Armii Czerwonej przełamuje 
fortyfikacje Wału Pomorskie-
go.

Czołg T34 zniszczony na przedpolach 
Mirosławca; 
źródło: Warszawska pancerna, 
K. Przytocki

Godło noszone na czapkach przez 
żołnierzy 1 AWP; 
źródło: pl.wikipedia.com

Kopuła pancerna w rejonie Nadarzyc; 
źródło: 1 Armia WP w bitwie o Wał 
Pomorski, R. Dzipanow
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3 marca 1945 r.

Niemcy wycofują się z rejonu 
Nadarzyc, czyli najdłużej 
bronionego odcinka Wału 
Pomorskiego. Obrona trwała 
od 7 lutego do 2 marca.

Luty–marzec 1945 r.

Rosyjskie i polskie woj-
ska inżynieryjne wysadzają 
w powietrze znaczną liczbę 
żelbetowych schronów.

1946–1947

Polscy saperzy dokonują 
oględzin umocnień Pozycji 
Pomorskiej, stwierdzając 
zniszczenie schronów na od-
cinku od Santoka do Szcze-
cinka. Schrony położone na 
północ od Gwdy Wielkiej 
do Sępolna Wielkiego były 
nienaruszone.

1951–1953

Komisje wojskowe oceniły 
przydatność fortyfikacji dla 
wojska. Zarządzono demon-
taż pancerzy, drzwi pancer-

1956–1957

Likwidacja fortyfikacji Wału 
Pomorskiego. Wysadzono 
znaczną liczbę schronów. 
Zdemontowano większość 
elementów stalowych i prze-
znaczono je na złom.

Drzwi gazoszczelne montowane 
w schronach bojowych; 
źródło: archiwum Muzeum Wojska 
Polskiego

Gmina Wałcz

28 lutego 1945 r.

Niemcy wycofują się z silne-
go węzła Pommernstellung 
w Szczecinku ze względu na 
sytuację na skrzydłach tego 
odcinka.

nych, zaworów, metalowych 
słupków i drutu kolczastego 
z przeznaczeniem do budo-
wy nowych fortyfikacji. Część 
pancerzy przejęło Minister-
stwo Państwowych Gospo-
darstw Rolnych.
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Przez przesmyk
Morzyca

Dzisiejsza nazwa przesmyku nawiązuje do historycznego 
miana wzgórza Moritzberg. Podczas tej wędrówki zwiedzi-
my fortyfikacje Wału Pomorskiego oraz odwiedzimy dwie 
najbliższe miejscowości Zdbice i Golce, w których w lutym 
1945 r. toczyły się ciężkie walki. Wydarzenia te upamiętnia dziś 
aż 7 pomników rozmieszczonych wzdłuż naszej trasy. Oprócz 
schronów bojowych, zapór przeciwpancernych i fortyfikacji 
polowych zwiedzimy najważniejsze zabytki, poznamy miejsco-
we legendy oraz opowieści o najważniejszych wydarzeniach 
historycznych.
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1
Zdbickie miecze
Wycieczkę rozpoczniemy na 

południowo-wschodnim skra-
ju miejscowości Zdbice, gdzie 
znajduje się jeden z pomników 
upamiętniających walki o Wał 
Pomorski w  lutym 1945 r. Ma 
on formę wielkich grunwaldz-
kich mieczy z napisami „Wał Po-
morski” i „Zdbice”. Na obelisku 
umieszczono też dużą płasko-
rzeźbę białego orła bez koro-
ny. Takie godło na rogatywkach 
nosili żołnierze 1 Armii Wojska 
Polskiego, którzy stoczyli krwawy 
bój o Zdbice. Pomnik jest nieco 
zaniedbany, ale otoczony buj-
ną roślinnością wygląda bardzo 
malowniczo.

2
Pamiątki walk
Idąc wzdłuż szosy w kierunku 

zachodnim, dotrzemy do leżące-
go po lewej stronie cmentarza, 
przed którym ustawiono obelisk 
poświęcony żołnierzom 4 i 6 Dy-
wizji Piechoty 1 Armii Wojska Pol-
skiego.

Na tablicy upamiętniającej wal-
ki umieszczono napis: 3–4 lute-
go 1945 r. pododdziały 12 Puł-
ku Piechoty 4 Dywizji Piechoty 
i współdziałający z nimi 16 Pułk 
Piechoty 6 Dywizji Piechoty w bi-
twie I  Armii Wojska Polskiego 
o przełamanie Wału Pomorskie-
go opanowały Zdbice nawiązu-
jąc styczność z główną pozycją 
obrony niemieckiej.

Intrygującą pamiątką walk 
w 1945 r. jest skromna żołnier-
ska mogiła znajdująca się na tym 
cmentarzu. Na nagrobku wyryto 
słowa: Świętej Pamięci Walerjan 
Fuczyk urodzony w roku 1926 na 
Wołyniu. Poległ na polu chwały 
dnia 3 lutego 1945 r. w Sztabi-

cach. Tu spoczywa najdroższy 
syn.

Sztabice to, oczywiście, na-
zwa dzisiejszych Zdbic, której 
używano zapewne w  1945 r., 
spolszczając niemieckie mia-
no Stabitz. Młody mężczyzna 
miał zaledwie 19 lat i pochodził 
z Wołynia. W monografii 12 Pułku 
Piechoty starszy strzelec Fuczyk 

wspomniany jest dwukrotnie. 
Po raz pierwszy, gdy w walce 
o budynek folwarku w Kępinie 
skutecznie strzelał do Niemców 
z pepeszy i po raz drugi, kiedy 
zginął w Zdbicach od serii nie-
mieckiego ckm. 

4 lutego 1945 r. w Zdbicach 
toczył się zacięty bój. Według 
powojennych polskich publikacji 
(np. Jasiński Przełamanie Wału 
Pomorskiego, Warszawa 1956) 
wieś broniona była przez około 
300 żołnierzy, których wspierała 
bateria moździerzy 81 mm. Mieli 
to być łotewscy esesmani z 15 
Dywizji Waffen SS „Lettland” oraz 
Volkssturm. 

Inaczej siły niemieckie ocenio-
no w jednym z polskich meldun-
ków bojowych z 5 lutego 1945 r.:

Na podstawie zeznań jeńca 
ujętego w rejonie miejscowości 
Stabitz stwierdzono, że miejsco-
wości tej bronił oddział złożony 
ze 120 żołnierzy i 60 własowców.

 W rzeczywistości wsi, prze-
smyku oraz półwyspu Zdbiczno 
broniła 3 kompania 2 batalionu 
2 Pułku Podchorążych. We wsi 
walczyło ok. 70 żołnierzy nie-
mieckich, a cała kompania liczyła 
ok. 120 ludzi. W tym rejonie nie 
było ani własowców, ani żołnie-
rzy 15 Dywizji Waffen SS.

Zanim rozpoczął się atak na 
Zdbice, miał miejsce incydent, 
który bardzo niekorzystnie wpły-
nął na sytuację polskiej piechoty. 
Czołowe pułki 4 Dywizji Piechoty 
zostały pozbawione artylerii, gdyż 
zabrakło paliwa do samochodów. 
Kolumny 6 Pułku Artylerii Lekkiej 
i 4 Dywizjonu Artylerii Pancernej 
utknęły w rejonie Szwecji. Pie-
chota musiała więc walczyć bez 

Pomnik w formie grunwaldzkich 
mieczy znajdujący się w Zdbicach; 
fot. Maciek Leszczełowski

Pomnik upamiętniający walkę 
o Zdbice żołnierzy 12 i 16 Pułków 
Piechoty; 
fot. Jarosław Leszczełowski

W południowo-wschodniej części 
Zdbic, przy szosie do Szwecji, stoi 
oryginalny pomnik wykonany z pnia 
drzewa; jego autorem jest Marcin 
Madajczyk; pomnik przedstawia 
postać polskiego żołnierza w roga-
tywce, który u nogi trzyma karabin, 
u jego stóp stoi wilk, a nad głową 
wznosi się sylwetka orła 

28 29Przez przesmyk Morzyca Przez przesmyk Morzyca



Tymczasem według relacji nie-
mieckich straty te były niewielkie. 
Uczestnik walk Valentin Leitgeb 
zapisał, że Niemcy stracili tylko 
jednego zabitego i 11 rannych, co 
i tak stanowiło 10% sił 3 kompanii 
(2 batalion 2 Pułk Podchorążych), 
która broniła tego odcinka. Mel-
dunek bojowy 4 Dywizji Piechoty 
nr 28 sporządzony 4 lutego 1945 r. 
podaje wielkość strat niemieckich 
37 zabitych i około 50 rannych. Ta 
liczba jest również przesadzona, 
gdyż nic nie wskazuje na to, by 
w Zdbicach niemiecka kompa-
nia poniosła straty sięgające 60% 
stanu. Nacierający stracili więcej 
żołnierzy niż walczący w obronie, 
co jest typową sytuacją. Autorzy 
publikacji z okresu PRL postano-
wili zamienić walkę w Zdbicach 
w miażdżące zwycięstwo, zawy-
żając straty przeciwnika. Z drugiej 
strony dane podawane w rela-
cjach niemieckich też wydają się 
być zbyt niskie.

3
Likwidacja IPN
Ponieważ tytuł przystanku 

może zaniepokoić niektórych 
czytelników, wyjaśnię od razu, 
że w  latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX w. skró-
tem IPN określano Izby Pamięci 

zabici, a ranni wzywali pomocy. 
Unieruchomione brakiem paliwa 
pułkowe samochody nie dowoziły 
amunicji i nie odbierały rannych.

Następnego dnia impas trwał 
do południa, kiedy Niemcy zno-
wu wyprowadzili kontratak. Tym 
razem polscy żołnierze odparli 
to natarcie. O wyniku walk zde-
cydował atak 16 Pułku Piechoty 
6 Dywizji Piechoty, który nacie-
rał z północnego wschodu. Do 
15.00 Polacy wreszcie opanowali 
całą wieś, a Niemcy wycofali się 
w kierunku przesmyku Morzyca, 
na główną pozycję Wału Po-
morskiego. Wciąż jednak nękali 
polskich żołnierzy w Zdbicach 
ogniem snajperskim i  seriami 
ciężkiego karabinu maszynowego 
(ckm). Na domiar złego doskona-
le wstrzelana w teren niemiecka 

należytego wsparcia, co było złym 
pomysłem.

1 batalion 12 Pułku Piechoty, 
który ruszył do natarcia rankiem 
3 lutego, musiał stoczyć kilkugo-
dzinną walkę o folwark Kampberg 
(Kępina), który zdobyto dopiero 
o 14.00 po kilkugodzinnej walce. 
Teraz Polacy zaatakowali hitle-
rowców broniących Zdbic. Na-
tarcie prowadzone bez wsparcia 
artylerii utknęło. Na domiar złego, 
wieczorem Niemcy wyprowadzili 
kontratak, wyrzucając polski ba-
talion ze wsi. W nocy do walki 
wszedł 2 batalion, który wdarł 
się między zabudowania. Jednak 
Niemcy nie zamierzali opuścić wsi 
i skutecznie powstrzymywali tak-
że i to natarcie. 12 Pułk Piechoty 
wciąż nie mógł liczyć na wspar-
cie artylerii. Rosły straty, padali 

Zdobycie działa według niemieckiego 
uczestnika walk Hansa Ehrharda

4 lutego odparliśmy większe natarcie, zdobywając działo przeciwpan-
cerne 37 mm z amunicją oraz jeńcami. Od teraz wiedzieliśmy, że za 
przeciwników mieliśmy Polaków! Wzięty do niewoli żołnierz polski 
przeszedł koło mnie. Dałem mu znak, żeby odszedł. Nienadzorowany 
poszedł w  kierunku Lasu Klausdorf […]. Zdobyczne działo ustawiono 
obok folwarku na wąskiej drodze, prowadzącej w kierunku młyna Da-
ber. Nigdy z  niego nie wystrzeliliśmy! [za Hedtke A., Uwagi do bitwy 
o Wał Pomorski…]

Utrata działa opisana w monografii 
12 Pułku Piechoty z Kroniki bojowych dni 
Jana Śliwińskiego

Dowódca działa 45 mm, kpr. Leon Kuprian, kilkoma strzałami zabija 
i  rani 15 nieprzyjacielskich żołnierzy. Jednak zapatrzony w  jeden kie-
runek nie dostrzega, że hitlerowcy opanowują budynek, obok którego 
stoi jego działo. W czasie walki o  ten budynek, bijąc się do ostatnie-
go naboju, kpr. Zygmunt Morawek, szer. Jan Łaskarzewski i szer. Piotr 
Medyński, zaatakowani przez silną grupę, giną rażeni odłamkami po-
cisków pancerzownic. Hitlerowcom udaje się wyjść na tyły działonu 
kpr. Kupriana. W momencie gdy kapral przygotowuje się do dania ko-
lejnego strzału, zostaje rażony w plecy kilkoma pociskami z pistoletu 
maszynowego. Ginie kpr. Kuprian, a wraz z nim amunicyjny kan. Antoni 
Forgiel. Pozostała część obsługi działa odnosi ciężkie rany. Hitlerowcy 
zdobywają działo 45 mm. 

bateria moździerzy, zasypywała 
granatami wszystkie drogi, utrud-
niając zaopatrzenie i ewakuację 
rannych (według relacji niemiecki-
cvh obrońcy wsi nie dysponowali 
moździerzami, a ogień artylerii sy-
mulowali wystrzałami pancerfau-
stów). Obsługę niemieckiego ckm 
we wsi miał zlikwidować dowódca 
kompanii fizylierów, który wdra-
pał się na wieżę kościoła i kilkoma 
celnymi strzałami zabił niemiecką 

obsługę. Problem w tym, że ko-
ściół w Zdbicach nigdy nie miał 
wieży. 

Powojenne publikacje poda-
ją, jakoby Niemcy mieli stracić 
w Zdbicach aż 200 zabitych. Jest 
to liczba nieprawdziwa. Obroń-
cy mogliby ponieść tak wielkie 
straty w przypadku całkowitego 
zniszczenia ich zgrupowania, 
a przecież w tych samych publi-
kacjach znajdziemy informację, że 
hitlerowcy wycofali się ze wsi na 
przesmyk Morzyca. Na pewno nie 
doszło tam do pogromu.

Narodowej. Jedną z nich otwarto 
22 lipca 1967 r. w jednym z do-
mów (nr 15) w Zdbicach z inicja-
tywy Nadleśnictwa Wałcz i po-
wiatowego Wydziału Kultury. 11 
lat później izbę zmodernizowało 
Muzeum Okręgowe w Pile. 

Ekspozycja składała się 
z dwóch działów. W pierwszym 
za pomocą schematów i zdjęć 
objaśniano przebieg walk o Zdbi-
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Pocztówka wydawana z okazji I rajdu ZMS 
„Szlakiem zdobywców Wału Pomorskiego”

ce i przełamanie Wału Pomor-
skiego. Druga część ekspozycji 
zatytułowana była „Las świadkiem 
walk o Wał Pomorski”. Były tam 
zgromadzone liczne eksponaty 
znalezione w najbliższej okoli-
cy. Różnorodne typy niemiec-
kiej i rosyjskiej broni strzeleckiej, 
wyposażenie żołnierskie, doku-
menty i przedmioty osobiste. Eks-
ponowano też fragmenty drzew 
zniszczonych pociskami różnych 

typów. Zniszczenia kompleksów 
leśnych w wyniku działań wo-
jennych prezentowane były na 
fotogramach. 

Pomimo dużego zainteresowa-
nia turystów i pasjonatów milita-
riów kilka lat temu izbę tę zlikwi-
dowano. Eksponaty miały trafić 
do Muzeum Ziemi Wałeckiej, ale 
nie wiedzieć czemu, znalazła się 
tam tylko niewielka ich część. 
Wbrew pozorom nie była to akcja 
wpisująca się w trend lekceważe-
nia pamięci o walkach żołnierzy 
1 Armii Wojska Polskiego. Przy-
czyna była prozaiczna – spierano 
się, kto ma ponosić koszty zwią-
zane z utrzymaniem budynku. 

Likwidacji izby próbowali zapo-
biec mieszkańcy Zdbic. Doszło 
nawet do blokady budynku przez 
miejscową młodzież. Wszystko 
na nic. Izby już nie ma, a jej dawny 
budynek stoi pusty.

Wnętrze kościoła w Zdbicach; 
fot. Maciek Leszczełowski

Neoromański kościół w Zdbicach; 
fot. Maciek Leszczełowski

4
Neoromański kościół
Najbardziej wartościowym za-

bytkiem w Zdbicach jest kościół 
pod wezwaniem Podwyższenia 

Tablica dawnej IPN w Zdbicach 
znajduje się dziś w Skansenie 
Fortyfikacyjnym Grupa Warowna 
„Cegielnia” 

Krzyża Świętego. Pierwszą świą-
tynię we wsi Stabitz wzniesio-
no prawdopodobnie w  XVI w. 
W 1630 r., chylący się ku upadkowi 
drewniany kościółek, został za-

stąpiony nowym, również drew-
nianym. Ten ostatni odnotowano 
jako katolicki w 1641 r. podczas 
wizytacji biskupa Jana Braneckie-
go. Dopiero w 1830 r. w miejscu 
tej drewnianej świątyni powstała 
nowa, ryglowa. Znajdujący się 
w dzisiejszej świątyni neogotycki 
ołtarz pochodzi z tego samego 
roku. Na jednej z  desek tylnej 
ściany ołtarza wyryto rzymską 
datę MDLLLXXX (1830). Ryglowa 
budowla świątyni nie była zbyt 
trwała, gdyż już w 1888 r. poło-
żono kamień węgielny pod nowy 
budynek, który oddano do użytku 
w 1891 r. Datę tę też wyryto na 
jednej z desek głównego ołtarza. 
W 1891 r. przeniesiono do nowej 
budowli ołtarze znajdujące się 
wcześniej w ryglowym budynku.

Na dziedzińcu kościoła znajduje 
dzwonnica, w której zawieszono 
dzwon z 1642 r. Na jego płaszczu 
podziwiać można cztery plakiety, 
przedstawiające Chrystusa, Matkę 
Bożą z dzieciątkiem oraz św. Pio-
tra i Pawła. Instrument ten odlał 
ludwisarz z Lotaryngii – Franci-
szek Dubois. 
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Neogotycki ołtarz główny w kościele w Zdbicach; 
fot. Maciek Leszczełowski

Ciekawostka

Nieporozumienia z datowaniem początków Zdbic

W wielu publikacjach dotyczących histo-
rii regionu znajdziemy informację, jakoby 
Zdbice powstały już w XIII w. Gdyby tak 
było, wieś byłaby najstarszą miejscowo-
ścią ziemi wałeckiej. W 1902 r. prof. Franz 
Schultz, pisząc o Zdbicach, stwierdził, że 
historia miejsca [Ort] sięga bardzo wcze-
snych czasów. Już około 1239 r. polski ma-
gnat Wladyslaus Odowicz nadał rycerzom 
Zakonu Niemieckiego 500 łanów ziemi 
wokół jeziora Hisbitsma i innego leżącego 
w pobliżu jeziora oraz rzeki Pilow, która 
z niego wypływa. 

Zwróćmy uwagę, że profesor, używając słowa Ort, miał na 
myśli miejsce, w którym położone są Zdbice. Tymczasem au-
torzy niektórych późniejszych publikacji pochopnie przyjęli, że 
chodziło o miejscowość. Żeby wyjaśnić tę kwestię, warto sięgnąć 
do zapisu źródłowego. 

Fundator nadania nie był magnatem lecz 
księciem wielkopolskim Władysławem Odo-
nicem. W treści przywileju nie ma też ani 
słowa o jakiejkolwiek wsi. 5 września 1224 r. 
(data 1239 jest błędna) książę podarował 
Krzyżakom 500 łanów ziemi położonej 
w pobliżu jeziora Hisbitsma i wypływającej 
z niego rzeki Pila. Franz Schultz utożsamiał 
tę dziwną nazwę z jeziorem Zdbiczno. Jed-
nak inni badacze uważają, że chodziło raczej 
o jezioro Bytyń Wielki lub Pile. 

W 1275 r. papież Grzegorz X potwierdził 
to nadanie Krzyżakom, ale bracia zakonni 
nie podjęli jakiejkolwiek akcji osiedleńczej.

W rzeczywistości Zdbice założono na 
przełomie XVI i XVII w. na ziemiach sta-
rostwa wałeckiego. W dokumentach źró-
dłowych wieś Zbyczno pojawia się dopiero 
od 1600 r. 

Pieczęć 
Władysława 
Odonica

Rycerz zakonny

34 35Przez przesmyk Morzyca Przez przesmyk Morzyca



5
Wiejska plaża
Wielkim walorem Zdbic jest 

położenie na wysokim brzegu 
malowniczego jeziora Zdbiczno. 
W ostatnich latach gmina wiej-
ska Wałcz sfinansowała budo-
wę pięknej wiejskiej plaży, która 
znajduje się w centrum miejsco-
wości.

6
Skansen
Opuszczamy Zdbice, kierując 

się szosą prowadzącą do Golc. 
Po 450 m, po lewej stronie szosy, 
zobaczymy parking, który w la-
tach osiemdziesiątych XX w. był 
częścią skansenu upamiętniają-
cego walki o przełamanie Wału 
Pomorskiego. 

Plaża w Zdbicach; 
fot. Jarosław Leszczełowski

W 1965 r. obchodzono dwu-
dziestą rocznicę walk 1  Armii 
Wojska Polskiego na Pomorzu. 
W wielu miejscach walk ustawio-
no wtedy pomniki, których więk-
szość dotrwała do dziś. Głazy na 
ten cel dostarczyły kamieniołomy 
w Strzegomiu. W 1965 r. rozpisa-
no też konkurs na projekt Cen-
tralnego Rejonu Pamięci o wal-
kach 1 Armii Wojska Polskiego 
na Wale Pomorskim, który miał 
powstać w Zdbicach. Parking, 
na którym się znajdujemy, miał 
być placem manifestacji, wokół 
którego planowano zbudowanie 
pawilonów gastronomicznych, 
kiosków z pamiątkami, muzeum, 
a nawet kina. Na placu ustawiono 
egzemplarze sprzętu bojowego: 
działa różnych typów, czołgi i ka-
tiusze. 

Skansen, nazywany też rejo-
nem pamięci, obejmować miał 
przesmyk Morzyca oraz okolice 
Jeziora Dobre. Wytyczono ścieżki 
edukacyjne i punkty widokowe. 
Dawne transzeje oszalowano 
drewnem lub płytami żelbeto-
wymi. Ustawiono betonowe i sta-
lowe zapory przeciwczołgowe. 
Trzeba zauważyć, że wygląd 
planowanego skansenu znacznie 
odbiegał od obrazu walk w lu-
tym 1945 r. Zamiast zabezpie-
czenia i udostępniania obiektów 
o wartości historycznej ustawiano 
elementy, których nie było tam 
podczas walk w 1945 r. 

Nieopodal parkingu planowano 
wzniesienie wielkiego pomnika 
zdobywców Wału Pomorskie-
go. Model tego monumentu au-
torstwa Bronisława Chromego 
można dziś zobaczyć w muzeum 
w Mirosławcu.

Opracowany na początku lat osiemdziesiątych XX w. plan Skansenu Bojo-
wego 1 Armii Wojska Polskiego. Na rysunku naniesiono liczne stanowiska 
czołgów, artylerii, wyrzutni rakietowych, zapór i umocnień. Przewidziano 
też budynek gastronomiczny i sanitariaty

Władzom PRL zabrakło konse-
kwencji i szeroko zakrojone plany 
zrealizowano tylko częściowo i to 
dopiero na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w. 

Dziś obiekty te robią przygnę-
biające wrażenie. Przy parkingu 
znajdziemy tablicę informacyjną, 

czołg T34, dwie haubice 122 mm 
wz. 38 oraz armatę przeciwlot-
niczą 85 mm wzór 38. Młodzież 
chętnie wspina się na pancerz 
czołgu i podziwia działa. Nie-
opodal placu straszą dziś ruiny 
pawilonu i sanitariatów.
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Czołg T34 i dwie haubice 122 mm 
ustawione przy parkingu na zachód 
od Zdbic, które są pozostałością 
dawnego Skansenu Bojowego 
1 Armii Wojska Polskiego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Zdewastowany budynek 
sanitariatów

Zapory przeciwczołgowe w postaci 
betonowych jeży ustawiane na 
przesmyku Morzyca podczas bu-
dowy skansenu bojowego w latach 
osiemdziesiątych XX w.; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Komin będący pozostałością po 
pawilonie małej gastronomii, 
który wybudowano na początku lat 
osiemdziesiątych XX w. w sąsiedz-
twie parkingu – placu manifestacji. 
Pierwotne zamiary wzniesienia 
kina, muzeum, pomnika, kilku 
pawilonów i kiosków zredukowa-
no w latach siedemdziesiątych do 
jednego pawilonu i sanitariatów; 
przyczyną był zapewne kryzys go-
spodarczy oraz decyzja o urządze-
niu muzeum w Mirosławcu;
fot. Jarosław Leszczełowski

Lata osiemdziesiąte XX w.; młodzież 
szkolna ogląda sprzęt bojowy na 
terenie skansenu w Zdbicach;
u góry: czołg T34;
w środku: armata przeciwlotnicza 
86 mm;
na dole: wyrzutnie rakietowe tzw. 
„katiusze”; 
zdjęcia udostępnił Waldemar Bo-
rowicz

Model pomnika autorstwa 
Bronisława Chromego; 
fot. Maciek Leszczełowski

pomnik upamiętniający bohaterów 
walk o przełamanie Wału Pomor-
skiego, odsłonięty 28 maja 2018 r.; 
fot. Jarosław Leszczełowski
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7
System zapór 
przeciwczołgowych
Około 500 metrów od parkin-

gu, (GPS: 53.38649 16.47958) po 
północnej stronie szosy, znajduje  
się fragment oryginalnej zapo-
ry przeciwczołgowej, będącej 
elementem umocnień Wału 
Pomorskiego. Betonowa zapora 
blokowała drogę biegnącą przez 
przesmyk Morzyca. Posiadała 
dwa rzędy prostokątnych gniazd 
na stalowe belki i okrągłe otwo-
ry, w które wsuwano drewniane 
pale. 

System zapór przeciwczołgo-
wych był niezwykle ważny, gdyż 
podstawowym uzbrojeniem be-
tonowych schronów Wału Po-
morskiego były karabiny maszy-
nowe, których ogień oczywiście 
nie był skuteczny w konfronta-
cji z bronią pancerną. Obrońcy 
Wału Pomorskiego dysponowali 
wprawdzie pancerfaustami, ale 

Fragment oryginalnej zapory prze-
ciwczołgowej, blokującej drogę 
Zdbice – Golce; 
fot. Jarosław Leszczełowski

skuteczny zasięg rażenia tej bro-
ni wynosił zaledwie kilkadziesiąt 
metrów. W tej sytuacji niezwy-
kle istotne było przygotowanie 
systemu zapór przeciwczołgo-
wych i umiejętne wykorzystanie 
przeszkód naturalnych. W rejonie 
przesmyku Morzyca naturalną 
barierę dla broni pancernej sta-
nowiły jeziora, bagna, strumienie 
i wzgórza. Drogę, która omijała 
te obiekty terenowe, zabloko-
wano zaporą z dwoma rzędami 
stalowych szyn. Wykopano też 
sztuczne kanały, które mogły za-
trzymać nacierające czołgi. 

Kilkadziesiąt metrów dalej 
na zachód – po obu stronach 
szosy – w latach osiemdziesią-
tych XX w. ustawiono betonowe 
jeże przeciwczołgowe.

8
Odcinek Dabersee
Idąc szosą w kierunku Golc, 

mijamy tereny bagienne. Po kilku-
set metrach po lewej (północnej) 
stronie szosy zobaczymy leśny 
parking i miejsce do odpoczynku 
z ławeczkami. Znajduje się tam 
kolejny pomnik upamiętniający 
walkę polskich żołnierzy (GPS: 
53.38770, 16.47695). Napis na 
obelisku brzmi: Bohaterom walki 
o przełamanie Wału Pomorskie-
go w XXIX rocznicę wyzwolenia 
ziemi wałeckiej społeczeństwo 
powiatu. Wałcz 11.02.1974 r. Za-
uważyć trzeba, że użycie słowa 
„wyzwolenie”, było przejawem 
manipulowania faktami histo-
rycznymi.

Na wzgórze, które do 1945 r. 
nosiło nazwę Góry Moritza, do-
staniemy się ścieżką turystycz-
ną wykonaną z betonowych płyt 

w latach osiemdziesiątych XX w. 
w ramach budowy skansenu bo-
jowego. Z tego samego okresu 
pochodzą betonowe wzmocnie-
nia okopów na wzgórzu. W ten 
sposób znaleźliśmy się przy 
schronie bojowym oznaczo-
nym symbolem Da.3/4 (symbol 
domyślny). Pierwsze dwie litery 
odnoszą się do nazwy odcin-

Pomnik poświęcony żołnierzom 
polskim, którzy walczyli o przeła-
manie Wału Pomorskiego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Umocnienia Wału Pomorskiego w rejonie przesmyku Morzyca – ukształto-
wanie terenu
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Ciekawostka

Osady ludzkie na Górze Moritza

Badania archeologiczne pokazały, iż na Górze Moritza osada 
ludzka istniała jeszcze we wczesnym średniowieczu w postaci 
tzw. grodu ucieczkowego, w którym, w przypadku zagrożenia, 
chroniła się ludność mieszkająca w otwartych osadach. Ten sło-
wiański gród otoczony był ze wszystkich stron bagnami i wznosił 
się około 10 metrów nad lustrem wody. W 1926 r. znaleziono 
w tym miejscu trochę odłamków glinianych naczyń. Ta niewielka 
ilość zabytkowego materiału potwierdza ucieczkową funkcję 
obiektu. Rozmiary grodziska są stosunkowo duże: obwód – 
220 m, długość – 72 m, szerokość – 56 m.

Nazwa góry pochodzi natomiast od właściciela posiadłości 
w Kłębowcu barona Mauritiusa (inaczej Moritza), który w 1808 r. 
zakupił tę majętność i niedługo potem założył folwark Moritzberg.

W latach dwudziestych XX w. na Górze Moritza był niewielki 
dwór i ledwo widoczne fundamenty dawnego budynku gospo-
darczego. Obiekt ten oddziaływał na wyobraźnię miejscowej 
ludności, która opowiadała o jego legendarnych początkach.

Legenda o Górze Moritza

W 1772 r. folwark na przesmyku między jeziorami Dobre 
i Zdbiczno zakupił emerytowany oficer pruskiej gwardii królew-
skiej o imieniu Mauritius. Nowy właściciel wzniósł na szczycie 
wzgórza piękny pałac (uwaga: to tylko legenda). 

Nie upłynęło wiele czasu, a mieszkańcy okolic poczęli nazywać 
to miejsce Górą Moritza. Arystokratyczne kaprysy i dziwactwa 
byłego oficera szeroko komentowano i podziwiano. Ważnym 
elementem wystroju folwarku były dwie naturalnej wielkości figury 
pruskich grenadierów, które Mauritius ustawił przed wjazdem 
do swej siedziby. 

Zupełną konsternację wywołał jednak fakt, że oficer powywie-
szał na drzewach pałacowego parku różnorodne instrumenty 
muzyczne, które już przy lekkich powiewach wiatru wydawały 
subtelne dźwięki. Szlachcic nigdy nie zhańbił się pieszą wę-
drówką do wsi Stabitz (dziś Zdbice), gdyż zawsze wjeżdżał tam 
karetą. Kiedy jednak przyszły cięższe czasy i zubożały Mauritius 
nie miał już powozu, kazał swoim sługom wozić się na wozie 
drabiniastym. Po śmierci pochowano go w pałacowym parku, 
na wzgórzu, które nazwano jego imieniem.

ka taktycznego Dabersee (Je-
zioro Dobre), który ciągnął się 
od wzgórza Kirchberg (Góra 
Kościelna) poprzez Moritzberg 
i wzdłuż zachodniego brzegu 
Jeziora Dobre. Głównym ce-
lem budowy tych umocnień 
była obrona przesmyku Morzy-
ca i zablokowanie ważnej dro-
gi Zdbice – Golce. Znakomicie 
wykorzystano walory obronne 
terenu, które oferowały jeziora, 
strumienie, bagna i  wzgórza. 
Wykopano dwie linie okopów, 
które są doskonale widoczne do 

dziś. Zarówno w terenie, jak też 
w serwisie internetowym geo-
portal.gov.pl, można obejrzeć 
przebieg transzei, rowów łączni-
kowych i położenie wysuniętych 
stanowisk ogniowych. Betonowe 
schrony wybudowano w 1936 r. 
na pierwszej linii transzei, za-
pewniając istotne wzmocnienie 
obrony przesmyku. W 1944 r. 
rozpoczęto budowę małych 
schronów typu Ringstand 58c, 
ale nie zakończono tego przed-
sięwzięcia.

Umocnienia Wału Pomorskiego w rejonie przesmyku Morzyca
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Najsilniejszymi obiektami na 
tym odcinku była para iden-
tycznych dwusektorowych 
schronów bojowych z  kopu-
łami pancernymi Da.3/4 (GPS: 
53.38819, 16.47682), Da.5/6 
(GPS: 53.39055, 16.47694).

Pierwszy znajduje się na Górze 
Moritza, a drugi kilkaset metrów 
na północ. Schron Da.3/4 po-
siadał też oznaczenie Pz.W.964, 
które wskazywało, że mamy do 
czynienia z tzw. pancerwerkiem, 
czyli dziełem pancernym (niem. 
Panzerwerk). Nazwę tę stoso-
wano w przypadku betonowych 
schronów bojowych wyposażo-
nych w kopułę pancerną. 

Według uczestnika walk o Wał 
Pomorski w tym rejonie – Arnego 
Hedtkego-żołnierze niemieccy 
określali schron Da.3/4 nieoficjal-
ną nazwą „Tannenberg”. Miano to 
nawiązywać miałoby do wielkiej 
bitwy z 1914 r., w której Niemcy 
rozgromili Rosjan. Tymczasem, 
według wspomnień mieszkańca 

przedwojennych Zdbic, na nieza-
lesionej wówczas Górze Moritza 
rosła wysoka jodła (die Tanne), 
i dlatego w obiegu była nieofi-
cjalna nazwa wzgórza Tannen-
berg, czyli Góra Jodły. Drzewo 
to do dziś wznosi się nad ruinami 
bunkra i wyraźnie odróżnia się 
wiekiem od lasu porastającego 
Górę Moritza. Jodła ma status 
pomnika przyrody, chronionego 
polskim prawem.

Po wysadzeniu przez sape-
rów schron Da.3/4 jest bardzo 
zniszczony. Okrągła podstawa 
kopuły pancernej wyrzucona siłą 
podmuchu leży dziś kilka metrów 
przed obiektem. Tworzyła ona 
pomieszczenie bojowe zwień-
czone kopułą (typ 61P8, grubość 
pancerza 120 mm) z  trzema 
strzelnicami  do prowadzenia 
ognia z karabinu maszynowego 
w sektorze 180º. 

W  lepszym stanie jest druga 
izba bojowa, w której stanowisko 
ckm chroniła płyta pancerna typu 

7P7 (grubość 100 mm). Ponieważ 
załoga mogła prowadzić ogień 
w  dwóch sektorach, przyjęło 
się określać tego typu obiekty 
jako dwusektorowe. Dość do-
brze zachowana jest tylna część 
obiektu z przedsionkiem i dwoma 
wejściami, chronionymi boczną 
zewnętrzną strzelnicą, za którą 
jest niewielkie pomieszczenie 
strzelca. Obrońcy schronu mogli 
prowadzić ogień z tego stano-
wiska, uniemożliwiając zbliżenie 
się do otworów wejściowych. 
W schronie tym znajdowało się 
też pomieszczenie dla drużyny 
piechoty, która broniła pobliskie-
go odcinka transzei. Żołnierze 
mogli ukryć się w schronie pod-
czas nawały artyleryjskiej. Uda-
wali się tam też na odpoczynek 
między dyżurami bojowymi. 

Kontynuujemy wędrówkę 
ścieżką z betonowych płyt w kie-
runku północno-zachodnim. Po 
drodze możemy obejrzeć drze-
wo – pomnik przyrody, któremu 

Betonowa podstawa kopuły pan-
cernej schronu Da.3/4; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa z przysypanym 
otworem bocznej strzelnicy do 
osłony wejścia do schronu Da.3/4

Ruiny schronu Da.3/4; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Ruiny schronu Da.5/6; 
fot. Jarosław Leszczełowski

fragment stropu

strzelnica obrony 
wewnętrznej

otwór drzwiowy 
do przedsionka
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Betonowe jeże ustawione w latach 
osiemdziesiątych XX w. w oryginal-
nym rowie fortecznym; 
fot. Jarosław Leszczełowski

dzona w czasie wojny sygnatura 
F/a/23.

Również w pobliżu tego obiek-
tu odnaleźć można ławę fun-
damentową niedokończonego 
schronu typu Ringstand 58c (GPS: 
53.390914, 16.476912).  

Wracamy na leśną drogę, która 
doprowadzi nas do mostku (GPS: 
53.39287, 16.47959) na sztucz-
nym kanale, który stanowił zapo-
rę zarówno dla czołgów, jak też 
piechoty. W latach osiemdzie-
siątych XX w. ustawiono w tym 
miejscu betonowe jeże, które 

były elementem skansenu bo-
jowego. 

Nieopodal w lesie możemy od-
szukać ruiny jednosektorowego 
schronu z pomieszczeniem dla 
drużyny piechoty Da.7 (sygn. 
F/a/24; GPS: 53.39340, 16.47814). 

Walki o przesmyk Morzyca to-
czyły się od 4 do 7 lub 8 lutego 
1945 r. Pomimo przełamania 
Wału Pomorskiego na północ 
od Jeziora Dobre Niemcy z 2 ba-
talionu 2 Pułku Podchorążych 
skutecznie bronili umocnień 

Jodła – pomnik 
przyrody 

Stalowe 
zawiasy; 
schron Da.5/6 

wzgórze zawdzięczało kiedyś 
nieoficjalną nazwę. W pobliżu 
znajduje się wykop i betonowe 
fundamenty małego schronu 
typu Ringstand 58c, który budo-
wano dla wzmocnienia obrony 
w 1944 r. Obiekt ten nie został 
jednak dokończony. Ponownie 
mijamy linię okopów wzmocnio-
nych w latach osiemdziesiątych 
betonowymi płytami i dochodzi-
my do leśnej drogi prowadzącej 
na północ. 

Po 200 metrach znajdziemy 
się w pobliżu schronu Da.5/6, do 
którego prowadzi ścieżka. Żeby 
go odnaleźć, możemy wykorzy-
stać linię transzei lub współrzęd-
ne GPS: 53.39055, 16.47694.

Dwusektorowy schron z kopułą 
pancerną Da.5/6 miał identyczną 
konstrukcję jak omawiany wcze-
śniej Da.3/4. Sektory ostrzału 
obydwu obiektów znakomicie się 
uzupełniały i pozwalały kontro-
lować znaczną cześć przesmy-
ku oraz drogę Zdbice – Golce. 
Dość dobrze zachowała się ele-
wacja wejściowa obiektu, któ-
ra podczas wysadzania została 
przywalona stropem. Schron 
dysponował trójstrzelnicową ko-
pułą pancerną, był więc dziełem 
pancernym oznaczanym sym-
bolem Pz.W.965. Oznaczenie to 
zachowało się na jednej ze ścian. 
W tym samym miejscu widoczny 
jest symbol Da.5/6 oraz wprowa-

Transzeja wyłożona betonowymi 
płytami 

Dobrze zachowane wyjście awaryj-
ne schronu Da.5/6; 
fot. Jarosław Leszczełowski

w tym rejonie. Atakowali je polscy 
żołnierze z 12 Pułku Piechoty 4 
Dywizji Artylerii, których wspiera-
ły 152 mm haubice z 5 Brygady 
Artylerii Ciężkiej. 

Polskie i  niemieckie relacje 
o tych walkach różnią się w za-
sadniczy sposób, co jest zresztą 
typową sytuacją, gdyż walczące 
strony chętnie opisują własne 
przewagi, bagatelizując porażki. 
Według polskich publikacji schro-
ny były kolejno rozbijane przez 
artylerię i zdobywane przez pie-
chotę. Natomiast we wspomnie-
niach niemieckich podchorążych 
znajdziemy informację, że rano, 
7 lutego, zagrożeni okrążeniem 
obrońcy przesmyku wycofali się 
bez styczności z nieprzyjacielem 
i poważnych strat. Do walki wręcz 
z polską piechotą miało natomiast 
dojść nocą z 4 na 5 lutego. W na-
stępnych dniach polskie oddziały 
niepokoiły Niemców na przesmy-
ku ogniem broni strzeleckiej. Nie 
sposób dziś rozstrzygnąć tych 
sprzeczności, warto jednak za-
uważyć, że w obliczu przełama-
nia Wału Pomorskiego na północ 
od Jeziora Dobre, szturmowanie 
przesmyku Morzyca od czoła nie 
było już konieczne. Polskie dywi-
zje poszerzały skutecznie wyłom 
i wycofanie się Niemców z prze-
smyku było tylko kwestią czasu.    

Na tym zakończymy zwiedza-
nie odcinka Dabersee, gdyż po-
łożone dalej na północ schrony 
zwiedzimy podczas wędrówki 
dotyczącej doliny strumienia 
Zdrój (gmina Jastrowie, drugi tom 
przewodnika). Leśną drogą wra-
camy do szosy Zdbice – Golce.
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Odwrót z pzesmyku Morzyca według opracowa-
nia niemieckiego weterana Arno Hedtkego

   […] w ciemnościach nocy z 4 na 5 lutego 1945 r. doszło do zaciętej 
walki o bunkier Tannenberg, natarcie zostało odparte. Każdy podcho-
rąży należący do załogi tego bunkra otrzymał później zaświadczenie 
o  tym, że brał udział w  tej walce wręcz. Takie zaświadczenia to dziś 
cenne dowody na to, gdzie i kiedy miały miejsce takie walki. […] 

Zgodnie z  różnymi sprawozdaniami polskimi 8 lutego 1945 r. wpro-
wadzono do akcji armatohaubicę 152 mm i ostrzelano schrony bojo-
we. Istnieje kilka różnorodnych wersji tego zdarzenia. Jednakże akcja 
ta nastąpiła za późno, gdyż niemiecka załoga tego odcinka była już 
w odwrocie.

Zdobycie Da.3/4 według dokumentacji Central-
nego Archiwum Wojskowego

8 lutego 1945 r. ogień do celów znajdujących się na przesmyku Morzy-
ca otworzyła bateria z 5 Brygady Artylerii Ciężkiej. Przeciwbetonowe 
pociski haubic 152 mm miały zniszczyć wiele środków ogniowych nie-
przyjaciela. W ten sposób stworzone zostały warunki do skutecznego 
ataku piechoty. O świcie grupa 20 żołnierzy dowodzona przez chorą-
żego Okińskiego (12 Pułk Piechoty) podczołgała się pod Górę Moritza 
i niepostrzeżenie dostała się do transzei, a następnie zaskoczyła załogę 
schronu bojowego Da.3/4. Nie padł ani jeden strzał, a chor. Okiński za 
zdobycie schronu i  trzech karabinów maszynowych został przedsta-
wiony do odznaczenia tytułem Bohatera Związku Sowieckiego.

9
Góra Kościelna 
Wędrujemy szosą w  stronę 

Golc. Po kilkudziesięciu metrach 
dotrzemy do mostu drogowe-
go nad strumieniem Zdrój. Jest 
to bardzo interesujące miejsce. 
Niegdyś znajdował się tam młyn 
wodny, o którym wspomniano 
już pod koniec XVI w. Kilkana-
ście metrów na zachód z szosą 
łączy się droga gruntowa, która 
prowadziła niegdyś do folwarku 
Daber (Dobrno). W 1945 r. w jego 
zabudowaniach mieściło się sta-
nowisko dowodzenia niemieckiej 
kompanii, która broniła przesmy-
ku Morzyca. Folwark ten dziś 
nie istnieje. Na zachód od drogi 
gruntowej i na północ od szosy 
położone jest bezimienne wzgó-
rze o stromych zboczach. Jego 

10
Odcinek Ha.
Wędrujemy wzdłuż szosy, któ-

ra skręca na południe i biegnie 
między jeziorem Głodno a Kirch-
bergiem. Po kilkudziesięciu me-
trach schodzimy z szosy na lewą 
(wschodnią) stronę. W lesie łatwo 
odszukamy okop, wzdłuż którego 
pójdziemy w kierunku południo-
wo-wschodnim.

Znajdujemy się na odcinku 
umocnień oznaczanym symbo-

szczyt obiega transzeja drugiej li-
nii umocnień. Wzgórze jest przy-
gotowane do obrony okrężnej, 
jednak podczas walk w  lutym 
1945 r. nie odegrało znaczącej 
roli. Przyczyną był pośpieszny 
odwrót obrońców przesmyku 
i ich stosunkowo niewielka licz-
ba. 2 Pułk Podchorążych został 
sformowany ze słuchaczy szkoły 
oficerskiej artylerii w Bornym Su-
linowie. Jego żołnierze uzbrojeni 

byli w karabiny maszynowe, kara-
biny samopowtarzalne, nieliczne 
pistolety maszynowe i pancer-
fausty. Nie posiadali natomiast 
dział przeciwpancernych i mogli 
liczyć na bardzo skromne wspar-
cie baterii artylerii stacjonującej 
gdzieś w okolicach Golc. Były 
to siły mniej niż skromne, które 
pojawiły się w  rejonie umoc-
nień Wału Pomorskiego niemal 
w ostatniej chwili. 

Na wschód i na południe od 
łuku szosy ciągnie się zbocze 
Kirchbergu, czyli Góry Kościel-
nej. Nazwa pochodzi od świątyni, 
która wznosiła się na tym wzgó-
rzu jeszcze w XIX w. 

Na mapie z połowy XIX w. obok fol-
warków Moritzberg i Daber widnieje 
młyn oraz kościół

Na zalesionym dziś zboczu tej 
góry ciągnie się transzeja z licz-
nymi stanowiskami ogniowymi 
dla strzelców. Żołnierze, którzy 
obsadzali ten okop, mieli do-
skonałe pole ostrzału na szosę 
i południową część przesmyku. 
Oprócz okopów na Górze Ko-
ścielnej znajduje się zagadkowy 
i nietypowy obiekt Da.1 (sygna-
tura domyślna, GPS: 53.38611, 

Legenda o kaplicy 
na Kirchbergu

Niemiecki badacz dziejów ziemi wałeckiej, Franz Schultz, a tak-
że dziewiętnastowieczny polski historyk Edmund Callier twierdzili, 
że w 1512 r. w Dobrnie (Daber) istniała kaplica katolicka, którą 
przejęli przybywający na te obszary protestanccy osadnicy. Obaj 
autorzy nie wskazali jednak źródła tej informacji, którą należy 
uznać za miejscową legendę. 

W rzeczywistości folwark i młyn Dobrno powstały dopiero 
w drugiej połowie XVI w. We wsi Dobrno wzniesiono wtedy 
protestancki kościół, który został rozebrany w XIX w. Według 
miejscowej tradycji świątynia ta wznosiła się na Kościelnej Górze 
(Kirchberg). 

lem Ha., którego znaczenie jest 
nieznane. Odcinek obejmuje 
4 schrony oraz długi pas oko-
pów znajdujących na półwyspie 
jeziora Zdbiczno i u jego nasady. 
System umocnień na półwyspie 
pozwalał dozorować południową 
część przesmyku Morzyca i pół-
nocną zatokę jeziora Zdbiczno, 
w celu uniemożliwienia przeciw-
nikowi dokonywania przepraw. 

16.47593), który jest dziś bardzo 
zniszczony i ledwo widoczny. Był 
to mały schron o cienkich ścia-
nach żelbetowych.
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Idąc wzdłuż transzei, dotrze-
my do najbardziej interesującego 
obiektu na tym odcinku. Jest to 
najlepiej zachowany w tym rejo-
nie schron obserwatora artyle-
ryjskiego Ha.B (GPS: 53.38354, 
16.47560). Budowa takiego schro-
nu była ze wszech miar opłacal-
na, gdyż obserwator zapewniał 
skuteczność ognia artylerii strze-
lającej ogniem pośrednim, czyli 
takiej, której stanowiska były od-
dalone od frontu, a jej obsługi nie 
widziały celów. Przez radiostację 
obserwator informował dowód-
ców baterii o  współrzędnych 
celów i widząc efekty ostrzału, 
proponował niezbędne poprawki. 
Ze względu na siłę ognia artylerii 
dobrze umiejscowiony obserwa-
tor był nie do przecenienia. Dla 

przeciwnika obserwator artyleryj-
ski stanowił śmiertelne zagroże-
nie i dlatego snajperzy starali się 
go unieszkodliwić. Obserwator, 
korzystający z wyspecjalizowa-
nego schronu, był bardzo dobrze 
zabezpieczony. 

Zwiedzając schron Ha.B (B-Be-
obachtung, czyli „obserwacja”), 
należy zachować wielką ostroż-
ność, gdyż obiekt ten jest pozba-
wiony płyty pancernej osłaniającej 
stanowisko obserwatora. Otwór 
nad tym pomieszczeniem może 
być zasłonięty bujną roślinnością 
i łatwo do niego wpaść. 

Schron obserwacyjny Ha.B 
(GPS: 53.38354, 16.47560) składa 
się z trzech pomieszczeń: przed-
sionka, izby żołnierskiej i stanowi-
ska obserwatora. Do przedsion-

ka dostać się możemy głównym 
wejściem po schodach. Właz 
osłaniany był standardową strzel-
nicą, przy pomocy której żołnierz 
załogi bunkra mógł ostrzelać nie-
przyjaciela, który próbował wtar-
gnąć do schronu od tyłu. Otwór 
strzelnicy jest doskonale zacho-
wany z oryginalnymi elementami 
stalowymi. W przedsionku, który 
pełnił też rolę śluzy przeciwgazo-
wej, znajduje się nisza na karabin 
maszynowy. Kiedy żołnierze, ma-
jący swoje stanowiska w okopach, 
udawali się do izby żołnierskiej 
schronu na odpoczynek, mogli 
tam zostawić karabin maszyno-
wy. W przedsionku odnajdzie-
my też dwie sygnatury schronu 
Ha.B oraz wprowadzoną w czasie 
wojny F/a/20. Obok jest też data 
wybudowania obiektu Baujahr 
1936. Znajduje się też tam wyjście 
awaryjne wyposażone w stalo-
we klamry drabinki.  Przez otwór 
drzwiowy z progiem przechodzi-
my do izby żołnierskiej (na ścianie 
znajduje się napis ostrzegający 
o stopniu Stufe!). Pomieszczenie 
służyło do wypoczynku załodze 
schronu, jak też żołnierzom peł-
niącym dyżury bojowe w transze-
jach. Można było też schronić się 
tu podczas nawały artyleryjskiej 
przeciwnika. Izba była ogrzewana 
piecykiem. Zachowała się nisza 
na piecyk z rurą odprowadzającą 
dym. Nad nią znajdują się dziś do-
brze widoczne napisy Ofenrohr 
i Rauchentwicklung am Tage ver-
meiden, czyli Rura piecowa i Uni-
kać dymienia w dzień. Rozpalanie 
pieca w dzień demaskowałoby 
położenie schronu.
Na jednej ze ścian znajduje się 
wlot rury głosowej (oryginalny 

Po lewej: elewacja wejściowa schronu obserwacyjnego Ha.B.; 
po prawej: ambrazura strzelnicy obrony wewnętrznej i ta sama strzelnica od 
strony izby żołnierskiej; po prawej na dole sygnatury schronu; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

napis Sprachrohr), za pośrednic-
twem której można było rozma-
wiać z obserwatorem. Ponadto 
na ścianach obejrzeć można 
typowe nisze na lampki karbi-
dowe (opis Beleuchtung) oraz 
wloty przewodów napowietrzania 
(opis: Belüftung). Wspomniana 
wcześniej strzelnica od strony 
izby opatrzona jest napisem Ge-
wehrscharte, czyli Stanowisko dla 
karabinu. Żołnierze odpoczywali 
na drewnianych, podwieszanych 
pryczach, po których zostały sta-
lowe haki na suficie. Uważając na 
kolejny stopień, przechodzimy 
do pomieszczenia ze stanowi-
skiem dla obserwatora artyleryj-
skiego. Ma ono okrągły kształt 
i  było niegdyś przykryte płytą 
pancerną (grubość 100 mm), 
w której montowano przyrządy 
obserwacyjne. Dodajmy jeszcze, 
że poszczególne izby schronu 
oddzielone były dwudzielnymi 
drzwiami pancernymi, które nie 
dotrwały do naszych czasów.

Stanowisko obserwatora w schronie 
Ha.B – stan obecny; 
fot. Jarosław Leszczełowski
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Do kolejnego schronu odcinka 
Ha. dotrzemy, idąc wzdłuż rowu 
strzeleckiego, chociaż latem ze 
względu na bujną roślinność 
może to być karkołomne zada-
nie. Jednosektorowy obiekt Ha.3 
(GPS: 53.38218,16.47761) jest 
w znacznym stopniu zniszczo-
ny. Wkomponowany w roślinność 
wygląda bardzo malowniczo, 
co można zresztą powiedzieć 
o większości schronów na Wale 
Pomorskim. Znajdujące się w tym 
schronie stanowisko karabi-
nu maszynowego umożliwiało 
ostrzeliwanie szosy w  rejonie 
parkingu dawnego skansenu. 
Schron miał jedno pomieszcze-
nie, w którym znajdowało się sta-
nowisko karabinu maszynowego, 
osłonięte typową płytą pancerną 
7P7 (grubość 100 mm). Miejsce jej 
umocowania jest wciąż doskona-
le widoczne. Obejrzeć można też 
wyjście ewakuacyjne ze stalowym 
klamrami drabinki. 

Najbardziej wytrwali turyści po-
winni zwiedzić długi półwysep 
jeziora Zdbiczno, na całej długo-
ści którego ciągną się znakomicie 
zachowane transzeje z wysunię-
tymi stanowiskami ogniowymi. 
Okopy te pozwalały dozoro-
wać północną część jeziora. 
Jednak w czasie walk w lutym 
1945 r. polski 12 Pułk Piechoty 
nie podejmował prób przepraw 
przez jezioro. Schrony betono-
we znajdują się jedynie u nasa-
dy półwyspu. Są to dwa obiekty 
o domyślnych oznaczeniach Ha.1 
(GPS: 53.37851, 16.48112) i Ha.2 
(GPS: 53.37858, 16.48329). Ten 
pierwszy przypomina konstruk-
cją Ha.3 i jest mniej zniszczony. 
Jego walorem jest piękne poło- Trzy pomniki w Golcach 

Fragment transzei na odcinku Ha.

Schron Ha.3; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron Ha.3; 
fot. Jarosław Leszczełowski

żenie na wzgórzu. Drugi schron 
był również jednosektorowy, ale 
miał dodatkowe pomieszczenie 
dla drużyny piechoty z pryczami 
i piecykiem. 

W czasie walk w 1945 r. nie do-
szło do bezpośredniego ataku na 
schrony odcinka Ha. W polskich 
relacjach żołnierze uskarżali się 
jednak na nękający ich ogień 
z bunkrów tego odcinka. W opra-
cowaniu Arnego Hedtkego znaj-
dziemy informację, że schrony 
Ha.B i Ha.3 były ogrzewane przez 
załogę. Podczas polskiego ataku 
na Zdbice jeden z niemieckich 
podchorążych kierował ogniem 
artylerii ze stanowiska obserwa-
tora w schronie Ha.B. Niemcy 
wystrzelili jednak zaledwie 68 
pocisków. Uczestnik walk – pod-
chorąży Reinhold Bickel – stwier-
dził, że schrony i okopy na pół-
wyspie zostały opuszczone już 
4 lutego, a jego kompania pozo-
stawała do 7 lutego w bunkrach 
na przesmyku Morzyca.

11
Golcowe Bagno
Wracamy do szosy Zdbice 

– Golce, by udać się w kierun-
ku tej drugiej miejscowości. Po 
przebyciu około 1 km dotrzemy 
do skraju rezerwatu noszącego 
nazwę Golcowe Bagno (GPS: 
53.3757, 16.4661). Ten obszar 
chroniony rozciąga się po pół-
nocnej stronie szosy. W pobli-
żu rezerwatu biegną szlaki tu-
rystyczne – czarny z Iłowca do 
Zdbic i czerwony z Wałcza do 
Nadarzyc. 

Do 1945 r. miejsce to nazywane 
było Czarnym Bagnem. Obecne 
miano nawiązuje do wsi Golce, 
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Kościół w Golcach od strony południowo-wschodniej; 
fot. Maciek Leszczełowski

a tym samym do rodu Golczów, 
którzy w XVI w. zagospodarowali 
te okolice. 

Rezerwat powstał w 1990 r. na 
blisko 124 hektarach, przy czym 
26 objętych jest ochroną ścisłą. 
Golcowe Bagno to największe 
na Pomorzu torfowisko o cha-
rakterze trzęsawiska kołyszącego 
się podczas stąpania. Obiekt jest 
unikatowy w skali kraju, a nawet 
Europy. Ochroną otoczono 14 
gatunków mchów torfowców. 
Do rzadkich roślin należą rów-
nież: bagnica torfowa, rosiczka 
okrągłolistna, widłak goździsty 
i bagno zwyczajne. W rezerwacie 
spotkać można również chronio-
ne płazy, gady oraz ptaki.

12
Trzy pomniki
Na zachodnim skraju wsi Gol-

ce, przy drodze wojewódzkiej 
Wałcz – Kołobrzeg, ustawiono 
dwa pomniki poświęcone wal-
kom, które rozgrywały się w re-
jonie wsi w pierwszych dniach 
lutego 1945 r. Trzeci monument 
znajduje się we wschodniej czę-
ści miejscowości, u podnóża ko-
ścielnego wzgórza. Największy, 
strzelisty, w formie dwóch grun-
waldzkich mieczy z orłem bez 
korony i napisami Wał Pomorski 
oraz Golce poświęcono żołnie-
rzom, którym udało się przebić 
Pommernstellung. Dwa pozo-
stałe pomniki upamiętniają dwa 
epizody tych walk i mają formę 
głazów z metalowymi tablicami.  

Kiedy żołnierze 11 Pułku Pie-
choty 4 Dywizji Piechoty 5 lutego 
1945 r. przebili główną pozycję 
Wału Pomorskiego, Niemcy ob-
sadzali Golce znacznymi siłami 

z  bronią maszynową i  artyle-
rią. Stąd wyprowadzano liczne 
kontrataki przeciwko polskim 
batalionom poszerzającym wy-
łom. 6 lutego 1945 r. 2 batalion 
11 Pułku Piechoty podjął próbę 
opanowania Golc. Jego posuwa-
nie się naprzód zostało jednak za-
trzymane, w wyniku silnego ognia 
moździerzy i broni maszynowej. 
Następnego dnia na 11 Pułk Pie-
choty spadło aż osiem niemiec-
kich kontrataków, które z trudem 
odparto. Kilkakrotnie dochodziło 
do walki wręcz. Tej pierwszej fazie 
walk w rejonie wsi poświęcono 
pomnik – głaz stojący obok grun-
waldzkich mieczy (GPS: 53.3703, 
16.4250). Na tablicy pamiątko-
wej zapisano: W nocy z 7 na 8 
lutego 1945 r. 11 Pułk Piechoty 
4 DP uczestnicząc w bitwie I Armii 
Wojska Polskiego toczył tu ciężkie 
walki z kilkakrotnie kontratakują-
cym wrogiem.

7 lutego wieczorem 11 Pułk 
Piechoty całą swą siłą uderzył na 
Golce. Rozgorzała zacięta walka, 
w wyniku której Niemcy zosta-
li wyparci ze wsi. Polacy wzięli 
12 jeńców. W ich ręce wpadło 
też sprawne działo pancerne. Tę 
fazę walk upamiętnia pomniczek 
znajdujący się przy kościele (GPS: 
53.37059, 16.42962): 8 lutego 
1945 r. 11 Pułk Piechoty 4 DP 
uczestnicząc w bitwie o przeła-
manie Wału Pomorskiego, opa-
nował Golce i rozszerzył wyłom 
w głównej pozycji obrony nie-
mieckiej.

13
Kościół  w Golcach
Według monografii rodziny 

von der Goltzów protestancki 

zbór w Golcach (niem. Neugolz) 
wznieść miał w latach 1540–1542 
Georg Golcz. Jednak w rzeczy-
wistości dokument erekcyjny tej 
świątyni pochodził z 1594 r. Tę 
datę powstania potwierdził w li-
ście do króla Augusta II Mocnego  
Heinrich von der Goltz. 

Zanim powstał dzisiejszy ryglo-
wy kościół, w tym samym miejscu 
wznosiła się starsza budowla. Pa-
miątką po niej jest krypta, w której 
chowano szczątki przedstawicieli 
rodu von der Goltzów. W podło-
gę świątyni wmurowano tablicę 
epitafijną poświęconą jednemu 
z siedemnastowiecznych przed-
stawicieli tej familii. Niestety, wid-
niejący na niej napis jest czytelny 
tylko we fragmentach. 

Od początku lat sześćdziesią-
tych XVII w. większość wsi nale-

żała do feldmarszałka Joachima 
Rüdigera von der Goltza, które-
mu przypisuje się wzniesienie 
w 1664 r. (lub w  latach 1669-
1670) nowego, ryglowego ko-
ścioła na miejscu starej budowli 
z 1594 r.

Kościół wybudowano na planie 
prostokąta z dostawioną wieżą. 
Dolna jej część ma konstruk-
cję ryglową, natomiast górna 

Tablica epitafijna w kościele 
w Golcach; 
fot. Maciek Leszczełowski
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Cynowe, bogato zdobione trumny w krypcie kościoła w Golcach; 
fot. Maciek Leszczełowski

Krzyż ze zniszczonego wieka 
trumny; 
fot. Maciek Leszczełowski

z dzwonnicą – drewniano-słu-
pową, oszalowaną deskami. Wie-
ża zwieńczona jest cebulastym 
hełmem. 

Po śmierci feldmarszałka Jo-
achima Rüdigera posiadłość 

w Kłębowcu wraz ze wsią Golce 
przejęli jego kuzyni z tzw. czarnej 
linii. Pochówki rodzinne odby-
wały się m.in. w krypcie prote-
stanckiego zboru w Golcach. Do 
dziś znajdują się tam dwie, bardzo 
kunsztownie zdobione, cynowe 
trumny. Sposób ich wykonania 
wskazuje, że powstały prawdo-
podobnie w XVIII w. Na rogach 
umieszczono stylizowane postaci 
rycerzy w zbrojach z przyłbicami. 
Nóżki tych sarkofagów mają for-
mę szponów orła lub pomorskie-
go gryfa. Wieka trumien zostały 
niestety kompletnie zniszczone, 
jednak ocalały zabytkowe kru-
cyfiksy, znajdujące się kiedyś 
na tych pokrywach. Krypta jest 
murowana z cegły z kolebko-
wym sklepieniem. Niestety, brak 
jest tablic epitafijnych, dlatego 
nie sposób powiedzieć, z czyimi 
szczątkami mamy do czynienia. 
Widoczne są ślady kilkukrotnego 
plądrowania krypty. 

Ciekawostka

Niezwykłe losy fundatora kościoła w Golcach

Feldmarszałek Joachim Rüdiger von 
der Goltz był najwybitniejszym przed-
stawicielem rodu. Urodził się w 1620 r. 
w Kłębowcu. W młodym wieku wdał się 
w awanturę i zabił polskiego szlachcica 
Stanisława Cerewickiego. Pragnąc uniknąć 
kary, opuścił Polskę i zaciągnął się w szere-
gi wojsk ligi katolickiej. Walczył przeciwko 
protestantom, chociaż do końca życia był 
ewangelikiem. W wojnie trzydziestolet-
niej dosłużył się stopnia kapitana. Jego 
kariera jako dowódcy wojskowego była 
imponująca. 

W 1648 r. zaciągnął się do armii króla Francji i w latach 1648–
1654 walczył w wojnie przeciwko hiszpańskim Habsburgom. 
Za zasługi wojenne otrzymał tytuł barona i trzy lilie do herbu. 
W stopniu generała dowodził regimentem piechoty, który we 
francuskiej armii nazywano polskim, gdyż składał się z żołnierzy 
werbowanych w Rzeczypospolitej. W 1655 r. dowodził regimen-
tem piechoty w armii brandenburskiej, która wraz ze Szwedami 
najechała Polskę. 

Pułk Goltza walczył po stronie najeźdźców pod Filipowem 
i w trzydniowej bitwie pod Warszawą (28-30 lipca 1656 r.). Dwa 
lata później Joachim Rüdiger, jako generał armii brandenburskiej, 
był już sojusznikiem polskich wojsk. W grudniu 1658 r. piechota 
dowodzona przez generała majora Joachima Rüdigera von der 
Goltza wraz z polską jazdą Stefana Czarnieckiego dokonała 
słynnego desantu na wyspę Alsen w Danii. 

Von der Goltz 
wciąż uczestniczył 
w kampaniach wo-
jennych, obejmując 
coraz wyższe sta-
nowiska. W 1664 r. 
brał udział w woj-
nie z  Turkami. 11 
lat później na cze-
le korpusu wojsk 
duńskich (12 tys. 
żołnierzy) skutecz-
nie wojował prze-
ciwko Szwedom. 

Bitwa pod Wiedniem
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Młyn na Dobrzycy w Golcach;  
fot. Maciek Leszczełowski

W  dzwonnicy znajduje się 
siedemnastowieczny dzwon, 
będący pamiątką po funda-
torze kościoła. Feldmarszałek 
Joachim Rüdiger von der Goltz 
sfinansował powstanie trzech ta-
kich dzwonów. Odlał je w latach 
1669–1670 Franciscus Dubois 
z Lotaryngii. Miały różną wiel-
kość, ale umieszczono na nich 
identyczne napisy i zdobienia. 
Dzwony z Golc słynęły w całej 
okolicy ze swego wyjątkowego 
tonu, który świadczył o wybitnym 
kunszcie siedemnastowiecznego 
ludwisarza. 

W 1682 r. był już wodzem armii saskiej, a rok później, na czele 8 
tysięcy Sasów, brał udział w słynnej odsieczy wiedeńskiej. Podczas 
wieczornej narady dowódców sił sprzymierzonych rozważano, 
czy nadszedł czas uderzenia na Turków, czy też należy poczekać 
do rana. Jan III Sobieski zapytał o zdanie feldmarszałka Goltza, 
a ten odpowiedział: 

Jestem już starym człowiekiem i dzisiejszą noc chcę spędzić 
w wygodnej kwaterze w Wiedniu!

Ta anegdota obiegła całą Europę. 
Dodajmy, że Joachim Rüdiger był kobieciarzem, a podróże 

i wojny przysparzały mu niezliczonych okazji do miłosnych 
przygód. W efekcie takiego trybu życia doczekał się aż trzech po-
tomków z nieprawego łoża. Zmarł 26 czerwca 1688 r. w Dreźnie.

Pułkownik Ludwik Wejher

Na płaszczach dzwonów wid-
niały dwa herby – von der Golt-
zów oraz von Burgsdorfów. Ten 
drugi należał do pierwszej mał-
żonki feldmarszałka – Margarethy 
Cathariny von Burgsdorf, z którą 
Joachim Rüdiger rozwiódł się 
zresztą po kilku latach. Inskrypcja 
na instrumencie brzmi: Joachim 
Rüdiger baron von der Goltz, 
najjaśniejszego kurfirsta władcy 
Brandenburgii radca wojenny, 
podskarbi, pułkownik piechoty, 
komendant obydwu miast-rezy-
dencji Berlina i Kolonii nad Spre-
wą, jak również kapitan urzędów 
Zossen i Trebbin, dziedzic na Kłę-
bowcu, Górnicy, Rudkach itd. itd. 

Dziś w  dzwonnicy w  wieży 
kościoła w  Golcach wisi tylko 
jeden z tych dzwonów (odlany 
w 1670 r.), dwa inne zostały prze-
niesione po II wojnie światowej 
do Rudek, gdzie znajdują się do 
chwili obecnej.

14
Stary młyn
Kilkadziesiąt metrów od kościo-

ła, w sąsiedztwie mostu drogo-
wego nad Dobrzycą, znajduje się 
budynek młyna w Golcach. 

Po raz pierwszy wspomniano 
o nim w rejestrze podatkowym 
w 1629 r. Georg Golcz zapłacił 
wtedy należność za dwie chałupy 
i młyn w Golcach. Dwa lata póź-
niej sprzedał on trzy domy i młyn 
Ludwikowi Wejherowi, który był 
wojewodą pomorskim i starostą 
wałeckim. Jako pułkownik wojsk 
koronnych Wejher wsławił się 
w  licznych bataliach. Był wła-
ścicielem młyna w Golcach do 
1639 r., kiedy to odsprzedał go 
z powrotem Georgowi Golczowi. 

Obecny budynek młyna po-
wstał w XIX stuleciu. Jego urzą-
dzenia mieliły zboże w okresie 
międzywojennym i wiele lat po 
II wojnie światowej. Ponadto 
umożliwiał zaopatrywanie nie-
których domów we wsi w energię 
elektryczną. 

Dziś młyn nie jest już eks-
ploatowany. Stanowi on jednak 
unikatowy zabytek techniki, gdyż 
zachowały się wszystkie jego 
maszyny.

Wnętrze młyna w Golcach; 
fot. Maciek Leszczełowski
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Staw na dawnym miejscu wydoby-
cia kredy jeziornej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wzdłuż pasa jezior Znajdujące się na północ od Wałcza jeziora tworzyły długi łańcuch, 
który stanowił naturalną barierę dla wojsk przemieszczających się ze 
wschodu na zachód. Budowniczowie Wału Pomorskiego znakomicie 
wykorzystali walory obronne tego terenu, umiejętnie rozmieszcza-
jąc żelbetowe schrony bojowe oraz system fortyfikacji polowych. 
Wycieczka szlakiem tych umocnień jest wyjątkowym doznaniem ze 
względu na malownicze jeziora, wąwozy i wspaniałe lasy, w których 
nierzadko można spotkać przedstawicieli miejscowej fauny.   

Kopalnia 
kredy jeziornej

Młyn Fier
Schrony nad 

Zdbicznem

Przesmyk 
Śmierci

Nad jeziorem 
Śmolno

Dwa schrony 
i wieża

Skrzyżowanie 
pięciu dróg

Skrzyżowanie 
pięciu dróg

Schron bierny 
Schm.S.Br½ 

Nad jeziorem 
Łubianka 

Złamany Most 
Walki na 

odcinkach 
Schm.S i Le 
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1
Kopalnia kredy 
jeziornej 
Wycieczkę rozpoczniemy 

w miejscu, gdzie szosa Zdbice 
– Golce styka się z rezerwatem 
Golcowe Bagno (GPS: 53.375691, 
16.466053). W kierunku połu-
dniowo-wschodnim biegnie wą-
ska, utwardzona droga, wzdłuż 
której umieszczono czerwone 
znaki szlaku turystycznego. Jest 
to stary trakt, który zaznaczono 
na mapie Daniela G. Reymanna 
z połowy XIX w. 

Po 300 metrach drogę prze-
cina transzeja Wału Pomorskie-
go, która wspina się na wysoką 
skarpę. Ta wyniosłość będzie 
nam towarzyszyć  przez kilka ki-
lometrów, ciągnąc się po prawej 
stronie drogi. Jest to druga linia 
okopów. Pierwsza znajduje się 
na długim półwyspie, wżynają-
cym się w wody jeziora Zdbiczno. 
Te umocnienia polowe zostały 
wykonane z wielkim rozmachem 
w 1944 r. przy zaangażowaniu 
miejscowej ludności, jeńców wo-
jennych i robotników przymu-
sowych. Nie zdały się jednak na 
wiele, gdyż w obliczu przełama-
nia Pommernstellung na północ 
do Jeziora Dobre i poszerzeniu 
wyłomu w kierunku Mirosławca, 
obrońcy tego odcinka – podcho-
rążowie 4 Pułku Dywizji „Märkisch 

Friedland” – musieli się wycofać 
niemal bez walki. 

Po kilometrowej wędrówce 
czerwonym szlakiem dotrzemy 
do ciągu stawów, które są po-
zostałością po dawnej kopalni 
kredy jeziornej „Zdbice”, wyko-
rzystywanej w okresie PRL przez 
Państwowe Gospodarstwa Rolne 
do nawożenia ziemi.

Kreda jeziorna zwana jest rów-
nież wapieniem łąkowym lub 
jeziornym. Wapień występujący 
w pobliżu torfowisk nad jeziorem 
Zdbiczno odkryli już w XIX stule-
ciu mieszkańcy Zdbic i osady Fier-
mühl (Leszczynki), gdyż w tych 
miejscowościach pracowały wa-
pienniki. Wytworzone w tej oko-
licy wapno użyto między innymi 
do budowy katolickiego kościoła 
w Wałczu. Dziś zaniechano wy-
dobycia, a stawy stały się bardzo 
atrakcyjnym miejscem do budo-
wy domków wypoczynkowych. 
Na wąskim pasie terenu między 
stawami, a  jeziorem Zdbiczno 
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oprócz domów letniskowych 
znajduje się ośrodek wypoczyn-
kowy i kąpielisko.

2
Młyn Fier (Leszczynki)
Kontynuujemy marsz, idąc trasą 

oznaczoną znakami czerwonego 
szlaku. Droga tworzy tam serpen-
tyny, wspinając się na wzgórza. 
Nasza trasa wiedzie teraz wzdłuż 
zachodniego brzegu jeziora 
Zdbiczno, drogą gruntową, nie-
co oddaloną od linii brzegowej. 
Po około dwóch kilometrach 
znajdziemy się w miejscu, gdzie 
droga przecina rzeczkę Zdbicę. 
Znajdowała się tam niegdyś osa-
da o nazwie Fiermühl (Młyn Fier), 
po II wojnie światowej określana 
mianem Leszczynki. 

Na przełomie XVII i  XVIII w. 
powstał tam młyn, a w 1735 r. 
odnotowano, że obiekt ten był 
opuszczony. W drugiej połowie 
XIX w. posiadłość tę przejął Re-
inhard Breitholtz, który zmienił 
zupełnie jej profil. Młyn został zli-
kwidowany, a w 1872 r. powstała 
gorzelnia. W 1903 r. folwark prze-
szedł w ręce właścicieli Kłębowca 

i Lubna – rodziny von Klitzingów. 
Dziś po osadzie zostały jedynie 

ruiny i zdewastowany cmentarz. 
W wyniku spiętrzenia wody po-
wstał staw Leszczynki, na którego 
zachodnim brzegu biegnie druga 
linia okopów Wału Pomorskiego.

3
Schrony nad Zdbicznem
Po minięciu mostu nad Zdbi-

cą, idziemy drogą, która skręca 
w kierunku północnym, a następ-
nie ostro w prawo na południowy 
wschód. Na skrzyżowaniu z prze-
sieką skręcamy w lewo. Idąc nią 
na wschód, miniemy drugą linię 
okopów i dotrzemy do brzegu 
jeziora. Stąd kierujemy się na 
północny-wschód wzdłuż tran-
szei pierwszej linii (patrz mapa) 
do półwyspu jeziora Zdbiczno, 
który stanowi północną granicę 
południowej zatoki. Pomocne 
będą współrzędne GPS schronów 
Schm.N.6 (53.35444, 16.50583) 
i Schm.N.5 (53.35416, 16.50555). 
Obydwa obiekty zbudowano 
w 1936 r. i  każdy dysponował 
jedną izbą bojową dla obsługi 
karabinu maszynowego.

Odcinek taktyczny 
Schmollensee Norden 
(J. Smolno Północ); 
źródło: geoprtal.gov.pl

Schrony i transzeje 
odcinka taktycznego 
Schmollensee Norden 
(Schm.N.); schemat  
narysowano na mapie 
OpenStreet.pl 
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Nieco większy schron Schm.N.6 
dysponował pomieszczeniem 
dla drużyny piechoty. Były to 
budowle stosunkowo lekkie, za-
liczane do klasy odporności C 
(grubość ściany żelbetonowej – 
0,6 m, grubość płyty stalowej ze 
strzelnicą ckm – 60 mm). Obok 
schronów znajdują się wykopy 
pod obiekty typu Tobruk.

Po obejrzeniu schronów wra-
camy do traktu oznaczonego jako 
czerwony szlak turystyczny, który 
doprowadzi nas do Przesmyku 
Śmierci.

4
Przesmyk Śmierci
Szumną nazwę Przesmyk 

Śmierci wymyślono długo po 
wojnie i nie ma ona jakiegokol-
wiek uzasadnienia historycz-
nego. Tu i tam można usłyszeć 
nieprawdziwą opowieść o pole-
głych w tym miejscu 300 żoł-
nierzach polskich i radzieckich. 
W lutym 1945 r. toczyły się w tym 
miejscu intensywne walki i obie 
strony ponosiły straty, jednak nie 
tak wielkie. Co ciekawe, w doku-
mentacji niemieckiego 4 Pułku 
Podchorążych miejsce to nazy-
wano Ritterkreuzstellung (Pozy-
cja Krzyża Rycerskiego) Dowódca 
4 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska 
Polskiego skoncentrował głów-
ne siły do ataku na odcinek na 
północ od Jeziora Dobre. Na-
tomiast 12 Pułk Piechoty miał 
aktywnie wiązać przeciwnika na 
przesmykach między jeziorami 
Dobre, Zdbiczno i Smolno. Polscy 
żołnierze dobrze wywiązali się 
z tego zadania i ostatecznie przy 
wsparciu haubicy 152 mm sforso-
wali przesmyk. Polaków wspierać 

Ciekawostka

Prom i przeprawa 
na jeziorze Zdbiczno

Jeszcze na początku XX w. 
w najwęższym miejscu jeziora 
Zdbiczno kursował prom, którym 
można było przepłynąć z folwar-
ku Kępiny na półwysep. Ale tym, 
co czyniło ten zakątek znanym 
w całej okolicy, był zwyczaj wy-
pasania wielkich stad bydła na 
półwyspie. W  tym celu latem 
pasterze pędzili zwierzęta do je-
ziora, a te karnie przepływały 150 
metrowy odcinek dzielący je od 
brzegu półwyspu. Stado liczące 
4050 sztuk bez najmniejszego 
wahania wskakiwało do wody, 
gdyż zwierzęta robiły to od wielu 
lat. Nie było nigdy przypadków 
utonięcia. Z  wody wystawały 
tylko ich rogate głowy. Miej-
scowi mieli też opowiastkę dla 
przybyszy, którzy podziwiali ten 
niezwykły widok. Kiedy pytali, jak 
pasterz dostaje się na półwysep, 
mówiono im, że zwykle siada na 
największego byka i przepływa 
na jego grzbiecie.

Znajdujący się w pobliżu prom 
wykorzystywano natomiast do 
transportu siana z  półwyspu. 
Mógł zabrać dwa wozy, każdy 
z  dwójką koni. Poruszany był 
ręcznym kołem i stalową liną.

miała też artyleria sowieckiego 
207 Pułku Piechoty 76 Dywizji.  

Przez przesmyk wiodła dro-
ga ze Szwecji do Rudnicy, którą 
Niemcy postanowili solidnie za-
blokować. Po jej obu stronach 
wzniesiono dwa jednosekto-
rowe bunkry Schm.N.4 (GPS: 

Schron Schm.N.4 część czołowa; 
fot. Jarosław Leszczełowski

53.34666, 16.50833) i Schm.N.3 
(GPS: 53.34611, 16.50833).  Oby-
dwa obiekty powstały w 1936 r. 
i miały odporność B1 (grubość 
ściany żelbetonowej 100 cm, 
grubość płyty stalowej ze strzel-
nicą ckm 100 mm). Schrony dys-
ponowały izbą dla obsługi ckm 
oraz przedsionkiem, w którym 
umiejscowione było wyjście 
awaryjne. Obok bunkra Schm.N.3 
znajduje się wykop z ławą fun-
damentową schronu typu Ring-
stand 58c (popularnie Tobruk), 
którego budowę rozpoczęto 
i nie zakończono w 1944 r. 100 
metrów na wschód od żelbeto-
wych schronów zachował się 
głęboki rów przeciwczołgowy. 
W rejonie przesmyku, na zachód 
od schronów bojowych wyko-
pano trzy linie okopów. Odcinek 
taktyczny Wału Pomorskiego, na 
którym się znajdujemy,  nazywał 
się Schmollensee Norden, czyli 
Jezioro Smolno – Północ.

Na początku lat osiemdziesią-
tych XX w., w ramach budowy 
skansenu bojowego na Przesmy-

ku Śmierci, a dokładnie na brze-
gu strumienia łączącego obydwa 
jeziora, ustawiono kilka betono-
wych jeży przeciwczołgowych. 
Wtedy też urządzono parking, 
do którego prowadzi droga ze 
Zdbic (dostępna dla aut). Leśny 
parking jest dobrym punktem 
startu dla zwiedzających forty-
fikacje. Godna polecenia jest też 
wizyta w nieodległej wsi Szwecja, 
gdzie warto zobaczyć kościół pw. 
św. Jakuba (patrz ramka).  

W 1984 r. drzewiarze i  leśni-
cy ufundowali pomnik w formie 
głazu z tablicą, który upamiętniał 
walkę żołnierzy 12 Pułku Piechoty 
na przesmyku. Niestety, tablicę tę 
skradziono. Kolejną ciekawostkę 
stanowi mogiła nieznanego żoł-
nierza, która znajduje się przed 
schronem Schm.N.4.

Obszerny opis walk w rejonie 
przesmyku zawarty jest w wyda-
nej w 1963 r. monografii 12 Pułku 
Piechoty Z kroniki bojowych dni 
autorstwa Jana Śliwińskiego. Do 
zawartych tam informacji należy 
jednak podchodzić z dużą dozą 
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Schron Schm.N.4 – elewacja wej-
ściowa

Ciekawostka

Wystrój kościoła w Szwecji 

Strzelisty neogotycki kościół św. 
Jakuba wzniesiono w latach 1876-
1877 na sztucznie usypanej skar-
pie. Świątynia została zbudowana 
z czerwonej cegły. Neoromańska 
wieża liczy aż 25 metrów wyso-
kości. Budowla ta stanowi najcen-
niejszy zabytek w okolicy. O jego 
atrakcyjności decyduje dziewięt-
nastowieczne wyposażenie, które 
w ostatnich latach poddane zosta-
ło renowacji. Umieszczony w pre-

zbiterium dziewiętnastowieczny ołtarz został wykonany z drewna. 
W jego centralnej części znajduje się obraz olejny z wizerunkiem św. 
Jakuba Starszego Apostoła, który dzierży kij pielgrzyma z zawieszo-
nym na nim bukłakiem na wodę. Po obu stronach obrazu głównego 
umieszczono figury świętych Piotra i Pawła. Św. Paweł, stojący po 
lewej stronie, dzierży miecz, będący symbolem jego męczeństwa, 
a św. Piotra przedstawiono z typowym atrybutem kluczy. Górny obraz 
przedstawia św. Michała Archanioła w szacie wojownika w scenie 
strącania do piekła Lucyfera. Ołtarz wieńczy figura Jezusa Chrystusa, 
po którego bokach stoją mniejsze figury Matki Bożej z Dzieciątkiem 
i św. Józefa.

Bardzo efektowny jest również boczny ołtarz Najświętszej Marii 
Panny oraz ambona. Ponadto, obok ołtarza głównego ustawiono 
dwie wykonane z wyjątkowym pietyzmem drewniane figury świętych. 

Z końca XIX w. pochodzi również 
droga krzyżowa. Wszystkie te ele-
menty zamówiono w warsztacie 
Ferdynanda Stuflessera z Tyrolu 
we Włoszech. Firma ta powstała 
w 1875 r. i wyspecjalizowała się 
w budowie ołtarzy. Stuflesser wy-
konywał wyposażenie w stylu tzw. 
historycyzmu dla wielu europej-
skich kościołów. Dopełnieniem 
doskonale wykonanych drewnia-
nych elementów wyposażenia są 
piękne malowidła ścienne, zwłasz-
cza freski na sklepieniu prezbite-
rium i malowidła na suficie nawy 
głównej. 

ostrożności, gdyż publikacja ma 
charakter propagandowy. Autor 
zrezygnował z cytowania bez-
pośrednich relacji uczestników 
walk, oferując czytankową, fa-
bularyzowaną opowieść z wydu-
manymi dialogami. Czytamy tam 
więc o podręcznikowo przygo-
towanych atakach z odpowied-
nim wsparciem artylerii. Autor 
często podkreśla rolę oficerów 
politycznych, którzy do działania 
przygotowywali „aktyw kompanii” 
(żołnierzy należących do partii 
komunistycznej lub komunistycz-
nej organizacji młodzieżowej). 

Południowej części jeziora 
Zdbiczno, przesmyku i zachod-
niego brzegu jeziora Smolno 
broniła niemiecka kompania 
z  4  Pułku Podchorążych do-
wodzona przez por. Motzkaua. 
4 lutego 1945 r. do umocnień na 
Przesmyku Śmierci próbowali się 
zbliżyć zwiadowcy z sowieckiego 
207 Pułku Strzeleckiego (76 Dy-
wizja Strzelecka), którzy musieli 
się wycofać, ponosząc straty. 
Tego samego dnia o 21.00 próbę 
opanowania schronu Schm.N.4 
z zaskoczenia podjęło 13 polskich 
żołnierzy z 7 kompanii 3 batalionu 
(12 Pułk Piechoty, 4 DP). Grupę 
wypadową prowadził dowódca 
kompanii – por. Nadobny. Wy-
korzystując panujące ciemności, 
żołnierze przedostali się do rowu 
przeciwczołgowego, a po poko-
naniu zapór przeciwpiechotnych, 
około północy, znaleźli się przed 
schronem Schm.N.4. Wykorzy-
stując nieobsadzone transzeje, 
Polacy dotarli do wejścia schro-
nu, które było zamknięte. Wtedy 
por. Nadobny próbował bez-
skutecznie wrzucić granat przez 

Schron Schm.N.4– widok z izby 
bojowej na wejście i przedsionek

Pozbawiony tablicy pomnik 
na Przesmyku Śmierci, z tyłu schron

Elewacja wejściowa schronu 
Schm.N.3; oryginalne malowanie 
maskujące na kolor brązowo-pia-
skowy

Ołtarz główny w kościele 
pw. św. Jakuba; 
fot. Maciek Leszczełowski

Pomnik walk w 1945 r. i kościół 
w Szwecji 
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strzelnicę do wnętrza bunkra. 
Rzut był niecelny, a wybuch za-
alarmował załogę. Zaczęła się 
strzelanina i polski patrol musiał 
się wycofać do rowu przeciw-
czołgowego. 

6 lutego o  8.00 3 batalion 
12 Pułku Piechoty rozpoczął na-
tarcie na przesmyk. Zanim do ata-
ku ruszyła piechota, rozpoczęło 
się przygotowanie artyleryjskie. 
Nawałę ogniową prowadziła ar-
tyleria 12 Pułku Piechoty i moź-
dzierze sowieckiego 207 Pułku 
Strzeleckiego. Kluczową rolę 
miało odegrać 152 mm działo, 
przydzielone z 5 Brygady Artylerii 
Ciężkiej. Według Jana Śliwińskie-
go działo to miało rozbić oby-
dwa schrony na przesmyku, za-
bijając załogę bunkra Schm.N.4. 
Ten sam autor opisuje następnie 
walkę piechoty z 7 i 9 kompanii, 
która zdobyła obydwa schrony 
i opanowała pierwszą linię tran-
szei na przesmyku. Potem toczył 
się zacięty bój o drugą linię oko-
pów, która została zdobyta po 
wprowadzeniu do walki 8 kom-
panii. Niemcy kontratakowali 

5
Nad jeziorem Smolno
Opuszczamy przesmyk, idąc 

w kierunku zachodnim wzdłuż 
czerwonego szlaku turystycz-
nego. Na skrzyżowaniu dróg 
leśnych skręcamy w lewo i wę-
drujemy drogą wiodącą wzdłuż 

o godz. 12.00 i 16.00. W końcu 
wieczorny kontratak Niemców 
zmusza Polaków do wycofania 
się. Jeden z rozbitych schronów 
został znowu opanowany przez 
hitlerowców, ale podczas noc-
nej walki Polacy odbili ten obiekt. 
Niemcy natomiast trwali w obro-
nie, wykorzystując drugą i trzecią 
linię okopów. Utrzymali również 
schrony na zachodnim brzegu 
jeziora Zdbiczno. 

7 lutego w rejonie przesmy-
ku było spokojnie. W  obliczu 
opanowania przez Polaków wsi 
Golce i zagrożeniu okrążeniem 
dowódca 4 Pułku Podchorążych 
mjr Fritz Buchenau zarządził 
odwrót. Jednakże jako pierw-
sze wycofywały się pododdziały 
z zachodniego brzegu Jeziora 
Dobre i przesmyku Morzyca, zaj-
mując pozycje pośrednie zwró-
cone na północ, co ubezpieczało 
kompanię w rejonie Przesmyku 
Śmierci przed atakiem polskich 
jednostek, które wcześniej do-
konały wyłomu w Pommernstel-
lung. Odwrót znad jeziora Smol-
no i przesmyku nastąpił dopiero 

8 lutego wieczorem, więc cały 
ten dzień trwała walka z polskim 
3 batalionem 12 Pułku Piechoty, 
który o świcie tego dnia ruszył 
do natarcia. 

O 5.00 8 lutego, po pięciomi-
nutowym przygotowaniu arty-
leryjskim, kompanie 3 batalionu 
12 Pułku Piechoty ruszyły do ko-
lejnego natarcia. Polacy zamie-
rzali dotrzeć do folwarku Lesz-
czynki. Walki były bardzo zacięte 
i obie strony ponosiły znaczne 
straty. Polska 9 kompania nacie-

Przesmyk Śmierci, widok na jezioro Zdbiczno; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Walka o schrony Schm.N.5 i 6 według książki 
Z kroniki bojowych dni Jana Śliwińskiego 

 […] pluton ppor. Ludwika Wysockiego dociera do bunkra, skąd hitle-
rowcy prowadzą silny ogień z cekaemu. Ppor. Wysocki rozkazuje kpr. 
Wiktorowi Dembickiemu, dowódcy drużyny rusznic przeciwpancer-
nych, aby ogień całej drużyny skierował na ambrazurę. […] Szer. Stani-
sław Zając podbiega do drzwi, otwiera je i wzywa hitlerowców do pod-
dania się. W odpowiedzi pada strzał. Szer. Zając zostaje ciężko ranny 
w brzuch. Szer. Józef Serafin czołga się do ambrazury. Rzuca, a raczej 
wpycha w nią granat ręczny, Szybko chowa się za ścianę bunkra. Huk. 
Cekaem milknie, ale bunkier jeszcze niezdobyty. […] Por. Suchy rozka-
zuje drużynie saperów wysadzić trotylem niemiecki obiekt. Hitlerowcy 
jakby przeczuli; otwierają ogień z moździerzy. Pada rażony szer. Serafin 
i szer. Sobkowicz. Długą serię pocisków smugowych wypuszcza cięż-
ki karabin maszynowy z  niewykrytego dotychczas drugiego bunkra, 
znajdującego się kilkanaście metrów dalej. […] Zaczyna świtać. Wśród 
drzew widać tyralierę strzelającej w biegu piechoty hitlerowskiej. Pluton 
otwiera ogień. […] Biegną saperzy, którzy mają wysadzić bunkier. Jest 
ich pięciu. – Uważać, bo nieprzyjaciel strzela przez otwory strzelnicze 
w drzwiach – ostrzega ppor. Wysocki. Upływają minuty… Nagle powie-
trze rozdziera potężny grzmot. Ładunek trotylu znosi tylne wejście do 
schronu. Żołnierze wchodzą do wnętrza, Hitlerowcy nie poddają się. 
Strzelają do naszych. Jeden z nich bije ponad głowami swych rannych 
kolegów i ciężko rani szer. Pohrebnego. Do bunkra wpadają polscy sa-
perzy. Otwierają ogień. Od ich kul giną hitlerowcy. Bunkier opanowany. 
Ale kontratak przeciwnika trwa. Zostaje ranny ppor. Wysocki. […]

rała wzdłuż zachodniego brzegu 
jeziora Zdbiczno i stoczyła ciężki 
bój o schrony Schm.N.5. i 6. Po-
zostałe kompanie atakowały nie-
mieckie okopy w lesie. Dopiero 
w nocy z 8 na 9 lutego 3 bata-
lion zajął Leszczynki oraz, wraz 
z 12 Pułkiem Piechoty, oczyścił 
zachodni brzeg jeziora Zdbiczno. 
Było to możliwe również dlatego, 
że zagrożony okrążeniem 4 Pułk 
Podchorążych wycofał się wie-
czorem 8 lutego.

wysokiego zachodniego brzegu 
jeziora Smolno. Po lewej stronie 
ciągnie się doskonale widoczna 
transzeja pierwszej linii umoc-
nień. Zimą i  wczesną wiosną 
rozciąga się z niej piękny widok 
na położone w dole jezioro. Po 
około 150 m dotrzemy do schro-
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Widok na jezioro Smolno z pierw-
szej linii okopów; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Schron Schm.N.2. od strony czo-
łowej; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Sygnatura i rok budowy schronu 
Schm.N.2

Elewacja wejściowa schronu 
Schm.N.2

Mapa terenu pochodząca z serwisu internetowego mapy.geoportal.gov.pl 
pozwala zapoznać się ukształtowaniem terenu w rejonie odcinka taktycz-
nego Schmollensee Süden oraz z dokładnym przebiegiem poszczególnych 
linii okopów. Pierwsza linia transzei biegnie wzdłuż wyniosłości terenowej, 
która ciągnie się zachodnimi brzegami jeziora Smolno i długiego pasma 
bagien. W 1945 r. teren ten nie był pokryty lasem, dlatego obrońcy transzei 
i żelbetowych schronów mieli znakomite pole ostrzału. Przejazd ciężkiego 
sprzętu możliwy był jedynie przez wąski przesmyk między terenami bagien-
nymi a jeziorem Smolno.

nu Schm.2.N. (GPS: 53.34472, 
16.50638). Obiekt ten ma zacho-
waną oryginalną sygnaturę i rok 
budowy 1936. Jego strzelnica 
umożliwiała prowadzenie ognia 
w kierunku południowo-wschod-
nim, natomiast żołnierze, zajmu-
jący stanowiska ogniowe w tran-
szei, mogli ostrzeliwać przesmyk. 
Schron miał klasę odporności C 
(grubość ścian żelbetonowych 
60 cm), składał się z dwóch po-
mieszczeń przedsionka i  izby 
mieszkalno-bojowej. Na elewacji 
wejściowej zachowało się malo-
wanie maskujące.

Zachodni brzeg jeziora Smol-
no oferuje znakomite warunki 
do zorganizowania obrony. Tafla 
jeziora mogła być monitorowa-
na przez stosunkowo niewielkie 
siły, które skutecznym ogniem 
karabinów maszynowych unie-
możliwiały próby przeprawy. Za-
danie to spełniała również załoga 
schronu Schm.N.2.   

Schron ten wraz z linią oko-
pów na wysokim brzegu jeziora 
Smolno, został opanowany przez 
radziecki 1 batalion 207 Pułku 
Strzeleckiego, który współdzia-
łając z  polskim 3 batalionem 
12  Pułku Piechoty, przeszedł 
8 lutego przez Przesmyk Śmierci 
i nacierał w kierunku południo-
wym wzdłuż brzegu jeziora. 

Udajemy się w dalszą drogę, 
idąc czerwonym szlakiem. Po 
lewej stronie towarzyszy nam 
okop i piękne widoki na jezioro 
Smolno. Betonowe schrony poja-
wiają się dopiero nad południową 
zatoką jeziora.
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Elewacja wejściowa schronu 
Schm.N.9.; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu 
Schm.N.9.; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Betonowa platforma wieży obser-
wacyjnej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Tablice szlaku W1, ułatwiające 
odszukanie schronów w okolicy 
jeziora Smolno

Odcinek Schmollensee Süden przedstawiony na mapie pochodzącej z ser-
wisu OpenStreetMap. Uwarunkowania terenowe spowodowały, że główny 
wysiłek obronny skoncentrowany był na przesmyku między jeziorem Smol-
no a pasmem bagien. Znajdowało się tam skrzyżowanie dróg wiodących 
do miejscowości: Szwecja, Zdbice, Ostrowiec, Wałcz i Kłębowiec. Rowy 
łącznikowe między poszczególnymi liniami okopów mogły zostać wyko-
rzystane jako pozycje ryglowe w przypadku włamania się nieprzyjaciela na 
przesmyku. Służyć wtedy mogły jako podstawy wyjściowe do wyprowadza-
nia kontrataków.

6
Dwa schrony i wieża
Pierwszy z nich Schm.S.9 (GPS: 

53.33944, 16.50916) znajduje 
się po lewej stronie szlaku i jest 
łatwy do odszukania. Na jego 
elewacji wejściowej zachowały 
się doskonale barwy maskujące. 
Jest to obiekt jednosektorowy, 
którego skryty za płytą pancerną 
karabin maszynowy mógł sku-
tecznie ostrzeliwać skrzyżowa-
nie pięciu dróg, znajdujące się na 
przesmyku na południe od jezio-
ra Smolno. Schron wybudowano 
w 1936 r. Grubość ścian wyno-
siła 100 cm, a stalowa płyta ze 
strzelnicą miała grubość 100 mm 
(klasa odporności B1). Posiadał 
dwa pomieszczenia – przedsio-
nek i izbę bojową, która służyła 
jednocześnie jako pomieszczenie 
odpoczynku dla załogi. 

Znajdujemy się teraz na pół-
nocnym skraju odcinka taktycz-
nego Schm.S (Schmollensee 
Süden), który ciągnął się od po-
łudniowej zatoki jeziora Smolno 
niemal do jeziora Łubianka. Było 
tam osiem żelbetowych schro-
nów, z czego aż pięć w pobliżu 
skrzyżowania pięciu dróg, które 
znajdowało się na przesmyku 
między jeziorem Smolno a pa-
sem bagien. Oprócz schronów na 
system obrony składały się dwie 
lub nawet trzy linie okopów z ro-
wami łącznikowymi, które można 
było wykorzystać jako pozycje 
ryglowe. Niemcy znakomicie wy-
korzystali walory obronne terenu: 
niedostępne bagna, jezioro i wy-
soką, położoną na ich zachod-
nich brzegach skarpę.

Kolejne dwa obiekty znajdują 
się zaledwie kilkadziesiąt metrów 
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Pokryta farbami maskującymi 
elewacja wejściowa jednosektoro-
wego schronu Schm.7.N z izbą dla 
drużyny piechoty (12 miejsc);
fot. Jarosław Leszczełowski

Stalowa wieża 8P7 Odsłonięta część czołowa schronu Schn.N.6

dalej na południe. Znalezienie ich 
ułatwiają drewniane tablice szla-
ku W1, który wyznaczono z my-
ślą o turystach odwiedzających 
ten rejon umocnień. Niestety, 
cześć tych tablic uległa znisz-
czeniu, dlatego warto korzystać 
ze współrzędnych GPS. 

Po prawej stronie drogi ozna-
czonej jako czerwony szlak tu-
rystyczny położony jest bierny 
schron Schm.S.8 (GPS: 53.33850, 
16.50936) dla załogi pobliskiej 
artyleryjskiej wieży obserwacyj-
nej, z którego korzystać mogli 
również żołnierze zajmujący sta-
nowiska ogniowe w transzei na 
brzegu jeziora Smolno. Schron 
jest dość dobrze zachowany. 
Uwagę zwracają oryginalne 
barwy maskujące na elewacji 
wejściowej. Jest to lekka kon-
strukcja ze ścianami o grubości 
60 cm. Wewnątrz uwagę zwra-
cają metalowe elementy do mo-
cowania dwóch zestawów prycz 
(6 miejsc). Do wyposażenia nale-
żały piecyk i telefon.  

Nieopodal, po drugiej stronie 
drogi, znajduje się betonowa 
platforma, na której wznosiła się 
niegdyś stalowa konstrukcja ar-
tyleryjskiej wieży obserwacyjnej 
8P7 (GPS: 53.33866, 16.50977). 
Wieża liczyła 8,45 m wysokości 
i zwieńczona była kabiną dla ob-
serwatora, której stalowe ściany 
o grubości 13 mm chroniły przed 
ogniem broni strzeleckiej. Wie-
ża była odpowiednio ukryta za 
pomocą malowania i siatki ma-
skującej. Obserwator posiadał 
aparat telefoniczny, za pomocą 
którego podawał współrzędne 
bateriom artylerii znajdującym się 
na tyłach. Umiejscowienie wieży 

w sąsiedztwie przesmyku z wę-
złem dróg nie było przypadkowe. 
Możliwość efektywnego kierowa-
nia ogniem artylerii za pośrednic-
twem poprawek i współrzędnych 
przekazywanych przez obserwa-
tora znacznie zwiększała trwa-
łość obrony przesmyku.

7
Skrzyżowanie 
pięciu dróg
Udajemy się w kierunku połu-

dniowym, dochodząc do utwar-
dzonej drogi Rudnica – Nowa 
Szwecja. Skręcamy w lewo na 
wschód w stronę skrzyżowania 
pięciu dróg. Przed nim, po pra-
wej stronie drogi odnajdziemy 
schron Schm.N.7. (GPS: 53.33774, 
16.51225). Obiekt ma dobrze 
zachowane barwy ochronne na 
elewacji wejściowej. Składał się 
z  trzech pomieszczeń: przed-
sionka, izby żołnierskiej (czu-
wania) i izby bojowej dla obsługi 
ckm. Do przedsionka prowadzą 
dwa wejścia, które osłaniane 
były wewnętrznymi strzelnica-
mi broni ręcznej. Ściana między 
przedsionkiem a izbą czuwania 
jest zachowana, ale wyrwano 
z niej elementy metalowe strzel-
nic. W pierwszym pomieszcze-
niu znajduje się wyjście awaryjne, 
również pozbawione elementów 
ze stali. Schron posiadał odpor-
ność B1 (grubość ścian 100 cm, 
grubość płyty stalowej ze strzel-
nicą 100 mm). 

Wracamy na drogę i dochodzi-
my do skrzyżowania. Znajdujemy 
się na wąskim przesmyku między 
jeziorem Smolno i terenami ba-
giennymi. Było to jedyne miejsce 
na odcinku Schm.N, które ofe-
rowało łatwy dostęp do fortyfi-
kacji zarówno dla piechoty, jak 
też dla czołgów. W 1945 r., na 
drogach biegnących do skrzy-
żowania, musiały być ustawione 
zapory przeciwczołgowe. Jak już 
wspominałem, w niewielkiej od-
ległości od skrzyżowania, znaj-
dowało się pięć z ośmiu schro-
nów całego odcinka oraz wieża 
dla obserwatora artyleryjskiego. 
Trzy z tych schronów posiadały 
pomieszczenia do odpoczyn-
ku lub czuwania. W ten sposób 
w okolicy najbardziej wrażliwe-
go miejsca, jakim był przesmyk, 
znajdowała się stosunkowo 
liczna grupa żołnierzy piechoty, 
którzy mogli wzmocnić obronę, 
zajmując stanowiska ogniowe 
w transzejach lub wyprowadza-
jąc kontratak. 

Wybieramy drogę prowadzącą 
w kierunku południowo-zachod-
nim. Po kilkudziesięciu metrach 
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Wejście do schronu Schm.N.6. 

Pomieszczenie bojowe schronu 
Schm.N.6.; 

Kotwa do mocowania płyty stalo-
wej ze strzelnicą o szerokości 100 
mm; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Mogiła nieznanych żołnierzy ra-
dzieckich; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

po prawej stronie zobaczymy 
schron o całkowicie odsłoniętej 
części czołowej Schm.N.6. (GPS: 
53.33743, 16.51248). Widok ten 
jest imponujący. Jest to drugi 
obiekt, który bezpośrednio blo-
kował skrzyżowanie. Składał się 
z dwóch pomieszczeń: przed-
sionka i izby bojowej dla obsługi 
ciężkiego karabinu maszynowe-
go (ckm) i miał odporność B1. 
Podobnie jak wszystkie schrony 
tego odcinka wybudowany został 
w 1936 r. Do przedsionka można 
dostać się przez jedno wejście. 
Wewnątrz dobrze zachowało się 
wyjście awaryjne. Zobaczymy 
też kilka stalowych elementów: 
zawiasy drzwi gazoszczelnych, 
obudowy instalacji napowietrza-
nia i odpowietrzania oraz kotwy 
do mocowania 100 mm płyty 
stalowej ze strzelnicą. 

Po drugiej stronie drogi znaj-
duje się mogiła (GPS: 53.33736, 
16.51301) nieznanych żołnierzy 
radzieckich, na której ustawiono 
prawosławny krzyż i  tabliczkę 
z napisem: Tu spoczywają żołnie-
rze radzieccy z 207 p. p. polegli 
na Wale Pomorskim 6. 02. 1945. 
TOP 2000. 

8
Nad pasem bagien
Kontynuujemy marsz drogą 

prowadzącą w kierunku połu-
dniowo-zachodnim. Po 150 me-
trach docieramy do rozwidlenia 
dróg, gdzie skręcamy w  lewo 
(zgodnie z oznakowaniem czer-
wonego szlaku). Po lewej stronie 
drogi znajduje się jednosektoro-
wy schron Schm.N.5. z pomiesz-
czeniem dla drużyny piechoty. 
Odszukać go możemy, schodząc 
z  drogi w  lewo i  idąc wzdłuż 

Czerwony szlak turystyczny w rejo-
nie odcinka Schm.N.; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

transzei pierwszej linii obrony. 
Wędrując wzdłuż tego okopu 
i korzystając ze współrzędnych 
GPS: 53.33624, 16.51297, odnaj-
dziemy bardzo dobrze zachowa-
ny schron o klasie odporności B1. 
Do przedsionka prowadzą dwa 
wejścia, które posiadają dobrze 
zachowane metalowe futryny. 

W przedsionku zobaczymy otwo-
ry strzelnic broni ręcznej, zabez-
pieczające wejścia do schronu. 
Ponadto znajduje się tam wyjście 
awaryjne z zachowanym zawia-
sem metalowych drzwi. Wyjście 
to można obejrzeć również od 
zewnątrz. W półkolistym szybie 
znajdują się stalowe klamry dra-
binki. W pomieszczeniu odpo-
czynku (inaczej izbie czuwania) 
były zestawy prycz dla odpo-
czywających żołnierzy. Zacho-
wały się metalowe elementy ich 
mocowania. Wlot rury pieco-
wej opisany jest ostrzeżeniem: 
Rauchentwicklug am Tage ver-
meiden (tłum. Unikać dymienia 
w  dzień). Intensywne palenie 
w piecu w dzień demaskowało-
by położenie bunkra. Opisane są 
też strzelnice karabinowe oraz 
otwory napowietrzające i odpo-
wietrzające.  

Wracamy na drogę oznaczoną 
jako czerwony szlak turystycz-
ny, którym powędrujemy około 
1 kilometra w kierunku południo-
wym. Po lewej stronie drogi, na 
skarpie wznoszącej się nad pa-
smem trudnych do pokonania 
bagien, znajdują się ruiny trzech 
całkowicie zniszczonych schro-
nów bojowych: Schm.N.4. (GPS: 
53.33408, 16.51338), Schm.N.3. 
(GPS: 53.33296, 16.51404) 
i Schm.N.1/2. (GPS: 53.32969, 
16.51476). Obiekty te odszukać 
możemy w lesie, po lewej stro-
nie drogi, posługując się współ-
rzędnymi GPS lub wykorzystując 
przebieg okopów pierwszej linii. 
Przy dobrej pogodzie, w okre-
sie zimowym można też powę-
drować od schronu Schm.N.5. 
na południe, wzdłuż transzei. 
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Po lewej stronie: otoczony roślinnością schron Schm.N.5.; 
po prawej: wejście do schronu, widok od strony przedsionka; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Ruiny schronów bojowych położo-
nych nad pasmem bagien między 
jeziorami Smolno i Łubianka;
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu bier-
nego Br ½; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Izba żołnierska w schronie Schm.N.5.; po lewej: nisza na aparat telefonicz-
ny, z której biegnie korytko kablowe; na środkowej ścianie: wlot rury pieco-
wej, nisza na lampkę oraz wlot i wylot urządzeń wentylacyjnych; po prawej: 
strzelnica broni ręcznej oraz elementy mocowania zestawu prycz; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Schron Schm.N.5.; po lewej: wyjście awaryjne w przedsionku; w środku: 
otwór strzelnicy broni ręcznej od strony przedsionka; po prawej: ta sama 
strzelnica od strony izby żołnierskiej z opisem Gewehrscharte;  
fot. Jarosław Leszczełowski 

napowietrzanie

odpowietrzanie

strzelnica

nisza na lampkę

nisza na aparat 
telefoniczny

rura 
piecowa

9
Bierny schron 
Schm.S.Br½
Po przejściu około 1 km od roz-

widlenia dróg schodzimy z czer-
wonego szlaku, udając się przez 
las w kierunku wschodnim aż do 
linii transzei. Idąc wzdłuż oko-
pu, za pomocą współrzędnych  

odszukamy bierny schron, który 
uniknął wysadzenia w  okresie 
powojennym. Obiekt składa się 
z przedsionka i izby żołnierskiej. 
Zachowały się niemal wszystkie 
napisy i wiele elementów stalo-
wych. W opracowaniach doty-
czących tego obiektu znajdzie-
my informację, że zachowała 
się też jego oryginalna sygnatu-
ra Schm.S.Br½. Jednak podczas 
oględzin w 2021 r. odnalazłem 
tylko ujęty w ramkę napis: Br½ 
(być może Br oznacza Bereit-
schaftsraum). Do schronu pro-
wadzą dwa wejścia pozbawione 
stalowych drzwi, ale z zachowa-
nymi masywnymi zawiasami i fu-
trynami. W przedsionku możemy 
obejrzeć wyjście awaryjne i otwór 
drzwiowy, prowadzący do izby 
żołnierskiej. Obok znajduje się 
napis Bereitschaftsraum, czyli po-
mieszczenie czuwania. Izba żoł-
nierska do złudzenia przypomina 
te, które oglądaliśmy w schronie 
Schm.N.5. Dobrze zachowane są 
napisy przy instalacji wentylacyj-
nej, rurze piecowej i strzelnicach 
dla broni ręcznej. Obiekt powstał 
w 1936 r. i miał klasę odporno-
ści C.

Wtedy bez problemu trafimy do 
wszystkich trzech schronów. 
Latem taka wyprawa byłaby nie-
zmiernie uciążliwa ze względu na 
bujną roślinność i wszechobecne 
kleszcze. Wszystkie trzy schrony 
umożliwiały obronę południo-
wej części odcinka taktycznego 
Schm.N.
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Rura głosowa (Sprachrohr) 
w schronie Le.4; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Znak czerwonego szlaku turystycz-
nego na ścianie schronu Le.3

10
Nad jeziorem 
Łubianka
Schron bierny Schm.S.Br½ był 

ostatnim obiektem odcinka tak-
tycznego Schm.S. Teraz zapozna-
my się z umocnieniami odcinka 
Le. Symbol ten nawiązuje do Le-
behnkesee, czyli jeziora Łubianka, 
wzdłuż którego ciągną się umoc-
nienia. Jezioro wraz z leżącymi 
na południe od niego terenami 
bagiennymi stanowiły niezwykle 
trudne do pokonania przeszko-
dy. Brak było tam jakichkolwiek 
dróg, którymi mogłyby poruszać 
się czołgi lub działa pancerne. 
W związku z powyższym – pro-
jektanci fortyfikacji zdecydowali 
o rozmieszczeniu tam tylko czte-
rech schronów bojowych, przy 
czym trzy z nich posiadały po-
mieszczenia dla będących w go-
towości żołnierzy. Umocnienia 
polowe na wysokim zachodnim 
brzegu jeziora zostały starannie 
rozbudowane. Obrona cechowa-
ła się więc dużą elastycznością, 
gdyż żołnierze piechoty, wyko-
rzystując czas, którego potrze-
bował przeciwnik na sforsowanie 
jeziora lub bagna, mogli skon-
centrować siły na zagrożonym 
odcinku. Taktyka ta sprawdziła się 
w lutym 1945 r. i rosyjskie próby 
przebicia się między jeziorem 
Łubianka a rzeką Dobrzycą były 
skutecznie udaremniane. Więcej 
o tym poniżej. 

W odszukaniu pierwszej pary 
bunkrów pomocny okaże się 
czerwony szlak, na który wraca-
my po zwiedzeniu schronu Br½. 
Szlak ten wiedzie drogą na połu-
dnie, równolegle do zachodniego 
brzegu jeziora Łubianka, jednak 

11
Walki na odcinkach 
Schm.S. i Le.
Wracamy na drogę oznaczoną 

szlakiem czerwonym, która tym 
razem doprowadzi nas w bez-
pośrednie otoczenie ostatniego 
schronu bojowego tego odcinka  
Le.1  (GPS:  53.30804, 16.51424), 
który nie jest położony na brze-
gu jeziora, lecz na wzgórzach 
nad bagnami łączącymi jezioro 

Miejsce, w którym czerwony szlak 
skręca o 90 stopni na wschód, 
opuszczając drogę prowadzącą na 
południe 

Fragment schronu Le.4; 
fot. Jarosław Leszczełowski

w dość znacznej odległości od 
niego. Po dojściu do ogrodzonej 
szkółki leśnej znaki kierują nas na 
wschód, jednak odtąd oznako-
wanie jest słabe, a ścieżka wręcz 
zanika. Latem przebijać się tam 
trzeba przez chaszcze i wyprawa 
w ten rejon bez środków chronią-

cych przed kleszczami, nie jest 
rozsądna. Idąc konsekwentnie na 
wschód, dotrzemy do bardzo wy-
sokiego brzegu jeziora, transzei 
pierwszej linii oraz pary schronów 
bojowych Le.4. (GPS: 53.32292, 
16.51875) i Le.3 (GPS: 53.32254, 
16.51856). 

Pierwszy z tych obiektów skła-
dał się z  trzech pomieszczeń: 
przedsionka, izby żołnierskiej 
i pomieszczenia bojowego. Ten 
jednosektorowy obiekt został 
wzniesiony w 1936 r. jako bu-
dowla lekka o ścianach grubości 
60 cm (klasa C). Jest dziś mocno 
zrujnowany. W wyniku wysadza-
nia zniszczony został przedsio-
nek i izba bojowa, natomiast we 
względnie dobrym stanie zacho-
wało się pomieszczenie czuwa-
nia dla żołnierzy piechoty. Uwagę 
zwracają dobrze zachowane ele-
menty metalowe do mocowania 
zestawów prycz. Ciekawostkę 
stanowi rura głosowa, umożliwia-
jąca komunikację między izbami 
czuwania i bojową.

Schron Le.3 (GPS: 53.32254, 
16.51856) był lekkim schronem 
jednosektorowym, składającym 
się z  przedsionka i  izby bojo-
wej dla obsługi ckm. Pomimo 
dużego stopnia zniszczenia, na 
ścianie izby bojowej zachowały 
się oryginalne sygnatury: Le.5 
i Fa/a/1, rok budowy 1936 oraz 
napis: Lichtmachen im Stand nur 
bei geschlossener Scharte (tłum. 
zapalać światło na stanowisku 
tylko przy zamkniętej strzelnicy). 
Było to ostrzeżenie dla obsługi 
karabinu maszynowego, żeby nie 
demaskować schronu w nocy. 

Aby dotrzeć do następnego 
schronu, idziemy około 100 me-

trów wzdłuż wysokiego brzegu 
jeziora, a następnie, wykorzy-
stując jedną z leśnych ścieżek, 
skręcamy na zachód, by odnaleźć 
drogę wiodącą na południe.

Po około 700 metrach marszu 
znajdziemy się w okolicy schronu 
Le.2 (GPS: 53.31315, 16.51784), 
który położony jest na brzegu 
jeziora Łubianka, w jego połu-
dniowej części. Obiekt odnaleźć 
można, schodząc z drogi w kie-
runku wschodnim i wykorzystując 
współrzędne GPS. Schron Le.2 
o odporności C składał się trzech 
pomieszczeń: przedsionka, izb 
czuwania i bojowej. Obiekt jest 
mocno zniszczony, a najlepiej 
zachowało się pomieszczenie 
czuwania. 

80 81Wzdłuż pasa jezior Wzdłuż pasa jezior



Napisy w izbie bojowej schronu 
Le.3; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Ruiny schronu Le.3;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Ruiny schronu Le.2;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Nisza na skrzynkę dystrybucyjną instalacji telefonicznej w schronie Le.1. 

Na dole: studzienka wyjścia awaryj-
nego, powyżej: fragment przed-
sionka; schron Le.1; 
fot. Jarosław Leszczełowski

z meandrującą na południu rze-
ką Dobrzycą. Sektor ognia tego 
schronu umożliwiał ostrzał tych 
mokradeł. Wsparty przez środ-
ki ogniowe, prowadzące ogień 
z dobrze rozbudowanych w tym 
miejscu okopów, tworzył trud-
ny do zdobycia punkt oporu.  
Z  trzech pomieszczeń bunkra 
Le.1 zachowała się izba czuwania 
i elementy przedsionka. Izba bo-
jowa jest kompletnie zniszczona. 
Na zewnątrz schronu, na wyso-
kości przedsionka, doskonale za-
chowała się półokrągła studzien-
ka wyjścia awaryjnego. W izbie 
żołnierskiej znajdują się nisze dla 
lampek oświetlenia, wloty i wylo-
ty systemu wentylacyjnego, rura 
głosowa oraz nisza telefonicznej 
skrzynki dystrybucyjnej. 

Schrony Le.1 i Le.2 oraz forty-
fikacje polowe w ich otoczeniu 
odegrały istotną rolę podczas 
walk w lutym 1945 r., które opiszę 
teraz pokrótce. 

Opis tych zmagań oparłem na 
opracowaniu Walki o Wałcz Woj-
ciecha Kani. Autor ten przeanali-
zował zarówno meldunki bojowe 
radzieckich dywizji i pułków, jak 
też raport o działaniach wojen-
nych, sporządzony przez sztab 
niemieckiego 4 Pułku Podcho-
rążych, uzyskując w ten sposób 
obiektywny obraz wydarzeń.

Dowodzony przez majora Fritza 
Buchenaua 4 Pułk Podchorążych 
dysponował dwoma bataliona-
mi podchorążych uzbrojonych 
w karabiny maszynowe (ok. 20 
szt.), samopowtarzalne karabi-
ny typu Mauser (ok. 800 szt.), 
pancerfausty (415 szt.) i niewiel-
ką liczbę pistoletów maszyno-
wych. Pułk bronił linii ciągnącej 

nisza na 
lampkę

koryto 
na kable 
telefoniczne

nisza na 
dystrybutor 
instalacji 
telefonicznej

się zachodnimi brzegami jezior 
Zdbiczno, Smolno i  Łubianka. 
Południkowe położenie jezior 
i  bagien było bardzo korzyst-
ne dla obrońców, którzy mogli 
skoncentrować swe skromne siły 
na dwóch przesmykach między 
jeziorami Zdbiczno i Smolno oraz 
Smolno i Łubianka. Niemcy mo-
gli liczyć na skromne wsparcie 
artylerii, która uskarżała się na 
braki amunicji. Podchorążowie 
pozorowali ogień moździerzy lub 
artylerii, strzelając z pancerfau-
stów. Walorem pozycji obronnej 
były dogodne warunki terenowe, 
żelbetowe schrony i system for-
tyfikacji polowych.     

1 lutego 1945 r. doszło do 
pierwszych starć. Zwiadowcy 
z 207 Pułku Strzeleckiego 76 Dy-
wizji Strzeleckiej Armii Czerwonej 
przeprowadzili rozpoznanie wal-
ką, atakując przesmyk ze skrzy-
żowaniem pięciu dróg. Niemcy 
otworzyli gęsty ogień z broni ma-

szynowej i moździerzy, w wyniku 
czego Rosjanie wycofali się i pod-
jęli próbę sforsowania Przesmyku 
Śmierci, gdzie również natrafili na 
gęsty ogień broni maszynowej. 
Zanim się wycofali, udało im się 
schwytać jeńca. Tym samym ra-
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Schemat od-
cinka Le.3 z za-
znaczoną trasą 
wędrówki (linia 
przerywana) 

Nieudane działania fizylierów i piechoty 216 Pułku Strzeleckiego 
(76 Dywizji Strzeleckiej) nocą z 4 na 5 lutego 1945 r.; 
szkic wykonany na mapie geoportal.gov.pl

PPSz41 (pepesza) broń radzieckich 
fizylierów

dzieccy zwiadowcy przekazali do 
sztabu pułku informację o dobrze 
zorganizowanej obronie w opar-
ciu o fortyfikacje polowe i zasieki. 
2 lutego sztab 1 Frontu Białoru-
skiego dowiedział się dodatkowo 

Walki w rejonie Schützenvorwerk według 
dziennika działań bojowych 125 Korpusu 
Armijnego

W  rezultacie wykonania natarcia 216 Pułk Strzelecki miał niewiel-
ki sukces, gdyż zawładnął trzema liniami transzei i dwoma bunkrami 
[informacja o zdobyciu bunkrów jest wątpliwa – przyp. autora]. W re-
zultacie braku organizacji i braku sił do umocnienia się w zdobytych 
transzejach, a także pijaństwa składu oficerskiego […] pododdziały zo-
stały wyparte z trzeciej i drugiej transzei i tylko dzięki heroicznej posta-
wie żołnierzy i  młodszych dowódców utrzymali pierwszą transzeję... 
[za Kania W., Walki o Wałcz, www.dwsxip.pl/LWP/lwp39.html]

o żelbetowych schronach bo-
jowych. 

Tego samego dnia 207 Pułk 
Strzelecki ponownie bezskutecz-
nie atakował przesmyk między 
jeziorami Smolno i  Łubianka. 

Atak poprzedziło przygotowa-
nie artyleryjskie, ale i tym razem 
czerwonoarmiści musieli się wy-
cofać, zastopowani ogniem broni 
maszynowej. Sztab niemieckie-
go pułku odnotował w raporcie 
bojowym, że Rosjanie podejmo-
wali bezskuteczne próby prze-
bicia obrony na przesmykach, 
ponosząc straty: 89 zabitych, co 
wydaje się przesadzoną liczbą, 
nieadekwatną do intensywności 
walk. 

4 lutego panował względny 
spokój, gdyż Rosjanie po pierw-
szych porażkach przeszli do 
obrony, dokonując przegrupo-
wania. W wyniku tego ostatniego 
w rejonie jeziora Łubianka pojawił 

się 216 Pułk Strzelecki (76 Dywizja 
Strzelecka). 

Po zapadnięciu zmroku pułk 
ten podjął dwie próby przełama-
nia Wału Pomorskiego w połu-
dniowej części jeziora Łubianka 
i na południe od niego. Pułkowi 
fizylierzy, wykorzystując ciem-
ności i mgłę, przeprawili się po 
lodzie przez najwęższe miejsce 
jeziora Łubianka. Załoga schronu 
Le.2 nie zauważyła tego działania 
i fizylierzy znaleźli się na wzgó-
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razem Rosjanie zdołali przedrzeć 
się przez zasieki, zdobyć transzeje 
pierwszej i drugiej linii oraz schro-
ny Schm.S.6 i Schm.S.7. Niemcy 
przeprowadzili jednak kontratak 
siłą kompanii piechoty i odzyska-
li stracone pozycje. Następnego 
dnia rano jeden z  batalionów 
207 Pułku Strzelców przeszedł 
przez zdobyty przez Polaków 
Przesmyk Śmierci i, posuwając 
się na południe wzdłuż jeziora 
Smolno, wyszedł na tyły prze-
smyku ze skrzyżowaniem pięciu 
dróg. Niemców jednak już tam 
nie było.

12
Złamany most
Powracamy na drogę prze-

biegającą nieopodal schronu 
Le.1. Trakt ten skręca o 90 stopni 
w  kierunku zachodnim, a  na-
stępnie północno-zachodnim. 
Po około 1 km marszu dotrzemy 
do drogi leśnej oznaczonej jako 
zielony szlak turystyczny. Skrę-
camy w lewo i po 150 metrach 
dojdziemy do mostu na Dobrzy-
cy, który nazywany jest „Złama-

Obsługa karabinu 
maszynowego MG42; 
źródło: 
Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

Pień dębu Kapitan Bruski Grab; 
fot. Jarosław Leszczełowski

rzu na półwyspie porośniętym 
lasem, który nie był broniony. 
Jednak Rosjanie nie sforsowali 
jeszcze całej przeszkody, która 
dzieliła ich od pierwszej linii oko-
pów niemieckich. Idąc w kierun-
ku zachodnim, zeszli z suchego 
wzgórza prosto na bagna (Faules 
Bruch), za którymi, na wysokiej 
skarpie, biegły transzeje przed-
niego skraju obrony niemieckiej. 
Brnących przez bagno fizylie-
rów, usłyszeli Niemcy, którzy 
wystrzelili flary i otworzyli sku-
teczny ogień z odległości 200 
m. Rosjanie musieli wycofać się 
w popłochu.

Znacznie bardziej niebez-
pieczną próbę podjęło ok. 400 
żołnierzy 216 Pułku Strzelec-
kiego, którzy prowadzeni przez 
zwiadowców przemaszerowali 
z Ostrowca do mostku na Do-
brzycy, który znajdował się na za-
chód od wzgórza z grodziskiem 
Debris (patrz szkic). Wzgórze to 
osłaniało rosyjskich piechurów 
od strony bunkra i transzei od-
cinka Be. Most znajdował się 
wprawdzie w sektorze ostrzału 
Le.1, jednak ze względu na dużą 
odległość i ciemności, jego za-
łoga nie otworzyła ognia. Po 
przeprawieniu się przez most 
Rosjanie podzielili się na dwie 

grupy. Pierwsza ruszyła w kie-
runku północnym, wykorzystując 
wąską drogę otoczoną bagnami. 
Po pokonaniu kilkuset metrów 
została dostrzeżona przez załogę 
schronu Le.1 i żołnierzy piechoty 
w transzei pierwszej linii. Niemcy, 
zajmując stanowiska ogniowe na 
wyniosłości terenowej, mieli do-
skonałe pole ostrzału na leżące 
poniżej mokradła. W tej sytuacji 
Rosjanie musieli się wycofać. 

Druga grupa po przekrocze-
niu mostu przemieszczała się 
wzdłuż koryta Dobrzycy, kryjąc 
się w zaroślach. W ten sposób 
osiągnęła pierwszą linię nie-
mieckich okopów, które zdobyła, 
wykorzystując zaskoczenie. Pod-
chorążowie 4 Pułku wycofali się 
do zabudowań folwarku Schüt-
zenforwerk, skąd próbowali się 
bronić. Część Rosjan obeszła ich 
pozycję, poruszając się wzdłuż 
brzegu Dobrzycy. Wydawało się, 
że Rosjanie zdołają przebić Wał 
Pomorski w tym miejscu, jednak-
że dowódca niemieckiego pułku, 
wykorzystując odwody i ogień ar-
tylerii, zorganizował kontratak, 
zmuszając Rosjan do odwrotu. 

W następnych dniach na odcin-
ku Schm.S. i Le. panował spokój. 
Rosjanie ze 125 Korpusu Armij-
nego nie podejmowali poważ-

niejszych działań ofensywnych, 
gdyż decyzją dowódcy 47 Armii 
przejmowali coraz szerszy pas 
działania. W tym czasie daleko na 
północy 1 Armia Wojska Polskie-
go poszerzała wyłom w obronie 
niemieckiej, zagrażając okrąże-
niem niemiecki 4 Pułk Podcho-
rążych, który trwał na zachodnim 
brzegu jezior Zdbiczno, Smolno 
i Łubianka. Obiecujące były też 
działania wojsk rosyjskich w re-
jonie Prusinowa. Zarysowała się 
szansa okrążenia całej załogi 
Wałcza oraz Dywizji „Märkisch 
Friedland”. W tej sytuacji wyco-
fanie się Niemców znad jezior 
było tylko kwestią czasu. 

Faktycznie niemiecki pułk roz-
począł odwrót w nocy z 7 na 8 lu-
tego. Jego pododdziały opusz-
czały pozycje kolejno od północy. 
Broniący odcinków  Schm.S. i Le. 
2 batalion 4 Pułku Podchorążych 
wycofał się jako ostatni późnym 
wieczorem 8 lutego. Zanim do 
tego doszło, piechota radzieckie-
go 207 Pułku Strzeleckiego ener-
gicznie zaatakowała przesmyk ze 
skrzyżowaniem pięciu dróg. Tym 
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Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej w pniu dębu; 
po lewej, na drugim planie Złamany Most; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Jezioro Zdbiczno; 
fot. Jarosław Leszczełowski

nym”. Miano to ilustruje dawny 
stan tego obiektu, gdyż dzisiejsza 
przeprawa jest w doskonałej kon-
dycji. Przebiega tędy rowerowa 
trasa turystyczna nazywana Szla-
kiem Złamanego Mostu (zielony 
szlak). Uwagę zwraca leżący tam 
ogromny, pokryty mchem pień 
dębu. Jego okazała dolna część 
znajduje się po północnej stro-
nie drogi. Umieszczono na niej 
niewielką drewnianą kapliczkę 
z obrazkiem przedstawiającym 
Matkę Boską Częstochowską. Nie 
wiadomo, kto umieścił ten wize-
runek w dziupli dębu, ale stało się 
to dziesiątki lat temu. O kapliczce 
krążą legendy (patrz ramka). 

Dąb otrzymał przed kilku laty 
nazwę „Kapitan Bruski Grab”. 
Nadleśnictwo Wałcz ustawiło 
przed dębem tablicę, na której 
znajduje się następujący opis: 

Pomnikowe drzewo – Kapi-
tan Bruski Grab. 29 lipca 2010 r. 
w spokojny, bezwietrzny dzień, 

pomnikowy dąb „Kapitan Bruski 
Grab” runął na drogę. Od trzystu 
lat rósł w okolicach Wałcza, bę-
dąc świadkiem wielu wydarzeń 
historycznych i przyrodniczych. 
Otrzymał imię po dowódcy od-
działu partyzantów walczących 
na tym terenie, kapitanie Alojzym 
Bruskim ps. Grab. Ciekawostką 
jest fakt, że mimo upadku drze-
wa, nieuszkodzony pozostał znaj-
dujący się w środku zmurszałe-
go pnia obrazek Matki Boskiej, 
umieszczony tam przed laty przez 
nieznaną osobę.

Autorzy opisu nie uniknęli po-
ważnego błędu. Partyzancki od-
dział por. Alojzego Bruskiego ps. 
Grab nigdy nie walczył w okoli-
cach Wałcza. Patron dębu walczył 
w wojnie obronnej w 1939 r. jako 
dowódca kompanii ciężkich ka-
rabinów maszynowych. W czasie 
okupacji niemieckiej był począt-
kowo inspektorem AK w Tczewie 
(ps. Drwal), a następnie objął do-

Legendy o pochodzeniu 
kapliczki

Wokół kapliczki Matki Boskiej umieszczonej w pniu drzewa 
powstało kilka legend. Według jednej z nich w tym miejscu po-
legł polski żołnierz. Można też usłyszeć, że kapliczka upamiętnia 
cudowne ocalenie Polaka, który ukrył się w spróchniałym pniu 
drzewa przed ścigającymi go Niemcami. Zgodnie z trzecią le-
gendą – w koronie wielkiego dębu ukazać się miała postać Matki 
Boskiej, która wypowiedziała słowa pocieszenia skierowane do 
młodej dziewczyny, która była robotnicą przymusową w jednym 
z pobliskich folwarków.

wództwo oddziału partyzanckie-
go „Świerki-101” (ps. Grab), który 
operował w Borach Tucholskich. 
Walkę partyzancką prowadził do 
lutego 1945 r., kiedy ujawnił się 
nowym władzom. Wyznaczono 
go na komendanta obozu dla 
internowanych Niemców. Jed-
nak oficer rozpoznał wkrótce 
intencje komunistów i spośród 
obozowych strażników utworzył 
oddział partyzancki, którego ce-

lem była obrona polskiej ludności 
cywilnej przed sowieckimi ma-
ruderami. Ostatecznie oddział 
został rozbity, a jego dowódcę 
aresztowano w czerwcu 1945 r. 
w Bydgoszczy. Po rozprawie ska-
zano go na 10 lat więzienia, lecz 
wskutek interwencji Bolesława 
Bieruta, Alojzy Bruski został ska-
zany na śmierć. Wyrok wykona-
no w więzieniu we Wronkach 17 
września 1947 r.
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Odcinki taktyczne Wału Pomorskiego, znajdujące się na południo-
wy-wschód od Wałcza, okazały się bardzo istotne dla obrony tego 
miasta, gdyż ich przełamanie stwarzało poważne zagrożenie dla 
wałeckiej załogi. Na północ od Prusinowa znajdował się pas terenu, 
który pozbawiony był naturalnych przeszkód w formie jezior i trudnych 
do przebycia bagien. Zapewne dlatego budowniczowie fortyfikacji 
wznieśli w tym miejscu wyjątkowo dużą liczbę żelbetowych schronów 
bojowych, wśród których znajdziemy obiekty o rzadkiej konstrukcji. 
Oprócz licznych obiektów fortyfikacyjnych podczas tej wędrówki 
odwiedzimy dwie miejscowości – Strączno i Prusinowo Wałeckie, 
a pierwszym jej punktem będzie wizyta w kościele w Strącznie, który 
kryje kilka intrygujących pamiątek historycznych.

1
Kościół św. Anny 
w Strącznie
Wędrówkę rozpoczniemy od 

położonego w centrum Strącz-
na neoromańskiego kościoła pw. 
św. Anny.

Pierwsza wzmianka o  ko-
ściele w  Strącznie pochodzi 
z 1490 r. We wsi rozegrały się 
wtedy dramatyczne wydarze-
nia. Niejaki Henning, pleban ze 
Strączna, został pozwany przez 
mnicha Michała – augustianina 
ze Szczecinka – do wałeckiego 
sądu, za spoliczkowanie i zranie-
nie do kości. Henning miał po-
nadto wyrzucić mnicha z domu. 
Oskarżony, broniąc się, twierdził, 
że zakonnik przebywał w domu 
plebana (leżącym w sąsiedztwie 
kościoła w Strącznie) w towa-
rzystwie kobiet i  innych świec-
kich osobników. Michał, pomi-
mo swego duchownego stanu, 
miał zachowywać się zuchwale 
i grać w kości. Co więcej, wdał 
się w burdę z  jakimś chłopem 
z Rutwicy i zranił go, uderzając 
nieszczęśnika krzesłem. Ponadto, 
kiedy pleban Henning ze Strącz-
na przywoływał go do porząd-

ku, Michał natarł na niego z furią 
i poranił.

W  1524 r. Maciej Tuczyński 
z  Tuczna, właściciel większej 
części Strączna, zaprezentował 
kapłana Tomasza jako dobrego 
kandydata na nowego plebana 
w  Strącznie. Synowie Macieja 
przyjęli wiarę protestancką i ko-
ściół we wsi stał się na kilkadzie-
siąt lat ewangelickim zborem. Na 
przełomie XVI i XVII w. w wyniku 
w ruchu kontrreformacyjnego 
Kościół katolicki odzyskał tę 
świątynię.

W XVI w. we wsi istniała drew-
niana budowla świątyni, którą 
w 1640 r. zastąpił nowy, drew-
niany kościół.

Mijały stulecia i w 1853 r., lub 
według innych źródeł w 1864 r., 
doszło do pożaru kościoła. Wła-
ścicielem majątku ziemskiego 
i patronem świątyni był wówczas 
Albert Stendell. To on przy wspar-
ciu miejscowych parafian sfinan-
sował w 1867 r. budowę nowego 
ceglanego kościoła ze strzelistą 
okrągłą wieżą, który możemy po-
dziwiać do dziś. Do najciekaw-
szych elementów wyposażenia 
kościoła w Strącznie należy ołtarz 

Zabytkowa chrzcielnica 
ze Strączna; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Kościół pw. św. Anny w Strącznie; 
fot. Maciek Leszczełowski

główny z obrazem przedstawia-
jącym św. Annę i jej córkę Marię. 
Anna trzyma na kolanach księgę, 
atrybut tej świętej. Po obu stro-
nach obrazu umieszczono figury 
świętych Pawła i Piotra. Uwagę 
zwraca osiemnastowieczna 
chrzcielnica z figurami przed-
stawiającymi Jana Chrzciciela 
i Jezusa Chrystusa. Do zabytko-
wych elementów wystroju należy 
zaliczyć też ambonę, figurę Matki 
Bożej i stare organy przechowy-
wane w wieży.

W parafii w Strącznie przechowywana jest uni-
katowa pamiątka historyczna. Jest to wspaniały 
dziewiętnastowieczny kielich mszalny, który po-
darował kościołowi filialnemu w Nakielnie papież 
Leon XIII; 
fot. Maciek Leszczełowski
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Ciekawostka

Polarnik ze Strączna 

Na południe od dziedzińca kościelnego znajdują się zabudowania 
gospodarcze dawnej posiadłości ziemskiej. W 1877 r. nabyła ją rodzina 
Schröderów, która do swego dość pospolitego nazwiska dodała drugi 
człon – Stranz (pol. Strączno). Najbardziej znanym przedstawicielem 
tej rodziny był Herbert Schröder-Stranz. Urodził się 9 lipca 1884 r. 
w nieistniejącym dziś pałacu w Strącznie. W 1904 r., jako młody 
oficer cesarskiej armii, wziął udział w wojnie na kontynencie afry-
kańskim, gdzie Niemcy brutalnie stłumili powstania plemion Herero 
i Namaqua. Porucznik Schröder zachorował na tyfus i musiał opuścić 
Afrykę. W tym okresie ludzkość pasjonowała się wyprawami polarny-
mi. Jednym z ważniejszych wyzwań było znalezienie tzw. przejścia 
północno-wschodniego, czyli opłynięcie Azji od północy. Por. Herbert 
Schröder-Stranz postanowił tego dokonać. Przez kilka lat poszukiwał 
sponsorów, aż w końcu zamierzenie sfinansował niemiecki książę Ernst 
II. Najpierw zaplanowano wyprawę przygotowawczą na Spitsbergen, 
która zakończyła się tragedią.

5 sierpnia 1912 r. z norweskiego portu Tromso wypłynął statek 
Herzog Ernst z załogą 15 ludzi, którzy nie mieli większego doświad-
czenia. Wyprawą dowodził Herbert Schröder-Stranz. Statek miał 
wysadzić ekspedycję na północnym wybrzeżu wyspy Ziemia Północ-
no-Wschodnia, a następnie odebrać ją po drugiej stronie tej wyspy. 
Okazało się jednak, że statek z powodu stumilowego pasa lodu nie 
mógł dotrzeć do wybrzeża wyspy. Herman Schröder-Stranz podjął 
wtedy brzemienną w skutkach decyzję. Wraz ze swym sekretarzem 
i dwoma innymi członkami załogi postanowił pomaszerować po lodzie 

w kierunku zachodniego wybrzeża 
wyspy Spitsbergen. Niestety, ślad 
po nich zaginął.  

Nie były to jedyne ofiary tej 
wyprawy. Po kilku dniach statek 
Herzog Ernst utknął w lodzie. Ze 
względu na topniejące zapasy 
żywności kapitan Alfred Ritscher 
postanowił opuścić statek wraz 
z załogą i dotrzeć na pieszo do 
osad ludzkich. Niestety, marsz oka-
zał się zbyt wielkim wyzwaniem 
dla większości polarników. Kilku 
zawróciło na uwięziony w lodzie 
statek, a trzech zaginęło. Do osie-
dla nad zatoką Advents dotarł je-
dynie kapitan Ritscher.

Herbert Schröder-Stranz 
w stroju polarnika; 
źródło: svalbardexpedition.com

Na pomoc nieszczęsnym uczestnikom wyprawy wyruszyły trzy 
ekspedycje ratunkowe. 24 kwietnia 1913 r. do uwięzionego w lodzie 
statku z polarnikami dotarła wyposażona w psie zaprzęgi ekspedycja 
Norwega Arve Staxrunda, która uratowała pozostałych przy życiu 
członków wyprawy. Tymczasem niemiecka ekspedycja ratunkowa 
poszukiwała por. Schrödera-Stranza jednak bez rezultatu. Wydarzenia 
te odbiły się głośnym echem na całym świecie.

2
Schrony 
nad wiaduktem
Poruszamy się główną drogą 

wiodącą przez Strączno (droga 
krajowa nr 22) w kierunku połu-
dniowo-wschodnim. Na rozwi-
dleniu dróg z kapliczką skręcamy 
w szosę do Nakielna. Po przeby-
ciu ok. 600 metrów, skręcamy 
w prawo w drogę utwardzoną, 
prowadzącą do leśniczówki. 500 
metrów dalej zobaczymy wymu-
rowany z kamieni wiadukt ko-
lejowy. Przed tym obiektem, po 
zachodniej stronie szosy, znajduje 
się zalesione wzgórze, na które 
prowadzi ścieżka. Na tym wynie-
sieniu położone są dwa schrony 

Stra.3 (GPS: 53.24791, 16.37183) 
oraz Stra.4 (GPS: 53.24806, 
16.37208), które nie zostały wy-
sadzone przez polskich saperów 
po 1945 r. 

Obydwa obiekty należą do 
odcinka taktycznego Wału Po-
morskiego o  sygnaturze Stra. 
od nazwy wsi Stranz. Zadaniem 
obrońców tego odcinka było za-
blokowanie przesmyku między 
jeziorami Dybrzno i  Strączno. 
Oprócz jezior i wzgórz walory 
obronne terenu wzmacniało roz-
ległe Syrenie Bagno (niem. Jung-
fernbruch), ciągnące się między 
jeziorami Dybrzno i Mielno (ina-
czej Zielno) i przez które płynie 
niewielki strumień. Fortyfikacje  

Elewacja wejściowa schronu Stra.4;
fot. Jarosław Leszczełowski
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blokowały drogę do Nakielna, 
a ponadto broniły dostępu do li-
nii kolejowej. Wszystkie schrony, 
poza znajdującym się na tyłach 
bunkrem dowodzenia, mia-
ły podwyższoną odporność B1 
(grubość ścian 100 cm, grubość 
płyty stalowej 100 mm). 

Po wspięciu się na wzgórze 
sąsiadujące z torem kolejowym, 
zwiedzimy dwa schrony położo-
ne od siebie w odległości kilku-
nastu metrów. Obydwa zacho-
wały się w dość dobrym stanie. 
Większy o  sygnaturze Stra.4, 
dysponował trzema pomiesz-
czeniami: przedsionkiem, izbą 
dla drużyny piechoty oraz izbą 
bojową dla obsługi ckm. Obiekt 
powstał w 1935 r. Na elewacji 
wyjściowej widnieje zaskakująca 
nazwa bunkra HIMMEL, ARSCH 
UND WOLKEN. Jest to rodzaj 

łagodnego przekleństwa, które 
występuje w języku niemieckim 
w kilku odmianach (patrz ramka). 
Trudno dziś odgadnąć intencje 
osób, które umieściły ten napis 
nad wejściem do schronu. Była 
to prawdopodobnie jedynie żar-
tobliwa nazwa obiektu. 

Żeby dostać się do schronu 
możemy skorzystać z jednego 
z  dwóch wejść. Przywita nas 
widok doskonale zachowanych 
strzelnic obrony wewnętrznej, 
nad którymi widnieją oryginal-
ne sygnatury: Stra.4. i  E/b/14. 
W  przedsionku znajdują się 
między innymi nisze na lampki 
oświetlenia i telefoniczną skrzyn-
kę dystrybucyjną. Równie dobrze 
zachowane jest pomieszczenie 
dla drużyny piechoty, gdzie mo-
żemy obejrzeć otwory wenty-
lacyjne, strzelnice oraz wyjście 

awaryjne. Opisana i dobrze za-
chowana rura głosowa służyła do 
komunikacji z izbą bojową, która 
została kompletnie zniszczona 
ładunkiem wybuchowym.

Jednosektorowy schron Stra.3 
znajduje się w sąsiedztwie bun-
kra Stra.4. Obydwa obiekty po-
łożone są na wzgórzu powyżej 
linii transzei. Stra.3 posiadał 

Legenda 
o Syrenim Bagnie 

Na północ od wsi Stranz położone były mokradła o intrygu-
jącej nazwie Jugfernbruch (Syrenie Bagno). Nazwa związana 
była ze starą legendą o żyjących tam półkobietach-półrybach, 
które cudownym śpiewem wabiły wędrowców. Nieszczęśnicy, 
którzy dali się skusić urokom syren, topili się w bagnie. Na północ 
od moczarów rozciąga się pasmo wzgórz, z których najwyższe 
nazywane było Totenbergiem, czyli Górą Umarłych. W okresie 
międzywojennym opowiadano, że nazwa związana była z tym, 
że przez dziesięciolecia odnajdywano tam ludzkie szkielety. 

przedsionek, izbę dla załogi 
i kazamatę pancerną (typ. 5P7), 
osłaniającą stanowisko ogniowe 
ckm. W przedsionku, do które-
go prowadzi jedno wejście, nad 
strzelnicą wewnętrzną, widnieją 
oryginalne sygnatury – Stra.3 
i E/b/13, poniżej umieszczono 
rok budowy – 1935. Izba socjal-
na załogi jest dobrze zachowa-

Ciekawostka

Znaczenie zwrotu „Himmel, Arsch und Wolken”
Tłumaczenie zwrotu umieszczonego na schronie Stra.4 nie ma 

sensu: Niebo, tyłek i chmura. Zresztą, w Niemczech częściej używano 
tego powiedzenia w wersji, w której trzecim słowem było Wolkenbruch 
(oberwanie chmury). Najbardziej popularna była jednak odmiana 
Himmel, Arsch und Zwirn (… i nić). We wszystkich wariantach było to 
przekleństwo używane przez zirytowane osoby, którym zupełnie nie 
udawało się zrobić jakiejś rzeczy. 

W obiegu są też tłumaczenia pochodzenia tego zwrotu. Pierwsze 
słowo jest z pewnością skrótem od słowa Himmelherrgott!, które jest 
wezwaniem boskiej pomocy przez kogoś wzburzonego. Drugie słowo 
oznacza miejsce, gdzie kończą się plecy i  jego rolą jest wyrażenie 
złości. Interesujące są zróżnicowane interpretacje trzeciego słowa. 
Według jednej z teorii zwrot Himmel, Arsch und Wolkenbruch był 
pierwotnie używany przez chłopów, którzy w taki sposób określali 
fatalną pogodę. Potem zmodyfikowano to zawołanie, używając sło-
wa Zwirn, gdyż nić miała posłużyć do zaszycia nieba i zapobieżenia 
oberwaniu chmury. Inne tłumaczenie pochodzenia przekleństwa 
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Fragment części bojowej schronu 
Stra.3 z widocznymi elementami 
mocowania kazamaty pancernej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

powierzchnia 
oporowa płyty 
stropowej

powierzchnia 
oporowa płyty 
czołowej

 kotwy mo-
cujące płytę 
czołową

wskazuje na branżę krawiecką. Zwrotu tego miały pierwotnie używać 
osoby pracujące na maszynie do szycia, dla których utrapieniem było 
ciągłe zrywanie nici. Zirytowany krawiec wołając Himmel, Arsch und 
Zwirn! skarżył się na bolącą tylną część ciała (od długiego siedzenia 
przy pracy) oraz na rwące się nici: Panie Boże w niebiosach, tyłek tak 
bardzo mnie boli, a nić znowu się zerwała!

Powyższe tłumaczenia nie mają oczywiście charakteru naukowego. 
Warto zauważyć, że współcześnie w niektórych regionach w użyciu 
są jeszcze dwie wersje tego przekleństwa Himmel, Arsch und Block-
schokolad’ (… i czekolada do gotowania) oraz Himmel, Arsch und 
Käs (… i ser).

Pomieszczenie dla drużyny piechoty w schronie Stra.4; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Rysunek techniczny kazamaty 
pancernej 5P7 wykonany w dwóch 
rzutach (z boku i z góry)

Przepust nad strumieniem; 
fot. Jarosław Leszczełowski

na i okresowo wykorzystywana 
przez bezdomnych. Połączona 
jest otworem drzwiowym ze 
stanowiskiem ogniowym ckm, 
które osłonięte było kazamatą 
pancerną o grubości 100 mm. 
Kazamata składała się z dwóch 
połączonych płyt stalowych – 
czołowej z otworem strzelniczym 
(pionowej) oraz stropowej (po-
ziomej). Obsługę karabinu ma-
szynowego ochraniały więc dwie 
płyty pancerne od czoła i od góry. 

Kazamata nie zachowała się, ale 
miejsca jej montażu są dobrze 
widoczne.

3
Dawna Wałecka 
Pętla Kajakowa
Wracamy na drogę i udajemy 

się w stronę leśniczówki (dawna 
nazwa Klotzow). Przechodzimy 
przez wiadukt i docieramy do 
przepustu, którym przepływa 
strumień łączący jeziora Dybrzno 

4
Schrony nad 
Syrenim Bagnem 
Początkowo droga wiedzie 

wzdłuż toru kolejowego, by po 
kilkudziesięciu metrach skręcić 
na północny-zachód w stronę 
leśniczówki. Na zakręcie idzie-
my wzdłuż torów drogą wspi-
nającą się na wzgórze. Po ok. 
50 m, zachowując dużą ostroż-
ność, przekraczamy torowisko 
i wchodzimy do lasu. Znajdująca 
się tam ścieżka doprowadzi nas 
do położonych nieopodal dwóch 
schronów bojowych Stra.5 (GPS: 
53.24969, 16.37480) i Stra.6 (GPS: 
53.24964, 16.37557), które góru-
ją nad Syrenim Bagnem. Dziś te 
mokradła nie są widoczne, gdyż 
góra pokryta jest gęstym lasem. 
Pnie i konary drzew porośnięte 
są pnącą się roślinnością. Latem 
jest to imponujący widok. Schron 
Stra.5 powstał jeszcze w 1932 r. 

wylot systemu 
wentylacji

strzelnica 
broni ręcznej

wlot 
systemu 

wentylacji

wyjście 
awaryjne

rura 
głosowa

wejście do 
izby bojo-
wej

i Mielno. Rzeczka ta była niegdyś 
spławna dla kajaków i stanowiła 
część szlaku wodnego o nazwie 
Wałecka Pętla Kajakowa. Trasa 
wiodła przez łańcuch jezior Ra-
duń, Dybrzno, Mielno, Smolno 
Wielkie i  Małe, Sumite, Bytyń 
Wielki i Mały oraz rzekami Piławką 
i Dobrzycą aż do Ostrowca.
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Był to obiekt jednosektorowy 
dysponujący jedynie jedną izbą, 
którą zajmowała załoga. Pomi-
mo dużego stopnia zniszczenia 
zachowała się oryginalna sygna-
tura tej budowli E/b/15. Znawcy 
przedmiotu wskazują, że bunkier 
ten był wyposażony w stalową 
płytę ze strzelnicą, która różniła 
się wymiarami od standardowych 
rozwiązań. Mimo iż schron miał 
małą odporność klasy C, płyta ta 
miała grubość 10 cm.

W znacznie lepszym stanie jest 
schron jednosektorowy Stra.6 
(wybudowany w 1935 r.), który 
jest częściowo przysypany zie-
mią, ale uparty turysta zwiedzić 
go może od środka, porusza-
jąc się na czworakach. Bunkier 
wyposażony był w stanowisko 

ogniowe ckm z kazamatą pan-
cerną 5P7. Obiekt miał wyższą 
odporność B1, gdyż jego ściany 
miały grubość 100 cm. Pomiesz-
czenie bojowe z kazamatą jest 
dziś bardzo zniszczone. Lepiej 

zachowały się przedsionek i izba 
czuwania dla załogi. W tej za-
sypanej ziemią izbie zobaczyć 
możemy wyjście awaryjne, ty-
powe nisze oraz elementy in-
stalacji. Natomiast nad strzelni-
cą w przedsionku zachowała się 
oryginalna sygnatura Stra.6. 

Załogi obydwu schronów 
położonych na wzgórzu nad 
bagnami mogły prowadzić sku-
teczny ogień do przeciwnika, 
który próbował przebić się przez 

przesmyk między jeziorami. Wraz 
z obsługami ckm ze schronów 
przy wiadukcie mogły łatwo ze-
środkować ogień ciężkich kara-
binów maszynowych na drodze 
do leśniczówki.  

Żeby zobaczyć ostatni schron 
tego odcinka – Stra.7 (GPS: 
53.25153, 16.37910), należy iść 
w kierunku północno-wschod-
nim ścieżką wiodącą wzdłuż 
toru kolejowego. Po ok. 100 m 
skręcamy na zachód. Leśna droga 
zaprowadzi nas na brzeg malow-
niczego jeziora Dybrzno. Miło-
śnicy dzikiego pływania znajdą 
tam wygodne dojścia do jeziora. 
Schron położny jest na niewiel-
kim wzgórku, w pobliżu brzegu. 
Był to obiekt jednokomorowy 
o niskiej odporności. Dziś jest 
zrujnowany.  

Ruiny schronu Stra.5 wybudwanego 
w 1932 r.; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu Stra.6; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Jezioro Dybrzno w sąsiedztwie 
schronu Stra.7; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

W lutym 1945 r. schrony Stra.5, 
Stra.6 i Stra.7 były obsadzone 
przez żołnierzy 94 Pułku Grena-
dierów z Koszalina, który bronił 
również całego zachodniego 
brzegu jezior Dybrzno i Raduń. 
Niemcy trwali na tych pozycjach 
do 10 lutego, kiedy rozpoczę-
ła się ewakuacja załogi Wałcza. 
Odcinek ten nie był atakowany 
zbyt intensywnie, gdyż Rosjanie 
wykonali główne uderzenie w re-
jonie Prusinowa i Rutwicy.

Bujna roślinność w sąsiedztwie schronu Stra.6; 
fot. Jarosław Leszczełowski
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6
Przy drodze do Nakielna
Aby dotrzeć do rozwidlenia 

szos prowadzących do Nakielna 
i Rutwicy musimy przejść oko-
ło 180 m leśną ścieżką wzdłuż 
zachodniego skraju lasu. Między 
drzewami, kilkanaście metrów 
od rozwidlenia dróg, położone 
są ruiny schronu Stra.1 (GPS: 
53.24442, 16.36613). Wzniesio-
ny w  1932 r. jednokomorowy 
obiekt miał niegdyś zwiększoną 
odporność B1. Obsługa karabinu 
maszynowego mogła prowadzić 
ogień w kierunku szosy, broniąc 
dostępu do rozwidlenia dróg. 
Obok ruin schronu znajduje się 
dobrze zachowana ława fun-
damentowa dla schronu typu 
Ringstand 58c, którego budowę 
rozpoczęto w 1944 r. 

W tym miejscu kilka słów po-
święcę pozostałym dwóm obiek-
tom odcinka Stra. Obydwa schro-

5
Schron Stra.2
Do schronu Stra.2 możemy 

dotrzeć w dwojaki sposób. Po 
powrocie do wiaduktu, możemy 
pójść na pieszo wzdłuż toru ko-
lejowego w kierunku południo-
wo-zachodnim. Po około 400 
metrach marszu, który latem ze 
względu na bujną roślinność jest 
uciążliwy, dotrzemy do schronu 
Stra.2 (GPS: 53.24634, 16.36765). 
Druga możliwość zalecana tu-
rystom rowerowym polega na 
powrocie do szosy Strączno 
–  Nakielno. Skręcamy w prawo 
w stronę Nakielna, a po 450 m 
dotrzemy do wlotu szosy z Ru-
twicy (po lewej). Schron Stra.2 jest 
położony w odległości około 180 
metrów na północny-wschód. 
Ten odcinek należy pokonać, 
wykorzystując współrzędne GPS 
i słabo widoczne ścieżki. 

Stra.2 to kolejny schron, któ-
ry był wyposażony w pomiesz-
czenie bojowe dla obsługi ckm 
z  kazamatą pancerną. Obiekt 
zbudowano w 1935 r. i  jest za-
chowany w dość dobrym stanie. 

Bardzo interesująca jest elewa-
cja wejściowa, gdyż znajdują się 
tu zarówno wejście do schronu, 
jak też wyjście awaryjne. Ponad-
to możemy obejrzeć przewód 
kominowy, którego konstrukcja 
uniemożliwiała wrzucenie gra-
natu do bunkra. Granat wrzucony 
do komina wypadał na zewnątrz 
obiektu. W  przedsionku nad 
strzelnicą wewnętrzną widnieją 
wyraźne sygnatury obiektu – 
Stra.2 oraz E/b/13. Znajdziemy 
tam też typowe nisze i wyjście 
awaryjne. 

W pomieszczeniu socjalnym 
(pogotowia) dla załogi zachowało 
się wiele elementów stalowych: 
wyloty instalacji wentylacyjnej, 
strzelnice broni ręcznej i framugi 
drzwi prowadzących do przed-
sionka i  stanowiska bojowego 
z kazamatą. 

W lutym 1945 r. zarówno Stra.2 
jak też pozostałe schrony odcin-
ków Stranz i Nakelsee były ob-
sadzone przez żołnierzy 3 Pułku 
Podchorążych ze szkoły artylerii 
w Bornym Sulinowie. Pułk wcho-
dził w skład Dywizji „Märkisch 
Friedland”.  

Przewód kominowy w elewacji wej-
ściowej schronu Stra.2; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Stalowa framuga drzwi między 
przedsionkiem a pomieszczeniem 
pogotowia w schronie Stra.2; 
fot. Jarosław Leszczełowski

wyjście 
awaryjne 

przewód 
kominowy

wejście

Elewacja wejściowa schronu Stra.2; fot Jarosław Leszczełowski

Ława fundamentowa schronu typu 
Tobruk w rejonie bunkra Stra.1

Fragment stropu schronu Stra.B.St.;  
fot. Jarosław Leszczełowski
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transzeja oraz współrzędne GPS: 
53.24185, 16.36242. Jednosekto-
rowy schron Na.13 z pomiesz-
czeniem dla drużyny piechoty jest 
najdalej na wschód wysuniętym 
obiektem odcinka taktycznego 
Na. (od Nakelsee, czyli jeziora 
Nakielno). Trzyizbowy bunkier 
składa się z przedsionka, izby dla 
drużyny piechoty i pomieszcze-
nia bojowego dla obsługi ckm 
(odporność klasy C, rok budowy 
1935). Jego zadaniem było prze-
ciwdziałanie próbom przeprawy 
przez jezioro we współdziałaniu 
z piechotą zajmującą stanowiska 
w okopach.

Do wnętrza schronu prowadzą 
dwa wejścia. W przedsionku nad 

ny są dziś bardzo zniszczone, ale 
porośnięte roślinnością wygląda-
ją malowniczo. Pierwszy z nich 
to jednosektorowy Stra.0 (GPS: 
53.24488, 16.36285). Jego zało-
ga wzmacniała obronę piechoty 
zajmującej drugą linię transzei 
na odcinku Stra. Bunkier mógł 
ostrzeliwać odcinek szosy i re-
jon przejazdu kolejowego. Miał 
tylko jedną izbę i  zwiększoną 
odporność B1 (ściany o grubości 
100 cm i płyta stalowa ze strzel-
nicą 7P7). 

Na tyłach odcinka, po prawej 
stronie szosy do Nakielna (GPS: 
53.24615, 16.36071), wzniesio-
no schron bierny, który miał być 
przeznaczony dla dowództwa 
odcinka Stra.B.St (Befehlsstelle 
czyli stanowisko dowodzenia).

Fragment komina na elewacji wej-
ściowej schronu Na.13; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Jezioro Strączno; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Odcinek Wału Pomorskiego w rejonie stacji kolejowej Strączno 
i szosy do Nakielna

7
Nad jeziorem Strączno
Od schronu Stra.1 biegnie rów 

łącznikowy, idąc wzdłuż niego 
w kierunku południowym, do-
trzemy do pierwszej linii oko-
pów odcinka. Transzeje te bie-
gną wzdłuż północnego brzegu 
jeziora Strączno (inaczej Jezioro 
Stręczyńskie). Między okopami 
a brzegiem jeziora znajduje się 
wygodna droga, którą pójdzie-
my w kierunku południowo-za-
chodnim. Nad malowniczym 
jeziorem jest wiele solidnych 
pomostów, z których korzystają 
wędkarze i turyści. Po 400 me-
trach wchodzimy do lasu po le-
wej stronie drogi i odszukujemy 
schron Na.13. Pomocna będzie 
znajdująca się w  tym miejscu 

otworami strzelnic broni ręcz-
nej widnieją sygnatury – Na.13 
i E/b/8. Z trzech komór w dość 
dobrym stanie zachował się je-
dynie przedsionek, a izba pogo-
towia i pomieszczenie bojowe 
są pozbawione stropów. Warto 
zwrócić uwagę na elementy sta-
lowe wewnętrznych strzelnic. 
Zachowały się nawet zasuwy, 
których zwykle brakuje.

Drogą wiodącą wzdłuż brze-
gu jeziora Strączno wędrujemy 
800 metrów, docierając do po-
łudniowo-zachodniego skraju 
jeziora. W pobliżu znajdują się 
schrony Na.11 (GPS: 53.23722, 
16.35500) i Na.10 (GPS: 53.23722,  
16.35472). 

Kompletna strzelnica wewnętrzna, 
widok od strony pomieszczenia dla 
drużyny piechoty w schronie Na.13
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Schron Na.13, część czołowa; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wejście do schronu Na.10; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wnętrze schronu Na.10; zniszczone 
pomieszczenia bojowe i odpoczyn-
ku, w środku drzwi do przedsionka, 
a po lewej wewnętrzna strzelnica; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Pomalowana na brązowo elewacja wejściowa schronu Na.10 doskonale 
pasuje do barwy ściółki leśnej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

8
Przesmyk 
i odcinek Na.
Schrony, do których dotarliśmy, 

należą do odcinka Na., który cią-
gnął się wzdłuż jezior Strączno 
i  Nakielno. Ponieważ jeziora 
stanowiły naturalną i trudną do 
pokonania barierę, główny wy-
siłek obronny odcinka Na. skon-
centrowany był na przesmyku 
między nimi. Na osiem schronów 
bojowych aż cztery broniły tego 
wąskiego pasa lądu, przez który 
przebiegała droga utwardzona 
z Dzikowa. Schrony i transzeje 
budowano umiejętnie, wykorzy-
stując zalesione wzgórza, domi-
nujące nad terenem. Powstały 
dwie linie okopów i przygotowa-
no pozycje ryglowe. Pierwsza linia 
położna na północ od strumienia 
Pilca ma w rejonie dwóch wzgórz 
rozdwojenia. Jedna transzeja bie-
gnie tam w górnej partii wyniesie-
nia, a druga w dolnej. Uzyskiwano 
w ten sposób możliwość prowa-
dzenia ognia dwuwarstwowego. 

Żeby uniemożliwić przebijanie się 
czołgów w rejonie przesmyku, 
na północ od strumienia Pilca 
wykopano rów przeciwczołgowy. 

Schron Na.11 był jednokomo-
rowym obiektem o odporności 
C, który umożliwiał prowadzenie 
ognia w kierunku jeziora. Jest dziś 
bardzo zniszczony. Lepiej zacho-
wany jest schron Na.10 zbudowa-
ny na wzgórzu, z którego rozcią-
ga się piękny widok na położone 
w dole jezioro. Na.11 należał do 
schronów, które wspierały obro-
nę przesmyku między jeziorami. 
Imponująco wygląda dobrze za-
chowana elewacja wejściowa, 
którą pomalowano na brązowy 
kolor maskujący, doskonale pa-
sujący do otoczenia. Do schronu  
wchodzimy przez prawe wejście. 
Nad wewnętrzną strzelnicą wid-
nieją sygnatury – Na.10 i E/b/6, 
a po prawej stronie znajduje się 
wyjście awaryjne z zachowany-
mi metalowymi zawiasami. Na 
ścianie dobrze zachowanego 
przedsionka odnajdziemy też rok 

sygnatury

strzelnica

wyjście 
awaryjne

budowy 1935. W znacznie gor-
szym stanie jest izba dla drużyny 
piechoty, natomiast pomiesz-
czenie bojowe jest kompletnie 
zniszczone.

Między schronami Na.11 
i Na.10 znajduje się dół wykopany 
w 1944 r. pod budowę obiektu 
typu Tobruk. Schronu nie ukoń-
czono, ale zachowała się ława 
fundamentowa. Obiekt ten znaj-

duje się na wzgórzu z widokiem 
na jezioro.

Zwiedzimy teraz dawny odci-
nek Nakelsee, idąc leśną drogą 
w kierunku południowo-zachod-
nim. Po 300 metrach dotrzemy 
do kolejnej pary mocno znisz-
czonych schronów Na.8 i Na.7 
(sygnatury domyślne). Obiekty 
znajdują się po prawej stronie 
drogi i są dość dobrze widoczne. 
Ponadto pomocne będą współ-
rzędne GPS: 53.23463, 16.34873 
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oraz 53.23409, 16.34812. Oby-
dwa schrony położone są na 
paśmie wzgórz dominujących 
nad terenem rozciągającym się 
w kierunku południowo-wschod-
nim. Schron Na.8 był obiektem 
jednokomorowym o odporności 
klasy C, natomiast Na.7 miał trzy 
pomieszczenia: przedsionek oraz 
izby dla drużyny piechoty i ob-
sługi ckm. 

Wracamy na leśną drogę i po 
dalszych 400 metrach docie-
ramy do skrzyżowania z drogą 
utwardzoną prowadzącą od szo-
sy Strączno – Rutwica do Dzi-
kowa. W pobliżu – na wzgórzu 
– znajduje się kolejny zniszczo-
ny schron Na.6 (GPS: 53.23245, 
16.34700). Był to obiekt jedno-
izbowy, którego załoga mogła 
prowadzić ogień wzdłuż drogi 
do Dzikowa. Ze względu na blo-
kowanie tego szlaku komunika-
cyjnego Na.6 miał zwiększoną 
odporność B1 (grubość żelbe-
towych ścian 100 cm). Poniżej 
schronu i drogi przebiega rów 
przeciwczołgowy, który łączył 
brzegi jezior.

Udajemy się utwardzoną drogą 
w kierunku północno-zachod-
nim. W pobliżu, na wschodnim 
brzegu zatoki jeziora Nakielno,  
znajduje się dzika plaża, chęt-
nie odwiedzana przez turystów. 
Wody jeziora są bardzo czyste 
i zachęcają do kąpieli. Znajduje-
my się ok. 1 km od innej atrakcji 
turystycznej. Chodzi o tzw. Cza-
rodziejską Górkę (GPS: 53.23566, 
16.33517) na szosie Strączno-Ru-
twica (patrz ramka).

Na północnym skraju jeziora 
Nakielno, po lewej stronie dro-
gi z Dzikowa, znajduje się punkt 

Schron Na.7

Schron Na.8

Ptasie gniazdo w niszy schronu 
Stra.10;
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron Na.6, widok od czoła

Umocnienia  Wału Pomorskiego na odcinku taktycznym Nakelsee

Umocnienia Wału Pomorskiego na odcinku taktycznym Nakelsee; 
ukształtowanie terenu

Ława fundamentowa dla schronu 
typu Ringstand 58c; na drugim pla-
nie widać taflę jeziora Strączno

czerpania wody. Stąd zachodnim 
brzegiem jeziora Nakielno pro-
wadzi wygodna ścieżka. Szlak ten 
wiedzie między jeziorem a jego 
bardzo wysokim i porośniętym 
lasem brzegiem. Mamy teraz do 

przemierzenia odcinek, który na-
leży do najbardziej malowniczych 
w całym regionie. Uwagę zwraca 
kryształowo czysta i bardzo głę-
boka woda jeziora.
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Ciekawostka

Czarodziejska Górka  

Czarodziejska Górka na szosie ze Strączna do Rutwicy 
należy do nielicznych w Polsce miejsc, gdzie występuje 
fenomen polegający na tym, że samochody i inne przed-
mioty zdają się toczyć pod górę, pozornie wbrew prawu 
ciążenia. Odkrycia tej anomalii dokonał podobno turysta 
w 1991 r., kiedy przypadkowo upuścił butelkę. Przedmiot 
potoczył się w górę wzniesienia. Od tej pory miejsce to 
intryguje turystów. Przy szosie zbudowano nawet dla 
nich wygodny parking. Okazuje się, że na świecie jest 
kilkaset takich miejsc, a w Polsce około dziesięciu.

Podjęto wiele prób wyjaśnienia tego fenomenu. Wska-
zuje się na anomalie magnetyczne, silne cieki wodne, złoża ferroma-
gnetyków, a nawet na ingerencję kosmitów.

Badania naukowe wskazują jednak, że jest to jedynie złudzenie 
optyczne, w wyniku którego człowiek postrzega drogę jako idącą 
pod górę, choć w rzeczywistości jest ona opadająca.

Złudzenie potwierdzić miały po-
miary geodezyjne przeprowadzone 
na Czarodziejskiej Górce na szosie 
Strączno – Rutwica. Wynika z nich, 
że punkt brany za szczyt wzniesie-
nia jest w rzeczywistości położony 
niżej niż jego rzekome podnóże. 
Złudzenie spowodowane jest po-
chyleniem większości przydrożnych 
drzew. fot. Jarosław Leszczełowski

9
Nad jeziorem Nakielno 
Idąc wzdłuż zachodniego brze-

gu jeziora Nakielno, po około 
1  km dotrzemy do półwyspu. 
Wspinamy się na bardzo wy-
soki brzeg jeziora i korzystając 
ze znajdującej się tam transzei 
pierwszej linii obrony, odszuka-
my kolejne schrony Na.2 (GPS: 
53.22583, 16.33777) i Na.1 (GPS: 
53.22527, 16.33666). Jesteśmy 
w wyjątkowo urokliwym miej-
scu, schrony otacza dorodny las 
bukowy, a z wysokiego brzegu 

Schron Na.2; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Opisany wylot rury napowietrzania 
w schronie Stra.1

Wnętrze schronu Stra.1 – widok 
z izby pogotowia w kierunku przed-
sionka, widać dziury po wyrwanych 
elementach stalowych strzelnic; 
w środku drzwi do przedsionka; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Schron Na.1; 
fot. Jarosław Leszczełowski

rozciąga się wspaniały widok na 
malownicze jezioro. 

Schron Na.2 był jednoizbowym 
obiektem wzniesionym w 1935 r. 
Jest niestety bardzo mocno 
zniszczony. 

Znacznie lepiej zachował się 
trzyizbowy schron Na.1 (sygna-
tura oryginalna, gdyż widniała 
na zewnętrznej stronie jeszcze 
w  latach dziewięćdziesiątych 
XX w.). Dobrze wygląda elewa-
cja z dwoma otworami wejścio-
wymi. W przedsionku obejrzeć 
możemy wyjście awaryjne i nisze 
na oświetlenie opisane w dość 
osobliwy sposób Beleuchtung 
Nische (nisza oświetleniowa). 
W  oryginalny sposób opisano 
też rurę napowietrzania. Zamiast 
trywialnego Belüftung, widnieje 
napis Ansaugsrohr für frische Luft 
(rura ssąca świeże powietrze). 
Pomieszczenia izby dla drużyny 
piechoty i bojowe są zniszczone 
w znacznym stopniu. Brutalnie 
powyrywano też większość sta-
lowych elementów obiektu. Te 
dwie izby miały dość oryginalny 
układ. Pomieszczenie bojowe, 
zajmujące lewy narożnik schro-

nu, było ciasne (2 m x 2 m), za to 
izba żołnierska była przestronna 
i miała kształt litery L. 
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Widok na jezioro Nakielno z wysokiego, urwistego brzegu porośniętego 
bukowym lasem; zdjęcie wykonano w sąsiedztwie schronu Pr.Ost.9; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacje wejściowa i czołowa schronu Pr.Ost.9; 
fot. Jarosław Leszczełowski

10
Unikatowy schron 
W pobliżu zachodniego brze-

gu jeziora Nakielno znajdują się 
jeszcze dwa schrony, przy czym 
jeden z nich (Pr.Ost.9) ma unika-
towe cechy, a ponadto dotrwał 
do naszych czasów w  stanie 
prawie nienaruszonym. Obydwa 
obiekty Pr.Ost.10 i Pr.Ost.9 na-
leżały do odcinka taktycznego 
Preussendorf Osten (Pr.Ost.; Pru-
sinowo Wschód), który omówimy 
poniżej.

Do miejsca, w którym położony 
jest pierwszy schron, dotrzemy, 
wykorzystując leśną drogę wio-
dącą w kierunku południowym, 
wzdłuż wysokiego brzegu jezio-
ra Nakielno. Jest to trakt mało 

użytkowany, więc dla lepszej 
orientacji należy wykorzystywać 
aplikacje telefoniczne oparte na 
technologii GPS lub dobrą mapę 
kartograficzną. Schron Pr.Ost.10 
(GPS: 53.22125, 16.33214) znajdu-
je się na skraju lasu, 200 metrów 
na zachód od brzegu jeziora Na-
kielno. Umożliwiał prowadzenie 
ognia w  kierunku zachodnim. 
Przed oczyma obsługi ckm roz-
ciągał się ogromny obszar pól. 
Załoga mogła bardzo skutecz-
nie ostrzeliwać ogniem flankują-
cym przeciwnika, nacierającego 
z Prusinowa w kierunku Nagórza. 
Obiekt powstał w 1932 r., jego 
ściany miały grubość 100 cm, ale 
płyta stalowa ze strzelnicą tylko 
80 mm. Schron jest całkowicie 

Schron Pr.Ost.10 Widok na pole rozciągający ze 
schronu Pr.Ost.10

zrujnowany. W częściowo zacho-
wanym przedsionku znajduje się 
oryginalna sygnatura E/a/37.

Od schronu Pr.Ost.9 dzieli 
nas około 200 metrów. Żeby go 
odnaleźć, należy kierować się 
na południe i po kilkudziesię-
ciu metrach minąć od zachodu 
głęboki jar i  następnie ruszyć 
wzdłuż transzei, na południowy 
wschód. Jak zwykle pomocne 
będą współrzędne GPS bun-
kra: 53.21944, 16.33333. Schron 
Pr.Ost.9 zdecydowanie różni się 
od większości obiektów spotyka-
nych na Wale Pomorskim.

Powstał w 1932 r. Jest to nie-
wielki obiekt jednoizbowy o ma-
łej odporności. Grubość ścian 
wynosiła 60 cm, a płyta stalowa, 
chroniąca stanowisko ckm, ma 
grubość 4 cm. Płyta ta wciąż 
znajduje się w schronie, co jest 
niezwykle rzadkie. Mieści się 
w niej otwór strzelnicy dla ckm 
oraz szczelina do prowadzenia 
obserwacji. Strop i ściany mają 
starszy typ konstrukcji oparty 
o blachę falistą. Na wewnętrznej 
ścianie obiektu widnieje sygna-
tura E/a/38.
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11
Odcinek Pr.Ost.
Nazwa odcinka Pr.Ost. jest 

skrótem od słów Preussendorf 
Osten, czyli Prusinowo Wschód 
i rozciąga się od jeziora Nakielno 
do drogi gruntowej Prusinowo 
– Nakielno. Był to najbardziej 
wysunięty na wschód z grupy 
odcinków, których zadaniem 
była obrona blisko dziesięcio-
kilometrowego pasa terenu 
pozbawionego większych je-
zior, czyli naturalnej bariery dla 
nacierającego przeciwnika. Ze 
względu na to, że znaczna część 
odcinka Pr.Ost. znajduje się na 
polach uprawnych, trudno jest 
dziś określić przebieg wszystkich 
okopów. Ich pierwsza linia biegła 
na południowy zachód od Prusi-
nowa i była połączona z transzeją 
biegnącą wzdłuż zachodniego 
brzegu jeziora Nakielno. Były tam 
tylko fortyfikacje polowe, gdyż 
linia żelbetowych schronów bo-
jowych znajdowała się na północ 
od Prusinowa, gdzie biegła też 
druga linia okopów. Najsilniej-
szym punktem oporu tego od-
cinka była Wronia Góra (niem. 
Krähen Berg), na której znajdowa-
ły się trzy schrony bojowe, w tym 
niewielki Panzerwerk (dzieło pan-
cerne), czyli schron wyposażony 
w kopułę pancerną. Tam też znaj-
dował się jeden z dwóch garaży 
dla działka przeciwpancernego. 
Budowniczowie fortyfikacji zda-
wali sobie sprawę, że teren był 
dogodny do użycia czołgów 
przez przeciwnika. Pewna część 
schronów leży na terenie pól 
uprawnych, dlatego w przewod-
niku nie będziemy zachęcać do 
ich odwiedzania, gdyż mogłoby 

Schron Pr.Ost.9; stanowisko ognio-
we ckm z płytą stalową o grubości 
4 cm;
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron Pr.Ost.9; elewacja wejścio-
wa i ściana tylna

Schron Pr.Ost.9; elewacja czołowa

Otwór strzelniczy i szczelina obser-
wacyjna schronu Pr.Ost.9

Odcinek Pr.Ost.; na rysunku widoczne są okopy, które zachowały się obsza-
rach leśnych

się to wiązać z powodowaniem 
szkód. Trasa wycieczki obejmo-
wać będzie schrony położone 
w lesie, w tym najważniejsze ich 
zgrupowanie na Wroniej Górze.

W  międzywojennej kronice 
szkoły w  Prusinowie zacho-
wały się obszerne informacje 
o pracach fortyfikacyjnych, jakie 
miały miejsce w tym rejonie. Od 
lata 1944 r. zawieszono naukę 
w szkole, gdyż jej pomieszczenia 
przeznaczono na zakwaterowa-
nie 900 kobiet i 300 mężczyzn 
z powiatu Pasewalk. Wśród tych 
osób byli też robotnicy przymu-
sowi. Wszyscy zostali skierowa-
ni do prac nad umocnieniami 
Wału Pomorskiego. Ponieważ 
jesień była bardzo zimna, ko-
biety odesłano wkrótce do do-
mów. W okolicy pojawiło się też 
wojsko, które budowało zapory 
z drutów kolczastych i  stano-
wiska ogniowe dla artylerii. We 
wrześniu 1944 r. w Prusinowie 

kwaterowało 200 marynarzy, któ-
rzy jednak po trzech tygodniach 
wyjechali. Wieś wciąż była wypeł-
niona robotnikami i żołnierzami 
pracującymi przy umocnieniach 
Wału Pomorskiego. Nocowali we 
wszystkich chałupach, w szkole, 
na podłogach obydwu kościołów 
oraz w stodołach i oborach ma-
jątku ziemskiego. W 1944 r. wy-
budowano nawet tzw. Behelshe-
im, czyli dom o lekkiej konstrukcji 
przeznaczony dla uchodźców lub 
robotników. Ponieważ większość 
zdrowych mężczyzn z Prusinowa 
była w wojsku, jesienią 1944 r. 
do wykończenia linii obronnych 
skierowano prusinowskie kobiety.   

Od unikatowego schronu bo-
jowego Pr.Ost.9 (GPS: 53.21944,  
16.33333) udajemy się na zachód. 
Po 150 metrach dotrzemy do 
skraju lasu. Biegnie tam droga, 
którą udamy się na południe, a po 
200 metrach skręcimy na zachód. 
Idąc wzdłuż północnego skraju 
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lasu, po około 600-700 metrach 
dotrzemy w pobliże pierwszego 
schronu Pr.Ost.7. (GPS: 53.21988, 
16.31844). Był to bierny bun-
kier przeznaczony dla dział-
ka przeciwpancernego 37 mm 
i jego załogi. Schron jest mocno 
zniszczony, ale z obiektem tego 
samego typu zapoznamy się na 
Wroniej Górze.

Kontynuujemy wędrówkę 
w kierunku zachodnim. Po około 
200 metrach dotrzemy w pobliże 
schronu Pr.Ost.5 (GPS: 53.21994, 
16.31627), który znajduje się na 
niewielkim wzniesieniu. Jest to 
mocno zniszczony obiekt. Skła-
dał się z dwóch pomieszczeń – 
przedsionka i  izby bojowej. Do 
wnętrza można się dostać od 
strony czołowej. W przedsion-
ku zachowały się strzelnica we-
wnętrzna, wyjście awaryjne oraz 
nisza na skrzynkę dystrybucyj-
ną instalacji telefonicznej. Nad 
strzelnicą zachowały się napisy 
z sygnaturami – Pr.Ost.5 i E/a/33 
oraz datą budowy – 1935. Po-
mieszczenie bojowe jest bardzo 
zniszczone, obsługa ckm mogła 
niegdyś prowadzić stąd ogień 
w kierunku południowo-zachod-
nim. Chroniła ją płyta stalowa ze 
strzelnicą typu 7P7.

Ze skraju lasu rozciąga się wi-
dok na pole położone na pół-
nocy. Znajdują się tam cztery 
schrony: dowodzenia Pr.Ost.13 
(GPS: 53.22388, 16.31472), obser-
wacyjny Pr.Ost.12 (sygn. oryginal-
na, GPS: 53.22277, 16.31750), po-
zorny (GPS: 53.22166, 16.31833) 
i  bojowy z  kazamatą Pr.Ost.8 
(GPS: 53.22111, 16.32055). Ponie-
waż budowle tego samego typu 
występują na odcinku Pr.West., 

Schron Pr.Ost.6; wejście chronione 
strzelnicą, nad którą zachowała się 
sygnatura obiektu

Wejście do schronu Pr.Ost.11

Oryginalne napisy z sygnaturami 
i rokiem budowy

Ruiny schronu dowodzenia 
Pr.Ost.13; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron-garaż Pr.Ost.4A; 
fot. Jarosław Leszcze-
łowski

omówię je później. Na skraju 
lasu na południowym wschodzie 
znajduje się też schron z kaza-
matą pancerną Pr.Ost.11 (GPS: 
53.22361, 16.32666), do którego 
można dotrzeć bez konieczności 
deptania pól uprawnych. Obiekt 
ma bardzo dobrze zachowaną 
elewację wejściową i przedsio-
nek. Wzniesiono go w 1932 r.

Schron Pr.Ost.4A  garaż dla armaty 
przeciwpancernej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

12
Wronia Góra
Do Wroniej Góry dotrzemy, 

idąc od schronu PrOst.5 przez 
las, w kierunku południowo-za-
chodnim, co latem ze względu na 
liczne krzewy jeżyn jest bardzo 
uciążliwe. Dlatego warto roz-
ważyć drogę na zachód wzdłuż 
skraju lasu. W ten sposób doj-
dziemy do drogi gruntowej Na-
kielno – Prusinowo. Skręcamy 
najpierw na południe w stronę 
Prusinowa, a po około 200 me-
trach schodzimy z drogi do lasu, 
kierując się na wschód, w stronę 
szczytu wzniesienia. Na Wroniej 
Górze znajdują się cztery schrony, 
które połączone są wydeptanymi 
ścieżkami, dlatego odnalezienie 
ich nie sprawia kłopotów. 

Schron Pr.Ost.1 (GPS: 53.21805, 
16.31305) jest jednosektorowym 

obiektem o zwiększonej odpor-
ności B1. Dysponował jednym 
wejściem, prowadzącym do 
przedsionka. Izba bojowa służyła 
też do odpoczynku dla załogi. Po-
mimo tego, że obiekt jest mocno 
zniszczony eksplozją materiałów 
wybuchowych, na jednej z we-
wnętrznych ścian zachowała się 
oryginalna sygnatura E/a/26.

Znacznie ciekawszy i lepiej za-
chowany obiekt Pr.Ost.4A znaj-
duje się kilkadziesiąt metrów 
na południe (GPS: 53.21750, 
16.31305). Jest to dobrze zacho-
wany schron-garaż dla działo-
nu armaty przeciwpancernej 37 
mm PaK 36. Do wnętrza można 
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Ruiny schronu Pr.Ost.3; 
widok od czoła; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Gwintowane stalowe trzpienie 
do mocowania kopuły pancernej 
schronu Pr.Ost.3

Prusinowska kapliczka w promie-
niach zachodzącego słońca; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Sygnatury schronu Pr.Ost.4A 
z godłem III Rzeszy oraz opisy nisz 
na oświetlenie i węzeł telefoniczny

było się dostać przez dwuskrzy-
dłowe drzwi garażu lub boczne 
wejście dla piechoty. To drugie 
prowadziło do przedsionka i nie 
było osłaniane strzelnicą broni 
ręcznej. Na ścianie przedsionka 
znajdują się wyraźne sygnatury 
obiektu oraz godło III Rzeszy – 
stylizowany czarny orzeł, trzy-
mający w szponach wieniec liści 
dębowych ze swastyką. W tym 
samym pomieszczeniu znaj-
dziemy niszę na telefoniczną 
skrzynkę dystrybucyjną (Verteiler) 
z napisami Pr.O .4A i S9. Z przed-
sionka prowadzą drzwi do izby 
odpoczynku dla działonu. Naj-
większe pomieszczenie – garaż 
dla armaty – było oddzielone od 
izby żołnierskiej ścianą, która jest 
w znacznym stopniu zniszczona 
wybuchem. Grubość ścian tego 
obiektu wynosiła 100 cm (B1). 
W razie niebezpieczeństwa dział-
ko wytaczane było ze schronu 
na polowe stanowisko ogniowe 
i wspierało piechotę w konfron-
tacji z bronią pancerną. Dodatko-
wą atrakcję dla turystów stanowią 
nietoperze, które bytują w garażu.

W rejonie Wroniej Góry znaj-
duje się schron Pr.Ost.2 (GPS: 
53.21841, 16.31413), który podob-
nie jak Pr.Ost.1 powstał w 1932 r. 
i dysponował odpornością klasy 
B1. Obiekt jest dziś mocno znisz-
czony, ale można rozpoznać jego 

dawny układ. Załoga bunkra mo-
gła prowadzić ogień w kierunku 
południowo-wschodnim. 

W  niewielkiej odległości od 
schronu-garażu znajduje się 
bunkier, którego osobliwością 
było posiadanie pomieszczenia 
bojowego z  kopułą pancerną. 
Jej typ jest dziś trudny do okre-
ślenia (prawdopodobnie kopuła 
z dwoma strzelnicami 3aP7). Jest 
to obiekt o domyślnym ozna-

Działon armaty 37 mm PaK 36;
źródło: Bundesarchiv
101I299 183126

czeniu Pr.Ost.3 (GPS: 53.21740, 
16.31355). Posiadał on niewiel-
ki przedsionek i pomieszczenie 
odpoczynku, które zostały po-
ważnie zniszczone w wyniku wy-
sadzania po II wojnie światowej.

13
Kapliczka
Wracamy na drogę do Prusi-

nowa. Po jej zachodniej stronie, 
w niewielkiej odległości, znaj-
duje się mały schron bojowy 
należący do sąsiedniego od-
cinka Pr.West.7 (GPS: 53.21788, 
16.30978).  Wzniesiony został 
w 1935 r. Izba bojowa chroniona 
była kazamatą 5P7. Obiekt ten jest 
dziś bardzo zniszczony. 

Idąc w  kierunku południo-
wym, po 850 metrach dotrzemy 
do rozwidlenia dróg na wschód 
od wsi. Stoi tam piękna dziewięt-
nastowieczna kapliczka. Na jej 
powierzchni widoczne są ślady 
strzałów, które mogły powstać 
w czasie walk w lutym 1945 r. 

Do 1945 r. Prusinowo było wsią 
z niewielką przewagą ludności 
katolickiej, której zwyczajem było 
wznoszenie kapliczek na krań-
cach miejscowości. Stały tu też 
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niegdyś dwa kościoły – ewan-
gelicki i katolicki. Do wymiany 
ludności w  1945 r. miejscowi 
chłopi byli katolikami, natomiast 
robotnicy rolni z majątku ziem-
skiego byli zwykle wyznania pro-
testanckiego. Obraz wyznaniowy 
Prusinowa ukształtowała szesna-
stowieczna reformacja i nastę-
pująca po niej kontrreformacja. 
W  wyniku tej drugiej w  ciągu 
XVII w. większość mieszkańców 
wsi przeszła na katolicyzm. Nie 
czynili tego chętnie, o  czym 
świadczy konflikt miejscowych 
chłopów z katolickim plebanem 
Czado z Tuczna. 

W  1616 r. proboszcz Czado 
pozwał do sądu ówczesnego 
właściciela Prusinowa Piotra 
Śmiełowskiego, gdyż ten nie był 
dość stanowczy wobec swych 
poddanych w kwestiach wiary. 
Pleban twierdził, że w Prusinowie 
wielka liczba ludzi żyła bez sakra-
mentów, sprawowanych w rzym-
skim kościele i schodziła z tego 
świata bez gwarancji zbawienia. 

Ale nie tylko o dusze chodziło, 
gdyż pleban żądał wypłaty za-
ległej dziesięciny. Prusinowscy 
chłopi musieliby zapłacić należ-
ności za cztery lata, tj. 1 korzec 
żyta od włóki ziemi uprawnej, 
co przekraczało ich możliwo-
ści. Czado obliczył, że z powo-
du zaległości parafia w Tucznie 
straciła 1000 złotych. Pozwał 
więc do sądu Piotra Śmiełow-
skiego, gdyż ten nie chciał zmusić 
poddanych do uiszczenia opłat. 
Prusinowscy gospodarze błagali 
sąd o miłosierdzie. Przyrzekali, 
że będą odtąd płacić dziesięcinę, 
lecz zwrot zaległości doprowa-
dzi ich do ruiny. Tłumaczyli, że 
w ubiegłych latach płacili prze-
cież ewangelickiemu pastorowi, 
którego przepędzono. Czado był 
jednak bezlitosny, a sąd stanął po 
jego stronie. Wkrótce miejscowa 
świątynia została przekazana ka-
tolickiej parafii, a Piotr Śmiełowski 
polecił chłopom poddanie się de-
cyzjom sądu bez oporu.

Ciekawostka

Zajazd w Prusinowie  

W pierwszych latach XVII w. w Prusinowie miał miejsce zatarg 
między dwoma szlachcicami: Piotrem Śmiełowskim i Krzysztofem 

Tuczyńskim. Ten pierwszy był 
sekretarzem króla Zygmunta III 
Wazy i właścicielem części Pru-
sinowa, gdyż jego żona Urszula 
von Borcke nabyła udziały we 
wsi od rodziny Tuczyńskich. Wieś 
była wtedy podzielona na kilka 
części i dziś trudno się zorien-
tować w przyczynach zatargu. 
W każdym razie pan na Tucznie 
– Krzysztof Tuczyński – uznał, że 
Śmiełowscy naruszają jego dzie-

dziczne prawa. Co więcej, uzyskał korzystny dla siebie wyrok sądowy, 
a następnie zarejestrował w sądzie zajazd, który wkrótce przepro-
wadził celem wyegzekwowania swych praw. Poddani Tuczyńskiego 
uprowadzili z Prusinowa 298 owiec, konie i woły. Ponadto stratowali 
zasiewy i zebrali owies z pól. Prusinowscy chłopi, którzy stawiali opór, 
zostali wtrąceni do zamkowego lochu w Tucznie. Według innej wersji 
Śmiełowski, broniąc Prusinowa, zmusił napastników do ucieczki. 

Krzysztof Tuczyński stanął również przed sądem królewskim i uzyskał 
odszkodowanie. Po tym rozstrzygnięciu znowu napadł na Prusinowo 
i zrabował stado bydła. W 1601 r. doszło do kolejnej rozprawy sądowej, 
którą wygrał Piotr Śmiełowski. Poddani mu chłopi z Prusinowa byli 
współoskarżycielami. W protokole wymieniono nazwiska chłopów, 
którzy doznali strat i odnieśli rany. 

Krzysztof Tuczyński był nieustępliwy i nie zamierzał zrezygno-
wać. Podczas jednej z kolejnych rozpraw na korzyść Śmiełowskiego 
świadczyła mieszkanka Prusinowa. Krzysztof pojmał jej męża, który 
w dzień targowy przybył do Tuczna i wtrącił go do lochu. Tuczyński 
chciał wywrzeć presję na zeznającą kobietę. Ta jednak, obawiając się 
gniewu Śmiełowskiego, zeznała, że od 30 lat Prusinowo nie należało 
już do Tuczyńskich, co zresztą nie odpowiadało prawdzie. Jej mąż 
przesiedział 13 tygodni w zamkowym lochu w Tucznie.

Portret trumienny 
Krzysztofa Tuczyńskiego

14
Połączona para
Udajemy się w kierunku za-

chodnim w stronę wsi. Mijamy 
zabudowania i  znajdujący się 
po lewej stronie kościół pw. MB 
Różańcowej, który wzniesiono 
w 1865 r. Przechodzimy na za-
chodni skraj miejscowości i skrę-
camy w prawo, w drogę grun-
tową (odcinkami brukowaną), 
która wiedzie w stronę Rutwicy. 
Po pięciuset metrach dotrzemy 
do położonego po wschodniej 
stronie drogi zagajnika. W jego 
wschodniej części znajduje się 
obiekt unikatowy w skali całe-
go Wału Pomorskiego. Dwa 
schrony bojowe o oznaczeniach 
domyślnych Pr.West.2 (GPS: 
53.21555, 16.30527) i Pr.West.3 
(GPS: 53.21583, 16.30500) po-
łączono podziemnym chodni-

Ruiny schronu Pr.West.2

kiem komunikacyjnym zwanym 
poterną. Umożliwiała ona bez-
pieczne i skryte przemieszczanie 
się żołnierzy między bunkrami. 
Stanowiła też schronienie przed 
ogniem artylerii, chociaż to ofe-
rowały same schrony o odpor-
ności B1. Chodnik komunikacyj-
ny ma długość 30 m, szerokość 
80 cm i wysokość 150 cm. Jest 
dostępny również dziś i można 
go bezpiecznie pokonać. Brak 
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podobnych konstrukcji w innych 
miejscach Pommernstellung 
można chyba wytłumaczyć wy-
sokim kosztem tego rodzaju kon-
strukcji. Skrytą komunikację mię-
dzy schronami mogła przecież 
zapewnić odpowiednio głęboka 
i zamaskowana transzeja. Obiekt 
ten powstał w 1932 r. i stanowi 
dziś atrakcję turystyczną.

Schrony połączone poterną są 
dziś malowniczą ruiną. Mniejszy 
Pr.West.2 umożliwiał prowadze-
nie ognia w kierunku drogi (po-
łudniowy zachód). Wciąż dobrze 
widoczna jest równia ogniowa. 
Obsługa karabinu maszynowe-
go osłonięta była płytą pancerną 
o grubości 8 cm. Schron dyspo-
nował tylko jednym pomieszcze-
niem.

Inny układ miał obiekt 
Pr.West.3. Przez wejście wcho-
dziło się do niewielkiego przed-

U góry: wejścia do chodnika komunikacyjnego (poterny) i jego zakręt; 
u dołu: prusińska poterna, widok w kierunku schronu Pr.West.2; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Szkic odcinka taktycznego Pr.West; niestety, dawny układ transzei jest nie-
możliwy do zilustrowania, gdyż fortyfikacje polowe zostały splantowane  

Fragment części czołowej schronu 
Pr.West.4 z elementami mocowania 
kazamaty; 
fot. Jarosław Leszczełowski

sionka, po prawej znajdował się 
właz do poterny, a po lewej drzwi 
do pomieszczenia pogotowia. 
Za tym ostatnim było stanowi-
sko bojowe osłonięte kazamatą 
pancerną. Obsługa ckm mogła 
prowadzić ogień w kierunku za-
chodnim, kontrolując drogę Pru-
sinowo – Nakielno.

15
Odcinek Pr.West. 
Połączone poterną schrony na-

leżały do odcinka taktycznego 
Pr.West., czyli Prusinowo Zachód. 
Schrony tego odcinka znajdują się 
na otwartym terenie na zachód 
od drogi Prusinowo – Nakielno. 
Ruiny obiektów fortyfikacyjnych 
otoczone są polami uprawnymi. 
Ich położenie można zidentyfi-
kować, gdyż stanowią swojego 
rodzaju wyspy porośnięte lasem 
lub zaroślami. Oglądanie czę-

ści schronów nie jest możliwe 
w okresie wegetacji roślin. Poru-
szając się wzdłuż drogi do Rutwi-
cy, przyjrzymy się najciekawszym 
obiektom. Uparty turysta może 
odwiedzić wszystkie schrony, 
ale trzeba wybrać odpowiedni 
czas, żeby nie deptać upraw. 
Na schemacie podałem współ-
rzędne GPS wszystkich bunkrów, 
natomiast podczas wędrówki od-
wiedzimy tylko niektóre z nich. 
Łącznie odcinek obejmował 
8 obiektów bojowych, schrony 
dowodzenia i obserwacyjny oraz 
dwa bunkry pozorne. 

Mijamy zagajnik z parą schro-
nów i po 400 metrach marszu 
drogą znajdziemy się na północ-
nym skraju kolejnego zagajnika. 
Skręcamy w  prawo i  idziemy 

powierzchnia 
oporowa pły-

ty stropowej

powierzchnia 
oporowa pły-

ty czołowej

kotwa mo-
cująca płytę 
czołową

kotwa mo-
cująca płytę 
czołową
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80 metrów skrajem lasku. Przed 
nami widać kępę drzew oddaloną 
o 130 metrów, a na południe od 
niej kolejną wysepkę krzewów. 
Tam kryje się schron o oryginal-
nej sygnaturze Pr.West.4 (GPS: 
53.21811, 16.30317), który jest 
zniszczony wybuchem, jednak 
ruiny wciąż warte są odwiedze-
nia. W części czołowej widoczne 
są elementy mocowania (kotwy 
i powierzchnie oporowe) kaza-
maty pancernej 5P7, która osła-
niała stanowisko ogniowe cięż-
kiego karabinu maszynowego 
(ckm). W schronie było ponadto 
pomieszczenie pogotowia (dziś 
bardzo zrujnowane) oraz przed-
sionek z wyjściem awaryjnym. 
Nad strzelnicą obrony wewnętrz-
nej widnieją oryginalne sygnatury 
i rok budowy obiektu (Pr.West.4, 
E/a/22, 1935). 

Wracamy na drogę do Rutwicy, 
którą przemierzymy dalszych 300 
metrów. Po lewej stronie drogi, 
w odległości około 60 metrów, 
znajduje się schron o domyśl-
nej sygnaturze Pr.West.8 (GPS: 
53.21907, 16.29554). Jest to moc-
no zniszczony bunkier wzniesio-
ny w 1935 r. Składał się z przed-
sionka i izby bojowej chronionej 
niegdyś płytą stalową ze strzel-
nicą. Grubość ścian wynosiła 100 
cm (odporność B1). 

200 m na zachód od obiek-
tu Pr.West.8 znajduje się schron 
pozorny, czyli obiekt który miał 
wprowadzać w błąd przeciwnika. 
Na północ od Prusinowa wznie-
siono trzy takie obiekty.

Poza trasą wędrówki leży 
niezwykle interesujący obiekt 
o sygnaturze Pr.West.14, który 
powstał w 1932 r., kiedy na od-

cinku Pr.West. nie było jeszcze 
wyspecjalizowanych bunkrów 
dowodzenia. Układ tego schronu 
(5 pomieszczeń) i ślady rozbu-
dowanej instalacji telefonicznej 
wskazywały, że pierwotnie mógł 
pełnić rolę stanowiska dowo-
dzenia. Posiadał również izbę 
bojową dla obsługi ckm, która 
mogła prowadzić ogień w kierun-
ku wschodnim. W zniszczonym 
schronie zachowało się wiele 
interesujących elementów i ory-
ginalne sygnatury wraz z rokiem 
budowy.

Przedsionek schronu Pr.West.4

Schron pozorny; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron bojowy Pr.West.14 
wzniesiony w 1932 r.; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Pomieszczenie w schronie 
Pr.West.14; po lewej liczne ślady 
rozbudowanej instalacji 
telefonicznej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

16
Schron dowodzenia
Wracamy na drogę i  idziemy 

w kierunku Rutwicy. Po około 
400 m, po prawej stronie drogi, 
zobaczymy kępę krzewów, która 
kryje ruiny bardzo zniszczonego 
schronu obserwatora artylerii 
Pr.West.9 (sygn. domyślna, GPS: 
53.221944, 16.292778). Obiekt 
jest kompletnie zrujnowany 
i zasypany. Niegdyś obiekt ten 
mieścił stanowisko obserwatora 
chronione poziomą płytą stalową 
z otworem na przyrząd optyczny. 
Ze wzgórza roztacza się impo-
nujący widok na cały odcinek 
Pr.West. Obserwator miał za-
pewnioną łączność telefoniczną 
z bateriami artylerii i schronem 
dowodzenia. Mógł obserwować 
skutki ognia i przekazywać arty-
lerzystom precyzyjne poprawki, 
zwiększając wydatnie skutecz-
ność rażenia. 

Schron dowodzenia Pr.West.11; po lewej stronie na drugim planie, widoczna 
kępa krzewów pokrywająca ruiny schronu obserwacyjnego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

ruiny schronu 
obserwacyjnego 
Pr.West.9 
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80 metrów na wschód od 
schronu obserwatora znajduje 
się znakomicie zachowany bun-
kier Pr.West.11 (sygn. oryginalna, 
GPS: 53.22222, 16.29166). Obiekt 
ten powstał prawdopodobnie do-
piero w 1936 r. jako stanowisko 
dowodzenia odcinkiem. Jego 
konstrukcja jest unikatowa w skali 
Pommernstellung, gdyż istnia-
ły jedynie dwie takie budowle, 

przy czym drugi obiekt Pr.Ost.13 
jest dziś bardzo zniszczony. 
Pr.West.11 jest schronem biernym 
o grubości ścian 100 cm. Do jego 
wnętrza prowadzi jedno wejście, 
które osłaniane było zarówno 
boczną strzelnicą zewnętrzną, jak 
też znajdującą się w przedsionku 
strzelnicą obrony wewnętrznej. 
Do przedsionka schodzimy po 
schodni. Na przeciwległej ścianie 

Przedsionek schronu Pr.West.11; 
po lewej: drzwi do izby z zestawem prycz i wyjściem awaryjnym; 
po prawej: wejście do izby załogi

Okno do przekazywania dokumen-
tów w pomieszczeniu łączności 

Pokój dowódcy w schronie dowodzenia Pr.West.11; 
 fot. Jarosław Leszczełowski

Wyjście awaryjne schronu 

Wejście do schronu Pr.West.11; 
po lewej zewnętrzna strzelnica; 
fot. J. Leszczełowski

nisza skrzynki 
dystrybucyjnej 
łączności telefo-
nicznej

strzelnica obrony 
wewnętrznej 
i sygnatury 
schronu 

okno do 
przekazywania 

dokumentów

miejsce na aparat 
telefoniczny

drzwi do izby 
pogotowia

elementy 
mocowania 
pryczyoświetlenie napowietrzanie

znajduje się otwór wspomnianej 
strzelnicy, a nad nim sygnatury 
obiektu P.West.11 i E/a/?. Cen-
tralną część bunkra stanowiły: 
przedsionek, pomieszczenie 
pogotowia ze strzelnicą oraz 
znajdujący się za nim pokój do-
wódcy. Prawe skrzydło budowli 
stanowiło niewielkie pomiesz-
czenie z  wyjściem awaryjnym 
i zestawem prycz dla żołnierzy 

(prawdopodobnie dla telefoni-
stów) oraz izba łączności. W tej 
ostatniej znajdowało się dwoje 
drzwi – do pomieszczenia po-
gotowia oraz do pomieszczenia 
z wyjściem awaryjnym. Izba ta 
połączona była też z pokojem 
dowódcy za pomocą okna do 
przekazywania dokumentów bo-
jowych (rozkazów i meldunków). 
Lewe skrzydło schronu stanowiły 
dwa pomieszczenia z pryczami 
dla załogi schronu dowodzenia, 
a  ponadto niewielka izba ze-
wnętrznej obrony wejścia.

Z miejsca, w którym się znajdu-
jemy, rozciąga się widok na pano-
ramę wsi Rutwica (Harmelsdorf), 
w której zimą 1944 r. kwaterowali 

podchorążowie szkoły artylerii 
z Bornego Sulinowa. Żołnierze 
ci obsadzili potem schrony i oko-
py Wału Pomorskiego. Według 
relacji dawnych mieszkańców 
w miejscowej szkole urządzono 
wtedy duży magazyn pancerfau-
stów. 8 lutego 1945 r. piechota 
radziecka, po przebiciu fortyfi-
kacji Pommernstellung, opano-
wała wieś, lecz jeszcze tego sa-
mego dnia z Rutwicy wyrzucił ją 
niemiecki kontratak. Toczyły się 
więc tam zacięte walki zakoń-
czone zwycięstwem Rosjan. Po 
ich wkroczeniu wieś była pusta, 
gdyż wcześniej opuścił ją tabor 
z ludnością cywilną.
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Ciekawostka

Sztukasy Rudela na przedpolach Wału Pomorskiego
28 stycznia 1945 r. na lotnisku w Mirosławcu wylądowały samoloty 

Junkers Ju 87 G2 Stuka z legendarnym dowódcą Hansem U. Rude-
lem, który zdobył już sławę jako „niszczyciel 
czołgów”. Była to jednostka SG 2 „Immelmann”. 
Samoloty wyposażone były w pary działek 37 
mm podwieszanych pod skrzydłami. Najbardziej 
skutecznym pilotem był Rudel, który przez lata 
wojny zniszczył ponad 500 czołgów. Grupa lot-
nicza Rudela atakowała radzieckie czołgi, które 
operowały w rejonie Wałcza, Człopy i Trzcianki. 
On sam opuścił mirosławieckie lotnisko 7 lutego, 
by następnego dnia z częścią swoich maszyn 
atakować rosyjskie czołgi nad Odrą. Podczas 
walki z ciężkim czołgiem IS2 Rudel został trafiony 
przez artylerię przeciwlotniczą i stracił nogę. Woj-

na niczego nie nauczyła tego 
człowieka, gdyż do końca życia 
gloryfikował Hitlera, zapomina-
jąc o jego zbrodniach. Uważał 
się za rycerza, który walczył 
z bolszewizmem. Napaści na 
inne kraje Europy nie pasowały 
do tej tezy. W Argentynie, do-
kąd wyemigrował, nadal działał 
w organizacjach nazistowskich.

Ciekawostka

Początki wsi Rutwica (Harmelsdorf)  

Według hipotezy prof. Paula van Niessena 
pierwotna nazwa wsi brzmiała Hermannsdorf 
i miałaby upamiętniać wielkiego mistrza zakonu 
krzyżackiego Hermanna von Salzę. Hipoteza ta 
nie ma jednak oparcia w źródłach. Odrzucić nale-
ży również pojawiające się tu i ówdzie twierdze-
nie, jakoby wieś wymieniono w księdze ziemskiej 
z 1337 r. Później w 1373 r. w kolejnym dokumen-
cie wymieniono Castrum Hermansdorf, czyli 
zamek w Hermansdorfie, ale i w tym przypadku 
chodziło o inną miejscowość. Hermansdorf poja-
wił się też na liście wsi, które spustoszyły wojska 
polskie w 1435 r. W tym przypadku również nie 
mamy pewności, czy chodziło o Rutwicę. 

Pierwsza pewna informacja o wsi pochodzi z zapisów w księgach 
grodzkich poznańskich z 1462 r. Niejaki Jurga Colm, właściciel wsi 
Nakielno i Rutwica (zapewne lennik von Wedlów), został pozwany do 
sądu przez sołtysa Głupczyna w powiecie nakielskim za poczynione 
mu szkody. W 1490 r. kmieć Andrzej z Harmesterp (z Rutwicy) został 
zraniony w Nakielnie poprzez uderzenie drewnianym krzesłem przez 
zakonnika augustianina ze Szczecinka. Była to druga pewna średnio-
wieczna wzmianka o Rutwicy. 

Analiza późniejszych zapisów wskazuje, że Rutwica od początku 
swego istnienia związana była z rodem von Wedlów z Tuczna, którzy 
w XVI w. przyjęli nazwisko Tuczyńskich i to prawdopodobnie z ich 
inicjatywy powstała ta miejscowość.

Rutwica, widok ze schronu Pr.West.11; 
fot. Jarosław Leszczełowski

17
Lutowe walki
Kontynuujemy wędrówkę, idąc 

utwardzoną drogą w kierunku 
Rutwicy. W południowej części 
wsi znajdują się liczne budynki 
gospodarcze dawnej posiadłości 
ziemskiej. Po ich minięciu skrę-
camy w lewo i przechodzimy na 
wschodni skraj miejscowości. 
Droga skręca łagodnym łukiem 
na południowy wschód. Po pra-
wej mijamy jezioro, następnie 
rozwidlenie dróg z dziewiętna-
stowieczną kapliczką. Wybieramy 
drogę prowadzącą na południe 

Hans Rudel z makietą 
czołgu T34;  
fot. donhollway.com

Junkers Ju 87 Stuka tzw. 
Kanonenvogel, 
fot. Bundesarchiv, 101I655597604 

i po 150 metrach dotrzemy do 
leśniczówki Rutwica. W  tym 
miejscu omówimy walki, któ-
re rozegrały się na odcinkach 
Pr.Ost., Pr.West, Gall. i Strau.Nord 
w dniach 29 lutego 1945 r. 

Na odcinku od Strączna do 
Tuczna broniły się dwa pułki Dy-
wizji „Märkisch Friedland”. 1 Pułk 
Podchorążych zajmował pozy-
cje od Tuczna do wschodniego 
skraju Lasu Rutwickiego, a 3 Pułk 
Podchorążych bronił się na od-
cinkach Pr.West i Pr.Ost. Żołnie-
rze ci byli uzbrojeni w karabiny 
samopowtarzalne i maszynowe Stylizowany herb 

Wedlów według 
Ottona Huppa
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kach Pr.Ost i Pr.West. Lepiej było 
zaatakować Las Rutwicki (niem. 
Harmelsdorfer Strauheide) po-
łożony na wschód od Prusino-
wa, gdyż o zmroku można było 
skrycie zbliżyć się do fortyfikacji 
i zaskoczyć obrońców. Ponadto 

natarcie można było pogłębić 
w kierunku na Zdbowo i Lubiesz 
oraz dalej na Mirosławiec, omi-
jając jezioro Bytyń. 

2 lutego 1945 r. radziecka 61 
Armia skoncentrowała pewne siły 
na podstawach wyjściowych do 
ataku na Las Rutwicki. O świcie, 
wśród panujących ciemności, 
piechota w sile około batalionu 
podkradła się do pierwszej linii 
okopów. Rosjanie zaskoczyli 
obrońców i zajęli dwie linie tran-
szei oraz kilkanaście schronów 
bojowych. Niemiecki opór jednak 
tężał i nacierającym nie udało się 
osiągnąć toru kolejowego. Cały 
dzień upłynął na zaciekłej strze-
laninie. Dowództwo radzieckie 
nie zdawało sobie chyba sprawy 
z sukcesu i nie wzmocniło odpo-
wiednio udanego ataku piechoty. 
Na dodatek 61 Armia przystąpiła 
właśnie do przekazywania swoich 
pozycji 47 Armii, co było powo-
dem pewnego zamieszania.

Tymczasem dowódca niemiec-
kiej Dywizji „Märkisch Friedland” 
doskonale zdawał sobie spra-
wę z zagrożenia, jakie rysowało 
się w Rutwickim Lesie. 3 lutego 
sztab dywizji starannie przygo-
tował kontruderzenie. Piechotę 
z 3 Pułku Podchorążych wsparło 
14 samobieżnych dział szturmo-
wych, które 30 stycznia przyby-
ły transportem kolejowym do 
Mirosławca. Atak zakończył się 
sukcesem i 3 Pułk Podchorążych 
ponownie obsadził umocnienia 
w Rutwickim Lesie. 

Gdyby dowództwo rosyjskie 
wykazało więcej determinacji 
i przerzuciło w to miejsce od-
wody i artylerię, Wał Pomorski 
zostałby przebity już 2 lutego. 
Niestety, wyjątkowa okazja zo-
stała zmarnowana.  

W nocy z 2 na 3 lutego pod-
oddziały 61 Armii zostały zluzo-
wane przez 77 Korpus z 47 Armii. 
W Lesie Rutwickim pozycje za-
jęła 234 Dywizja Strzelecka, a na 
wschód od niej, od Prusinowa do 
Strączna, rozłożyła się 328 Dywi-
zja Strzelecka. Obydwa radzieckie 
związki taktyczne ruszyły do na-
tarcia 5 lutego rano. Piechota 234 
Dywizji Strzeleckiej opanowała 
kilka schronów w Lesie Rutwic-
kim, a 328 Dywizja wdarła się do 
pierwszej linii transzei na północ 
od Prusinowa. Niemcy jednak 
kontratakowali i  tego samego 
dnia wyrzucili Rosjan z Lasu Ru-
twickiego, a 6 lutego odtworzyli 
linię obrony w rejonie Prusinowa. 

Dopiero 8 lutego doszło do 
przełamania obrony niemieckiej 
w tym rejonie. O 10.00 na nie-
mieckie pozycje spadła lawina 
ognia i żelaza. Strzelała radziecka 

oraz kilkaset pancerfaustów. Mo-
gli liczyć też na skromne wsparcie 
artylerii, której brakowało amuni-
cji i paliwa.

Już 29 stycznia 1945 r. w oko-
licy Dzikowa i Gostomi pojawiło 
się 14 radzieckich czołgów T34, 
na ich pancerzach tłoczyli się 
uzbrojeni w pepesze fizylierzy. 
Czołgi wywołały panikę w Nie-
kursku, przewaliły się przez Go-
stomię i zbliżały się do linii zajętej 
przez wysunięty pododdział puł-
ku podchorążych, który w białych 
strojach maskujących zalegał na 
polu. Wtedy doszło do niespo-
dziewanego ataku niemieckich 
samolotów typu Junkers Ju 87 G2 
Stuka, które uzbrojone były w ar-
maty przeciwpancerne 37 mm. 
Junkersy stacjonowały wtedy 

Kontratak w Rutwickim Lesie według 
wspomnień podchorążego Elmara Krabbe

Pod dowództwem kpt. Hoffmanna nasz pluton ruszył do kontrataku 
na rosyjskie pozycje. Po ośnieżonym lesie, przez nieskończenie dłu-
gą przesiekę prowadziło nas działo szturmowe. Wtedy dowódca wozu 
otworzył właz i zawołał „Panie kapitanie! Kończy mi się paliwo!” Prośby 
kapitana skłoniły go jednak do ostrożnej jazdy. Nagle rozległ się okrzyk 
„Hurra!”. Dowódca działa zachował zimną krew. Nakazał jazdę pełnym 
gazem i stojąc we włazie, strzelał z pistoletu maszynowego do Rosjan 
ubranych w futrzane czapki. W ten sposób zadanie zostało właściwie 
wykonane. Przepędziliśmy Rosjan i rozjechaliśmy ich tabory. Na pozycji 
znaleźliśmy ich koniki pociągowe, a na jednym wozie parującą jeszcze 
fasolę. [za Lindenblatt T., Pommern 1945]

w Mirosławcu i należały do grupy 
Immelmann dowodzonej przez 
legendarnego pułkownika Ru-
dela. Dwa T34 zostały zniszczo-
ne, a reszta radzieckich czołgów 
rozpierzchła się, szukając ukry-
cia w folwarkach Papowo i Ługi 
Wałeckie. Następnego ranka (30 
stycznia) sześć czołgów i kom-
pania fizylierów zajęły Prusinów-
ko, przepędzając ubezpieczenia 
pułku podchorążych. Czołgi te 
ruszyły w stronę umocnień Wału 
Pomorskiego, ostrzeliwując Pru-
sinowo i Rutwicę. Po napotkaniu 
zdecydowanego oporu wycofały 
się. Było to tak zwane rozpozna-
nie walką, które pozwoliło przy-
gotować kolejny atak. 

Rosjanie nie zamierzali atako-
wać przez otwarte pole na odcin-

Działo StuG III; pojazdy 
tego typu uczestniczyły 
w kontrataku 3 lutego 
1945 r.; 
fot. theworldwars.net

Radziecka piechota w natarciu; 
fot. RIAN archive, 613474 
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artyleria, w tym osławione wy-
rzutnie rakiet zwane katiuszami.

Potem ruszyła piechota. 234 
Dywizja Strzelecka nacierała 
w kierunku Strzalin (na północ-
ny zachód), natomiast 328 Dy-
wizja Strzelecka atakowała, mając 
w pierwszym rzucie dwa pułki – 
1107 i 1105. Ten pierwszy posuwał 
się na zachód od drogi grunto-
wej Prusinowo – Rutwica. Przed 
skrajem lasu zatrzymał go na 
pewien czas ogień broni maszy-
nowej ze schronów pozycji Gall., 
lecz ze względu na powodzenie 
atakującej przez Las Rutwicki na 
Strzaliny 234 Dywizji Strzeleckiej 
załogi tych schronów wycofały 
się na Zdbowo, gdyż zagrażało im 
odcięcie. 1105 Pułk Strzelecki 328 
Dywizji Strzeleckiej natknął się na 
twardą obronę w rejonie Wro-
niej Góry. Niemiecką piechotę 
wspierało przez pewien czas 20 
mm czterolufowe, samobieżne 
działko przeciwlotnicze. Przewa-
ga Rosjan była jednak miażdżą-
ca. Około południa pułk przebił 
Wał Pomorski, a wieczorem zajął 
Rutwicę. 328 Dywizja Strzelec-

ka dotarła do torów kolejowych 
w rejonie Nagórza, ale nie udało 
się jej zdobyć schronów na pół-
noc od Strączna. 

Do wieczora 8 lutego powstał 
więc wyłom w  umocnieniach 
Pommernstellung, w który Rosja-
nie wprowadzili kolejną dywizję 
(132 Dywizja Strzelecka). 9 lutego 
w wyniku kontrataku Niemcy na 
krótko odzyskali Rutwicę, ale na 
likwidację wyłomu nie było już 
szans. Powstrzymano natomiast 
dalszy ruch radzieckiej 47 Armii 
na Mirosławiec, który właśnie ata-
kowała od północnego wschodu 
1 Armia Wojska Polskiego. Spo-
wolniono więc zamykanie się 
kleszczy wokół Wałcza, jednak 
wyłomy dokonane na północ 
od Jeziora Dobre przez Polaków 
oraz w rejonie Prusinowa i Ru-
twicy przez Rosjan zdecydowały 
o losie tego miasta. 

18
Gallberge 
i Las Rutwicki
Miano odcinka Gall. nawiązy-

wało do nazwy grupy wzgórz 

20 mm Flakvierling 38 na ciągniku SdKfz 7/1; działko wspierało 
obronę niemiecką na północ od Prusinowa; 
fot. militaryimages.netmilitaryimages.net

Gallberge. W  literaturze doty-
czącej tych fortyfikacji nazwę tę 
tłumaczy się jako Góry Galów. 
Wprawdzie niemiecki odpowied-
nik takiej nazwy brzmiałby Gallier 
Berge, ale nie jest wykluczone, że 
jest to prawidłowa etymologia. 
Nazwa mogła być związana z za-
pomnianą dziś lokalną legendą 
o starożytnym obozowisku Ga-
lów. 

Miano Strau.N. pochodzi od 
niemieckiej nazwy lasu Strauch-
heide lub Harmelsdorfer Strau-
chheide. Polski odpowiednik Las 
Rutwicki nawiązuje do tej drugiej 
wersji. Na międzywojennych ma-
pach widnieje jeszcze inna nazwa 
tego kompleksu – Gutsforst Stib-
be, czyli Las Majątku Ziemskiego 
w Zdbowie.

Niestety, rozmiar niniejszego 
przewodnika nie pozwala na 
precyzyjne omówienie wędrówki 
obejmującej wszystkie schrony 
odcinków Gall. i Strau.N. (odcinek 
Strau.W. leży na obszarze gminy 
Tuczno). Zamiast tego omówi-
my najciekawsze elementy po-
szczególnych budowli, podając 
ich współrzędne GPS.

Zwiedzanie dwóch odcinków 
rozpoczynamy przy leśniczów-
ce Rutwica. Kierujemy się drogą 
gruntową na południe. Po 900 
metrach marszu dotrzemy do 
lasu po lewej stronie drogi. Jego 
skrajem wiedzie słabo rozjeż-
dżona droga, w którą skręcamy. 
Po kilkuset metrach zamienia się 
w leśną ścieżkę, a po około 1 km 
dotrzemy do cypla lasu, na któ-
rym znajduje się pierwszy schron. 
Następne obiekty będziemy od-
szukiwać, idąc przez wysoko-
pienny las w kierunku południo-

wo-zachodnim. Korzystając ze 
współrzędnych GPS, łatwo odna-
leźć te obiekty. Teren północnej 
części odcinka Gall. porośnięty 
jest jeżynami, co utrudnia wę-
drówkę. Potem jeżyny zastępują 
paprocie. Na obszarze odcinka 
Strau.N. rosną ogromne jagodni-
ki, wśród których dobrze widocz-
ne są schrony bojowe. Wędrując 
po tym lesie, możemy też sko-
rzystać z licznych dróg, ścieżek 
i przesiek.

Schron Gall.9 
(GPS: 53.21361, 16.28861)

Obiekt jednosektorowy skła-
dający się z  przedsionka, izby 
pogotowia oraz stanowiska 
ogniowego ckm w kazamacie 
o grubości płyt stalowych 100 
mm. Obiekt bardzo zniszczony. 
Najlepiej zachował się przedsio-
nek z wyjściem awaryjnym. Nad 
strzelnicą obrony wewnętrznej 
widnieje sygnatura Gall.9. Od-
porność schronu B1.

Schron Gall.8 
(GPS: 53.21333, 16.28722)

Obiekt jednosektorowy, wy-
budowany w 1936 r. Składał się 
z przedsionka oraz izb dla druży-
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ny piechoty i bojowej dla obsługi 
ckm. Dość dobrze zachowane 
są przedsionek i pomieszczenie 
dla drużyny piechoty. Po wysa-
dzeniu strop izby bojowej usta-
wił się w pozycji pionowej, co 
nadaje obiektowi spektakularny 
wygląd. W przedsionku znajduje 
się wyjście awaryjne oraz nisze 
na sprzęt saperski i telefonicz-
ną skrzynkę dystrybucyjną. Przy 
otworze strzelnicy znajdziemy 
napis z  oryginalną sygnaturą 
i rokiem budowy – Gall.8, 1936. 
W pomieszczeniu dla drużyny 
opisane są rury wentylacji gra-
witacyjnej, rura piecowa, nisze na 
oświetlenie i aparat telefoniczny.  
Odporność schronu B1. 

Schron Gall.6 
(GPS: 53.21250, 16.28555)

Sygnatura domyślna. Obiekt 
jednosektorowy i  jednoizbowy, 
starego typu wzniesiony w 1932 r. 
(może nawet w 1931 r.). Stano-
wisko ogniowe chronione było 
płytą stalową o grubości 4 cm. 
Ściany odlane z betonu na sza-
lunku z blachy falistej. Schron jest 
dziś kompletnie zniszczony. 

Schron Gall.5 
(GPS: 53.21055, 16.28444)

Sygnatura domyślna. Schron 

Gallberge; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Szkic odcinków Gall. i Strau.N

Wejście do Gall. 9; 
fot. Jarosław
Leszczełowski

Ustawiony pionowo strop 
izby bojwej schronu Gall.8;

bierny przeznaczony do obser-
wacji artyleryjskiej wzniesiony 
w 1935 r. Wyposażony niegdyś 
w kopułę pancerną obserwatora 
typu 44P8. Schron jest mocno 
zrujnowany i częściowo zasypa-
ny. Warto zwrócić uwagę na ele-
wację wejściową, gdzie oprócz 
wejścia, otworów wentylacyjnych 
i wyprowadzenia linii telefonicz-
nych znajduje się zewnętrzne 
stanowisko obserwatora (drugie 
w  tym schronie). Obserwator 
lokował się w jego niszy i zamy-
kał stalowe drzwiczki za sobą. 
Podczas prowadzenia obserwacji 
poza obrys schronu wystawała 
tylko jego głowa. Odporność 
schronu B1. 

Schrony o domyślnych sygna-
turach Gall.4 (GPS: 53.20916, 
16.28444) i Gall.3 (GPS: 53.20861, 
16.28388) nie wymagają wiele 
uwagi, gdyż są mocno zniszczo-
ne. Były to małe jednosektorowe 
(Gall.4 – jednoizbowy; Gall.3 – 
dwuizbowy) obiekty o odporno-
ści B1.

Znacznie bardziej interesujący 
jest kolejny schron o domyślnej 
sygnaturze Gall.2 (GPS: 53.20861, 
16.28361). Ten duży obiekt po-
wstał w latach 1936-1937 i skła-

dał się aż z sześciu pomieszczeń: 
przedsionka, izby dla żołnierza 
dyżurującego przy strzelnicy ze-
wnętrznej, izby dla drużyny pie-
choty, pokoju dowódcy, węzła 
łączności oraz izby bojowej dla 
obsługi ckm. Niestety, ten nie-
zwykle interesujący obiekt jest 
bardzo zniszczony. Uwagę zwra-
ca elewacja wejściowa pomalo-
wana na ciemnobrunatny kolor 
maskujący. Na ścianie znajdują 
się oryginalne obudowy otworów 
wentylacyjnych, kanał kominowy 
i nisza z wyprowadzeniem kabli 

telefonicznych. Najbardziej efek-
towna jest jednak zewnętrzna 
strzelnica ochrony wejścia, któ-
rej ambrazura ma stopniowa-
nie przeciwrykoszetowe. Obok 
otworu strzelniczego znajduje 
się szczelina do prowadzenia 
obserwacji. 

Schron Gall.1A 
(GPS: 53.20666, 16.28111)

Obiekt jednosektorowy skła-
dający się z przedsionka, izby dla 
drużyny piechoty oraz pomiesz-
czenia bojowego dla obsługi ckm. 
Odporność klasy B1. Zniszczeniu 
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Elewacja wejściowa schronu Gall. 5; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Zewnętrzna strzelnica obrony wejścia do schronu Gall.2 
z charakterystycznym stopniowaniem przeciwodpryskowym; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu dowodzenia Gall.2 
pomalowana na maskujący, brunatny kolor; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wyprowadzenie kabli 
telefonicznych na 
elewacji wejściowej 
schronu dowodzenia 
Gall.2

Fragment elewacji wejściowej schronu Gall.2 
ze stalową obudową rury wentylacyjnej 
i przewodem kominowym

stanowisko obserwatora 
zewnętrznego

przewód 
kominowy

obudowa wylotu 
wentylacji

Wejście ze schodnią, schron Gall.1A

uległa izba bojowa, ale znako-
micie zachowane są przedsio-
nek i pomieszczenie dla drużyny 
piechoty. Znajdziemy tam wyjście 
awaryjne, typowe nisze i wyraźne 
opisy. Nad strzelnicami obrony 
wewnętrznej widnieją oryginalne 
sygnatury Gall.1A i E/a/9.   

Schron Gall.1 
(GPS: 53.20666, 16.28138)

Jest to jedyny obiekt dwusek-
torowy na odcinku Gall. Stanowi-
ska ogniowe ckm osłaniane były 
przez dwie płyty stalowe 2P7. Do 
wnętrza prowadzi jedno wejście. 
Na elewacji wejściowej znajdują 
się wyloty wentylacji osłonięte 
siatką drucianą oraz wyprowa-
dzenie kabla telefonicznego. Nad 
strzelnicą obrony wewnętrznej 
widnieją sygnatury Gall.1 i E/a/8.  
Przedsionek i  izba dla drużyny 
piechoty są dobrze zachowane. 
W izbie znajduje się para drzwi 
prowadzących do dwóch po-
mieszczeń bojowych oraz typo-
we nisze, wyloty i rury głosowe 
z opisami. 

Schron Strau.N.13 
oraz Strau.N.12 
(GPS: 53.20416, 16.28138) 
i (GPS: 53.20333, 16.28138).

 Dwa lekkie, jednoizbowe 
schrony o odporności C zacho-
wane w  dość dobrym stanie. 
W obydwu przypadkach na ścia-
nie czołowej znajdują się napisy 
z sygnaturami i rokiem budowy 
1936.  

Schron Strau.N.11  
(GPS: 53.20138, 16.28111) 

Lekki obiekt jednosektorowy 
składający się z przedsionka, izby 
dla drużyny piechoty oraz po-
mieszczenia bojowego dla obsłu-
gi ckm. Odporność klasy C. W tyl-
nej części posiada stanowisko 
dla obserwatora zewnętrznego. 
Wnętrze schronu jest zniszczo-
ne. Uwagę zwraca świetnie za-
chowane wyjście awaryjne. Nad 
strzelnicą broni ręcznej napis 
z sygnaturą Strau.N.11. 
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Widok na część czołową 
schronu Gall.1A; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Doskonale zachowane wyjście 
awaryjne ze schronu Strau.N.11;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Zewnętrzne stanowisko  
obserwatora;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Część czołowa schronu 
Strau.N.13; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wnętrze izby dla drużyny piechoty schronu Gall.1; 
widoczne są drzwi do pomieszczeń bojowych;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu Strau.N.11; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Rura głosowa umożliwiająca 
komunikację między drużyną 
piechoty a obsługą ckm; 
schron Gall.1A

nisza instalacji 
telefonicznej

otwory drzwiowe 
do pomieszczeń bojowych

nisza na 
oświetlenie

rury 
głosowe

Schron Strau.N.9  
(GPS: 53.19805, 16.28000) 

Obiekt jednosektorowy o od-
porności B1, który umożliwiał 
prowadzenie ognia w kierunku 
rozwidlenia dróg. W elewacji wej-
ściowej bardzo dobrze zacho-
wane stanowisko obserwatora 
zewnętrznego. Schron składał 
się z przedsionka, izby dla druży-
ny piechoty oraz pomieszczenia 

bojowego. Pomimo znacznego 
stopnia zniszczenia porośnięty 
mchem bunkier wygląda malow-
niczo. Zachowana oryginalna sy-
gnatura Strau.N.9. 

Schron Strau.N.6  
(GPS: 53.19555, 16.28027) 

Lekki schron (odporność C) 
składający się z  przedsionka, 
izby dla drużyny piechoty oraz 
pomieszczenia bojowego, które 
jest stosunkowo małe i zajmuje 
prawy narożnik w przedniej czę-
ści obiektu. Dobrze zachowane 
wyjście awaryjne w przedsionku. 
Nad strzelnicami broni ręcznej 
napisy z sygnaturami i datą bu-
dowy Strau.N.6. i 1936. 

Schrony Strau.N.3 i Strau.N.1  
(GPS: 53.19250, 16.28055) 
(GPS: 53.19222, 16.28055) 

Lekkie obiekty jednoizbowe 
o odporności C. Sygnatury ory-
ginalne nie zachowały się. 

W tym miejscu kończymy wę-
drówki obejmujące znaczny frag-
ment Wału Pomorskiego, który 
położony jest na terenie obecnej 
gminy wiejskiej Wałcz.
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Wyjście awaryjne schronu 
Strau.N.6;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu 
Strau.N.3;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu Strau.N.6; fot. Jarosław Leszczełowski

Miasto Wałcz

Schron Strau.N.9;  
fot. Jarosław 
Leszczełowski
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Na wschód od Wałcza

Nad 
Dobrzycą

Ostrowiec
Kąpielisko 

i gród
Odcinek 

Be.

Jezioro
Karasiowe

Pomnikowe 
modyfikacje

Przy szosie

5 schronów
na przesmyku

3

5

2

6

1

7

4

8

Znajdujące się na terenie gminy miejskiej Wałcz obiekty Wału 
Pomorskiego należą do najciekawszych i najbardziej spektaku-
larnych fortyfikacji opisywanych w tym przewodniku. Wędrując 
ulicami miasta, poszukamy historycznych pamiątek związanych 
z dawnym Pommernstellung i walkami, jakie rozgrywały się 
w okolicach Wałcza. Odwiedzimy też miejscowe muzea oraz 
zwiedzimy kilka zabytków położonych w pobliżu naszej trasy.

Pierwszą wycieczkę rozpoczniemy we wsi Ostrowiec, która 
leży wprawdzie na terenie gminy wiejskiej Wałcz, ale jest dosko-
nałym miejscem, z którego wygodnie jest rozpocząć wycieczkę 
po fortyfikacjach Wału Pomorskiego, które broniły dostępu do 
miasta od wschodu.

1
Ostrowiec
Wycieczkę rozpoczniemy na 

skrzyżowaniu we wsi Ostrowiec. 
Szosę krajową nr 22 przecina tam 
droga wiodąca z Witankowa pół-
nocnym skrajem nowoczesne-
go osiedla willowego, które po-
wstało w sąsiedztwie wsi. Zanim 
wyruszymy w kierunku jeziora 
Ostrowiec Wielki, przypomnimy 
podstawowe fakty dotyczące 
dziejów Ostrowca. Miejscowość 
powstała jako osada młyńska Ha-
mer na początku XVII w., a pierw-
sza o niej wzmianka pochodzi 

z 1623 r., kiedy polski szlachcic 
Remigiam Więckowski decyzją 
króla został intromitowany (sta-
ropolskie: wprowadzony w po-
siadanie) do młynów we wsi Ha-
mer i Budy, leżących w starostwie 
wałeckim. Ponad dwadzieścia lat 
później Anna Zaleska scedowa-
ła młyn Hamer małżeństwu wa-
łeckich mieszczan. W 1659 r. za 
zgodą króla, szlachcic i żołnierz 
Jan Czarnołęcki zakupił tartak 
i folusz (napędzane kołem wod-
nym urządzenie do zagęszczania 
płótna) w Ostrowcu, za które dał 
3000 florenów, deklarując jed-

Dawny młyn w Ostrowcu; pocztówka z lat trzydziestych XX w. 
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nocześnie przejęcie wszelkich 
obciążeń leżących na tych obiek-
tach. Czarnołęcki brał udział 
w obronie Malborka przed Szwe-
dami, a zakup młynów w Ostrow-
cu za korzystną cenę był nagrodą 
za wierną służbę Rzeczypospo-
litej. W 1678 r. Jan Czarnołęcki 
scedował dożywotnio młyn we 
wsi Hamer Janowi Wentlantowi, 

Ciekawostka

Wrak w Dobrzycy

Wczesną wiosną 1945 r., podczas 
walk o Ostrowiec, rzekę próbował 
sforsować niemiecki pojazd opan-
cerzony. Było to w miejscu, gdzie 
dziś przebiega droga prowadzą-
ca do ośrodka wypoczynkowego 
Caritasu nad jeziorem Łubianka. 
Niemiecki kierowca - mechanik 
źle ocenił przeszkodę i wóz utknął 
w rzecznym mule na dziesięciole-
cia. Pojazd, który został wydobyty 
z rzeki dopiero w latach pięćdziesiątych XX w., do dziś wzbudza 
emocje wśród pasjonatów historii walk na Wale Pomorskim, a jego 
części znajdują się podobno w prywatnych zbiorach lub muzeach.

Wykonane w latach pięćdziesiątych XX w. zdjęcie pozwala ziden-
tyfikować ten pojazd jako artyleryjski wóz obserwacyjny Pz.Beob.
Wg. III (Panzerbeobachtungswagen III). Wóz tego typu umożliwiał 
bezpieczne poruszanie się obserwatorów artyleryjskich, wspierających 
działania samobieżnej artylerii pancernej. Wyprodukowano 262 takie 
pojazdy. Załoga liczyła pięć osób: obserwator, pomocnik obserwa-
tora, kierowca-mechanik i dwóch radiooperatorów. Pojazd powstał 
na bazie starego niemieckiego czołgu Panzerkampfwagen III. Na 
obracanej wieży, zamiast działa, zamontowano karabin maszynowy 
MG34. Z boku zaś przyspawano stalową rurę, która była jedynie atrapą 
działa. Ten charakterystyczny element widoczny jest na zdjęciu wraku 
z Ostrowca. Wóz był bogato wyposażony w aparaturę do obserwacji 
i łączności. Do współdziałania z bateriami samobieżnych haubic słu-
żyła typowa radiostacja pokładowa, która miała zasięg ok. 5 km. Co 
ciekawe, w haubicach były zamontowane głośniki, co umożliwiało 
załogom słuchanie informacji przekazywanych przez obserwatorów 
bez używania słuchawek radiostacji.

Zdjęcie wraku wozu obserwacji ar-
tyleryjskiej, który utknął w Dobrzycy 
w Ostrowcu; autor zdjęcia nieznany

a ten ostatni gospodarzył tam 
w latach 1673-1716. Później na 
mocy cesji przekazano osadę ro-
dzinie Kegel, która gospodarzyła 
w Ostrowcu aż do lat dwudzie-
stych XIX w. Właściciele młyna 
byli jego wieczystymi dzierżaw-
cami, gdyż licząca 16 chałup wieś 
była własnością króla, najpierw 
polskiego, a po 1772 r. pruskiego. 

Młyn był najważniejszym obiek-
tem gospodarczym we wsi aż do 
1945 r., niestety, jego budynek 
nie dotrwał do naszych czasów. 
Ostatnimi właścicielami młyna 
była rodzina Sasse, której grobo-
wiec można obejrzeć na starym 
cmentarzu w Ostrowcu.

Na przełomie stycznia i lutego 
1945 r. w Ostrowcu (wówczas 
Sagemühl) zbiegały się dwie li-
nie obronne. Oprócz biegnącego 
na wschód od Ostrowca Wału 
Pomorskiego, Niemcy przygo-
towali umocnienia ciągnące 
się wzdłuż rzeki Dobrzycy, od 
Ostrowca przez Wiesiółkę do 
wsi Dobrzyca. Była to północna 
część pierścienia fortyfikacji po-
lowych osłaniających od północy 
twierdzę Piła. 22 stycznia odcinek 
Dobrzyca – Ostrowiec został ob-
sadzony przez 1 Pułk Podchorą-
żych z Bornego Sulinowa (1 FR) 
pod dowództwem majora Be-
ringa. Front obrony tego pułku 
skierowany był początkowo na 

północ. 29 stycznia Niemcy zo-
stali zaskoczeni pojawieniem się 
rosyjskich czołgów na ich tyłach. 
Sowieckie maszyny parły wzdłuż 
drogi krajowej nr 10 (wówczas 
104) na Wałcz. 1 FR musiał szybko 
zmienić front obrony na połu-
dniowy. Tego samego dnia na 
zagrożony odcinek przybył 94 
Batalion Alarmowy Koszalin (94 
BAK), którym dowodził major 
Noske. Stanowisko dowodzenia 
tego pododdziału znajdowało 
się w Ostrowcu. Już 31 stycznia 
1945 r. Rosjanie niespodziewanie 
zaatakowali odcinek szosy Ostro-
wiec – Wałcz jednak zostali od-
parci. Nacisk czerwonoarmistów 
na tzw. przedmoście w Ostrowcu 
nie ustawał. Wieczorem 94 BAK 
i 1 FR wycofały się z tej wsi, która 
przez kilka następnych dni pozo-
stawała „ziemią niczyją”, by 3 lu-
tego ostatecznie zostać zajętą 
przez Rosjan.

Armia Czerwona w Ostrowcu. 
Wspomnienia Kazimiery Kapeckiej

Ciągle panował duży ruch wojska sowieckiego na drodze do Jastrowia. 
Szyby były powybijane, a okna pozabijane deskami. Brak było wyposa-
żenia i żywności. Pierwszej nocy, zaledwie ułożyliśmy się do snu, a już 
usłyszeliśmy walenie w  okna. Ktoś wrzeszczał po rosyjsku: „Otwie-
raj! Otwieraj! Gospodarzu, macie tam dziewczynki!” Dobijający się do 
okien sołdaci byli jednak dość ostrożni, gdyż w budynku szkoły mieści-
ła się komendantura NKWD. Kiedy oni złapali żołnierza na rabunku lub 
gwałtach, rozstrzeliwali na miejscu. Można było się nawet zwracać do 
nich o pomoc lub poskarżyć się na rabunki dokonywane przez ruskich 
żołnierzy. Ojciec nie otworzył drzwi, gdyż wiedział, że sołdaty nie będą 
strzelać w  obawie przed NKWD. Powiedział im żeby odeszli. Potem 
chodzili od domu do domu, szukając młodych kobiet, które chowały 
się za meblami i w piwnicach.
Ruscy żołnierze nie zrobili polskim osadnikom poważniejszej krzywdy. 
Kilka rodzin okradziono. We wsi było zresztą bezpieczniej, gorzej na 
koloniach. Kto tam mieszkał, tracił wszystko. Sołdaci zabierali wszystkie 
zwierzęta i nawet co lepsze ubranie.
Pewnego dnia widziałam, jak funkcjonariusz NKWD zatrzymał na ulicy 
ruskiego żołnierza, który dokonał jakichś kradzieży. Polacy prosili: „Nie 
można zabijać za takie głupstwo. Nie zabijaj pan. Wojna się skończyła”. 
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2
Kąpielisko i gród
Od skrzyżowania we wsi idzie-

my ulicą w kierunku zachodnim. 
Droga ta doprowadzi nas do pół-
nocnego brzegu jeziora Ostro-
wiec Wielki. Znajduje się tam ką-
pielisko i plaża, z której roztacza 
się piękny widok na jezioro. 

Kontynuując marsz drogą 
prowadzącą na zachód, wzdłuż 
północnego brzegu jeziora, po 
500 metrach znajdziemy się na 
wysokości porośniętego lasem 
wzgórza, które położone jest 
po północnej stronie drogi. Na 
wzgórzu znajduje się dawne gro-
dzisko, które badacze utożsamia-
ją z obiektem o nazwie Debris, 

Kąpielisko nad jeziorem 
Ostrowiec Wielki; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Pas bagien ciągnący się na wschód od fortyfikacji odcinka taktycznego Be.; 
na widocznych po prawej zalesionych wzgórzach znajdują się pozostałości 
tych fortyfikacji;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Pobojowisko w Ostrowcu w 1945 r. 
Wspomnienia Kazimiery Kapeckiej

We wsi, lasach i na polach walała się broń różnego typu. Karabiny, pi-
stolety, granaty i pancerfausty. Sami zakopaliśmy pięć karabinów, które 
walały się w naszym gospodarstwie. Broń ta leżała na ziemi, więc bali-
śmy się, że ktoś ją weźmie i użyje. Kiedy potem władze zbierały broń od 
ludzi, to wykopaliśmy karabiny i oddaliśmy. Jeden z kilkuletnich chłop-
ców zabawiał się, rzucając pancerfausty na szosę, żeby sprawdzić, czy 
wybuchną. W końcu jeden eksplodował, raniąc chłopcu nogi. Dzieciak 
trafił do szpitala, na szczęście wrócił tam do zdrowia.
Pewnego dnia do wsi przyjechali polscy żołnierze, którzy mieli usunąć 
niewypały w  całej okolicy. Przez pewien czas zakazali mieszkańcom 
opuszczać wieś. Następnie zaczęli wysadzać niewypały. Zlekceważyli-
śmy te zakazy i poszliśmy do lasu. Wtedy zaczęły się eksplozje i odłam-
ki świstały nam nad głowami. Pochowaliśmy się za drzewami i nic nam 
się na szczęście nie stało.
W naszym ogrodzie przez kilka lat stał zniszczony czołg rosyjski, któ-
rego lufa skierowana była wprost na nasze okna. Potem zabrali go 
do  Wałcza. Pewnego dnia poszłam z  koleżanką do lasu na grzyby. 
W  oddali zobaczyliśmy, że leży tam jakiś żołnierz. Przed nim stał na 
nóżkach karabin maszynowy, zwrócony prosto na nas. Przez chwilę 
myślałyśmy, że chce do nas strzelać. Kiedy jednak zbliżyliśmy się do 
niego, okazało się, że jest martwy. Zabrali go później na cmentarz żoł-
nierzy radzieckich.

Ciekawostka

Gród Debris

Wczesnośredniowieczny gród 
miał znakomite walory obronne, 
gdyż od północy i zachodu oble-
wały go wody Dobrzycy. Wysokość 
wałów sięgała 23 metrów. Kiedy 
w 1303 r. podpisywano dokument 
lokacyjny Wałcza, obiekt ten był  
już opuszczony. 

Badacze historii Wałcza są zgod-
ni, że grodzisko to wymieniono 
w akcie założycielskim miasta jako gród Debris. Historyk niemiecki 
Franz Schultz zwrócił też uwagę, że nazwa grodu nawiązywała do 
rzeki Dobrzycy.

Badania dawnego grodu prowadzone zarówno w okresie między-
wojennym, jak też w latach sześćdziesiątych XX w., nie przyniosły 
jednak wiele materiału zabytkowego. Odnajdywano głównie frag-
menty naczyń glinianych, kawałki kości, węgiel drzewny i kamienie 
krzemienne, co może wskazywać, że był to tzw. gród ucieczkowy, 
w którym ludność z otwartych osad ukrywała się tylko w okresie 
zagrożenia wrogim najazdem.

W okresie międzywojennym miejscowa ludność określała to miejsce 
jako „Röwerberg”, co na współczesny niemiecki można przetłumaczyć 
jako „Räuberberg”, czyli Góra Zbójców. Nazwy te wskazują, że wokół 
tego miejsca krążyły niegdyś legendy o złych zbójcach napadających 
na karawany kupieckie, lecz nie dotrwały one do naszych czasów. 

Grodzisko Debris na zdjęciu z okre-
su międzywojennego, kiedy tereny 
nad Dobrzycą nie były zalesione

Ten jednak wyjął pistolet i strzelił żołnierzowi w głowę. Byłam zaszo-
kowana i przerażona. Innym razem ruski żołnierz zatrzymał dziewczy-
nę i zabrał jej rower. Wracała do wsi zapłakana. Wtedy zatrzymał się 
przy niej wojskowy gazik. Rosjanie wypytali ją, co się stało, następnie 
dogonili złodzieja i  zastrzelili. Pochowali go w  rowie przydrożnym. 
Po latach ktoś umieścił nad mogiłą napis z  makabrycznym żartem: 
„Tu spoczywa ruski rowerzysta”.

wymienionym w 1303 r. w akcie 
lokacyjnym Wałcza (patrz ramka). 
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3
Nad Dobrzycą
Po drugiej, południowej stro-

nie drogi ciągną się w kierunku 
południowym, aż do Jeziora 
Karasiowego, rozległe bagna. 
Latem ich powierzchnia pokryta 
jest bujną roślinnością. Mokradła 
są doskonale widoczne z naszej 
drogi. W 1945 r. stanowiły one 
naturalną barierę dla czołgów 
i piechoty radzieckiej. Na wzgó-
rzach położonych na zachód od 
tych podmokłych terenów znaj-
dowały się fortyfikacje polowe 
i  nieliczne schrony żelbetowe 
Wału Pomorskiego. Kontynuuje-
my marsz w kierunku północno-
zachodnim, żeby po 60 metrach 
dotrzeć do niewielkiego parkingu 
przeznaczonego dla członków 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Na zachód od niego wznosi się 
strome wzgórze, na szczycie któ-
rego położone są ruiny schronu 
bojowego Be.15 (GPS: 53.30222, 
16.51194) Nazwa schronu jest 

domyślna, gdyż nie zachowały 
się jakiekolwiek napisy. Zresztą 
wszystkie symbole bunkrów tego 
odcinka mają domyślny charakter. 
Przyjąłem oznaczenia zapropo-
nowane przez autora licznych 
publikacji o Pommernstellung – 
Marcina Dudka. Na szczyt wznie-
sienia prowadzi wąska ścieżka. 
Schron Be.15 składał się niegdyś 
z izby bojowej oraz przedsion-
ka. Dziś jest kompletnie zrujno-
wany. Ze wzgórza roztacza się 
imponujący widok na zakole Do-
brzycy i pozostałości dawnego 
mostu. To wyjątkowo malowni-
cze miejsce. Bunkier umożliwiał 
prowadzenie ognia w kierunku 
południowo-wschodnim, wzdłuż 
drogi do Ostrowca, natomiast 
żołnierze w okopach mogli sku-
tecznie ostrzeliwać most, po któ-
rym zostały jedynie pale wbite 
w dno rzeki. 

Pozostałości mostu 
przez Dobrzycę; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Strop schronu Be.15;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Ruiny schronu Be.14

Elewacja wejściowa schro-
nu Be.11 nad Jeziorem 
Karasiowym

Skrzynka dystrybucyjna 
instalacji telefonicznej z 
oryginalnym opisem: Ver-
teiler; schron Be.11

Nisza na lampę oświetleniową 
z oryginalnym opisem 
w schronie Be.11; 
fot. Jarosław Leszczełowski

4
Odcinek Be.
Naszym kolejnym celem bę-

dzie para zrujnowanych schro-
nów położonych na wyniosłości 
terenowej po wschodniej stro-
nie pasa bagien. Powracamy na 
drogę z Ostrowca, która skręca 
ostro na południe. Po 100 me-
trach prowadzi na południowy 

zachód. Opuszczamy ten trakt, 
udając się przez las na południe. 
Ruiny schronów o  domyśl-
nych sygnaturach Be.14 (GPS: 
53.30000, 16.51277) i Be.13 (GPS: 
53.29944, 16.51277) odszukamy, 
śledząc przebieg transzei lub wy-
korzystując współrzędne GPS. 
Obydwa schrony o odporności 
B1 dysponowały przedsionkiem 
i izbą dla obsługi ckm. Ich zało-
gi we współdziałaniu z piechotą 
broniącą fortyfikacji polowych 
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mogły skutecznie uniemożliwiać 
przeprawę przez bagna. Bunkry 
są dziś mocno zniszczone.

W większości publikacji przy-
jęło się oznaczać ten odcinek 
Wału Pomorskiego symbolem 
Be., którego znaczenie jest nie-
znane. Nie ma też pewności, czy 
to prawidłowe oznaczenie, gdyż 
w żadnym z 15 schronów przy-
pisywanych do tego odcinka nie 
zachowała się oryginalna sygna-
tura. Badacze fortyfikacji zakła-
dają, że odcinek Be. rozciągał 
się od Dobrzycy do północne-
go brzegu jeziora Chmiel Mały. 

Obszar ten miał znakomite 
walory obronne, gdyż od połu-
dniowego brzegu Dobrzycy do 
końca odcinka ciągnie się pasmo 
trudnych do przebycia bagien 
i jezior, a ich zachodnie wysokie 
brzegi nadawały się do budowy 
fortyfikacji. Wzniesione w latach 
1932-1935 schrony bojowe oraz 
umocnienia polowe pozwalały 
skutecznie zablokować wrogie 
wojska, które atakowałyby Wałcz 
od wschodu. Główny wysiłek 
obronny odcinka należało skupić 
przy szosie nr 22 oraz na prze-
smyku między pasmem bagien 
a jeziorem Chmiel Mały, przez 
który prowadziła droga do Witan-

kowa i Dobina. Ruch wojsk pan-
cernych możliwy był tylko wzdłuż 
wspomnianej szosy i przez prze-
smyk. Z tego powodu ten ostatni 
został przecięty głębokim rowem 
przeciwczołgowym, a drogę nr 
22 zablokowano niewidoczną 
dziś zaporą przeciwczołgową. 
Spośród 16 schronów całego 
odcinka aż 12 rozmieszczono 
w pobliżu tych dwóch najbardziej 
zagrożonych miejsc. Dobrze za-
chowana pierwsza linia okopów 
biegła wysoką skarpą położoną 
na zachód od pasma bagien i je-
zior. Druga linia rowów strzelec-
kich, ze względu na bliskość te-
renów miejskich, jest dziś niemal 
niewidoczna. Dobrze zachowały 
się natomiast rowy łączące oby-
dwie linie transzei.

Stosunkowo trudno odpowie-
dzieć na pytanie, jakie wojska ob-
sadzały odcinek Be. na przełomie 
stycznia i  lutego 1945 r., kiedy 
toczyły się boje o Wałcz. Jak już 
wiemy, na przedpolach Wału Po-
morskiego w rejonie Ostrowca 
broniły się 1 Pułk Podchorążych 
(1 FR) Dywizji „Märkisch Friedland” 
i  94 Batalion Alarmowy Koszalin 
(94 BAK). Obie te jednostki wyco-
fały się stąd wieczorem 31 stycz-
nia, by zająć schrony bojowe nad 

jeziorami Raduń i Dybrzno (94 
BAK) oraz na południowy zachód 
od Wałcza (1 FR).

Główna pozycja ze schrona-
mi obsadzona była przez pod-
oddziały z wałeckiego garnizo-
nu, lecz nie ma pewności przez 
które. Spotyka się opinię, że ze 
względu na trudno dostępny te-
ren odcinek był obsadzony przez 
batalion Volkssturmu przybyły ze 
Stargardu. Częściowo potwierdza 
to relacja pułkownika Neumanna, 
który znalazł się w tym miejscu, 
dowodząc kompanią szkolną 
strzelców wyborowych: 

Członkowie Volkssturmu […] 
byli niewystarczająco ubrani. 
Niektórzy nosili półbuty i  lekkie 
cywilne płaszcze, chociaż była 
zima. Okopy były rozmyte przez 
opady śniegu i deszczu. Ludzie 
człapali w niewyobrażalnym bło-
cie w złym obuwiu. Ich uzbroje-
nie stanowiła stara broń wszelkiej 
maści: niemiecka, francuska i ho-
lenderska. Każdy miał więc inną 
amunicję.

Pułkownik zwolnił tych męż-
czyzn z  zajmowania pozycji 
w okopach i przydzielił im za-
dania amunicyjnych, łączników 
oraz zaopatrzeniowców. Odcinka 
Be. broniły więc raczej oddziały 
piechoty z garnizonu Wałcz (np. 
wspomniani strzelcy wyborowi) 
wspierane jedynie przez niepo-
siadający wartości bojowej Volks-
sturm. Według autorów niektó-
rych publikacji, schrony w rejonie 
szosy do Jastrowia zajęli dobrze 
wyszkoleni żołnierze z batalionu 
karabinów maszynowych majora 
Lamprechta. 

Obrońcy odcinka Be. odpierali 
ataki Rosjan 31 stycznia, 2 i 8 lu-

Schron Be.10; widok od czoła; 
fot. Jarosław Leszczełowski

5
Jezioro Karasiowe
W dalszej wędrówce kierować 

będziemy się na południe, wzdłuż 
wysokiego, zachodniego brzegu 
pasma bagien. Leśna roślinność 
na tym obszarze nie utrudnia 
marszu nawet latem. Pomocne 
dla orientacji będą współrzędne 
schronu Be.12 (GPS: 53.29388, 
16.51222) i  przebieg transzei, 
wzdłuż której można wędrować.  

Wybudowany w 1935 r. schron 
Be.12 położony jest w pobliżu 
północnego skraju Jeziora Ka-
rasiowego. Obsługa ckm mogła 
skutecznie ostrzeliwać żołnie-
rzy nieprzyjaciela, przeprawia-
jącego się przez ten zbiornik. 
Był to obiekt jednosektorowy 
o odporności B1, składający się 
z przedsionka oraz izby mieszkal-
no-bojowej. Schron jest, nieste-
ty, kompletnie zniszczony. Nie-
opodal znajdują się fundamenty 
schronu typu Ringstand 58c, 
którego budowy nie ukończono.

Do kolejnego, dość dobrze 
zachowanego schronu, dotrze-
my, idąc wzdłuż brzegu jezio-
ra. Bunkier B.11 (GPS: 53.29055, 
16.51361) jest podobnego typu 
jak dotychczas zwiedzane, jed-
nak jego obecny stan jest o wiele 
lepszy. To samo można powie-
dzieć o położonym nieco dalej 
na południe schronie B.10 (GPS: 
53.28972, 16.51444).

Jednosektorowe obiekty B.11 
i B.10 (rok budowy: 1935) mają 
dobrze zachowane elewacje 
wejściowe i  czołowe, jednak 

tego. Opuścili pozycję dopiero 10 
lutego, zagrożeni oskrzydleniem 
od północy.
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Ciekawostka

Hermann Löns
Niemiecki pisarz i poeta. Urodził się w 1866 r. 

w Chełmnie jako syn nauczyciela gimnazjal-
nego. Jego rodzina spędziła kilka lat w Wał-
czu, gdzie Hermann uczęszczał do gimnazjum. 
Potem studiował na Uniwersytecie w Münster, 
naukę jednak przerwał z powodu nadużywa-
nia alkoholu. Odtąd z powodzeniem pracował 
jako dziennikarz. Pomysły jego dzieł literackich 
powstawały podczas długich samotnych wę-
drówek po lasach. W latach 1909-1914 napisał 
swoje najważniejsze książki. Zasłynął też jako 
pisarz ojczyźniany, badacz natury i myśliwy. 
Kiedy w 1914 r. wybuchła wojna, Löns zgłosił 
się do wojska. Odrzucił ofertę służby jako ko-
respondent wojenny, gdyż chciał walczyć na 
pierwszej linii frontu. Zginął we wrześniu 1914 r. 
w bitwie pod Marną.

pozbawione są niemal wszyst-
kich elementów metalowych. 
Wyrwano m.in. strzelnice obrony 
wewnętrznej, niszcząc komplet-
nie ścianki oddzielające przed-
sionki od izb bojowych. W oby-
dwu schronach zachowały się 
natomiast niektóre nisze wraz 
z oryginalnymi opisami. Uwagę 
zwracają te w przedsionkach: na 
telefoniczną skrzynkę rozdzielczą 
(Verteiler) oraz na karabin maszy-
nowy (MG Nische).

6
Pomnikowe
modyfikacje
Zaledwie kilkadziesiąt me-

trów na południe od schronu 
B.10 przebiega bardzo ruchliwa 
szosa nr 22. Pozostaniemy na jej 
północnej stronie. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych XX w. u wlotu 
leśnej drogi prowadzącej do Je-
ziora Karasiowego ustawiono ka-
mienny obelisk, który upamiętniał 
walki radzieckiej 47 Armii. Napis 
na tablicy pamiątkowej brzmiał: 

W pierwszych dniach lutego 
1945 r. radziecka 47 Armia współ-

działając z 1 Armią Wojska Pol-
skiego przełamała w tym miejscu 
Wał Pomorski i okrążyła Wałcz 
od północy.

Treść inskrypcji nie odpowia-
dała prawdzie, gdyż w rzeczywi-
stośc1 Armii Czerwonej nie uda-
ło się przebić odcinka Be., który 
opanowano bez walki po wyco-
faniu się obrońców. W 2018 r. 
w  wyniku sugestii IPN jakoby 
pomnik propagował ideologię 
komunistyczną, nadleśnictwo 

Zdemontowana tablica

Pozbawiony tablicy głaz; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Powojenny pomnik z orłem;
fot. Jarosław Leszczełowski

Pomnik Hermanna Lönsa; lata trzydzieste XX w.; 
udostępnił Witold Lewandowski

i władze gminy zdemontowały 
tę tablicę. Decyzja ta wywołała 
liczne dyskusje. Sprawę opisy-
wała prasa lokalna. Dziś możemy 
obejrzeć jedynie granitowy głaz 
(GPS: 53.28894, 16.51497).   

Około 250 metrów na połu-
dniowy zachód, przy tej samej 
szosie, znajduje się inny pomnik. 
Na wielkim granitowym głazie 
widnieje biały orzeł bez korony 

i napis: Gospodarzymy ziemią 
naszych praojców. Taką formę 
nadano temu monumentowi 
po zakończeniu II wojny świa-
towej, gdyż pierwotnie obelisk 
ten upamiętniał niemieckiego 
pisarza Hermanna Lönsa (patrz 
ramka), który mieszkał przez kilka 
lat w Wałczu. Pomnik został więc 
nieelegancko przerobiony.

Hermann Löns; 
fot. de.wikipedia.org
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7
Przy szosie
Zachowując ostrożność (dro-

ga krajowa nr 22 jest bardzo ru-
chliwa!), przechodzimy na drugą 
stronę szosy. Niemal naprzeciwko 
pomnika bez tablicy położone 
jest niewielkie wzgórze, na któ-
rym znajdują się ruiny schronu 
dla obserwatora artyleryjskiego 
Be.B (GPS: 53.28833, 16.51527). 
Obiekt o odporności B1 jest dziś 
bardzo zniszczony. Stanowisko 
obserwatora chroniła niegdyś 
płyta stalowa z  otworem na 
peryskop. Schron ten odgrywał 
bardzo ważną rolę podczas walk 
w lutym 1945 r., gdyż obserwator 
artyleryjski przekazywał informa-
cje i poprawki bateriom artylerii 
niemieckiej, mającym stanowiska 
ogniowe w okolicy Schlossmühle 
i Stadtmühle (dziś Kołatnik). Sku-
teczny ostrzał artyleryjski pozwo-
lił udaremnić trzy rosyjskie natar-
cia w rejonie odcinka Be.

Żeby dotrzeć do schronu bo-
jowego Be.8 (GPS: 53.28861, 
16.51694) musimy się kierować na 
wschód, obchodząc od południa 
niewielkie bagno przylegające do 
szosy. Be.8 jest najbardziej intere-

Ruiny schronu obserwacyjnego 
Be.B; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Kopuła trójstrzelnicowa 3P7 dla 
ckm MG08; niestety, elementy tego 
typu nie zachowały się na Wale 
Pomorskim

Schron Be.8, widok od czoła; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wnętrze dwusektorowego schronu 
Be.8;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu bojowego Be.8; 
fot. Jarosław Leszczełowski

sującym obiektem na odcinku Be. 
Zacznijmy od tego, że sygnatura 
schronu Be.8 może być orygi-
nalna, gdyż na ścianie schronu 
zachował się bardzo niewyraźny 
napis, którego początkową część 

można odczytywać jako Be.8. 
Brak jest jednak pewności, gdyż 
litery są niewyraźne. Skrót Be. 
nie odnosi się raczej do obiek-
tów terenowych w pobliżu od-
cinka, co może oznaczać, że źle 
interpretujemy ten napis. W wielu 
publikacjach przyjęto ten skrót, 
a numeracje innych schronów 
odcinka odpowiednio dostoso-
wano. 

Głównym zadaniem schro-
nu było kontrolowanie ogniem 
karabinów maszynowych szosy 
numer 22 przy współdziałaniu 
z załogą bunkra Be.11. Z powodu 
bardzo zniszczonej części czoło-
wej bunkra trudno dziś określić 

jego funkcjonalność. Dysponował 
on trójstrzelnicową kopułą pan-
cerną 3P7. Zachował się jeden 
z gwintowanych trzpieni mocu-
jących. Ofiarą złomiarzy nie padły 
na szczęście stalowe boki po-
mieszczenia z kopułą pancerną. 
Niejasne jest przeznaczenie dru-
giego pomieszczenia bojowego. 
Mogło to być stanowisko obser-
watora artyleryjskiego przykryte 
poziomą płytą pancerną lub też 
izba obsługi drugiego ckm z pio-
nową płytą pancerną ze strzel-
nicą. Nie zachowały się jednak 
ślady mocowania takiej płyty. 

Elewacja wejściowa, przedsio-
nek i izba żołnierska są w lepszym 
stanie, choć zostały mocno zde-
wastowane i pozbawione wielu 
elementów metalowych. Uwagę 
zwraca wyjście awaryjne, brak jest 
natomiast oryginalnych opisów 
nisz i elementów instalacji.

Poza trasą naszej wycieczki 
leży inny obiekt dwusektorowy, 
którego zadaniem była obrona 
szosy Jastrowie – Wałcz. Schron 
Be.9 (GPS: 53.28611, 16.51055) 

zniszczone drugie pomieszcze-
nie bojowe lub dla obserwatora 
z kopułą pancerną

trzpień mocujący 
kopułę pancerną

łukowata ściana 
oporowa kopuły 
pancernej

stalowe boki pomieszczenia 
z kopułą pancerną
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wzniesiono w 1935 r. Znajduje się 
on przy szosie w odległości 550 
metrów od miejsca, w którym się 
jesteśmy (patrz szkic odcinka Be.). 
Ten zrujnowany obiekt posiadał 
niegdyś dwie izby bojowe chro-
nione kazamatami pancernymi 
5P7. Zachowały się ich kotwy mo-
cujące. Widoczne są też pionowe 
i poziome płaszczyzny oporowe 
tych kazamat. Przypomnijmy, że 
kazamata to dwie płyty pancerne 
(czołowa i stropowa), które chro-
niły obsługę ckm.

Idąc wzdłuż transzei, w kie-
runku południowym i trzymając 
się skarpy górującej nad pasmem 
mokradeł, odnajdziemy dwa 
bardzo zniszczone schrony Be.7 
(GPS: 53.28805, 16.51750) i Be.6 
(GPS: 53.28583, 16.51777). Były to 
typowe budowle dla tego odcinka 
wzniesione w 1935 r. Składały się 
z przedsionka i izby bojowej dla 
obsługi ckm.

Ruiny schronu Be.6;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Ruiny schronu Be.9;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Ruiny schronu Be.4 na wzgórzu;   
fot. Jarosław Leszczełowski

Wnęka obserwatora w elewacji 
wejściowej schronu Be.4; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Studzienka instalacji telefonicznej 
znajdująca się w pobliżu schronu 
Be.4;  
fot. Jarosław Leszczełowski

8
5 schronów 
na przesmyku
Od schronu Be.6 pójdziemy 

przez las w kierunku południo-
wo-zachodnim. Dotrzemy w ten 
sposób do utwardzonej dro-
gi prowadzącej do Witankowa, 
która doprowadzi nas do rejo-
nu przesmyku między pasmem 
bagien a jeziorem Chmiel Mały. 
W latach 1932-1935 zbudowa-
no tam 5 schronów bojowych 
i wykopano głęboki rów prze-
ciwczołgowy.

Wędrujemy drogą w kierunku 
południowo-wschodnim, do 
miejsca o współrzędnych GPS: 
53.28308, 16.51802. Wchodzimy 
do lasu po lewej stronie drogi, 

by odnaleźć schron bojowy Be.4 
(GPS: 53.28333, 16.51861). Zanim 
dotrzemy do tego obiektu, na-
tkniemy się na wykop, w którym 
miał powstać schron typu Tobruk, 
oraz wybetonowaną studzienkę 
łącznicy telefonicznej. 

Be.4 wybudowano w 1935 r. 
w klasie odporności B1. Składał 
się z przedsionka, izby dla druży-
ny piechoty oraz pomieszczenia 
bojowego dla obsługi ckm, która 
prowadziła ogień wzdłuż drogi 
do Witankowa. Rzadkością w tym 
rejonie Wału Pomorskiego jest 
wnęka obserwatora zewnętrz-
nego, która znajduje się na tylnej 
ścianie schronu. Pomimo znacz-
nego stopnia zniszczenia tego 
obiektu wnęka ta zachowała się 
do dziś. 

80 metrów na północ położo-
ne są ruiny mniejszego obiektu 
Be.5 (GPS: 53.28388, 16.51861), 
który składał się z  przedsion-
ka i  izby bojowej. Jest on dziś 
całkowicie zniszczony. Powstał 
w 1935  r. w klasie odporności 
B1. Obsługa ckm kontrolowała 
ogniem leżący poniżej teren ba-
gienny, współdziałając z załogą 

bunkra Be.6. Ruiny schronu po-
łożone są malowniczo na wzgó-
rzu dominującym nad leżącymi 
poniżej moczarami. 

Kilkadziesiąt metrów na zachód 
od obydwu schronów biegnie 
rów przeciwczołgowy. Odcinek 
rowu przylegający do jeziora 
Chmiel Mały jest dziś wypełniony 
wodą. Woda miała prawdopo-
dobnie wypełniać cały rów, gdyż 
stanowiłoby to trudniejszą do po-
konania przeszkodę dla czołgów 
atakujących od strony Witankowa 
i Dobina. 
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Wracamy na utwardzoną dro-
gę, żeby udać się wzdłuż rowu 
strzeleckiego w rejon północne-
go brzegu jeziora Chmiel Mały. 
Znajdują się tam trzy ostanie 
schrony bojowe odcinka Be. 

Położony najbliżej drogi obiekt 
bojowy Be.3. (GPS: 53.28222, 
16.51750) miał podobną kon-
strukcję do znajdującego się 
po drugiej stronie traktu schro-
nu Be.4. Obsługa ckm również 
mogła ostrzeliwać przebiegają-
cą przez przesmyk drogę ze wsi 
Witankowo. Schron ten jest dziś 
kompletnie zrujnowany. W oby-
dwu obiektach Be.3 i Be.4 były 
pomieszczenia dla drużyny pie-
choty, więc odpoczywający tam 
żołnierze mogli w razie potrzeby 
wzmocnić obronę przesmyku lub 
wykonać kontratak. 

Na północnym brzegu jeziora 
Chmiel Mały znajdują się ponad-
to ruiny dwóch schronów star-
szego typu Be.1 (GPS: 53.28222, 
16.51527) i Be.2 (GPS: 53.28166, 
16.51666), które wzniesiono 
w 1932 r. Były to lekkie obiekty 
jednokomorowe z płytami stalo-
wymi o grubości 4 cm. Charak-

Rekonstrukcja autorstwa Roberta Marka Jurgi; 
schron przypominający konstrukcją obiekty Be.1 i Be.2 wzniesione w 1932 r.; 
w jednokomorowym bunkrze znajdowały się prycze żołnierskie, żeliwny 
piecyk, urządzenie wentylacyjne oraz inne wyposażenie; stanowisko ognio-
we dla umieszczonego na lawecie fortecznej ckm MG08 chronione było 
płytą stalową (grubość 4 cm) ze strzelnicą i szczeliną obserwacyjną; półkoli-
ste ściany żelbetowe wykonano z wykorzystaniem szalunku z blachy falistej  

Ślady szalunku z blachy falistej 
na ścianie schronu Be.2; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Ruiny schronu Be.2; na drugim 
planie widać jezioro Chmiel Mały; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Ciężki karabin maszynowy MG08

Rów przeciwczołgowy; u góry 
odcinek wypełniony wodą;  
fot. Jarosław Leszczełowski

terystyczną cechą tych budowli 
są ślady blachy falistej, używanej 
jako szalunek. Warto obejrzeć 
przede wszystkim schron Be.2, 
który jest lepiej zachowany i pięk-
nie położony na wysokim brzegu 
jeziora.

Jezioro Chmiel Mały;  
fot. Jarosław Leszczełowski
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Podczas wycieczki odwiedzimy najbardziej interesujące obiek-
ty wchodzące w skład wałeckich fortyfikacji Wału Pomorskiego. 
Wśród nich wyróżniają się trzy unikatowe budowle typu B-Werk 
(dzieło o odporności B).

Dodajmy, że tytuł tej wycieczki jest nieprecyzyjny. Wpraw-
dzie w powszechnym użyciu są określenia Grupa Warowna 
„Cegielnia” oraz Grupa Warowna „Marianowo”, lecz tylko ta 
pierwsza obejmująca dwa B-Werki jest mianem adekwatnym. 
Grupa Warowna to oryginalnie Werkgruppe, czyli grupa dzieł 
o odporności B. Tymczasem na odcinku Mariensee znajduje 
się tylko jeden obiekt tego typu. „Cegielnia” i „Marianowo” nie 
są nazwami oryginalnymi, ale od kilkudziesięciu lat są używane 
przez pasjonatów oraz autorów publikacji książkowych.

1
Schrony nad jeziorem
Chmiel Mały
Wycieczkę rozpoczniemy, idąc 

drogą wiodącą przez wschodni 
brzeg jeziora Chmiel Mały. Po 
300 metrach droga ta zakręca 
na wschód, oddalając się od 
brzegu. Po następnych kilkunastu 
metrach dotrzemy do solidnego 
leśnego traktu, który biegnie sta-
rym nasypem nieistniejącej linii 
kolejowej Wałcz – Złotów. 

Schron Ma.8 – część czołowa; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Bierny schron dla piechoty Ma.7; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron bojowy jednosektorowy 
Ma.6; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wyjście awaryjne w schronie Ma.6; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Elewacja wejściowa schronu Ma.8; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Na pobliskim dominującym 
wzgórzu umiejscowiony jest 
schron o domyślnym oznaczeniu 
Ma.8 (GPS: 53.27805, 16.51944).

Jest to stosunkowo nowo-
czesny  obiekt, różniący się od 
schronów odcinka Be. Powstał 
w 1937 r. i posiadał dwa pomiesz-
czenia: przedsionek oraz izbę 
bojową dla obsługi ckm. Część 
czołowa schronu jest zrujnowa-
na, natomiast wciąż efektownie 
wygląda elewacja wejściowa po-
malowana na maskujący kolor. 
Wejście chronione było strzelnicą 
wewnętrzną i zewnętrzną z efek-
towną stopniowaną ambrazurą.  

Kolejne schrony odszukamy, 
idąc wzdłuż linii okopów w kie-
runku południowo-wschodnim 
i wspierając się współrzędnymi 
GPS. Pierwszy z nich to bardzo 
zrujnowany, bierny obiekt, który 
oferował ukrycie i miejsce od-
poczynku żołnierzom broniącym 
fortyfikacji polowych. Schron ten 
ma domyślne oznaczenie Ma.7 
(GPS: 53.27722, 16.51833). Zbu-
dowano go w 1935 r. Grubość 
ścian żelbetowych wynosiła 
100 cm (odporność B1).

Schron bojowy Ma.6 (GPS: 
53.27666, 16.51777) wzniesiono 
w 1935 r. w klasie odporności 
B1. Mieścił trzy pomieszczenia: 
przedsionek oraz izby: żołnierską 
i bojową. Ta ostatnia osłonięta 
była płytą stalową ze strzelnicą 
o grubości 100 mm. Prowadzenie 
ognia w kierunku południowo-
-wschodnim ułatwiała zacho-
wana do dziś równia ogniowa. 
Obiekt jest bardzo zniszczony, 
ale we wnętrzu znajdziemy kilka 
standardowych nisz częściowo 
opisanych. Podobnie jak w przy-

Otwór wentylacyjny 
z osłoną

strzelnica 
zewnętrzna

wyprowadzenie 
kabla 

telefonicznego 

padku obiektu Ma.7, wejście osła-
niane było dwoma strzelnicami: 
zewnętrzną i wewnętrzną.
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2
Wiadukt i szlak
Powracamy na drogę biegnącą 

dawnym torowiskiem. Idziemy 
w kierunku południowo-zachod-
nim, aż do betonowego wiaduktu 
(GPS: 53.27591, 16.51585).  Pań-
stwową linię kolejową z Wałcza 
przez Płytnicę do Złotowa uru-
chomiono w 1914 r. Na całej dłu-
gości była to trasa jednotorowa. 
Istniała 30 lat, gdyż w kwietniu 
1945 r. rozebrali ją czerwono-
armiści. Tory wywieziono na 
wschód jako zdobycz wojenną. 
Dziś wzdłuż dawnego torowiska 
wytyczono czerwony szlak rowe-
rowy. Jest on bardzo atrakcyjny, 
gdyż biegnie w pobliżu rezerwa-
tów przyrody, przekraczając aż 
cztery rzeki. Na dawnej linii ko-
lejowej zachowało się kilka mo-
stów i bezkolizyjnych przejazdów.

Wspinamy się na skarpę wia-
duktu, a następnie idziemy dro-
gą na zachód do plaży nad je-
ziorem Chmiel Duży. Po lewej 
stronie drogi znajdują się ruiny 
dwusektorowego schronu Ma.5 
(GPS: 53.27527, 16.51444), któ-
ry wzniesiony został w 1937 r. 
w klasie odporności B1. Obiekt 
dysponował czteroma pomiesz-

Strzelnica obrony wewnętrznej 
w schronie Ma.6; 
fot. Jarosław Leszczełowski Ruiny dwusektorowego schronu 

Ma.5; po lewej fragment po-
wierzchni oporowej płyty pancer-
nej osłaniającej obsługę ckm, po 
prawej fragment stropu

Wiadukt na dawnej linii kolejowej 
Wałcz – Złotów; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Elementy infrastruktury dawnej 
linii kolejowej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Tzw. wojskowa plaża nad jeziorem Chmiel Duży; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Nieistniejący pałacyk majątku 
ziemskiego Mariensee na między-
wojennej pocztówce; folwark ten 
powstał w pierwszej połowie XIX 
w., a na mapie Daniela Gottlieba 
Reymanna z połowy tego stulecia 
widniał jako folwark Marienfeld; 
w II połowie XIX w. jego właści-
cielami byli Hermann Riemsch-
neider, a następnie Paul Balcke; 
w skład posiadłości wchodziły 
wtedy fabryka mączki ziemniacza-
nej oraz niewielka cegielnia; areał 
ziemi uprawnej liczył 260 ha 

czeniami: przedsionkiem, izbą dla 
drużyny piechoty oraz dwoma 
izbami bojowymi. Obsługi dwóch 
karabinów maszynowych mogły 
prowadzić ogień w kierunku za-
chodnim, kontrolując przesmyk 
i drogę z Wałcza. Wybudowanie 
tego schronu w 1937 r. umożli-
wiało obronę okrężną całego od-
cinka Ma. Schron jest dziś bardzo 
zniszczony.

3
Odcinek Ma.
Na północnym brzegu jezio-

ra Chmiel Duży, około 150 me-
trów od wiaduktu, położone są 
plaża i kąpielisko, które niegdyś 
należały do polskiej jednostki 
wojskowej. Rozciąga się stąd 
ładny widok na jezioro, a w od-
dali możemy dostrzec wałecką 
obwodnicę. 300 metrów dalej na 
zachód, między jeziorem a ob-
wodnicą położony był majątek 
ziemski Mariensee, od którego 
nazwy pochodzi miano odcin-
ka taktycznego. Wszystkie jego 
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schrony są bardzo zniszczone 
i tylko w jednym z nich zachowała 
się oryginalna sygnatura Ma.T. Na 
tej podstawie określono nazwę 
całego odcinka. 

Fortyfikacje odcinka Marien-
see umieszczono przed linią 
mokradeł i  jezior Chmiel Mały 
i Duży. Zbudowano je w ten spo-
sób, żeby możliwa była obrona 
okrężna. Uwagę zwraca duże 
zróżnicowanie występujących 
tam schronów. Obok bojowych, 
jedno- i dwusektorowych znajdu-
ją się tam obiekty: obserwacyjny, 
dowodzenia, bierny dla piecho-
ty oraz wybudowany w 1944 r. 
schron typu Ringstand 58c (po-
pularny Tobruk). Żeby wzmocnić 

obronę przeciwpancerną wznie-
siono też dwa schrony-garaże 
dla działek przeciwpancernych, 
przy czym jeden z nich mieścił 
również izbę bojową dla obsługi 
karabinu maszynowego. Najpo-
tężniejszym obiektem odcinka był 
oczywiście B-Werk „Marianowo” 
wyposażony w  cztery kopuły 
pancerne. Według wspomnień 
Ericha Pockrandta  oryginalna na-
zwa tego obiektu brzmiała M3 
(od Mariensee i trzech bojowych 
kopuł pancernych). Zamierzano 
zbudować tam drugi B-Werk, lecz 
ostatecznie zaniechano tego po-
mysłu.

W styczniu 1945 r. okopy i schro-
ny zostały obsadzone przez od-

działy Volkssturmu z Wałcza i oko-
licy, których wartość bojowa była 
bardzo niewielka. Według wspo-
mnień członków tej formacji na 
dwóch żołnierzy przypadał wtedy 
jeden karabin. Pod koniec stycznia 
większość członków Volkssturmu 
została zluzowana przez regular-
ne pododdziały Pułku Deutsch 
Krone, przy czym B-Werk M3 miał 
być obsadzony żołnierzami z ba-
talionu ciężkich karabinów ma-
szynowych majora Lamprechta. 
Do dyspozycji odcinka pozostał 
jedynie jeden pluton Volkssturmu. 

W  lutym 1945 r. los miasta 
rozstrzygnął się na północ od 
Jeziora Dobre i w rejonie Prusi-
nowa, gdyż tam Polacy i Rosjanie 

przebili Wał Pomorski, zaciskając 
pierścień okrążenia wokół Wał-
cza. Ataki na odcinek Ma. i są-
siedni D.Kro.Süd miały charakter 
wiązania przeciwnika walką. Nie 
były zbyt gwałtowne i odparto 
je seriami karabinów maszyno-
wych z obydwu odcinków oraz 
umiejętnie kierowanym ogniem 
artylerii 149 mm, mającej swoje 
stanowiska w rejonie Kołatnika 
(dowódca mjr Flöter). 

Opuszczamy plażę i wracamy 
na wiadukt, skąd udamy się leśną 
drogą w kierunku zachodnim.
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4
Dowodzenie
i obserwacja
Po około 200 metrach wę-

drówki leśną drogą znajdziemy 
się w  miejscu, nieopodal któ-
rego położone są dwa schrony 
– Ma.Be.St. (GPS: 53.27527, 
16.51638) i Ma.B. (GPS: 53.27527, 
16.51722). Sygnatury mają cha-
rakter domyślny, gdyż oryginalne 
nie zachowały się. Obydwa zruj-
nowane obiekty odnajdziemy bez 
problemów, idąc wzdłuż tran-
szei i wykorzystując współrzęd-
ne GPS. Wzniesiono je w 1935 r. 
w średniej klasie odporności B1. 

Schron dowodzenia Ma.Be.
St. jest dziś bardzo zniszczony, 
ale rozmiar ruiny daje wyobra-
żenie o wielkości tego obiektu. 
Składał się z kilku pomieszczeń: 
przedsionka, izb dla piechoty oraz 
łączników, węzła łączności i po-
mieszczenia dowódcy, przy czym 
te dwa ostatnie połączone były 
okienkiem służącym do przeka-
zywania dokumentacji bojowej. 

Bunkier obserwacyjny Ma.B. 
składał się z jednego pomiesz-
czenia zwieńczonego kopułą 
pancerną 9P7, w której znajdo-

Ruiny schronu dowodzenia Ma.Bf.St; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Trzpień mocujący kopułę obserwa-
cyjną 9P7 w schronie Ma.B; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Schemat kopuły 
obserwacyjnej 
piechoty z wydane-
go w 1942 r. atlasu 
pancerzy 
(Panzeratlas)  Rekonstrukcja au-

torstwa  
Roberta Marka Jurgi; 
schron Ringstand 
58c zwany popu-
larnie Tobrukiem; 
stanowisko ogniowe 
umożliwiało pro-
wadzenie ognia we 
wszystkich kie-
runkach; strzelec 
karabinu maszy-
nowego MG42 
ukryty był za stalową 
osłoną; schron tego 
typu dostawiono 
w 1944 r. do obiektu 
Ma.4, zwiększając 
jego możliwości 
obronne.

wały się cztery szczeliny obser-
wacyjne. Prowadzący obserwację 
żołnierz był więc zabezpieczony 
przed ogniem broni strzeleckiej. 
Za pośrednictwem aparatu te-
lefonicznego mógł informować 
dowództwo o sytuacji na przed-
polu linii obronnej. Obiekt jest 
dziś bardzo zniszczony, ale za-
chował się jeden z gwintowanych 
trzpieni do montażu kopuły. Wi-
doczne są też fragmenty półkoli-
stych ścian, w które wbudowana 
była kopuła.

5
Hybrydowy unikat 
Opuszczamy schron obserwa-

cyjny i wracamy na leśną drogę. 
Po 150-200 metrach marszu 
w kierunku południowo-wschod-
nim, schodzimy na prawą stronę 
drogi i  odszukujemy transze-
ję. Wykorzystując jej przebieg 
i współrzędne GPS: 53.27444, 
16.51916, odnajdziemy obiekt 
M.4, który wyróżnia się tym, że 
nie jest tylko garażem dla armaty 
przeciwpancernej, ale również 
jednosektorowym schronem 
bojowym z pomieszczeniami dla 
drużyny piechoty i obsługi ckm 
MG08. Schron powstał w 1937 r. 
w  kategorii odporności B1. 
W 1944 r. zdecydowano o wybu-
dowaniu w tym miejscu dodatko-
wego bunkra typu Ringstand 58c 
(popularny Tobruk). Ten ostatni 
zachował się do dziś w dobrym 
stanie, podczas gdy unikatowa 
hybryda garażu ze schronem bo-
jowym jest w znacznym stopniu 
zrujnowana. 

Ruiny hybrydowego schronu Ma.4; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Widok od czoła na izbę bojową 
schronu Ma.4 z widocznym miej-
scem zamontowania płyty stalowej 
ze strzelnicą; 
fot. Jarosław Leszczełowski 
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stanowisko bojowe 
z sześciostrzelnico-
wą kopułą pancerną 

Pz.W.959

stanowisko bojowe 
z sześciostrzelnico-
wą kopułą pancerną 

Pz.W.959

stanowisko obser-
watora z kopułą 

pancerną 
Pz.W.960

stanowisko bojowe 
z trójstrzelnicową 
kopułą pancerną 

Pz.W.961

2xMG42

2xMG42

MG08

ruiny bloku 
wejściowego

schody 
prowadzące 
do poterny

poterna długo-
ści około 

30 metrów

pomieszczenia górnej kon-
dygnacji części wejściowej

szyb z drabinką 
między  kondy-
gnacjami dolną 

i górną
izba dolnej kondygnacji 

drzwi 
z zapadnią

6
B-Werk M3
„Marianowo”
Do bloku wejściowego obiektu 

określanego pierwotnie nazwą 
M3, a dziś B-Werkiem „Mariano-
wo” możemy dotrzeć, idąc od 
schronu Ma.4 leśną drogą w kie-
runku południowo-wschodnim. 
Po około 500 metrach dotrzemy 
do szerokiego traktu, którym mia-
ła biec planowana przed wojną 

obwodnica Wałcza. Skręcamy 
w tę drogę, udając się w kierunku 
południowo-zachodnim. Po 150 
metrach skręcamy w leśną dro-
gę prowadzącą na zachód. Prze-
mierzamy kolejne 300 metrów, 
żeby zejść z drogi do lasu po jej 
północnej stronie. Korzystając 
z wydeptanych ścieżek, udamy 
się ok. 100 metrów na północ 
i z pomocą współrzędnych GPS: 
53.27191, 16.51897 odnajdziemy 

zasypane 
wejście do 
Pz.W.962

Rysunek Roberta Marka Jurgi

Rysunek Roberta Marka Jurgi

korytarz pro-
wadzący do 

Pz.W.962

korytarz 
prowadzący 
do Pz.W.959

strzelnica 
broni ręcznej

pokój 
dowódcy

izba 
łączności

magazyn

izby 
żołnierskie

strzelnica MG08

EB.658
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Kopuły pancerne – Międzyrzecki Rejon Umocniony; na pierwszym planie 
sześciostrzelnicowa kopuła 20P7; z tyłu kopułka wentylacyjna, kopuła ob-
serwatora artyleryjskiego oraz druga sześciostrzelnicowa kopuła 20P7; 
fot. Maciek Leszczełowski

Blok wejściowy B-Werku „Marianowo”; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Przysypane gruzem jedno 
z pomieszczeń górnej kondygnacji 
bloku wejściowego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Szyb zapadni, za którą znajdowało 
się wejście do obiektu chronione 
strzelnicą obrony wewnętrznej;  
fot. Jarosław Leszczełowski;

pokaźną ruinę bloku wejściowe-
go B-Werku „Marianowo”. Jak już 
wspomniałem wcześniej, obiekt 
M3 (GPS: 53.27191, 16.51897) 
był dziełem o odporności B (B-
-Werk), co oznaczało, że jego 
żelbetonowe ściany miały gru-
bość 1,5 metra, a kopuły pan-
cerne 250 mm.  Czyniło go to 
odpornym na ostrzał artylerii kali-
bru do 210 mm. „Marianowo” jest 
też Panzerwerkiem, czyli dziełem 
pancernym. Nazwą tą określano 
zwykle ciężkie schrony bojowe 
o odporności B1 i większej, któ-
re wyposażone były w bojowe 
kopuły pancerne. B-Werk „Ma-
rianowo” spełnia te warunki. Na 
ścianach tego obiektu zachowały 
się oryginalne sygnatury, który-
mi określano cztery najważniej-
sze elementy bloku bojowego: 
Pz.W.959 (stanowisko bojowe dla 
dwóch km MG42 z kopułą sze-
ściostrzelnicową); Pz.W.960 (sta-
nowisko obserwatora z kopułą); 
Pz.W.961 (stanowisko bojowe dla 
ckm MG08 z kopułą trójstrzel-
nicową) i Pz.W.962 (stanowisko 

bojowe z kopułą sześciostrzelni-
cową). Zastosowanie skrótu Pz.W. 
wskazuje, że obiekt określany był 
jako Panzerwerk. 

B-Werk „Marianowo” wzniesio-
no w latach 1935-1936. Składał 
się z dwóch bloków: wejścio-
wego i bojowego, które połą-
czone były poterną, czyli pod-
ziemnym chodnikiem o długości 
29 metrów. Dwukondygnacyjny 
blok wejściowy (rozmiar 12,5 m 
x 13,5 m) oznaczyłem na rysunku 
domyślną sygnaturą EB.958 (od 
niem. Eingangsblock). W  blo-
ku bojowym (rozpiętość 37 m) 
znajdowały się dwa stanowiska 
bojowe dla 4 karabinów maszy-
nowych MG42 osłonięte dwoma 
sześciostrzelnicowymi kopułami 
pancernymi typu 20P7, stano-
wisko dla ckm MG08 osłonięte 
trzystrzelnicową kopułą pancerną 
typu 2P7 oraz stanowisko obser-
watora artyleryjskiego z kopułą 
pancerną 21P7. Dostępu do tego 
bloku broniło stanowisko ognio-
we osłonięte płytą pancerną 7P7 
ze strzelnicą dla ckm MG08. Nie-

stety, żadna z wymienionych ko-
puł pancernych nie dotrwała do 
naszych czasów. 

Samodzielne zwiedzanie B-We-
rku jest niebezpieczne ze wzglę-
du na niezabezpieczoną zapadnię 
oraz oblodzenie obiektu zimą. Tu-
rysta nieobyty ze zwiedzaniem 
fortyfikacji powinien skorzystać 
z licznych ofert przewodników. 
Zwiedzanie najlepiej rozpocząć 
od bloku wejściowego EB.958. 
Jego elewacja wejściowa oraz 
pomieszczenie obrony wejścia 
są kompletnie zniszczone eksplo-
zją materiałów wybuchowych. Ze 
względu na wyburzenie niektó-
rych ścian działowych możemy 
dziś wejść bezpośrednio do po-
mieszczenia załogi obiektu. Po 
lewej stronie znajduje się klatka 
schodowa, a po prawej przysy-
pany gruzem szyb zapadni, za 
którą było niegdyś jedyne wej-
ście do B-Werku. Pozostałe po-
mieszczenia górnej kondygnacji 
zachowały się w średnim stopniu. 
Znaczną część ich powierzchni 
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Imponująca klatka schodowa w bloku wejściowym B-Werku „Marianowo”; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Pomieszczenie górnej kondygnacji 
bloku wejściowego; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Jeden z dwóch szybów ze stalową 
drabinką, które łączyły górną i dol-
ną kondygnację bloku wejściowego 

Zapadnia przed wejściem do bloku 
bojowego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Podziemny chodnik, czyli poterna 

Otwór drzwiowy łączący poternę 
z blokiem bojowym, zapadnia oraz 
po lewej dźwignia do podnoszenia 
i opuszczania ruchomej podłogi 
nad zapadnią;  
fot. Jarosław Leszczełowski

pokrywa gruz zburzonych ścian 
działowych. Pomieszczenia na tej 
kondygnacji służyły głównie ce-
lom socjalnym i obronie dostępu 
do obiektu.

Na dolnej kondygnacji bloku 
EB.958 znajdowały się maszy-
nownia, kuchnia, podręczny 
magazyn, izba opatrunkowa 
oraz sanitariaty. Między kondy-
gnacjami możemy przechodzić, 
korzystając z klatki schodowej lub 
z dwóch szybów z drabinkami. 

Aby pokonać 29 metrów pod-
ziemnego chodnika musimy 
uzbroić się w latarkę. Przed wej-
ściem do bloku bojowego znaj-
duje się bardzo niebezpieczny 

element – głęboki szyb zapadni. 
W 2021 r. można było ją poko-
nać, idąc po solidnej desce, którą 
ktoś tam ułożył. Sytuacja może 
się jednak zmienić. Zwiedzanie 
bloku bojowego możliwe jest też 
po opuszczeniu poterny i blo-
ku wejściowego oraz odszuka-
niu szybu dawnego stanowiska 
bojowego z kopułą trójstrzelni-
cową Pz.W.961 (GPS: 53.27138, 
16.51944). Przez ten szyb można 
bezpiecznie dostać się do bloku 
bojowego.

Dawniej jedyne wejście do 
tego bloku chronione było za-
padnią, stalowymi drzwiami oraz 
strzelnicą obrony wewnętrznej.  
Po przekroczeniu framugi drzwi 
znajdziemy się bezpośrednio 
przed strzelnicą. Obok jest nisza 
z pozostałościami mechanizmu 
podnoszenia i opuszczania ru-
chomej podłogi nad zapadnią. 

Znajdujemy się na rozwidle-
niu korytarzy bloku bojowego, 
na których końcach widać świa-
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Zdjęcia wykonane na rozwidleniu korytarzy bloku bojowego, po lewej 
– korytarz prowadzący do szybu stanowiska z kopułą trzystrzelnicową 
(Pz.W.961); w środku – strzelnica obrony wewnętrznej, a nad nią sygnatura 
Pz.W.959 ze strzałką w prawo; po prawej – korytarz prowadzący do szybu 
stanowiska z kopułą sześciostrzelnicową (Pz.W.959); 
fot. Jarosław Leszczełowski

Po lewej – trzpień kopuły; 
po prawej – szyb stanowiska Pz.W.959 z wejściem do korytarza;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Izba  żołnierska; po lewej szafka na 
żywność, napis dotyczący ob-
sługi urządzenia wentylacyjnego: 
podczas pracy otworzyć zawór, po 
wyłączeniu zamknąć

tła szybów dawnych stanowisk 
ogniowych z kopułami. Na prawo 
prowadzi korytarz do stanowiska 
Pz.W.959, natomiast na wprost 
dłuższy korytarz do stanowiska 
Pz.W.961. Nad strzelnicą i na ścia-
nie po lewej stronie zachowały się 
napisy ze strzałkami i sygnaturami 
poszczególnych stanowisk.  

Skręcając w  prawą stronę, 
możemy dotrzeć do szybu sta-
nowiska ogniowego z sześcio-
strzelnicową kopułą Pz.W.959. Po 
drodze, po lewej stronie, znajduje 
się otwór wejściowy do obszernej 
izby żołnierskiej. Zachowały się 
tam liczne napisy eksploatacyj-
ne, nisze i elementy metalowe 

mocowania prycz. Uwagę zwra-
ca dobrze zachowana szafka na 
żywność z opisem Lebensmit-
telschrank. Strzelnica broni ręcz-
nej pozbawiona jest elementów 
metalowych. 

Na końcu korytarza znajduje się 
wejście do szybu dawnego sta-
nowiska ogniowego z pancerną 
kopułą trójstrzelnicową 20P7 (dla 
dwóch km MG42). Zachowały się 
gwintowane trzpienie mocujące 
kopułę.

Wracamy do rozwidlenia ko-
rytarzy i  tym razem udajemy 
się w kierunku szybu stanowi-
ska Pz.W.961. Po prawej stronie 
znajdują się wejścia do czterech 
pomieszczeń: magazynu, węzła 
łączności, pokoju dowódcy oraz 
izby żołnierskiej. Po lewej stronie 
na wysokości magazynu położo-
ne jest wyjście awaryjne.

We wszystkich pomieszcze-
niach zachowały się niektóre 
oryginalne napisy eksploatacyj-
ne. W  węźle łączności zoba-
czyć można wiele metalowych 
elementów służących niegdyś 
do mocowania instalacji telefo-
nicznej. Izba ta była połączona 
z pokojem dowódcy za pomocą 
okienka do przekazywania doku-
mentacji bojowej. 

Położone za izbą żołnierską 
przejście do stanowiska obser-
watora artyleryjskiego Pz.W.960 
jest dziś zasypane. Kiedy je mi-
niemy, dojdziemy do miejsca, 
w którym rozpoczyna się długi 
korytarz wiodący do stanowiska 
ogniowego Pz.W.962 z sześcio-
strzelnicową kopułą 207P. Po-
łożony na końcu tego korytarza 
szyb jest niedostępny, chociaż 
sączy się z niego światło dzienne, 

Pomieszczenie magazynu

Wyjście awaryjne i okienko do prze-
kazywania dokumentów 

Korytarz wiodący do Pz.W.962 

Zasypane wejście do stanowiska 
Pz.W.962 

Wyjście awaryjne
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Wejście do Pz.W.961 od strony korytarza oraz od stanowiska ogniowego 
z kopułą pancerną

Niemieckie działko przeciwpancer-
ne 3,7 cm 36 Pak z obsługą; 
Bundesarchiv, 
fot. 101I127039121

Napis zachowany na ścianie schro-
nu Ma.T brzmi Rauchenentwicklung 
am Tage vermeiden (tłum. unikać 
dymienia w dzień); poniżej widnieją 
też oryginalne sygnatury obiektu

Widok na zrujnowany szyb stanowiska ogniowego Pz.W.961 z trójstrzelni-
cową kopułą pancerną

co ułatwia zwiedzanie. Po lewej 
stronie korytarza znajduje się wej-
ście do trzeciej izby żołnierskiej, 
a dalej drugie wyjście awaryjne. 
W izbie obejrzeć możemy napisy 
eksploatacyjne, mocowania prycz 
i szafkę na żywność.

Wracamy na początek koryta-
rza, skąd zaledwie kilka metrów 
dzieli nas od szybu stanowiska 
ogniowego dla ckm MG08 z trój-
strzelnicową kopułą pancerną 
2P7. Oryginalna sygnatura sta-
nowiska to Pz.W.961. 

W tym miejscu zakończymy 
zwiedzanie B-Werku „Marianowo” 
i udamy się do ruin pobliskiego 
schronu biernego Ma.T (GPS: 
53.27138, 16.51833). Obiekt ten 
był garażem dla armaty przeciw-
pancernej 37 mm oraz ukryciem 
dla jego obsługi. Schron jest 
zrujnowany. Szczęśliwym trafem 
obok napisu Rauchenentwicklung 
am Tage vermeiden (tłum. unikać 
dymienia w dzień), który ostrzegał 
żołnierzy przed demaskowaniem 
schronu paleniem w  piecyku 
w dzień, znajdują się oryginalne 
sygnatury obiektu Ma.T i E/c/19, 
przy czym z tej pierwszej dziś wi-
doczne jest jedynie „T”. 

7
Ma.1, 2 i 3
Do zwiedzenia pozostały nam 

jeszcze trzy schrony odcinka tak-
tycznego Mariensee: Ma.1 (GPS: 
53.27022, 16.51309), Ma.2 (GPS: 
53.27000, 16.51527) i Ma.3 (GPS: 
53.27111, 16.51361).

Od schronu Ma.T idziemy przez 
las na południe (ok. 100 metrów), 
aż do leśnej drogi wiodącej ze 
wschodu na zachód. Skręcamy 
na zachód i po dalszych 150 me-

trach, schodzimy na prawą stronę 
drogi, żeby dotrzeć do położone-
go na wzniesieniu schronu Ma.2. 
Był to obiekt jednosektorowy 
z pomieszczeniem dla drużyny 
piechoty, wzniesiony w 1935 r.  

Kierujemy się teraz na zachód 
do miejsca, gdzie leśna droga do-
chodzi do traktu, który biegnie 
wzdłuż dawnej linii kolejowej 
Wałcz – Złotów. W widłach tych 
dróg, na wzgórzu, znajduje się ko-

Pomalowana kolorem maskującym 
elewacja wejściowa schronu Ma.3

Wnętrze zrujnowanego schronu 
Ma.1

Ruiny schronu Ma.2; 
fot. Jarosław Leszczełowski
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9
Odcinek D.Kro.S
i walki o Wałcz
Schodzimy ze wzgórza ze 

schronem w  kierunku estaka-
dy, pod którą biegnie gruntowa 
droga prowadząca w kierunku 

lejny schron Ma.1. Obiekt ten też 
składał się z przedsionka oraz izb 
bojowej i dla drużyny piechoty. 
Rok budowy 1935.

Żeby obejrzeć schron Ma.3, 
musimy cofnąć się 300 metrów 
na północny wschód, wzdłuż 
dawnej linii kolejowej. Bunkier 
ten zbudowano na wzgórzu, na 
prawo od drogi. Był to obiekt 
jednosektorowy, składający się 
z dwóch pomieszczeń – przed-
sionka i izby bojowej. Wzniesiono 
go w 1937 r. Elewacja wejściowa 
jest zniszczona, ale zachowało się 
oryginalne malowanie maskujące.

Po obejrzeniu ostatniego 
schronu odcinka Mariensee po-
wędrujemy drogą oznaczoną 
czerwonym szlakiem rowerowym 
(dawna linia kolejowa) w  kie-
runku Wałcza. Po 700 metrach 
dotrzemy do estakady wałeckiej 
obwodnicy. Opuszczamy szlak 
wiodący wzdłuż dawnej linii ko-
lejowej i udajemy się w kierunku 
północnym, wzdłuż estakady. 
250 metrów dalej, na wzgórzu 
widoczne są z daleka ruiny schro-
nu bojowego.

Ruiny schronu D.Kro.S.8 położone nad powstałą w ostatnich latach obwod-
nicą Wałcza; fot. Jarosław Leszczełowski

Widok ze schronu D.Kro.S.B na estakadę obwodnicy; po lewej na wzgórzu 
widoczny jest schron bojowy D.Kro.S.8; 
fot. Jarosław Leszczełowski

8
Unikatowy schron
nad obwodnicą
Podczas zwiedzania schro-

nów odcinka taktycznego D.Kro.S 
(Deutsch Krone Süden, czyli 
Wałcz Południe) należy pamię-
tać, że biegnąca w tym rejonie 
obwodnica jest tworem zupełnie 
nowym, a na jej miejscu w 1945 r. 
nie było jakiejkolwiek drogi.  

Dwusektorowy schron D.Kro.S.8 
(GPS: 53.26888, 16.50611) o dużej 
odporności zbliżonej do katego-
rii B (grubość żelbetowych ścian 
150 cm, grubość płyt stalowych 
ze strzelnicami 10 cm) powstał 
w 1932 r. i posiadał unikatową 
konstrukcję. Oprócz dwóch po-
mieszczeń bojowych dla obsług 
ciężkich karabinów maszyno-
wych dysponował stanowiskiem 
obserwatora piechoty, którego 
chroniła pozioma płyta stalowa 
o grubości 10 cm. Stanowisko 
to widoczne jest dobrze rów-
nież dziś i ma formę niewielkiego 
szybu z drabinką ze stalowych 
klamer. Sektory ognia ckm skie-
rowane były w przeciwległych 

Pozostałości stanowiska obserwa-
tora w schronie D.Kro.S.7
fot. Jarosław Leszczełowski

Posterunek obserwacyjny w okopie 
(z lornetą nożycową i telefonem 
polowym);
fot. Bundesarchiv,101I198136329A

Fragment ściany schronu D.Kro.S.8 
z charakterystycznym otynkowa-
niem; 
fot. Jarosław Leszczełowski

kierunkach. Obiekt miał też izbę 
dla drużyny piechoty. Dziś jest 
bardzo zniszczony, ale można 
rozpoznać jego układ. Cecha-
mi charakterystycznymi schronu 
były zaokrąglone naroża ścian 
oraz tynkowanie z unikatową fak-
turą maskującą. Na całym Wale 
Pomorskim nie ma drugiego ta-
kiego obiektu.
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zachodnim. Za estakadą rozta-
cza się piękny widok w kierunku 
zachodnim na wyrobiska i wzgó-
rza. Na jednym z nich położony 
jest schron obserwatora arty-
leryjskiego, któremu nadaliśmy 
domyślną sygnaturę D.Kro.S.B 
(GPS: 53.26777, 16.50194). Obiekt 
ten wzniesiono w 1935 r. w kla-
sie odporności B1. Podczas walk 
o miasto obserwatorzy artyleryjscy 
odegrali istotną rolę, umiejętnie 
przekazując informacje o nacie-
rającym nieprzyjacielu dowódcy 
ciężkiej artylerii, mającej stano-
wiska ogniowe w rejonie Kołat-
nika. Umiejętnie kierowany ogień 
ciężkich haubic 15 cm sFH 18 kil-
kakrotnie stopował natarcia czer-
wonoarmistów na Wałcz, które 
wyprowadzane były od wschodu 
i południowego wschodu.

Obiekt D.Kro.S.B składał się 
z  trzech pomieszczeń: przed-
sionka, izby pogotowia i stano-

Ruiny schronu obserwacyjnego 
D.Kro.B; 
fot. Jarosław Leszczełowski

wiska obserwatora, chronionego 
płytą pancerną o grubości 10 cm 
z otworem na peryskop. Badacze 
fortyfikacji zwracają uwagę, że 
położenie schronu nie oferowa-
ło doskonałego pola obserwacji, 
które można było uzyskać zaj-

mując stanowisko w położonym 
nieco wyżej okopie. Obserwator 
ukryty w rowie strzeleckim mógł 
np. używać lornety nożycowej. 
W sąsiedztwie obiektu ustawiona 
jest tablica informacyjna z jego 
opisem i poglądowymi rysunka-
mi. 

W tym miejscu warto opowie-
dzieć o  roli, jaką odgrywał od-
cinek Wałcz Południe (Deutsch 
Krone Süden, D.Kro.S.) w obronie 
miasta, które stanowiło ważny 
węzeł komunikacyjny i którego 
zdobycie przez nieprzyjaciela da-
wało mu swobodę działania w tej 
części Pomorza Zachodniego. 

Schrony bojowe tego odcinka 
ciągnęły się od zachodniego skra-
ju jeziora Chmiel Duży do pół-
nocno-wschodniej zatoki Jeziora 
Zamkowego. Obronę ułatwiało 
też położone równoleżnikowo 
jezioro Cegielnia. Główny wysiłek 
obronny skoncentrowany był na 

dwóch przesmykach. Wschodni 
– między jeziorami Chmiel Duży 
i Cegielnia – miał 850 metrów 
szerokości. Biegła tam jedna 
droga z folwarku w Witankowie, 
wzdłuż której mogły operować 
czołgi. Żeby zablokować ten sze-
roki pas terenu, wzniesiono po-
tężne fortyfikacje Grupy Warow-
nej „Cegielnia” oraz omawiany już 
schron D.Kro.8. Kilka stanowisk 
obserwatorów artyleryjskich za-
pewnić miało skuteczne wsparcie 
ciężkich haubic, mających swo-
je stanowiska kilka kilometrów 
za przednim skrajem umocnień. 
Obronę przed czołgami miały 
wzmocnić działka przeciwpan-
cerne, dla których zbudowano 
podwójny schron-garaż. Kara-
biny maszynowe zainstalowane 
w kopułach pancernych B-We-
rków Grupy Warownej (GW) „Ce-
gielnia” pozwalały kontrolować 
ogniem ważną szosę Wałcz – Piła 
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Ucieczka przez Bytyń Wielki. 
Wspomnienia sapera Willego Meiera

Amunicję dowieźliśmy najpierw do Piłowa. Resztę musieliśmy wyłado-
wać na poboczu drogi, ponieważ potrzebowaliśmy pojazdów do trans-
portu rannych. Pozostawioną amunicję wysadziłem. Potem pośpieszny 
odwrót w poprzek lasu. Niekiedy byłem zupełnie sam i panowała nie-
samowita cisza. Zatrzymaliśmy się przy wąskim przesmyku jeziora. Była 
tam ułożona droga z bali wyłożona deskami. Toczyło się po nim dział-
ko przeciwlotnicze 88 mm, a także inne pojazdy. Ciągnik z przyczepą, 
na której siedzieli uciekinierzy, przełamał lód i zatonął. Pozostaliśmy na 
błotnistym brzegu jeziora i  mieliśmy rozkaz wysadzenia tego mostu, 
kiedy wszyscy pokonają przesmyk [za Lindenblatt T., Pommern 1945].

Ucieczka przez Bytyń Wielki. 
Wspomnienia porucznika Hansa H. Voigta

Wreszcie dotarliśmy do miejscowości Piłów i  napotkaliśmy naszych 
przyjaciół z resztek 3 Pułku Podchorążych. Byli to żołnierze i sztab ka-
pitana Schenka. Po tym, jak zrobiliśmy krótki odpoczynek w Drzewo-
szewie i wysuszyliśmy nasze rzeczy, około północy ruszyliśmy długą 
kolumną przez prowizoryczny most, który wzniesiono na zamarznię-
tym jeziorze Bytyń Wielki. Po ciężkim marszu dotarliśmy do Próchnowa 
[za Lindenblatt T., Pommern 1945].

Wałcz; widok z dawnego seminarium leżącego w sąsiedztwie odcinka 
D.Kro.S; 
pocztówkę udostępnił Witold Lewandowski

(dawniej nr 104, dziś nr 10) oraz 
drogę z  folwarku Witankowo. 
Na przedpolu fortyfikacji biegła 
nieistniejąca dziś linia kolejowa 
Wałcz – Złotów, która stanowiła 
pewną barierę dla ruchu nieprzy-
jacielskich czołgów.  

Przesmyk między jeziorami 
Cegielnia i Zamkowe był znacz-
nie węższy i liczył zaledwie 280 
metrów. Jego zablokowanie 
było niezwykle ważne dla obro-
ny miasta. Tędy wiodła szosa nr 
104 z Piły oraz droga gruntowa 
z Dobina. Jak się okazało, wzdłuż 
tych traktów Rosjanie wyprowa-
dzali natarcia na początku lutego 
1945 r. Przez przesmyk wiodły 
też trzy linie kolejowe z Krzyża, 
Piły i Złotowa, które łączyły się 
w  rejonie dworca kolejowego 
Wałcz-Południe (budynek dwor-
ca istnieje do dziś). Przesmyku 
broniły początkowo trzy schrony 
bojowe, w tym jeden dwusekto-
rowy. Wszystkie miały zwiększo-
ną odporność klasy B1. W 1944 
r. zdecydowano wzmocnić siłę 
ognia w tym miejscu, wznosząc 
dodatkowo trzy schrony bojo-
we typu Tobruk o sektorze ognia 

360°.
Jak już wielokrotnie pisałem, 

o zdobyciu Wałcza przez Armię 
Czerwoną  zdecydowały walki 
1 Armii Wojska Polskiego na pół-
noc od miasta i jej zdecydowane 
parcie w kierunku Mirosławca. 
Kiedy dodatkowo kilka dni później 
Wał Pomorski przebili czerwono-
armiści w rejonie Rutwicy i Pru-
sinowa, załoga Wałcza musiała 
opuścić miasto, żeby wyrwać się 
z kotła.

Dowództwo wojsk radzieckich 
przeprowadziło w  pierwszych 
dniach lutego kilka ataków, któ-
re miały charakter rozpoznania 
walką. Po przekonaniu się o silnej 
obronie, opierającej się o forty-
fikacje, postanowiono wiązać 
nieprzyjaciela walką, a większymi 
siłami atakować w rejonie Prusi-
nowa i Zdbic.

Pierwszy atak rosyjskich czoł-
gów wsparty kompanią fizylierów 
(piechurzy uzbrojeni w pistolety 
maszynowe) miał miejsce już 31 
stycznia 1945 r. Natarcie, a raczej 
rozpoznanie walką, ruszyło około 
7.00. Fizylierzy, wspierani przez 6 
czołgów z 66 Brygady Pancernej 

12 Korpusu Pancernego Gwardii, 
posuwali się wzdłuż szosy do Piły 
i zostali na niej zatrzymani przed 
zaporą przeciwczołgową. Na ata-
kujących spadły pociski artylerii 
II/ARL, dowodzonej przez majora 
mjr. Flötera i stacjonującej w re-
jonie Stadtmühle i Schlossmühle 
(okolice Kołatnika). Niepowodze-
niem zakończyły się również ataki 
Rosjan w rejonie Ostrowca.

Następnego dnia (1 lutego) na 
przedpola miasta dotarły sowiec-
kie dywizje strzeleckie z 47 Armii. 
Piechota 260 Dywizji Strzeleckiej 
próbowała z marszu opanować 
miasto, ale odparł ją skuteczny 
ogień karabinów maszynowych 
z B-Werku „Marianowo”.

W dniach 3-5 lutego na wałec-
kim odcinku Pommernstellung 
panował względny spokój. Gar-
nizon wałecki przerzucał część 
swoich sił na zagrożone odcinki 
w rejonie Golc i Prusinowa. 

6 lutego radziecka 143 Dywi-

zja Strzelecka próbowała nie-
skutecznie atakować w rejonie 
GW „Cegielnia”. W tych dniach 
175 Dywizja Strzelecka nacierała 
bez rezultatu w rejonie Ostrowca. 
Te niezbyt energiczne uderze-
nia miały niewątpliwie charakter 
wiązania walką, uniemożliwiają-
ce Niemcom przerzucanie więk-
szych sił na bardziej zagrożone 
odcinki. 

10 lutego, po polskim, skutecz-
nym ataku w kierunku Lubna oraz 
przełamaniu Pommernstellung 
przez Rosjan w rejonie Prusino-
wa, Wałcz był okrążony z trzech 
stron. Jego obrońcy musieli wy-
cofać się, oddając imponujące 
fortyfikacje grup warownych nie-
mal bez walki.

Tymczasem najważniejsza 
droga prowadząca z Wałcza na 
zachód była odcięta przez 1 Ar-
mię Wojska Polskiego. Załodze 
broniącej Wałcza pozostała je-
dyna, dość karkołomna droga 
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wycofania przez Las Miejski do 
Piłowa i dalej do Drzewoszewa. 
Jezioro Bytyń Wielki było wtedy 
zamarznięte, ale taflę lodu pokry-
wała woda, co utrudniało marsz 
i  przejazd. Niemieccy saperzy 
w najwęższym miejscu jeziora 
ułożyli drogę z drewnianych bali, 
do których przybili deski, tworząc 
drewnianą nawierzchnię prowi-
zorycznego mostu, po którym 
przemaszerowało około 1000 
żołnierzy Pułku Deutsch Krone 
i przejechało wiele pojazdów.

Ostatnim epizodem walk 
o miasto była kapitulacja około 
500 żołnierzy niemieckich, która 
miała miejsce 11 lutego 1945 r.

10
Podwójny garaż 
Otoczenie schronu obser-

wacyjnego D.Kro.S.B. zostało 
uporządkowane przez personel 
pobliskiego Skansenu Fortyfi-
kacyjnego – Grupa Warowna 
„Cegielnia”. Dlatego do kolejne-
go obiektu, czyli podwójnego 
garażu działek przeciwpancer-
nych dotrzemy, idąc wygodną 
ścieżką w kierunku zachodnim. 
Bierny schron o domyślnej sygna-
turze D.Kro.S.7 (GPS: 53.26777, 
16.49888) wzniesiono w 1935 r. 
Mieścił garaże dla dwóch cią-

Działon działka 3,7 cm Pak; po pra-
wej, koń, który był zaprzęgany do 
transportu; pocztówka z 1939 r.  

gnionych armatek przeciwpan-
cernych typu 3,7 cm Pak, izbę 
dowódcy oraz pomieszczenia 
dla dwóch działonów oraz dla 
drużyny piechoty. Działa wyta-
czane były z garażu na stanowi-
ska ogniowe w pobliżu rowów 
strzeleckich. Również przed tym 
obiektem znajduje się duża tablica 
z opisem w trzech językach oraz 
poglądowymi rysunkami. Schron-
-garaż jest obecnie zrujnowany. 
Zachowały się częściowo izba 
dowódcy i jeden z garaży.

Fragment zachowanej elewacji 
wejściowej schronu-garażu;

Rysunek Roberta Marka Jurgi przedstawia blok główny 
B-Werku West GW „Cegielnia”

Elewacja wejściowa blo-
ku głównego B-Werku 
West GW „Cegielnia”; 
fot. Jarosław 
Leszczełowski

Kopia pomnika, który znajduje się 
na wałeckim cmentarzu wojennym; 
z tyłu elewacja wejściowa 
B-Werku West

11
B-Werk West
Od garażu D.Kro.S.7 idziemy 

na zachód ścieżką, która skręca 
łagodnie na południe. Po dotar-
ciu do ulicy Południowej skrę-
camy na zachód i dochodzimy 
do parkingu przed Skansenem 
Fortyfikacyjnym – Grupa Wa-
rowna „Cegielnia”. Wchodzimy 
na teren skansenu, gdzie możemy 

zapoznać się z treścią interesują-
cych tablic poglądowych. Mijamy 
model pomnika, którego oryginał  
stoi przed bramą cmentarza wo-
jennego w Wałczu. B-Werk West 
możemy zwiedzić po zakupieniu 
biletu w kasie skansenu.  

Wzniesiony w latach 1935-1936 
B-Werk West, czyli zachodnie 
dzieło o odporności B, jest nie 
tylko najpotężniejszą budowlą 
GW „Cegielnia”, lecz również na 
całym Wale Pomorskim. Zarówno 
określenie B-Werk West, jak też 
GW „Cegielnia” nie są nazwami 
oryginalnymi, lecz zostały wymy-
ślone przez powojennych bada-
czy fortyfikacji. To miano grupy 
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stanowisko 
obserwato-
ra z kopułą 
pancerną

stanowisko 
bojowe 

z sześcio-
strzelnicową 

kopułą 
pancerną

wejście z drzwiami stalowymi

izba 
opatrunkowa

wyjście 
awaryjne

wyjście 
awaryjne

stanowisko strzelca 
obrony 

wewnętrznej

płyta stalowa 
stanowiska ogniowego 

ckm osłaniającego 
wejścia do bloku 

głównegoizba 
pogotowia

zbiornik 
wody

toalety

korytarz

izba 
żołnierska

węzeł 
łączności

izby 
żołnierskie

pomieszcze-
nie pomoc-

nicze

magazyn 
paliwa

maszynownia

kuchnia

izba 
dowódcy

Układ pomieszczeń i rekonstrukcja wyposażenia bloku 
głównego B-Werku West Grupy Warownej „Cegielnia”,

rysunek autorstwa Roberta Marka Jurgi
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tablica ilustrująca układ 
pomieszczeń bloku głównego 

warownej pochodzi od niewiel-
kiej cegielni, która znajdowała się 
w pobliżu.

Zachowały się natomiast orygi-
nalne sygnatury obiektu – D.Kro.S.5 
i E/c/13.

B-Werk West składał się z dwóch 
części – bloku głównego oraz wy-
suniętego bloku bojowego. Łączył 
je podziemny chodnik o długości 
85 m, który dziś jest niedostępny.

Blok główny liczył 50 metrów 
długości i mógł pomieścić około 
50 żołnierzy, którzy należeli do 
załogi schronu lub obsady sys-
temu transzei. Tym drugim blok 
oferował bezpieczne miejsce wy-
poczynku lub schronienie pod-
czas nawał artyleryjskich.

Uzbrojenie B-Werku West sta-
nowiły dwa ckm MG08 oraz dwa 
karabiny maszynowe MG34/42. 
Dominujące położenie wzgórza 
128 stwarzało doskonałe warun-
ki do prowadzenia ognia. Blok 
główny posiadał stanowisko 
ogniowe dla dwóch karabinów 
maszynowych w sześciostrzel-
nicowej kopule pancernej 20P7. 
Ponadto wejścia osłaniało sta-
nowisko ogniowe ckm MG08 
odgrodzone płytą pancerną 6P7 
o grubości 20 mm. Płyta posia-
dała strzelnicę dla ckm i prze-

Fragment płyty pancernej ekspono-
wanej przy stanowisku ogniowym 
obrony zewnętrznej bloku głów-
nego

Korytarz w bloku głównym 
B-Werku West; 
fot. Jarosław Leszczełowski                                   

Szyb prowadzący do podziemnego 
chodnika łączącego blok główny 
z wysuniętym blokiem bojowym; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Oryginalny wyłącznik w kompleksie 
środkowym (nieopodal szybu) 

Zrujnowany i uprzątnięty z gruzu 
kompleks pomieszczeń wejścio-
wych

wejście pozbawione 
stalowych drzwi 

stanowisko 
ogniowe ckm 

ziernik do prowadzenia obser-
wacji. Ogień tego ckm osłaniał 
również zapole B-Werku Ost. 
Wysunięte stanowisko ogniowe 
uzbrojone było w ckm MG08, 
osłonięty trójstrzelnicową kopułą 
pancerną 2P7. W bloku głównym 
znajdowało się też stanowisko 
obserwatora artyleryjskiego 
osłonięte kopułą pancerną 21P7. 
Stanowiska ogniowe i obserwa-
cyjne oznacza się zwykle nastę-
pującymi sygnaturami: Pz.W.951 
– stanowisko ckm osłaniające 
wejścia, Pz.W.952 – wysunięte 
stanowisko z kopułą trójstrzelni-
cową 2P7, Pz.W.953 – stanowi-
sko z sześciostrzelnicową kopu-
łą 20P7, Pz.W.954 – stanowisko 
obserwatora artylerii. Podobno 
przed laty część tych sygnatur 
była jeszcze do odczytania na 
ścianach obiektu.  

Blok główny jest dość dobrze 
zachowany. Zniszczone zostały 
stanowiska ogniowe, obserwacyj-
ne oraz kompleks pomieszczeń 
wejściowych.

Blok główny można podzielić 
na trzy grupy pomieszczeń połą-
czonych korytarzem: kompleksy 
wejściowy, środkowy i bojowy. 

Pomieszczenia kompleksu wej-
ściowego zostały zrujnowane 
w wyniku wybuchu. Wyburzono 
część ścian działowych i zasy-
pano dwie zapadnie. Po prawej 
stronie od pary wejść znajduje się 
dość dobrze widoczne pomiesz-
czenie obsługi ckm. Zobaczymy 
wyraźny odcisk 20 mm płyty sta-
lowej, która została zdemonto-
wana. Personel skansenu ustawił 
w tym miejscu fragment stalowej 
płyty pochodzącej z innego miej-
sca na Wale Pomorskim. 
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Niegdyś, po wejściu do schro-
nów za pomocą jednego z wła-
zów, natrafiało się na głęboką 
zapadnię, którą można było 
pokonać po opuszczeniu stalo-
wych drzwi-pomostów. Ponadto 
na wysokości wejść znajdowały 
się ambrazury strzelnic obrony 
wewnętrznej. Strzelnice te w po-
łączeniu ze stanowiskiem obrony 
zewnętrznej i zapadniami stano-
wiły barierę nie do przebycia dla 
intruzów. Po opuszczonych po-
mostach można było dostać się 
do śluzy przeciwgazowej, której 
broniła kolejna strzelnica, za którą 
znajdowało się małe pomiesz-
czenie dla dyżurującego żołnie-
rza. W kompleksie wejściowym 
były jeszcze dwie izby żołnierskie. 
Po przejściu przez niewielkie po-
mieszczenie  strzelca obrony we-
wnętrznej wchodziło się do ko-
lejnej izby, która połączona była 
z korytarzem bloku głównego. 

Do korytarza w  kompleksie 
środkowym bloku przechodzimy 
przez futrynę drzwiową. W tym 
kompleksie możemy zwiedzić 
wszystkie pomieszczenia. Za 
izbą żołnierską po prawej stronie 
znajduje się pomieszczenie z szy-
bem, który umożliwiał wejście do 
chodnika łączącego dwa bloki 
B-Werku West. Dalej po prawej 
stronie położone są pomiesz-
czenia łączności, dowódcy oraz 
kuchnia. Na wysokości izby łącz-
ności po lewej stronie widoczny 
jest właz wyjścia awaryjnego, 
a za nim duża wnęka na zbiornik 
z zapasem wody. Pomieszczenia 
są dobrze zachowane i opisane 
przez personel skansenu forty-
fikacyjnego w trzech językach. 
Obejrzeć możemy też wiele ory-

ginalnych napisów eksploatacyj-
nych.

Kolejne drzwi oddzielały nie-
gdyś kompleks środkowy od 
bojowego. Po wejściu do tego 
drugiego zobaczymy po prawej 
stronie  pomieszczenia maszy-
nowni i magazynu paliwa, nato-
miast po lewej wejście do toalet, 
a za nim do izby pogotowia dla 
obsług karabinów maszynowych, 
z której można dostać się do sta-
nowiska bojowego z kopułą 20P7. 
Wracamy na korytarz i udajemy 
się w kierunku stanowiska obser-
watora. Mijamy po lewej stronie 
izbę opatrunkową i przez kolejne 
drzwi docieramy do stanowiska 
obserwatora artyleryjskiego osło-
niętego niegdyś kopułą pancerną 
21P7. Obok jest jeszcze jedna izba 
żołnierska, w której odpoczywali 
obserwatorzy artyleryjscy. Izba 
ta połączona jest z niewielkim 
pomieszczeniem, które przyjęło 
się określać jako magazyn map. 

Stanowiska obserwatora i ka-
rabinów maszynowych można 
obejrzeć również od góry po 
opuszczeniu wnętrza bloku i wej-
ściu na jego strop. 

Żeby zwiedzić wysunięty blok 
bojowy B-Werku West wycho-
dzimy za bramę skansenu i od-
najdujemy ścieżkę prowadzącą 
na południowy zachód. Niegdyś 
do wysuniętego bloku bojowego 
(GPS: 53.26638, 16.49611, lata bu-
dowy 1935-1936) B-Werku West 
można było wejść, idąc pod-
ziemnym chodnikiem od bloku 
głównego. Dziś uparci badacze 
fortyfikacji mogą zwiedzić wnę-
trze tego obiektu, wchodząc 
przez wyjście awaryjne. Po po-
konaniu tego włazu, należy za-

Stanowisko obserwatora 
artyleryjskiego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Pomieszczenie maszynowni;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Izba łączności z licznymi pozosta-
łościami wsporników do zamoco-
wania instalacji telefonicznej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Pomieszczenie kuchni; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Futryna drzwi i korytarz w kom-
pleksie bojowym, na końcu widać 
stanowisko obserwatora artyleryj-
skiego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

chować szczególną ostrożność, 
gdyż znajdziemy się w małej izbie 
mieszczącej głęboki, niezabez-
pieczony szyb prowadzący do 
podziemnego chodnika. Blok 
miał wymiary 10,5 m x 6 m i mie-
ścił trzy pomieszczenia: przedsio-
nek z wyjściem awaryjnym i szy-
bem prowadzącym do chodnika, 
izbę pogotowia dla obsługi ckm 
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Wysunięte stanowi-
sko bojowe B-Werku 
West zimą; 
fot. Jarosław 
Leszczełowski

MG08 oraz stanowisko bojowe 
osłonięte niegdyś trójstrzelnico-
wą kopułą pancerną 2P7. Wszyst-
kie trzy pomieszczenia są dość 
dobrze zachowane. W izbie po-
gotowia obejrzeć można metalo-
we fragmenty mocowania prycz 
i nieliczne napisy eksploatacyjne.

Pozbawione dziś kopuły pancernej stanowisko ogniowe dla dwóch karabi-
nów maszynowych; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wysunięte stanowisko bojowe B-Werku West; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Logo Skansenu 
Fortyfikacyjnego  
Grupa Warowna 
„Cegielnia”

Wysunięty blok bojowy B-Werku West; 
szyb ze stalową drabiną umożliwiający 
zejście do podziemnego chodnika 
łączącego bloki B-Werku West;  
fot. Jarosław Leszczełowski

12
Skansen
Fortyfikacyjny
Wracamy do Skansenu Fortyfi-

kacyjnego GW „Cegielnia”, który 
jest oddziałem Muzeum Ziemi 
Wałeckiej. Przy kasie skansenu 
można nabyć literaturę dotyczącą 
historii Wału Pomorskiego oraz 
mapy ułatwiające zwiedzanie for-
tyfikacji. Do nabycia są również 
inne pamiątki. 

Ekspozycja skansenu podzie-
lona jest na wystawę plenerową 
oraz historyczną w pawilonie. Ta 
pierwsza obejmuje liczne pojaz-
dy wojskowe: czołg, transportery 

opancerzone, pojazdy inżynie-
ryjne itp. Obejrzeć też można 
egzemplarze artylerii polowej 
i przeciwlotniczej, a nawet wy-
rzutnie rakiet. Większość tego 
sprzętu wojskowego była użyt-
kowana w okresie powojennym 
i nie ma związku z historią Wału 
Pomorskiego, ale stanowi gratkę 
dla pasjonatów militariów. Obok 
jednej z wiat na sprzęt wojsko-
wy przygotowano ekspozycję 
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elementów pochodzących ze 
schronów Pommernstellung. 
Możemy tam obejrzeć m.in.: 
fragmenty płyt stalowych osła-
niających stanowiska ogniowe 
karabinów maszynowych, drzwi 
do wyjścia awaryjnego, fragment 
drzwi dwudzielnych, zasuwę 
strzelnicy obrony wewnętrznej 
oraz instalację wentylacyjną zbli-
żoną konstrukcyjnie do tej, którą 
eksploatowano w schronach bo-
jowych. Liczba pamiątek związa-
nych z fortyfikacjami w rejonie 
Wałcza stale się powiększa.

Tematyka historycznej wystawy 
w pawilonie skansenu związana 
jest z walkami o Wał Pomorski. 
W gablotach prezentowane jest 
umundurowanie i  uzbrojenie 
walczących stron. Wśród bardzo 
licznych egzemplarzy uzbrojenia 
niemieckiego i radzieckiego po-
dziwiać można między innymi: 
ciężkie i ręczne karabiny maszy-
nowe, karabiny samopowtarzal-
ne, pistolety maszynowe, rusz-
nice przeciwpancerne, pistolety 
sygnałowe, rewolwery, granaty 
i miny. W gablotach umieszczono 
stare dokumenty oraz ogromną 
liczbę elementów wyposażenia 
żołnierskiego: magazynki, ła-
downice, skrzynki amunicyjne, 
menażki, manierki, nożyce do 
przecinania drutów, radiostacje, 
narty i wiele innych. Interesu-
jącym eksponatem jest tablica 
z 1968 r., którą poświęcono pa-
mięci poległych żołnierzy 1 Pułku 
Łączności 1 Armii Wojska Polskie-
go. W pawilonie prezentowany 
jest również zestaw rysunków 
schronów bojowych wykona-
nych w latach 1965-1977 przez 
Bernarda Matyska.

Orzeł zdemonto-
wany z jednego 
z pomników 
w formie grun-
waldzkich mieczy 

Oryginalne drzwi 
do wyjścia awa-
ryjnego pocho-
dzące z jednego 
ze schronów 
bojowych Wału 
Pomorskiego

Tablica w formie 
stylizowanego 
orła pochodząca 
ze zlikwidowanej 
Izby Pamię-
ci Narodowej 
w Zdbicach

Urządzenie 
wentylacyne po-
dobne do tych, 
jakie użytkowa-
no w schronach 
Wału Pomor-
skiego

Pancerz z zasu-
wą wewnętrznej 
strzelnicy broni 
ręcznej

Ciekawostka

Z ekspozycji Skansenu 
Fortyfikacyjnego  Grupa 
Warowna „Cegielnia”

Fragment wystawy z ekspozycją uzbrojenia i umundurowania Armii Czer-
wonej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wystawa broni i wyposażenia armii niemieckiej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Plenerowa ekspozycja sprzętu wojskowego; 
fot. Jarosław Leszczełowski
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blok główny 
B-Werku Ost 

odsłonięty fragment 
chodnika podziemnego 

łączącego bloki 

blok bojowy 
B-Werku Ost 

13
B-Werk Ost
Opuszczamy ogrodzony teren 

skansenu, udając się ulicą Połu-
dniową w kierunku wschodnim. 
Następnie skręcimy na południe, 
idąc ścieżką utrzymywaną przez 
personel skansenu. W ten sposób 
dotrzemy do miejsca, z którego 
jest dobry widok na obydwa blo-
ki drugiego B-Werka Ost Grupy 
Warownej "Cegielnia" oraz na od-
słonięty fragment podziemnego 
chodnika. 

B-Werk Ost wybudowano w la-
tach 1935-1936. Obiekt ten skła-
dał się z dwukondygnacyjnego 
bloku głównego o wymiarach 
14,3 x 12,5 m oraz bloku bojo-
wego ze stanowiskiem ognio-
wym ckm MG08, osłanianym 
trójstrzelnicową kopułą pancer-
ną 2P7. Bloki połączone są pod-
ziemnym chodnikiem o długości 
30 m. Przyjmuje się, że bloki miały 
następujące sygnatury Pz.W.955 
i Pz.W.956. 

Obecny stan B-Werku Ost jest 
wynikiem zarówno wysadzania 

przez saperów w  1945 r., jak 
też zniszczeń spowodowanych 
wydobyciem żwiru przez nieist-
niejącą dziś cegielnię. W latach 
osiemdziesiątych XX w. wyrobisko 
powstałe w wyniku pozyskiwania 
żwiru osiągnęło takie rozmiary, 
że do fundamentów odsłonięto 
obydwa bloki. Odkopano również 
znaczny fragment podziemnego 
chodnika. Powstał wtedy pomysł, 
żeby podmyć wodą blok wejścio-
wy, przez co miał się on osunąć 
na dno wyrobiska. Do pracy przy-
stąpili strażacy. Efekt był jednak 
inny od oczekiwanego, gdyż blok 
w wyniku podmywania jedynie 
się przechylił. Dalszych prac za-
niechano, a po latach cegielnia 
zakończyła działalność. 

Blok główny (GPS: 53.26638, 
16.50000) miał dwie kondygna-
cje. W górnej mieścił się kom-
pleks pomieszczeń wejściowych 
o układzie zbliżonym do B-Werku 
West. Znajdowało się więc tam 
flankujące stanowisko ogniowe 
obsługi ckm MG08, które osła-
niało ogniem dwa wejścia do 

Fragment ruin bloku głównego zimą; 
na drugim planie odsłonięty podziemny chodnik; 
fot. Jarosław Leszczełowski

schronu. Obsługa ckm mogła też 
prowadzić ogień do nieprzyjacie-
la, który usiłował zbliżyć się do 
wejść B-Werku West. Tym samym 
obydwa dzieła grupy warownej 
osłaniały się nawzajem ogniem 
bocznym.  

Podobnie jak to miało miejsce 
w przypadku B-Werku West, po 
sforsowaniu drzwi stalowych 
obydwu wejść intruz natrafiłby 
na barierę w  postaci zapadni, 
którą można było pokonać po 
opuszczeniu stalowych drzwi 
pełniących rolę zwodzonych 
pomostów. Ponadto naprzeciw-
ko każdego wejścia znajdowała 
się ambrazura strzelnicy broni 
ręcznej.  

Na górnej kondygnacji bloku 
głównego mieściły się również 
izby żołnierskie, pomieszczenia 
dowódcy i łączności, izba opa-

trunkowa, magazyn i  toaleta. 
Kondygnacje połączone były 
klatką schodową.

Dolna mieściła maszynownię, 
kuchnię, pomieszczenie zbior-
nika z zapasem wody oraz izbę 
żołnierską. Znajdował się tam 
szyb ze stalową drabiną, po której 
można było dostać się do pod-
ziemnego chodnika. 

Do bloku bojowego (GPS: 
53.26611, 16.50055) można 
było wejść jedynie podziemnym 
chodnikiem. Schron ten posiada 
trzy pomieszczenia o minimal-
nych rozmiarach. W przedsionku 
znajduje się szyb połączony z po-
terną (chodnikiem) oraz wyjście 
awaryjne. Oprócz wspomniane-
go stanowiska ogniowego z trój-
strzelnicową kopułą pancerną 
2P7 mieściła się tam mała izba 
pogotowia.

198 199Wałeckie grupy warowne Wałeckie grupy warowne



Podziemny chodnik łączący bloki B-Werku Ost; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Odsłonięta ściana podziemnego chodnika; na drugim 
planie blok główny B-Werku Ost; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Zabezpieczony szyb w przedsionku 
bloku bojowego B-Werku Ost; 
fot. Jarosław Leszczełowski

14
Przesmyk
Po drodze do kompleksu 

schronów położonych na prze-
smyku między jeziorami Ce-
gielnia i Zamkowe odwiedzimy 
dwie ruiny bunkrów o domyśl-
nych sygnaturach D.Kro.S.4 (GPS: 
53.26944, 16.49250) i D.Kro.S.3 
(GPS: 53.27027, 16.49083). Ten 
pierwszy znajduje się na zalesio-
nym wzgórzu za fabryką profili 
aluminiowych, w odległości oko-
ło 400 metrów od parkingu skan-
senu fortecznego. Dotrzemy tam, 
idąc ulicą Południową w kierunku 
północno-zachodnim. 

Schron D.Kro.S.4 jest dziś 
zrujnowany i zaśmiecony. Jego 
żelbetowe ściany porośnięte są 
bujną roślinnością. Umożliwiał 
prowadzenie ognia wzdłuż dzi-
siejszej ulicy Południowej. Składał 
się z trzech pomieszczeń: przed-
sionka, izby dla drużyny piechoty 
oraz stanowiska bojowego ckm. 
Wzniesiono go w 1935 r. w klasie 
odporności B1.

Sto metrów dalej, na terenie 
prywatnym, w  pobliżu skrzy-
żowania z ulicą Strefową, znaj-
dują się ruiny małego schronu 
D.Kro.S.3 o odporności B1. Obiekt 
jest dobrze widoczny zza ogro-
dzenia posesji.

Po przejściu kolejnych 100 
metrów ulicą Południową skrę-
camy w lewo w drogę gruntową, 
biegnącą obok stolarni. Znaleź-
liśmy się w ten sposób na prze-
smyku między jeziorami Cegiel-
nia i Zamkowe, którego broniło 
aż sześć schronów bojowych 
D.Kro.S.2, D.Kro.S.1 i D.Kro.S.0 
oraz trzy bunkry typu Ringstand 
58c. Przez przesmyk przebiega-

Porośnięty bujną roślinnością 
schron D.Kro.S.4; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Ruiny schronu D.Kro.S.3; 
fot. Maciek Leszczełowski 

Fragment płyty stalowej 
zasypanego schronu D.Kro.S.2; 
fot. Maciek Leszczełowski 
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ły trzy linie kolejowe z Krzyża, 
Piły i Złotowa oraz szosa nr 104, 
więc jego skuteczne zabloko-
wanie miało duże znaczenie. 
W pobliżu południowego skra-
ju terenu stolarni znajduje się 
najciekawszy schron o domyśl-
nej sygnaturze D.Kro.S.2 (GPS: 
53.26861, 16.48750). Powstał 
jeszcze w 1932 r. i posiadał dwa 
stanowiska bojowe dla ckm, które 
pozwalały kontrolować ogniem 
broni maszynowej większą część 
przesmyku. O unikatowości tego 
obiektu decyduje rzadki układ 
kilku pomieszczeń oraz fakt, że 
zachowały się dwie płyty pan-
cerne o grubości 10 cm. Niestety, 
cały schron przysypany jest dziś 
ziemią i można obejrzeć tylko 
niewielkie fragmenty pancer-
nych płyt. Podobnie jak schron 
w pobliżu obwodnicy D.Kro.S.2 
posiadał stanowisko obserwatora 
umieszczone w szybie z klam-
rową drabinką. W 1944 r. zde-
cydowano wzmocnić obronę 
w tym miejscu i wybudowano 
dwa schrony typu Ringstand 58c, 
które dotrwały do dzisiejszych 
czasów. 

Udajemy się drogą grunto-
wą w kierunku ulicy Bydgoskiej, 
przechodzimy przez torowisko 

15
Seminarium
na Galgenbergu
Ostatni schron broniący prze-

smyku między jeziorami znaj-
duje się w sąsiedztwie wielkiego 
gmachu dawnego seminarium. 
Do miejsca tego doprowadzi 
nas ulica Bydgoska. Po 250 me-
trach dotrzemy do południo-
wo-wschodniego skraju posesji 
dawnego seminarium. Po prawej 
stronie ulicy odszukamy schron 
o domyślnej sygnaturze D.Kro.S.0 
(GPS: 53.26944, 16.48416). Jest to 
zrujnowany obiekt, który powstał 
w 1935 r. w klasie odporności B1. 
Składał się z dwóch pomieszczeń 
przedsionka i stanowiska bojo-
wego ckm.  

Warto poświęcić trochę uwagi 
ogromnemu gmachowi z czer-

Budynek dawnego 
dworca południowego; 
pocztówkę udostępnił Witold Le-
wandowski

Katolickie seminarium 
nauczycielskie w Wałczu; 
pocztówkę udostępnił Witold Le-
wandowski

Budynek dawnego seminarium 
nauczycielskiego, 2021 r.

Portal wejściowy do budynku 
dawnego seminarium; 
fot. Maciek Leszczełowski

Ryglowy budynek gospodarczy; 
fot. Maciek Leszczełowski

wonej cegły. Wybudowano go 
w latach 1902-1905 jako Kato-
lickie Królewskie Seminarium Na-
uczycielskie. Co ciekawe, obiekt 
powstał na wzgórzu o nazwie 
Galgenberg (Góra Szubieniczna). 

Prawdopodobnie jeszcze do 
końca XVIII w. znajdowały się 
tam szubienica i koło do łama-
nia członków, gdyż w tym miej-
scu wymierzano sprawiedliwość 
złoczyńcom. Lektura kroniki 
wałeckich jezuitów wskazuje, że 
w XVII w. na Galgenbergu spalono 
wiele kobiet oskarżonych o czary.

Na parterze seminaryjnego 
gmachu mieściły się klasy lek-
cyjne, w tym specjalnie urządzo-
ny i wyposażony gabinet do na-
uczania fizyki. Były tam ponadto 
pomieszczenia na instrumenty 
muzyczne, biblioteka, pokój na-
uczycielski i sala konferencyjna. 
Na pierwszym piętrze znajdowały 
się pracownie dla seminarzystów, 
a na drugim sypialnie. Na pod-
daszu urządzono pokój do zajęć 
z rysunku. W jednym ze skrzy-
deł seminarium miał mieszkanie 
dyrektor oraz niektórzy nauczy-
ciele. W innym skrzydle mieściły 
się kuchnia, stołówka i sale mu-
zyczne. Do dyspozycji były też 
mieszkania dla rodzin dozorcy 
i palacza. 

Seminarzyści uczyli się tam 
przez trzy lata. Co ciekawe, ka-

i skręcamy w stronę miasta. Za 
przejazdem kolejowym przecho-
dzimy na drugą stronę ulicy, gdzie 
w zaroślach odnajdziemy ruiny 
obiektu D.Kro.S.1 (sygnatura do-
myślna, GPS: 53.26729, 16.48592) 
oraz sąsiadujący z nim dobrze za-
chowany schron typu Ringstand 
58c. Ten pierwszy wzniesiono 
w 1935  r. w klasie odporności 
B1. Bunkier mieścił przedsionek 
i stanowisko ogniowe ckm.

tolickie seminarium narzucało 
im wręcz klasztorną dyscyplinę. 
Była to dla nich nieprzyjemna od-
miana, gdyż wcześniej kończyli 
w Wałczu dwuletnią szkołę przy-
gotowawczą zwaną preparandą 
nauczycielską, gdzie panowała 
znacznie większa swoboda. 

Wałeckie seminarium istnia-
ło do połowy lat dwudziestych 
XX w. Potem w gmachu pracowa-
ła trzyletnia koedukacyjna szkoła 
ponadpodstawowa, a następnie 
gimnazjum dla dziewcząt. Przez 
ostatnie dwa lata II wojny świato-
wej w dawnym gmachu semina-
rium mieścił się lazaret wojskowy.
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Ostatnia wycieczka na terenie gminy miejskiej Wałcz wiedzie 
od dawnych koszar artylerii do fortyfikacji nad jeziorem Ra-
duń. Na terenie koszar znajduje się kilka dobrze zachowanych 
i sprytnie zamaskowanych obiektów Wału Pomorskiego, które 
mają unikatowy charakter. Spacerując ulicami Wałcza, będziemy 
zarówno poszukiwać pamiątek związanych z Pommernstellung, 
jak też zwrócimy uwagę na kilka interesujących obiektów za-
bytkowych, zapoznając się z ich historią. 

1
Koszary
Wycieczkę rozpoczniemy 

na ulicy Wojska Polskiego 
w pobliżu dawnych koszar 
artylerii. Wybudowano je 
w latach 1934-1935. 3 sierp-
nia 1935 r. rozmieszczono 
tam 2 batalion Pułku Arty-
lerii Nr 32, składający się z trzech 
baterii dział polowych 105 mm. 
Pododdział ten opuścił koszary 
w sierpniu 1939 r., by 1 września 
tego roku, jako wsparcie 96 Pułku 
Piechoty, wziąć udział w ataku 
na Polskę. 

Koszary składały z pięciu blo-
ków, placu apelowego, kuchni, 
stołówki, 4 stajni i kuźni. Ich bu-
dowa zbiegła się z fazą prac nad 
fortyfikacjami Wału Pomorskiego. 

Emblemat 
Pułku 

Artylerii 
Nr 32 

Na pocztówce z drugiej połowy lat trzydziestych XX w. przed-
stawiono fragment koszar 2 batalionu Pułku Artylerii Nr 32; na 
drugim planie widoczna jest wieża obserwacyjna zamaskowana 
tarczą zegarową; 
pocztówkę udostępnił Witold Lewandowski

Rozmieszczenie schronów bojowych, wieży obserwacyjnej i schronu 
dowodzenia na terenie dawnych koszar artylerii w Wałczu;
źródło: Google Maps

Pomnik w formie grunwaldzkich 
mieczy na terenie koszar; po lewej 
wieża obserwacyjna; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Koszary leżały w odległości 
ok. 1500 metrów od linii 
schronów bojowych w re-
jonie Jeziora Karasiowe-
go, dlatego postanowiono 
rozmieścić na ich terenie 
kilka schronów wspierają-

cych obronę Pommernstellung. 
W podziemiach jednego z ko-
szarowych bloków umieszczo-
no rozległy schron dowodzenia. 
W innym koszarowcu powstała 
wysoka wieża obserwacji artyle-
ryjskiej, a dostępu do tych dwóch 
obiektów broniły trzy schrony 
bojowe ze stanowiskami ognio-
wymi ckm. Wszystkie bunkry były 
doskonale zamaskowane, więc 
osoby postronne nie miały poję-

cia o ich istnieniu. Wieżę obser-
wacyjną zamaskowano tarczami 
zegarowymi, schrony bojowe 
znajdujące się przy ogrodzeniach 
koszar obudowano niewielkimi 
budynkami ceglanymi. Wiszące 
na ich ścianach drewniane tablice 
łatwo było w razie potrzeby zdjąć 
i tym samym odsłonić strzelnice 
ckm. Wszystkie te obiekty do-
trwały do naszych czasów w bar-
dzo dobrym stanie. Najciekawsze 
z nich: schron dowodzenia, wieża 
obserwacyjna i schron bojowo-
obserwacyjny, znajdują się dziś na 
terenie jednostki wojskowej i nie 
są dostępne dla turystów. Dzięki 
uprzejmości dowództwa 1 Regio-
nalnej Bazy Logistycznej możemy 
je jednak zaprezentować w tym 
przewodniku. 

Po 1945 r. na terenie koszar 
stacjonowały kolejno 49 Pułk 
Piechoty, 49 i 6 Pułki Zmechani-
zowane i 2 Brygada Zmechanizo-

wana Legionów, którą w 2001 r. 
przeniesiono do Złocieńca. 

Na terenie koszar, którymi za-
rządza obecnie 1 Regionalna Baza 
Logistyczna, znajduje się pomnik 
w  formie grunwaldzkich mie-
czy, który ustawiono w okresie 
PRL w celu upamiętnienia walk 

Bef.St.Artl.Kas 
schron dowodzenia

wieża obserwacyjna 
H.B.St.Turm

schron bojowy 
St.B.1

schron bojowy 
St.3

schron bojowy 
St.2
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o przełamanie Wału Pomorskie-

go.

Wielu autorów opracowań 

formułuje domyślne sygnatu-

ry schronów w oparciu o skrót 

Kas., czyli Kaserne (Koszary). Po 

analizie zachowanych fragmen-

tów oryginalnych sygnatur zde-

cydowałem się tym razem użyć 

własnych propozycji: 

∞ wieża obserwacyjna – H.B.St.

Turm (Hauptbeobachtungs-
standturm, główne stanowi-

sko obserwacyjne wieża, GPS: 

53.28055, 16.49250);

∞ schron dowodzenia – Bef.

St.Artl.Kas. (Befehlsstelle Ar-
tillerie Kaserne, stanowisko 

dowodzenia – koszary artylerii, 

GPS: 53.28022, 16.49030);

∞ schron bojowoobserwacyjny 

–  St.B.1 (od Stand und Be-
obachtung, czyli stanowisko 

i obserwacja, GPS: 53.28016, 

16.49224); 

∞ schrony bojowe: St.2 i  St.3 

(Stand; GPS: 53.28111, 16.49472 

oraz 53.28244, 16.49357);

2
St.B.1, St.2 i St.3 
Spośród trzech schronów bo-

jowych w dawnych koszarach 
artylerii najłatwiej obejrzeć bun-
kier St.3, który stoi na terenie 
ogólnie dostępnym w północno-
-wschodnim narożniku dawnych 
koszar. Jest to jednak najbardziej 
zniszczony obiekt. Pozbawiono 
go płyty pancernej 7P7, a ma-
skujący go budynek gospodar-
czy został po II wojnie światowej 
rozebrany. Schron mieścił dwa 
pomieszczenia – przedsionek 
i izbę dla obsługi ckm. Dziś wy-

korzystywany jest jako podręcz-
ny magazynek. Wzniesiono go 
w 1934 r. Data ta widnieje na ścia-
nie w przedsionku obok częścio-
wo zachowanej sygnatury St...

Niemal identyczny schron jed-
nosektorowy St.2 jest znacznie 
lepiej zachowany. Ukryty jest 
w maskującym budynku gospo-
darczym. Zachowała się płyta 
pancerna 7P7 i  kilka napisów 
eksploatacyjnych. Na jednej ze 
ścian widnieje też ujęta w ramkę 
oryginalna sygnatura: St.2. Obiekt 
powstał w 1934 r., a obecnie wy-
korzystuje go zakład wulkaniza-
cyjny jako magazyn opon. 

Najciekawszym i najlepiej za-
chowanym schronem bojowym 
na terenie dawnych koszar jest 
położony w pobliżu bramy głów-
nej obiekt o domyślnej sygnaturze 
St.B.1. Niestety, bunkier ten znaj-
duje się na terenie jednostki woj-

Elewacja wejściowa schronu St.3; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Budynek osłaniający schronu St.2; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Izba bojowa schronu St.B.1; czar-
nym pasem oznaczono miejsce 
instalacji piecyka; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Stanowisko obserwatora zwieńczo-
ne poziomą stalową płytą 
z okrągłym otworem do mocowa-
nia lornetki nożycowej; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron St.B.1; po lewej elewacja 
wejściowa schronu; po prawej ścia-
na i drzwi budynku maskującego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Budynek maskujący schron St.B.1; 
niebieska tablica zasłania strzelnicę 
ckm; górne podłużne okna umożli-
wiały obserwację 

Schron St.3; stalową płytę 
czołową zastąpiła prowizorycznie 
murowana ściana; 
fot. Jarosław Leszczełowski

skowej i jego zwiedzanie nie jest 
możliwe. Wybudowany w 1934 r. 
składa się z trzech pomieszczeń: 
izby bojowej, stanowiska obser-
watora oraz przedsionka. Zama-
skowany jest lekkim budynkiem 
gospodarczym, którego otwory 
okienne pozwalały prowadzić 
ogień i obserwację. Obiekt ma 
charakter unikatowy, gdyż zacho-
wała się zarówno płyta pancerna 
ze strzelnicą i przeziernikiem jak 
też pozioma płyta stalowa nad 
stanowiskiem obserwatora. Ta 
druga jest jedynym tego typu 
elementem, który zachował się 
na całym Wale Pomorskim. 
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Aby dostać się do schronu, na-
leży otworzyć drzwi budynku ma-
skującego, za którymi zobaczymy 
wejście do bunkra pozbawione 
dziś stalowych drzwi. Na ścianie 
przedsionka znajduje się data bu-
dowy obiektu 1934 oraz częścio-
wo widoczne sygnatury St. i E/c/. 
Wszystkie izby są doskonale za-

chowane. W przedsionku znajdu-
je się wyjście awaryjne i opisane 
miejsca na narzędzia, a w izbie 
bojowej napisy eksploatacyjne, 
wnęki z półkami oraz płyta 7P7, 
z otworem strzelniczym i prze-
ziernikiem do prowadzenia ob-
serwacji.

Czołowa ściana 
schronu St.B.1 
z płytą pancerną 
7P7;  
fot. Jarosław 
Leszczełowski

Widok na 
ul. Wojska 
Polskiego przez 
okno budynku 
maskującego; 
fot. Jarosław 
Leszczełowski

Płyta stalowa 
z otworem na 
lornetę noży-
cową na dachu; 
schron St.B.1;  
fot. Jarosław 
Leszczełowski

3
Wieża obserwacyjna
Niezwykle ciekawym obiektem 

jest wieża obserwacji artyleryj-
skiej H.B.St.Turm (GPS: 53.28055, 
16.49250) wkomponowana w je-
den z budynków koszarowych. 
Wieża składa się z żelbetowego 
pomieszczenia piwnicznego, 
szybu z klamrową drabiną i sta-
nowiska obserwacji. Pierwsze 
z tych pomieszczeń zachowało 
się bardzo dobrze. Oprócz wyraź-
nych napisów eksploatacyjnych 
i oryginalnych sygnatur obiektu 
(H.B.St.Turm i E/c/Turm) może-
my obejrzeć lekkie stalowe drzwi 
dwudzielne, które mają 1  cm 
grubości i  stanowią rzadkość. 
W całym obiekcie zachowało się 
w dość dobrym stanie troje takich 
drzwi. Pomieszczenie piwniczne 
służyło radiotelegrafistom oraz 
obserwatorom pełniącym dyżury 
w wieży.

Szyb pozwala bezpiecznie 
dostać się do stanowiska obser-
watora. Niestety, wieża obser-

Budynek koszarowy z wieżą obser-
wacji artyleryjskiej H.B.St.Turm; nad 
tarczami zegarowymi wykonanymi 
z płyt betonowych widoczne są 
wąskie i szerokie okna, umożliwia-
jące obserwację; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

wacyjna leży na terenie jednostki 
wojskowej i nie jest dostępna dla 
turystów. Można ją obejrzeć tylko 
z zewnątrz od strony ulicy Wojska 
Polskiego.

Stanowisko obserwatora w wieży H.B.St.Turm; 
fot. Jarosław Leszczełowski 
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Lekkie stalowe drzwi 
dwudzielne prowadzące 
do pomieszczenia 
piwnicznego wieży H.B.St.B

Oryginalne dwudzielne drzwi 
stalowe prowadzące do szybu 
wieży

Miejsce montażu piecyka w pomieszczeniu 
piwnicznym; widać też typowe ostrzeżenie 
o unikaniu demaskującego dymienia 
w dzień

Szyb z drabiną klamrową prowadzący 
do stanowiska obserwatora w wieży

4
Schron
dowodzenia
Schron dowodzenia 

Bef.St.Artl.Kas (Befehls-
stelle Artilerie Kaserne) 
znajduje się na terenie 
jednostki wojskowej 
i  jest częściowo zalany 
wodą. Jest więc niedostępny 
dla turystów. Dzięki uprzejmości 
dowództwa 1 Regionalnej Bazy 
Logistycznej w Wałczu mogliśmy 
zwiedzić ten obiekt i wykonać fo-
tografie, które prezentujemy na 
stronach tego przewodnika. 

Wałecki obiekt jest największym  
schronem dowodzenia na Wale 
Pomorskim. Jego zewnętrzne 
żelbetowe ściany mają grubość 
1,5 metra, co pozwala zakwali-
fikować ten schron do budowli 
o  klasie odporności B (BBau-
ten). Zamiarem budowniczych 
było przygotowanie bezpiecz-
nego stanowiska dowodzenia 
wojskami obsadzającymi forty-
fikacje Pommernstellung oraz 
wspierającą te wojska artylerią. 
Schron oferował pomieszczenia 
dla dowódcy ogólnowojskowe-
go i podległego jego rozkazom 

Odznaka 
pamiątkowa 

1 Regionalnej 
Bazy Logistycznej 

dowódcy artylerii. Obaj 
oficerowie wspierani byli 
przez sztaby, których po-
mieszczenia sąsiadowa-
ły z izbami dowódców. 
Zapewnieniu komunikacji 
z dowodzonymi wojska-
mi służyły urządzenia 
i  instalacje mieszczące 

się w węźle łączności. Pozostałe 
pomieszczenia miały charakter 
socjalny lub techniczny. Oprócz 
dowództwa, personelu sztabu 
i  łącznościowców w  schronie 
mogli mieszkać żołnierze załogi. 
Na podstawie liczby zestawów 
prycz, których mocowania za-
chowały się, ocenia się, że schron 
Bef.St.Artl.Kas oferował miejsce 
dla około 30 żołnierzy.

Obiekt wyposażony był w in-
stalację elektryczną, wentylacyj-
ną, telefoniczną i zaopatrywania 
w wodę.

Jego zwiedzanie rozpocznie-
my od wejścia zapasowego, które 
położone jest na terenie koszar. 
Po lewej stronie stalowych drzwi 
zachowało się przyłącze polo-
wej linii telefonicznej, która za-
pewniała zewnętrzną łączność 
załodze schronu w przypadku 

przyłącze 
polowej linii 
telefonicznej
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awarii głównego węzła łączności. 
Z oryginalnych drzwi pancernych 
zachowały się jedynie zawiasy 
i ościeżnica. Skrzydło drzwi nie 
jest oryginalne. 

Na ścianie położonej naprze-
ciwko wejścia zapasowego znaj-
dują się częściowo widoczne na-
pisy. Widnieje tam data budowy 
schronu 1934 i  jego oryginalne 
sygnatury E/c/8 oraz Bef.St.Artl.
Kas. (Befehlsstelle Artillerie Kaser-
ne, czyli stanowisko dowodzenia 
– koszary artylerii). 

Skręcamy w lewo, a następnie 
w prawo, przed nami jest teraz 
długi korytarz, pełniący niegdyś 
rolę śluzy przeciwgazowej. Na 
jego końcu znajduje się zapadnia 
i drzwi do korytarza głównego. 
Zapadnia wypełniona jest dziś 
wodą. 

Przed nią po lewej stronie po-
łożona jest ubikacja składająca 
się z kabin oficerskiej (opis: Offz.) 
i żołnierskiej (opis: Mansch.). 

Za drzwiami ciągnie się głów-
ny korytarz schronu, po którego 

Sygnatury i data budowy schronu; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Korytarz wejściowy; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Korytarz główny schronu 
dowodzenia; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Rama centrali telefonicznej 
w pomieszczeniu węzła łączności; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Kabiny ubikacji, po lewej 
zapadnia i otwór drzwiowy; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

O
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K
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wejście zapasowe

wejście główne magazyn

zapadnia

węzeł łączności

sztab dowódcy 
artylerii

izba dowódcy 
artylerii

izba dowódcy 
ogólnowojskowego  

sztab dowódcy 
ogólnowojskowego

korytarz 
wejściowy

izba załogi
strzelnica 

broni ręcznej
studnia i zbiorniki 

na wodę
maszynownia

wyjście 
awaryjne 

ubikacje

Rozmieszczenie pomieszczeń 
w schronie Bef.St.Artl.Kas.
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strzelnica znajdująca 
się w izbie żołnierskiej

Rury głosowe znajdowały się po-
między izbami dowódców 
oraz podległych im sztabów 

Opisy niektórych pomieszczeń 
schronu dowodzenia Bef.St.Artl.Kas

Pomieszczenie dowódcy ogólnowojskowego; 
po lewej – rura głosowa, 
po prawej – puszka instalacji telefonicznej

Pomieszczenie sztabu dowódcy ogólnowojskowego; 
fot. Jarosław Leszczełowski 

Otwory odpowietrzania mają 
unikatowy kształt niespotykany 
w innych obiektach; 
fot. Jarosław Leszczełowski

obu stronach znajduje się osiem 
otworów drzwiowych do po-
mieszczeń.

W ścianie korytarza umieszczo-
no też nisze, służące jako szafki 
żywnościowe. W pierwszym po-
mieszczeniu po lewej znajdował 
się węzeł łączności, w którego 
centralnym miejscu stoi dziś sko-
rodowana rama centrali telefo-
nicznej. W izbie tej zachowały się 
elementy instalacji wentylacyjnej, 
kotwy, haki i miejsce na piecyk.

Kolejne cztery pomieszczenia 
przeznaczone były dla dowód-
ców i ich sztabów. W pierwszym 
mieścił się sztab dowódcy artyle-

rura 
głosowa

izba 
żołnierska

korytarz 
wejściowy

ambrazura 
strzelnicy

rura 
piecowa

napowietrzanie

pas oznaczający 
miejsce na piecyk

mocowanie 
prycz

rii (opis UStab.Art.Kdr., Unterstab 
des Artilleriekommandeurs). Ko-
lejna izba przeznaczona była dla 
dowódcy artylerii (Artl.Kdr., Ar-
tilleriekommandeur). Sztab mógł 
się komunikować z dowódcą za 
pośrednictwem rury głosowej 
(Sprachrohr). W pomieszczeniach 
zachowały się elementy moco-
wania zestawów pryczy, wloty 
i wyloty wentylacyjne, haki na 
ekwipunek, rury piecowe i zazna-
czone czarnym szerokim pasem 
miejsca montowania piecyków. 

Podobnie wyposażona jest 
następna para pomieszczeń 

przeznaczona dla dowódcy 
ogólnowojskowego (opis K.Tr.
Kdr, Korpstruppen Komandeur) 
i  podległego mu sztabu (opis 
UStab.K.Tr.Kdr). Łączność między 
dowódcą a sztabem zapewniała 
kolejna rura głosowa. Ponadto 
izby obydwu dowódców połą-
czone są drzwiami, co ułatwiało 
współdziałanie.

Po prawej stronie korytarza, 
na wysokości pomieszczenia dla 
sztabu dowódcy artylerii, znajduje 
się zasypane wyjście awaryjne. 
Ostatnim pomieszczeniem po le-
wej stronie była izba żołnierska. 
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Jej stan zachowania jest zbliżo-
ny do innych pomieszczeń so-
cjalnych. Znajdziemy tam wloty 
i wyloty wentylacji, nisze oświe-
tlenia awaryjnego, rurę piecową, 
drewniane listwy montażowe 
i metalowe elementy do moco-
wania zestawów prycz. W izbie 
żołnierskiej znajduje się osłonięta 
pancerzem strzelnica obrony we-
wnętrznej, która pozwalała pro-
wadzić ogień wzdłuż korytarza 
wejściowego. Był to więc ele-
ment osłony wejścia głównego 
do schronu.

Po prawej stronie korytarza 
głównego znajdował kompleks 
pomieszczeń technicznych: 
studnia (Brunnenraum), maszy-
nownia  (Maschienenraum) i ma-
gazyn (Vorratsraum). W pierw-
szym pomieszczeniu oprócz 
studni znajdowały się zbiorniki 
z zapasem wody pitnej. W ma-
szynowni był zapewne agregat 

prądotwórczy, stanowiący rezer-
wowe źródło zasilania w energię 
elektryczną. 

Korytarz prowadzący do wej-
ścia głównego jest zalany wodą 
i niedostępny. 

Drzwi do wejścia głównego 
schronu Bef.St.Artl.Kas umiejsco-
wiono w zachodnim ogrodzeniu 
koszar, dlatego można je obejrzeć 
nie wchodząc na teren jednostki 
wojskowej. Podobnie jak drzwi 
zapasowe nie mają one oryginal-
nego skrzydła.

Na zakończenie warto wspo-
mnieć o unikatowych ciężkich 
drzwiach pancernych, które za-
chowały się w zalanym koryta-
rzu wewnętrznym. Mają grubość 
3 cm i są dwudzielne z włazem 
ewakuacyjnym. Drzwi, które 
omawialiśmy w wieży, były lżej-
sze i miały tylko 1 cm grubości.

Pomieszczenie maszynowni; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Zalany wodą korytarz wejściowy;  
fot. Jarosław Leszczełowski

Z przejazdu kolejowego widać 
zabytkowy budynek dworca kole-
jowego w Wałczu, który powstał 
w 1881 r., kiedy uruchomiono 
odcinek kolei państwowej z Piły; 
przez siedem lat był to dworzec 
czołowy, czyli taki, z którego wy-
jazd pociągiem był możliwy tylko 
w jednym kierunku; w 1888 r. linię 
kolejową przedłużono do Kalisza 
Pomorskiego;
pocztówkę udostępnił Witold Le-
wandowski

Pomieszczenie studni;  
fot. Jarosław Leszczełowski

5
Przy przejeździe
kolejowym
Dalsza trasa wałeckiej wyciecz-

ki przecina miasto z północnego 
wschodu na południowy zachód. 
Zwróćmy uwagę, że wiedzie ona 
ulicami, których nazwy upamięt-
niają polskich żołnierzy walczą-
cych o przełamanie Wału Po-
morskiego: Wojska Polskiego, 
Kilińszczaków (tak określano 
żołnierzy 4 Dywizji Piechoty im. 
J. Kilińskiego), Kościuszkowców 
(określenie żołnierzy 1 Dywizji 
Piechoty im. T. Kościuszki) oraz 
Aleja Zdobywców Wału Pomor-
skiego.

Po przejściu 500 metrów ulicą 
Wojska Polskiego, w pobliżu wlo-
tu ulicy Budowlanych, dotrzemy 
do miejsca, gdzie położone są 
dwa żelbetowe schrony – bier-
ny dowodzenia (GPS: 53.27750, 
16.48500) i bojowy z kazamatą 
(GPS: 53.27694, 16.48472).

Schron dowodzenia jest dziś 
zamknięty płytą stalową, co sku-
tecznie uniemożliwia zwiedzanie. 
Ten umieszczony pod blokiem 
mieszkalnym obiekt składał się 
z trzech izb i przedsionka. Żeby 
się do niego dostać, trzeba było 
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zejść po schodach do piwnicy. 
Naprzeciwko schodów znajduje 
się wejście chronione strzelni-
cą obrony wewnętrznej. Szeroki 
przedsionek umożliwiał dotar-
cie do dwóch skrzydłowych po-
mieszczeń. Za przedsionkiem 
znajdowały się trzy izby. Po le-
wej stronie izba żołnierska, któ-
ra połączona była drzwiami ze 
środkowym pokojem dowód-
cy. Po prawej stronie była izba 
łączności, z której można było 
komunikować się z dowódcą za 
pomocą rury głosowej. Obiekt 
miał odporność klasy B1.

Po drugiej stronie ulicy w piw-
nicznej części pubu położony jest 
niewielki jednosektorowy schron 
bojowy, którego stanowisko ckm 
chronione było kazamatą pancer-
ną 5P7. Znajdujący się nad schro-

Płyta stalowa zasłaniająca dziś 
wejście do dobrze zachowanego 
schronu dowodzenia znajdującego 
się w pobliżu przejazdu 
kolejowego; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Wejście do schronu pod pubem, 
który nosił niegdyś nazwę 
„Piwo na bunkrze”

Wałecka pieta na starej pocztówce, 
którą udostępnił Witold Lewan-
dowski

nem bar nosił kiedyś pomysłową 
nazwę „Piwo na bunkrze”. Dziś ta 
nazwa nie jest stosowana.

6
Wałecka pieta
i grunwaldzkie miecze
Od przejazdu kolejowego 

powędrujemy ulicą Wojska Pol-
skiego do ronda Armii Krajowej, 
nieopodal którego stoi dziś po-
mnik wałeckiej piety, czyli rzeźby 
Matki Bożej trzymającej na kola-
nach martwego Chrystusa. Obok 
stóp Jezusa widoczna jest figura 
anioła. Pierwotnie monument 
stał na wysepce zieleni u zbiegu 
ulic Königsbergerstrasse (Króle-
wiecka, dziś Wojska Polskiego) 
i Schneidemühlerstrasse (Pilska, 
dziś Bydgoska). W 1907 r. ufun-
dowali go wałeccy katolicy dla 
upamiętnienia ofiar dwóch epi-
demii cholery. Pierwszą przywle-
kli w 1866 r. wracający z wojny 
z Austrią żołnierze 4 Pułku Uła-
nów. Zmarły wtedy 262 osoby. 

W 1873 r. epidemia cholery po-
wróciła, pozbawiając życia 158 
osób. Według legendy zmarli 
mieli być chowani w  miejscu, 
gdzie ustawiono pietę.

Pomnik dotrwał do 1976 r., 
kiedy realizowano przebudowę 
kilku ulic. Zamierzano zlikwi-
dować starą wysepkę, zamiast 
której powstała inna przy ulicy 
Bydgoskiej. Władze województwa 
pilskiego nie zamierzały jednak 
przenosić tam piety, gdyż to eks-
ponowane miejsce przeznaczy-
ły dla pomnika w formie mieczy 
grunwaldzkich upamiętniającego 
przełamanie Wału Pomorskie-
go. Władze miały więc okazję, 
żeby pozbyć się religijnego 
i niemieckiego pomnika. W taki 
osobliwy sposób losy wałeckiej 
piety splotły się z historią Wału 
Pomorskiego. Zamiar usunięcia 
piety został jednak udaremnio-
ny przez zdecydowany opór 
mieszkańców Wałcza. Ówcze-
sne władze ostatecznie ustąpiły, 
nie rezygnując jednak z represji 
w stosunku do najaktywniejszych 
uczestników protestu. Znalazło 
się wtedy nowe miejsce przy ulicy 
Kościuszki, gdzie przetransporto-
wano monument.

W ostatnich latach, w ramach 
walki z reliktami komunizmu IPN 
postanowił zainicjować akcję de-
montażu wszystkich pomników 
w okolicy dawnego Pommern-
stellung, które mają formę grun-
waldzkich mieczy i godło białego 
orła bez korony. Ten pomysł na-
trafił jednak na opór lokalnej spo-
łeczności, dla której grunwaldz-
kie miecze upamiętniają walkę 
żołnierzy polskich i radzieckich 
z hitlerowskim najeźdźcą.

Pomnik upamiętniający 
zdobycie Wału Pomor-
skiego; 
fot. Marcin Wojdak, 
www.instagram.com/
cosmoderna/

7
Pocztowcy
i Pommernstellung 
Opuszczamy rondo, idąc ulicą 

Kilińszczaków (dawniej Królew-
ską, Königsstrasse). Po 250 me-
trach dotrzemy do wlotu ulicy 
Pocztowej (niem. Poststrasse), 
gdzie wznosi się jeden z najbar-
dziej efektownych zabytkowych 
budynków Wałcza. Gmach cesar-
skiej poczty wzniesiono w stylu 
neogotyckim w  latach 1894-
1895. 

Okazuje się, że wielu specjali-
stów od instalacji telefonicznych, 
pracujących w międzywojennej 
poczcie niemieckiej, znalazło za-
trudnienie w oddziale VI Festung-
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Stelzer. Na jednej z drewnianych 
belek nad wejściem widniał napis 
z przysłowiem Wer bauet an die 
Straßen, muß die Leute reden las-
sen (tłum. kto buduje przy ulicy, 
musi pozwolić ludziom mówić).

Nieco dalej przy ulicy Sądowej 
znajduje się gmach sądowy. We-
dług niemieckich publikacji w tym 
miejscu miał stać średniowiecz-
ny zamek w Wałczu, który praw-
dopodobnie został zniszczony 
podczas wojny trzynastoletniej. 
Mogło to nastąpić w 1460 r., kiedy 
miasto zdobył słynny dowódca 
krzyżackich wojsk zaciężnych Ka-

Siedziba Cesarskiej Poczty 
w Wałczu na starej pocztówce, którą 
udostępnił Witold Lewandowski

Muzeum Ziemi Wałeckiej, drzewo genealogiczne Wedlów Tuczyńskich; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Relacja łącznościowca  
Ericha Pockrandta 

Rejon prac sięgał od Nadarzyc do Santoka. Miał długość 200 km […] 
i był podzielony na odcinki: Nadarzyce, Wałcz, Tuczno, Osieczno, Dra-
winy, Drezdenko i Friedeburg. Zadanie utrzymania sieci telefonicznych 
każdego odcinka powierzano inspektorowi łączności [oryg. Leitung-
sprüfer] i  dwóm robotnikom. Większość tych ludzi pracowała wcze-
śniej w telefonii pocztowej. 

Inspektor łączności dysponował samo-
chodem terenowym [oryg. Kübelwagen], 
który zamiast czwartego siedzenia miał 
wbudowaną szafkę z  narzędziami. Dla 
każdego inspektora wybudowano domek 
mieszkalny, w pobliżu którego był masyw-
ny magazyn z płaskim dachem i rampą za-
ładowczą. Magazyn miał 25 metrów dłu-
gości i centralne ogrzewanie. Na wypadek 
mobilizacji gromadzono tam forteczne 

i polowe telefony, głowice kablowe, mufy, kable, itp.
Każdy bunkier przyłączano 2- lub 4-parowym, podziemnym kablem 

do poprzecznej sieci telefonicznej, przebiegającej ok. 2 km za za linią 
schronów. Kable te układano na głębokości 1 metra. Na ostatnich 200 
metrach przed bunkrem kabel miał osłonę w postaci metalowej rurki 
i przebiegał na głębokości 2 metrów. Na linii poprzecznej, w odstępach 
1-1,3 kilometra, instalowano przełącze w  betonowych studzienkach 
o  głębokości 2 metrów. Tam znajdowały się zakończenia kabli po-
przecznej sieci  telefonicznej. Były 10- lub 20-parowe w zależności od 
liczby bunkrów. Było to miejsce rozgałęzienia do poszczególnych bun-
krów oraz przyłączania polowej sieci telefonicznej. W dużych obiek-
tach, takich jak M3 koło Wałcza [dziś „Marianowo”], Galgenberg oraz 
w Starym Osiecznie pracowali niezależni obiektowi inspektorzy łącz-
ności. [za Schmelling H.-G, Heimatstadt- Heimatkreis Deutsch Krone]

VW typ 82 Kübelwagen

snachrichten (łączność forteczna) 
4 Fortecznego Sztabu Inżynie-
ryjnego w Wałczu (F.Pi.St.4, Fe-
stungspionierstab 4). Oddział ten 
był odpowiedzialny za budowę 
linii telefonicznych i okablowa-
nie schronów Wału Pomorskiego 
(patrz ramka).

8
U nasady półwyspu
Skręcamy w  ulicę Poczto-

wą i kierujemy się na południe, 
w stronę półwyspu wżynającego 
się w Jezioro Zamkowe. Po pra-
wej stronie miniemy duży budy-
nek notariatu, który na początku 
XX w. należał do wałeckiego ad-
wokata Stelzera. Ten pięknie wy-
remontowany, masywny budynek 
z elementami konstrukcji ryglo-
wej oraz efektownymi detalami 
(bogato zdobione wykusz i por-
tal) do 1945 r. nosił nazwę Villa 

Willa Stelzera; 
fot. Maciek Leszczełowski

Skrzyżowanie Pocztowej i Sądowej; 
po lewej gmach sądu; 
na drugim planie kościół ewange-
licki; 
po prawej Willa Stelzera; 
pocztówkę udostępnił Witold Le-
wandowski 
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9
Kościół
św. Antoniego 
Skręcamy na zachód w ulicę 

Orlą. Po przejściu 100 metrów 
znajdziemy się przed kościołem 
św. Antoniego, który wzniesiono 
w latach 1900–1903 w stylu neo-
gotyckim na planie krzyża, jako 
świątynię ewangelicką. 

W pierwszej połowie XVI w. wy-
dawało się, że ruch reformacyj-
ny zwycięży na ziemi wałeckiej. 
Ludność miast i wsi przechodzi-
ła na nową wiarę. Czyniły to też 
znaczniejsze rodziny szlacheckie, 
zarówno polskie jak i niemieckie. 
W 1560 r. protestanccy miesz-
czanie wałeccy przejęli kościół 
katolicki stojący nieopodal rynku. 
Jednak na przełomie XVI i XVII 
stulecia wspierany przez króla 
Zygmunta III Wazę ruch kontr-

reformacyjny szybko odzyskał 
stracone pozycje. Wałecki kościół 
został zwrócony katolickiej para-
fii, a wielu mieszczan powróciło 
do starej wiary. Przez następne 
stulecia wałeccy protestanci nie 
posiadali własnej świątyni w mie-
ście.

W 1773 r., po włączeniu zie-
mi wałeckiej do Królestwa Prus, 
ewangelicy uzyskali zgodę 
na urządzenie własnej szkoły 

Kościół pw. św. Antoniego, wzniesiony jako zbór ewangelicki; 
fot. Maciek Leszczełowski

Wnętrze kościoła pw. św. Antoniego posiada oryginalny i bardzo piękny wy-
strój, duże wrażenie robią empory oraz dekoracyjne stropy. Empory oddzie-
lono od nawy balustradami pokrytymi dekoracjami w formie stylizowanych 
motywów roślinnych. Na emporze zachodniej mieszczą się neogotyckie 
organy. 

Pierwotnie w prezbiterium 
mieścił się neogotycki oł-
tarz, który został zdemon-
towany w okresie powo-
jennym. Zastąpił go ołtarz 
św. Antoniego w formie 
tryptyku. Elementy dawne-
go ołtarza użyto do kon-
strukcji ołtarzy bocznych. 
Prezbiterium przykryte 
jest efektownym sklepie-
niem gwiaździstym. Nad 
ołtarzem umiejscowiona 
jest rozeta z pięknym 
wielobarwnym witrażem 
z wizerunkiem Chrystusa 
jako Dobrego Pasterza. 
Jezus niesie na ramieniu 
jagnię. Polski napis PAN 
JEST MOIM PASTERZEM 
powstał w okresie po 
II wojnie światowej.

spar von Nostitz. Na półwyspie 
powstał później folwark należący 
do starostwa, a o ruinach daw-
nego zamku wspominał jeszcze 
pod koniec XVIII w. ks. Jan Ignacy 
Bocheński. 

W  sąsiedztwie skrzyżowania 
ulic Pocztowej i Orlej, w zabyt-
kowym osiemnastowiecznym 
budynku mieści się Muzeum 
Ziemi Wałeckiej, które powstało 
w 1982 r. Ekspozycja muzealna 
obejmuje liczne zabytki związane 
z historią miasta i okolic. Ekspo-
naty związane z Wałem Pomor-
skim można obejrzeć w Skansenie 
Fortyfikacyjnym GW „Cegielnia”, 
który jest oddziałem wałeckiego 
muzeum. W piwnicach Muzeum 
Ziemi Wałeckiej organizowane są 
kameralne koncerty muzyczne.

i cmentarza. Nabożeństwa od-
bywały się raz w miesiącu w jed-
nym z ratuszowych pomieszczeń. 
Rosnąca liczba protestantów 
spowodowała, że w 1793 r. na 
ewangelicki dom modlitwy prze-
znaczono całe piętro ratusza. 
W  1822 r. gmina ewangelicka 
liczyła 500 dusz. Wtedy to król 
pruski Fryderyk Wilhelm III wy-
asygnował kwotę 500 talarów na 
budowę świątyni protestanckiej, 
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Królewski 
nocleg

Zmarła w młodym wieku i słynąca z  wyjątkowej urody królowa 
Prus Luiza była postacią wielce popularną. Monarchini zmarła 
w 1810 r. w młodym wieku, co uczyniło ją postacią legendarną. 
Jesienią 1806 r. Luiza wraz z małżonkiem królem Fryderykiem 
Wilhelmem III i dziećmi przemierzała Pomorze Zachodnie, ucie-
kając przed zwycięską armią napoleońską. Minęły dziesięciolecia 
i mieszkańcy wielu pomorskich miast z przekonaniem opowiadali, 
jakoby para królewska przebywała lub nocowała w ich miejsco-

wości w 1806 r. Niekiedy były to prawdziwe 
relacje, częściej legendy. Wizytą królewskiej 
pary szczyciły się Mirosławiec, Kalisz Pomor-
ski, Drawsko Pomorskie i inne miejscowości. 

Dziewiętnastowieczny historyk Franz 
Schultz twierdził, że 28 października 1806 r. 
rodzina królewska nie tylko przybyła do Wał-
cza, ale przenocowała w budynku gimnazjum 
na Górze Burmistrza. Badacz nie wskazał 
źródła tej informacji, więc trudno ją dziś zwe-
ryfikować. W każdym razie do 1945 r. jedno 
z gimnazjalnych pomieszczeń na pierwszym 
piętrze nazwano Pokojem Luizy.

którą oddano do użytku w 1824 r. 
Była to jednak budowla prowi-
zoryczna, gdyż w 1843 r. na jej 
miejscu powstał nowy kościół, 
który dotrwał do 1901 r. Piękną 
masywną budowlę, przed którą 
się znajdujemy, oddano do użytku 
3 września 1903 r. 

W  wyniku działań wojen-
nych w 1945 r. świątynia została 
w znacznym stopniu zniszczo-
na. Przysposobieniem kościoła 
do potrzeb przybyłych do mia-
sta polskich osadników zajął się 
kapucyn ojciec Ernest Łaniucha. 
On też uzyskał zgodę prowincjała 
na założenie w Wałczu placówki 
zakonnej. 

16 czerwca 1946 r. dokonano 
oficjalnego przekazania świątyni 
Kościołowi katolickiemu, powie-
rzając ją w opiekę św. Antoniemu 
z Padwy. 

Samodzielna placówka dusz-
pasterska na prawach parafii po-
wstała w 1949 r.

10
Pierwsze LO
Na północ od kościelnego 

dziedzińca biegnie ulica Sądo-
wa, którą udajemy się w kierun-

Budynek gimnazjum na pocztówce z początku XX w.; 
udostępnił Witold Lewandowski

Ciekawostka

Ateny Wałeckie
Niemiecki historyk prof. Franz Schultz twierdził, że 

w 1703 r. wałeckie kolegium jezuickie określano jako Lyzeum 
lub Athenaeum. Badacz ten nie podał źródła tej informacji. 
Tymczasem w kronice wałeckich jezuitów Historia residen-
tiae Walcensis Societatis Jesu pod datą 1703 napisano, że 
jezuickie kolegium zamierzano rozbudować do Ateneum na 
koszt opata Michała Hackiego z Oliwy. Dzieło to zostałoby 
ukończone, gdyby opat Hacki nie umarł. Te niejednoznaczne 

zapisy wskazują, że do realizacji zamiaru raczej nie doszło. 
Pierwotne znaczenie Ateneum to świątynia Ateny (bogini mądrości). 

Dziś przenośnie określa się tak instytucje naukowe lub szkoły. Jednak 
popularna w powojennym Wałczu nazwa „Ateny Wałeckie” wydaje 
się odnosić do stolicy Grecji Aten lub bogini Ateny w liczbie mnogiej. 
Niestety, obydwa odniesienia pozbawione są sensu. Właściwą nazwą 
przenośną byłoby „Ateneum Wałeckie”.

Królowa Luiza 
z synami

ku zachodnim, a po 25 metrach, 
skręcamy na północ w  ulicę 
Kościuszkowców. W ten sposób 
dotrzemy do skrzyżowania z ulicą 
Kilińszczaków. Skręcamy w lewo 
i  po kilkunastu metrach znaj-
dziemy się przed zabytkowym 
budynkiem wałeckiego liceum, 
który ma w swojej historii epizod 
związany z budową Pommern-
stellung, gdyż w 1944 r. w jego 
wszystkich pomieszczeniach 
zakwaterowano ludność cywil-
ną pracującą przy rozbudowie 
fortyfikacji polowych. 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Kazimierza Wielkiego odwołu-
je się do tradycji słynnego wa-
łeckiego kolegium jezuickiego. 
Faktycznie, obecny zabytkowy 
gmach liceum znajduje się na 
Górze Burmistrza, czyli w miej-
scu, w którym kiedyś nauczali 
ojcowie jezuici. W wielu publika-
cjach stosowana jest nieoficjalna 
nazwa szkoły – Ateny Wałeckie 
– która musi wzbudzać pewne 
wątpliwości (patrz ramka). 

Jezuici przybyli do Wałcza 
w 1618 r., a w 1665 r. na Mni-
siej Górze (niem. Mönchenberg) 
wznieśli drewniany budynek ko-
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Ciekawostki
Z jezuickiej kroniki

1635 r. Starsza kobieta nawró-
ciła rannego żołnierza i uleczyła 
go, inny żołnierz nie chciał się 
wyspowiadać i umarł.

1637 r. Schwytano kilka cza-
rownic, które zakonnicy przygo-
towali na śmierć. Jezuici sprzeci-
wili się tzw. próbom wody.

1640 r. Pewna czarownica wy-
wołała pożar majątku szlachec-
kiego w Wiesiółce.

1649 r. Chwiejny w  wierze 
mieszczanin stał się pobożny po 
tym, jak zobaczył tryskającą krew 
na twarz bluźniącego heretyka. 
Krew trysnęła z chleba, który he-
retyk kroił.

1669 r. Pewna starsza kobieta 
straszyła rodzinę po swojej śmier-
ci, co skończyło się po modli-
twach i datkach.

1670 r. Pewien szlachcic miał 
wizje ze św. Stanisławem Kostką 
i św. Antonim. 

Nawróciła się kobieta, która 
z powodu odmawiania udziału 
w spowiedzi nie mogła spożyć 
hostii. 

legium, który wkrótce okazał się 
niewystarczający dla rosnącej 
liczby uczniów.  W 1672 r. wybu-
dowano obszerniejsze drewniane 
kolegium na Górze Burmistrza 
(niem. Bürgermeisterberg), czyli 
w miejscu, gdzie dziś znajduje się 
I LO. Zakup ziemi przez jezuitów 
pod nowe kolegium nie był ła-
twy. Miasto nie chciało sprzedać 
dogodnego placu. Król Michał 
Korybut Wiśniowiecki przysłał 
nawet specjalną komisję do roz-
strzygnięcia sporu. Ponieważ 
królewscy komisarze wsparli je-
zuitów, burmistrz Martin Simon 
i radny Bruno udali się z petycją 
do Warszawy. Na próżno. Bruno 
tak rozsierdził kanclerza Jana 
Leszczyńskiego, że ten obił go 
kijem. Ostatecznie jezuici kupili 
teren pod nową szkołę i zapłacili 
miastu 2000 florenów. 

Wałeckie kolegium przyciąga-
ło szlachecką młodzież nie tyl-
ko katolickiego wyznania. Wielu 
uczniów przybywało spoza granic 
Rzeczpospolitej, z Nowej Marchii 
i Pomorza. Nauczanie prowadzo-
no na dwóch stopniach zaawan-
sowania. Na niższym nauczano 
gramatyki, a na wyższym, dwu-
klasowym, retoryki i poetyki. 

Rok po przejęciu ziemi wałec-
kiej przez Królestwo Prus papież 
rozwiązał zakon jezuitów. Jed-
nak wałeckie kolegium praco-
wało jeszcze do 1781 r., kiedy 
przekształcono je w Królewskie 
Gimnazjum Katolickie.

Najstarszą część dzisiejszego 
gmachu szkolnego wybudowa-
no w latach 1798-1799. W 1812 
r. w budynku gimnazjum wojska 
napoleońskie urządziły lazaret. 
W drugiej połowie XIX w. po-

Pod wpływem jezuitów na sto-
sie nawróciła się czarownica, któ-
ra oskarżała inną kobietę o czary. 

Luterański duchowny naruszył 
tajemnicę spowiedzi, składając 
donos na czarownicę. 

1671 r. Jeden z jezuitów spo-
tkał w lesie rannego niemieckiego 
dezertera i nawrócił go na wiarę 
katolicką.

1673 r. Trzy czarownice przy-
sposobiono na czekającą je 
śmierć. 

Kobieta, która wcześniej po-
łknęła igłę, nawróciła się.

1682 r. Oskarżono siedem cza-
rownic. 

1696 r. Osobnik skazany na 
śmierć odżegnał się od wiary 
luterańskiej. 

Na prośbę jezuitów ułaskawio-
no dwóch mężczyzn niesłusznie 
skazanych na śmierć. 

We wrześniu doszło do spo-
ru z gminą żydowską o zaległe 
odsetki od kapitału. W czasie tu-
multu pachołkowie z jezuickiej 
rezydencji zabili żydowskiego 
nauczyciela.

11
W sercu miasta 
Wałecki rynek, który nosi dziś 

nazwę Placu Wolności, jest odda-
lony o około 100 metrów od bu-
dynku liceum. Stanowi on serce 

starego miasta, którego układ ulic 
niewiele zmienił się od 1303 r., 
kiedy lokowano miasto o nazwie 
Arnskrone przy osadzie Wolczen. 
Spośród świeckich budynków 
rynku uwagę zwraca piękny ra-

Po lewej kościół pw. św. Mikołaja; w środku wałecki rynek; 
fot. Maciek Leszczełowski 

wstawały obiekty towarzyszące: 
stajnia, dom woźnego i sala gim-
nastyczna. Kolejną rozbudowę 
przeprowadzono w latach 1908-
1909, kiedy dobudowano skrzy-
dło boczne, mieszczące piękną 
neobarokową aulę o unikatowym 
wystroju. 

W 1945 r. w gmachu szkolnym 
powstało polskie liceum, które 
funkcjonuje do dziś. Od 1977 r. 
jest tam też Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego o profilu wioślarstwo 
i kajakarstwo kobiet.
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tusz, który wzniesiono w 1890 r. 
na zachodniej pierzei. Do 1841 r. 
budynek ratusza umiejscowiony 
był na środku rynku. 

Wnętrze kościoła pw. św. Mikoła-
ja; sklepienie krzyżowe nad nawą 
główną, z tyłu neogotyckie organy; 
fot. Maciek Leszczełowski

Trzy obrazy Paula Stankiewicza: Maria ze św. Dominikiem, św. Wawrzyniec 
i św. Mikołaj; drugi od prawej to obraz Świętej Trójcy, który umieszczono 
w ołtarzu głównym w 1947 r. (dziś znajduje się w kościele w Lubnie); 
obraz Św. Trójcy Paula Stankiewicza zaginął lub uległ zniszczeniu

Wyjątkowo pięknym 
elementem wystroju ko-
ścioła pw. św. Mikołaja są 
liczne, wykonane w jed-
nolitym stylu witraże, 
które zaprojektowali kra-
kowska malarka Helena 
Papee-Bożyk oraz Marian 
Swartz; 
zdjęcia witraży i obrazów 
wykonał Maciek Lesz-
czełowski

Wystrój kościoła św. Mikołaja w okresie międzywojennym; 
w neogotyckich ołtarzach głównym i bocznych umiejsco-
wione są obrazy autorstwa Paula Stankiewicza;
pocztówkę udostępnił Witold Lewandowski

Jeden z najcenniejszych zabytków 
znajdujących się w kościele św. 
Mikołaja; osiemnastowieczny obraz 
Niepokalanej adorowanej przez 
anioły; u góry Trójca Święta; na dole 
rodzice Marii; 
fot. Maciek Leszczełowski

Całą południową pierzeję zaj-
muje dziedziniec neogotyckiego 
kościoła pw. św. Mikołaja, który 
wzniesiono w 1866 r. Dzisiejsza 
świątynia stoi w miejscu, w któ-
rym pierwszy wałecki kościół wy-
budowano jeszcze w średniowie-
czu. Do wystroju wewnętrznego 
kościoła należą m.in. siedemna-
stowieczne obrazy Matki Bożej, 
które zostały przeniesione ze 
starszej budowli świątyni, która 
wznosiła się w tym miejscu. 

Nie mamy pewności, czy już 
w 1303 r. w Wałczu istniała pierw-
sza drewniana budowla kościo-
ła. Przesłanką wskazującą na jej 
istnienie na początku XIV w. jest 
fakt, że w 1314 r. w dokumencie 
lokacyjnym Mirosławca wymie-
niono plebana wałeckiego Alber-
tusa. Imię św. Mikołaja wałecki 
kościół nosił już w 1487 r., co po-
twierdza dokument erekcji altarii 
pw. Bożego Ciała. Kiedy w 1535 
r. w mieście wybuchły zamieszki 
związane z ruchem reformacyj-
nym, mieszczanie zniszczyli oł-
tarz Bożego Ciała. 25 lat później, 
w 1560 r., luteranie przejęli wa-
łecki kościół na kilkadziesiąt lat.  

Ruch kontrreformacyj-
ny w  Wałczu nabrał rozpędu 
w 1589 r. dzięki nowemu staro-
ście Hieronimowi Gostomskiemu, 
który wcześniej był protestantem, 
ale pod wpływem jezuitów po-
wrócił na łono Kościoła katolic-
kiego. W 1594 r. Hieronim Go-
stomski odebrał kościół wałeckim 
luteranom. Katoliccy plebani byli 
jednak wciąż atakowani przez lu-
terańskich mieszczan, którzy pra-
gnęli ponownie przejąć świątynię. 
Te zakusy uniemożliwił dopiero 
bardzo energiczny pleban Jo-
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achim Lubrarius. W 1621 r. kościół 
spłonął, ale odbudowano go trzy 
lata później. W 1676 r. kolejny 
pożar poważnie go uszkodził. 
W XVIII w. kościół był kilkakrotnie 
remontowany, lecz świątynia nie 
była w najlepszym stanie. 

W latach 1863-1866 zrealizo-
wano budowę obecnego neo-
gotyckiego kościoła. Uwagę 
zwracał ówczesny wystrój nowej 
świątyni. Wspaniały neogotyc-
ki ołtarz główny był ozdobiony 
trzema obrazami Paula Stankie-
wicza: Świętej Trójcy, św. Mikołaja 
i św. Wawrzyńca. Ołtarz zdobiły 
ponadto rzeźby czterech ewan-
gelistów. Niestety, zabytek ten 
nie dotrwał do naszych czasów. 
Głównym elementem współ-
czesnego ołtarza jest obraz św. 
Mikołaja, pochodzący z kresowej 
parafii. Z pięciu obrazów Paula 
Stankiewicza do naszych czasów 
dotrwały cztery. Niestety, po II 
wojnie światowej zniszczono 
malowidła ścienne wykonane 
ręką tego artysty.  

Do najcenniejszych zabytków 
obecnej świątyni należą obrazy 
Matki Bożej datowane na XVII 
lub XVIII w. Wyjątkową ozdobę 
stanowią wszystkie witraże, które 
powstawały etapami po II wojnie 
światowej.

12
Dwie cerkwie
Wycieczkę kontynuujemy, idąc 

ulicą Kilińszczaków, a następnie 
Aleją Zdobywców Wału Pomor-
skiego w kierunku południowo- 
wschodnim. Po 500 metrach 
dotrzemy do rozwidlenia dróg 
prowadzących do Chwiramu 
i Strączna. Po lewej stronie przy 

ulicy gen. Andersa widoczny jest 
kościół (cerkiew) greckokatolicki 
pw. Podwyższenia Krzyża Pań-
skiego.

Obecną budowlę wzniesiono 
w latach 1923-1924 jako ewan-
gelicką kaplicę szpitalną. Zabyt-
kowy budynek dawnego szpitala 
znajduje się w pobliżu przy Alei 
Zdobywców Wału Pomorskie-
go 52-54 (szpital zlikwidowano 
w 2007 r.). 

Obok wejścia do kościoła – na 
wschodniej ścianie – umieszczo-
no płaskorzeźbę upamiętniającą 
poległych na frontach I wojny 
światowej mieszkańców Wałcza. 
Uwidoczniono na niej Chrystusa 

Budynek dawnego szpitala na 
pocztówce z początku XX w.

Carskie wrota ikonostasu cerkwi 
Świętej Trójcy; 
fot. Maciek Leszczełowski 

Budynek cerkwi Świętej Trójcy; 
fot. Maciek Leszczełowski 

Ikona z wizerunkiem Chrystusa 
w cerkwi greckokatolickiej

Płaskorzeźba 
na zachodniej 
ścianie cerkwi 
greckokato-
lickiej 

pocieszającego zrozpaczoną ro-
dzinę poległego żołnierza. 

W prezbiterium kościoła umiej-
scowiony jest piękny współ-
czesny ikonostas wykonany 
w 1997 r. przez artystkę z Kijowa 
Walentynę Biriukowicz. W jego 
centralnej części, na carskich 
wrotach, umieszczono ikony 
Zwiastowania oraz wizerunki 
czterech ewangelistów: Mate-
usza, Łukasza, Jana i Marka. Po 
prawej stronie carskich wrót, 
zgodnie ze zwyczajem, widnieje 
ikona z postacią Chrystusa na-
uczającego, a po lewej postać 
matki Bożej z Dzieciątkiem. Na 
bocznych wrotach diakońskich 
widnieją ikony świętych Ław-
rientija i Stefana. Ostatnia ikona 
po prawej stronie zawiera scenę 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
(wezwanie kościoła), natomiast 
pierwsza od lewej przedstawia 
św. Mikołaja. 

Nad carskimi wrotami znajduje 
się kompozycja zwana Deesis, 
czyli postać Chrystusa na tro-
nie między Marią i  św. Janem 
Chrzcicielem. Ponadto w gór-
nym rzędzie ikonostasu umiesz-
czono sześć scen z życia Jezusa 
Chrystusa.

Kościół jest użytkowany przez 
wałecką parafię greckokatolic-
ką od 1959 r. Parafia ta powstała 
w wyniku przesiedleń ludności 
ukraińskiej, które prowadzono 
w ramach akcji „Wisła”.

Druga wałecka cerkiew znajdu-
je się przy ewangelickim cmen-
tarzu, zaledwie 100 metrów na 
północny zachód od rozwidlenia 
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14
Cmentarz wojenny
Cmentarz wojenny położony 

jest przy Alei Zdobywców Wału 
Pomorskiego, około 1 km na po-
łudniowy zachód od wlotu uli-
cy Podgórnej. Przyjmuje się, że 
spoczywa na nim 4390 żołnierzy 
Wojska Polskiego, 1638 żołnierzy 
Armii Czerwonej i 52 robotników 
przymusowych, chociaż rzeczy-
wista liczba zapewne jest nieco 
inna.  

W 1945 r. na terenie Wałcza 
było kilka miejsc, w  których 
pochowano poległych żołnie-

Wnętrze cerkwi Świętej Trójcy; fot. Maciek Leszczełowski 

dróg. Prawosławną cerkiew Świę-
tej Trójcy urządzono w 1947 r. 
w dziewiętnastowiecznej, ewan-
gelickiej kaplicy cmentarnej. 
Zwiedzenie tego obiektu jest 
godne polecenia, gdyż wystrój 
wewnętrzny zapiera dech w pier-
siach. Ikonostas pochodzi z roze-
branej cerkwi na Lubelszczyźnie. 
Na carskich wrotach widnieją iko-
ny przedstawiające Zwiastowanie 
oraz czterech ewangelistów. Nad 
wrotami umiejscowiono ikonę 
Ostatniej Wieczerzy. Z carskimi 
wrotami sąsiadują – zgodnie 
z zasadami – ikony Matki Bożej 
z Dzieciątkiem i Jezusa Chrystu-
sa. W 1947 r. wiele z tych ikon 
przekazała wałeckiej cerkwi me-
tropolia warszawska. 

13
Odcinek D.Kro.West
Kolejny przystanek urządzi-

my 250 metrów na południowy 
zachód, przy skrzyżowaniu Alei 
Wału Pomorskiego z ulicą Pod-
górną. Nieopodal tego miejsca 
znajdował się jeden ze schronów 
odcinka taktycznego Deutsch 

Krone West (D.Kro.West, Wałcz 
Zachód). Bunkier ten wyposażo-
ny był w trójstrzelnicową kopułę 
pancerną. Jednak dziś nie ma po 
nim śladu.

Spośród pięciu schronów bo-
jowych, broniących przesmyku 
między jeziorami Raduń i Zam-
kowe widoczny jest tylko frag-
ment jednego, znajdującego się 
na prywatnej posesji. Dwa zosta-
ły zasypane, a po dwóch innych 
brak jakichkolwiek śladów.

rzy. Pierwszy cmentarz powstał 
przy obecnej Alei Tysiąclecia. 
W 1946 r. z mogił pochowanych 
tam polskich żołnierzy pobrano 
ziemię, żeby ją złożyć w Grobie 
Nieznanego Żołnierza w War-
szawie. Prace nad urządzeniem 
nowego cmentarza w miejscu, 
w którym się znajdujemy, rozpo-
częto pod koniec 1949 r. W latach 
1949-1953 prowadzono ekshu-
macje poległych spoczywających 
w mogiłach na terenie powiatu 

Pomnik na Cmentarzu Wojennym 
w Wałczu; 
zdjęcie z okresu PRL

Cmentarz Wo-
jenny Żołnierzy 
Wojska Pol-
skiego 1 Armii 
Czerwonej 
w Wałczu; 
fot. Jarosław 
Leszczełowski

wałeckiego. Doczesne szczątki 
żołnierzy przenoszono do Wał-
cza. Równolegle trwały prace nad 
budową cmentarza wojennego. 
Wzniesiono m.in. pomnik, na 
którego ścianach widnieją Krzy-
że Virtuti i Militari oraz Gwiazdy 
Bohatera Związku Radzieckiego. 
Oficjalne otwarcie cmentarza 
miało miejsce 31 października 
1962 r. 

W 1965 r. przed bramą główną 
ustawiono drugi pomnik przed-
stawiający grupę żołnierzy w na-
tarciu. Monumentowi nadano 
miano Tak rodziła się wolność, 
a na jego cokole umieszczono 
następujący napis Na tym cmen-
tarzu spoczywa 4390 polskich 
i 1638 radzieckich żołnierzy pole-
głych w walce z faszyzmem hitle-
rowskim o przywrócenie Polsce 
prastarych ziem piastowskich. 
Cześć poległym bohaterom – 
wyzwolicielom Pomorza!

W kwietniu 1990 r. kombatanci 
Wojska Polskiego i Armii Krajowej 
postawili na cmentarzu drewnia-
ny Krzyż Katyński poświęcony 
żołnierzom Wojska Polskiego, 
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Pomnik stojący przed bramą 
główną cmentarza; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Most Klotzow; lata trzydzieste 
XX w.; 
pocztówkę udostępnił Witold Le-
wandowski

Armii Krajowej i  innych walczą-
cych w obronie niepodległości 
ojczyzny, poległych w walkach 
i pomordowanych w latach 1939-
1956. Sześć lat później z inicjaty-
wy proboszcza wałeckiej parafii 
prawosławnej ustawiono drew-
niany krzyż prawosławny.

15
Most Kłosowski 
Na zachód od cmentarza wo-

jennego znajduje się parking. Tam 
rozpoczyna się ścieżka zdrowia 
wytyczona w lesie nazywanym 
Bukowiną (niem. Buchwald). 
Malowniczy bukowy las nad je-
ziorem Raduń jest bardzo po-
pularnym miejscem aktywnego 
wypoczynku mieszkańców Wał-
cza. Dobrze oznaczoną ścieżką 
zdrowia udajemy się w kierunku 
północno-zachodnim. Po około 
800 metrach nad jeziorem Raduń 
dotrzemy do wiszącego mostu, 
który dziś nazwany jest Kłosow-

skim, a do 1945 r. Klotzowbrücke 
(GPS: 53.26361, 16.43150). 

Drewniany most nad przewę-
żeniem jeziora przerzucono już 
w 1891 r. Odtąd wygodnie i szyb-
ko można było przejść z Buko-
winy do lasów Klotzow (niem. 
Klotzowwalde) położonych na 
północnym brzegu jeziora Raduń. 
Ponieważ od 1910 r. po jeziorze 
kursowały niewielkie stateczki 
parowe, dokonano przebudowy 
przeprawy, podnosząc jego środ-
kową część. W 1978 r. drewniany 
most zastąpiono wiszącym o me-
talowej konstrukcji. 

Po północnej stronie mostu 
– na wzgórzu – położone jest 
wczesnośredniowieczne grodzi-
sko, a u jego podnóża możemy 
zapoznać się z barwną tablicą, 
opisującą atrakcyjną turystycz-
nie ścieżkę przyrodniczo-leśną. 
Ten niezwykle interesujący szlak 
wytyczyło Nadleśnictwo Wałcz.

Wiszący Most 
Kłosowski; 
fot. Jarosław 
Leszczełowski 

Szkic odcinka taktycznego Radunsee 

16
Nad Raduniem
Wzdłuż północnego brzegu je-

ziora Raduń ciągną się dwie linie 
wciąż jeszcze dobrze widocz-
nych transzei. Na brzegu jeziora 
znajduje się też pięć schronów 
bojowych o lekkiej konstrukcji C 
(grubość ścian żelbetowych – 
60 cm). Ze względu na bardzo 
dobre warunki terenowe bunkry 
rozstawiono stosunkowo rzad-
ko. Jezioro stanowiło trudną do 
sforsowania przeszkodę, a tran-

szeje wykopano na wysokim 
brzegu. W tych warunkach atak 
broni pancernej był praktycznie 
niemożliwy, a próby forsowania 
jeziora przez piechotę mogły być 
łatwo udaremnione ogniem broni 
maszynowej ze schronów i ro-
wów strzeleckich.

31 stycznia 1945 r. – po wal-
kach w rejonie Ostrowca – od-
cinek Wału Pomorskiego nad 
jeziorem Raduń obsadził 94 Bata-
lion Alarmowy Koszalin (94 BAK), 
którym dowodził major Noske. 
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Schron Ra.1 
na jeziornym półwyspie; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Schron Ra.3; 
fot. Jarosław Leszczełowski

Zdjęcia ekspozycji Muzeum 
Wału Pomorskiego w Wałczu; 
fot. Maciek Leszczełowski

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Le-
śnej i Ekologicznej w Wałczu; 
zdjęcie udostępniła Magdalena 
Marchwiak

Schron Ra.4 
i widok na jezioro Raduń; 
fot. Jarosław Leszczełowski

O małym nacisku Rosjan na tym 

kierunku świadczył najlepiej pe-

wien incydent. Otóż dowódca 94 

BAK otrzymał przedwcześnie roz-

kaz do wycofania się w kierunku 

zachodnim. Batalion przemieścił 

w rejon jeziora Bytyń Wielki i tam 

otrzymał rozkaz natychmiasto-

wego powrotu na linię obrony 

nad Raduniem. Przez kilka godzin 

odcinek był nieobsadzony, co nie 

zostało nawet zauważone przez 

stronę przeciwną. 

Schrony tego odcinka są dziś 

bardzo zniszczone i żaden z nich 
nie posiada oryginalnych sygna-

tur. W tej sytuacji przyjmuje się 
domyślną nazwę odcinka Radun-

see (Ra.). To samo dotyczy sygna-

tur poszczególnych obiektów:

Ra.1 – schron jednosektorowy; 

wzniesiony w 1935 r.; składał się 

z przedsionka i izby bojowej; GPS: 

53.25500, 16.40444.

Ra.2 – schron jednosektorowy; 

wzniesiony w 1935 r.; składał się 

z przedsionka oraz izb dla dru-

żyny piechoty i bojowej; GPS: 

53.25527, 16.40555.

Ra.3 – schron jednosektoro-

wy; wzniesiony w 1935 r.; skła-
dał się tylko z izby bojowej; GPS: 
53.26000, 16.42250.

Ra.4 – schron jednosektorowy; 
wzniesiony w 1935 r.; składał się 
tylko z przedsionka i izby bojowej; 
GPS: 53.26416, 16.42861.

Ra.5 – schron jednosektorowy; 
wzniesiony w 1935 r.; składał się 
tylko z przedsionka i izby bojowej; 
GPS: 53.26000, 16.42250.

Ra.6 – schron jednosektorowy; 
wzniesiony w 1935 r.; składał się 
tylko z przedsionka oraz izb dla 
drużyny piechoty i bojowej; GPS: 
53.26000, 16.42250.

Wszystkie schrony odcinka 
Radunsee można zwiedzić, wę-
drując wzdłuż brzegu jeziora. 
Teren jest bardzo malowniczy 
i znakomicie przygotowany dla 
turystów. Znajdują się tam wia-
ty, punkt widokowy oraz liczne 
tablice informacyjne opisujące 
ciekawostki przyrodnicze. Szcze-
gólną atrakcję stanowi Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
i  Ekologicznej „Morzycówka”, 
który należy do Nadleśnictwa 
Wałcz. Znajduje się tam pawilon 
edukacyjno-wystawienniczy zbu-
dowany z bali drewna oraz wspa-
niale urządzone arboretum, które 
liczy ponad 100 gatunków roślin.

17
Muzeum
Wału Pomorskiego
Po drugiej stronie jeziora, na 

wysokości schronów Ra.1 i Ra.2, 
położone jest prywatne Muzeum 
Wału Pomorskiego. Jego obecny 
adres to Aleja Wału Pomorskiego 
103 (tel. 507786104). Jeszcze kil-
ka lat temu muzeum pracowało 

na terenie byłych koszar artylerii. 
To właśnie dzięki pracy i pasji gru-
py osób związanych z Muzeum 
Wału Pomorskiego udało się zba-
dać schron dowodzenia znajdu-
jący się pod jednym z budynków 
koszarowych. 

W obecnej siedzibie muzeum 
można obejrzeć imponującą ko-
lekcję militariów, również z okre-
su II wojny światowej. Unikatowa 
i duża kolekcja zabytkowej bro-
ni strzeleckiej przechowywana 
jest w odrębnym, odpowiednio 
zabezpieczonym magazynie. 
Wystawa muzealna obejmuje 
ponadto eksponaty należące do 
historii motoryzacji. 

Właściciel muzeum – Wojtek 
Olek – prowadzi działalność edu-
kacyjną oraz oprowadza turystów 

po fortyfikacjach Wału Pomor-

skiego.
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Dotarliśmy do końca pierwszego tomu przewodnika Wokół Wału 
Pomorskiego. Historia, legendy, ciekawostki. Naszą opowieść o for-
tyfikacjach Pommernstellung i historii naszego regionu będziemy 
kontynuować w kolejnych tomach. W drugim tomie poznawać bę-
dziemy umocnienia Wału Pomorskiego, znajdujące się w gminach 
Tuczno, Człopa i Jastrowie. Zawitamy też w gminie Mirosławiec, 
żeby opowiedzieć o walkach 1 Armii Wojska Polskiego, która toczyła 
na tym terenie ciężkie boje pogłębiając wyłom dokonany w Pozycji 
Pomorskiej.

Jarosław Leszczełowski 
Gdańsk, styczeń 2022 r.

Ciekawostka

Rajdy Szlakiem Zdobywców Wału Pomorskiego

W 1968 r. Związek Młodzieży 
Socjalistycznej zainicjował trady-
cję corocznych Rajdów Szlakiem 
Zdobywców Wału Pomorskiego. 
Stałym punktem tej imprezy były 
wizyty na Cmentarzu Wojennym 
w Wałczu. Idea upamiętnienia 
walk była, niestety, zanurzona 
w propagandowym sosie, typo-
wym dla okresu PRL. Dziś wielu 
uczestników tych rajdów wspo-
mina je dobrze, gdyż stwarzały 
one okazję do spędzania czasu 
z rówieśnikami i aktywnego wy-
poczynku na atrakcyjnym terenie 
Pojezierzy Wałeckiego i Draw-
skiego. Zwiedzanie fortyfikacji 
Wału Pomorskiego również cie-
szyło się żywym zainteresowa-
niem. Do dyspozycji turystów 
było 35 tras pieszych, 5 rowero-
wych i cztery motorowe.

Unikatowy kompletny egzemplarz ckm MG08 
w Muzeum Wału Pomorskiego;
fot. Maciek Leszczełowski

1968

1969

1970

1972

1971

1977

1974

Zakończenie
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Nasz przewodnik jest przeznaczony dla wszystkich 
turystów, nie tylko dla pasjonatów zgłębiania tajemnic 
pomorskich fortyfikacji. Adresatem tego przewodnika 
jest zatem turysta, który zwiedzając obiekty Wału Po-
morskiego, zapragnie zapoznać się również z regional-
ną historią i zabytkami. Opracowując trasy wycieczek, 
komponowaliśmy je w taki sposób, żeby przedstawić 
pamiątki historyczne, ciekawostki i legendy, dotyczące 
różnych okresów historycznych. Wał Pomorski stanowi 
niejako osnowę wypraw terenowych, podczas których 
Czytelnik będzie miał okazję zapoznania się z różnorod-
nymi atrakcjami naszego regionu.
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