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rl trzeciej dekadzie stycznia 1945 roku
front gwał.townie zbliża się do wschodn Lch granic byłej III Rzeszy.
Niemcy w pośpiechu ewakułują różnego rodzaju obozy położone
na wschodnim obszarze Rzes zy j mi.ę dzy innymi obozy Francuzów ,Hosjan,
~erbów,Polaków itd.
Cel: przemieszczenie nn vd z.y innymi jellców na nast ę pną linię umocnień.
ii dniu 25 s tyc znLa 1945 roku o'godz. 800 rano nastąpił wymarsz
Oflagu lIc na Zachód.Dzień pochmurnj,mroinj',bezdroża,zasp;y śnieżne.
Obóz "Zachódłł maszerował jako pierwszy w rozczłonkowaniu batalionallii.
ubóz zaś \~schód \I w.)' s zedŁ nieco póżniej ,masz.erując pod silną eskortą
v~ermachtu w jedmij kolumnie .Tragiczny marsz.Postoje w stodołach przy
200 mrozie lub na odkrytych dziedzińcach.Padli w czasie lliarszu:
ppŁk, dypl. Marian Jasiński,d-ca art. dywi z , 10 DP. oraz kpt. int.
Franciszek ZiililIlerman,szef intendentury 2) DP.
Padli pozostali w śniegu wśród zawiei,po drodze znaczonej tysiącami
porzuconych przedmiotów.Pod wieczór 29 stycznia 1945 roku przemarsz
przez Barlinek i rozmieszczenie na noc w stodołach.~ miejscowości
/Deetz/ Dziedzice trzy bataliony obozu n'iłschód".~v miejscowości
Sch~now/ Jesionowo 4 i 5 batalion obozu "Zachód" na prawo od tego
w przy si ó Łku 6 baon.
v~ciągu na cy z dnia 29 na JO stycznia Niemcy uprowadzili okoŁo
2 t,isitrcy ludzi 4 i 5 batalionu-na długą tułaczkę-marszem do Hamburga
i Lu.14eki.jl czesnym rankiem JO s ty czni~ nastąpi lo uderzenie czołgów
radzeckich zgrupowania pancernego gen. Katukowa po trasie Barlinek-
i~~'ślibórzji'ront nie był jeszcze' zwart,y.Uderzenie zagonu pancernego
-wachlarzem na różne ki.er unkLsn zasięgu znalazły się pośpiesznie
konwojowane bataLa ony 4 i 5 jednjik zdołały ujść.A czołgi zostały
zatrzymane na umocnionej pozycji niemieckiej pod Py r zycaml ,
6 baon odmówił wyjśc ia w nocy w dalszą drogę i gdy znalazł
si", w zasii-gu innego ugrupowania czołgów radzeckich,Niemcy bez walki
uciekli przy czym kilku zastrzelono po drodze.Batalion został
uwoLni ony s Ną zbiórce odśpiewał hymnj za'tr-zy maŁ si~ jeszcze na jedną
noc o dopiero 31 stycznia udał:. sii: w kierunku wschodnim do kraju.
Natomiast w dniu JO stycznia 1945 roku rozegrała się tragiczna
potyczka w miejscowości/Deetz/Dziedzice.Jedna z grup czołgów radzeckich
uderzyla na miejscowoŚć Dziedzice gdzie batalion niemiecki przyjął
pozyc ję obr-onną s ńyw i.ąz aŁa si'i walka ogniowa •
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Pocisk arty lery jski z czołgu 1'-34 trafił w st odc Łę celując
w gniazdo C •.K..hl. gdzie przebywali oficerowie kawa Ler zyŚC i z BAftAKU

15-A i marynarze z Baraku 15-o,~abijając 25 osób a raniąc 34 osoby.
Gdy czołgi wjechały na dzedziniec w.)'wiązała się walka wr~cz,
w której wzięli udziel oficerowie polscy r0zbrajając niemców
i zdobywając brori z niemieckich' magazynów mieszczących s i.ę na wozach
tabor owyc h oraz na Ni emc achvva Lka pr zec iągnę Ła si\; do późny en
godzin wieczorUJch.Zaloga Niemiecka broniła Sii z za dość grubego

.muru-parltanu,który okalał pałacyk ma ją tku s aewną tr-z mieściło
się niemieckie· dowództwo z niemieckim generalem Kriegerem.
Część oficerów polskich jak między innymi pplk.~tanisław :!.Jętowski,
mjr. ~. Jabloński,ppr. Kaplinowski J. i wielu innych udało
si~ z brygadą czołgów radzieckich na front.GroS wróciło jednak
do kraju~
POuGLI:
1. kpt. piech. Zygmunt balkowski /ur.28.04.1b99 - 30.01.1945/ 6 psp
2. kpt. mar. Alfred Jougan/ur. 4.08.1900 - 30.01.1945/
J. rtm. Stanisław ~zczepan Juszczak/ur. 5.12.190G - 30.01.1945/,

adiutant 9 pułku ułanów,Polska BK.
4. rtm. Czesław Marian JUściriski lur. 25.03.1899 - 30.01.1945/,

dowódca 4 szwadronu 17 pułku ułanów,~ielkopolska BK.
5. kpt. piech. Stanisław Konasiewicz/ ur. 29.12.1896 - 30.01.19451
6. ppor. mar. Jarema Hulaniecki.
7. ppor. mar. Lucjan Kazimierz ~acław Jakubowski,dowódca II plutonu

baterii im. h.Laskowskiego.
8. por.kaw./rezerwista/ Barnard Kaczmarek,7 psk. »ielkopolskę bK
9. ppor.kaw./rezerwistal vvalerian Kajda,7 psk •• v Le Lkopo Laka Bl{

10. kpt.mar.inż.JÓzef o Le Lankaz'ur-, 25.0J .1902 - JO.Ol.1945/
11. kpt. łączn./rezerwista/~tef'an .:)ienicki/ur. 15.04.1905 - )0.01.19451
12. kp t s mar s inż , i\.azimierzSiwicki/ur. 15.04.1905 - .30001.1945/,

sztab Obrony Mor-s kLego ił,) brze ża.
13. pchoro doman Kluczewski
14. ochr.mar~ Jan ~apawa
15. ppor.kaw./rezerwista/ ~,itold Orda, 21 pu Łk ułanów
16. p.por.mar. Józef ~taflisław ~dward Ponikiewicz
17. p.por.mar. Jerzy Hieronim ,Skowrońskilur. 23.09.1919 - 30.01.1945/
18. p.por.mar. Jerzy Strupczewski
19. por. mar. -.Jtrzyżewski
2L. p s por-v r-e z , inż. Cz es Ław Tadeusz ~dęckowski/ur. 3.05.1909 - 30.01.45
21. P .por.mar. iliiecz.)'sław v,róblewski
22. kmdr ppr. Kjcia/?/
23. p.por. Lenartowicz
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p.por. .D~bski

~..i'i dz,)' inn.)'mi zostali ranni:
l. por. kaw. L.,y 6IL.W1ttJ';y s tyn Kasperkiewic z, in truktor IIJ chowania

fiz.Y c znego ;::izkoł:.j Podchorążych Kawalerii w iJrudziądzu

2. p.por.kaw.~iktor Józef ~ieffiiriski/stracił r~kę/,dGwódca plutonu
ppanc.14 pułku ułanów,Podolska B.K.

J. p.por.Gustaw Poawor-o ek i ,

J. p.por.mar. v~acł.aw Pacho i wielu innych.

~ walce tej zgin~ł.o kilkudziesi~ciu niemc6w,reszta

zaś dostała się do niewoli radzieckiej.
Dziś na wielkim cmentarzu w V~iedzic~ch zbiorowa mogiła

poległych z za tkn i ę tyra znakiem kr z, ża z napisem wyr:/ tJ m przez robo-
tnika polskiegoIłO~'IC,i;nOvjI~ P0L':';CY-JO.01. i 94-5"jest wyillowIVillsymbo Lem
tragedii tych,którzy bę dąc u progu wolności niestety jej nie doczekali

Zebranj materiał na podstawie relacji świadków:płk. Ginalskiego E;

pp Łk, Głowackiego L;por. Kotariskiegov •• i Lnnych •

•'arszawa
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