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Po działaniach bojowych roku 1944 front wschodni ustabilizował się mniej 
więcej wzdłuż linii Wisły. Przerwa operacyjna, która wówczas nastąpiła, 

wykorzystana została przez Armię Czerwoną do zreorganizowania sił i  roz-
poczęcia przygotowań do dalszych działań. Plany operacji na rok 1945 zostały 
opracowane przez Stawkę (kierownictwo Najwyższego Naczelnego Dowódz-
twa Sił Zbrojnych ZSRR) w październiku 1944 roku. Zakładały one, że główny 
wysiłek wojenny w 1945 roku skupi się na strategicznym kierunku berlińskim. 
W tym celu ofensywę podzielono na dwa etapy: pierwszy, czyli wyjście na wła-
ściwą rubież (dolna Wisła, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Wiedeń), i drugi, czyli 
zdobycie Berlina1. Uderzenie na głównym kierunku przypaść miało wojskom 
1. Frontu Białoruskiego i 1. Frontu Ukraińskiego. Naprzeciw jednostek radziec-
kich stanęła Grupa Armii „A” przemianowana 25 września 1944 roku z Grupy 
Armii „Północna Ukraina”, w skład której weszły: 9. Armia, 4. Armia Pancerna, 
17. Armia, Grupa Armijna „Heinrici” i liczne oddziały dyspozycyjne2.

Po stronie radzieckiej panowało przekonanie, że Niemcy, pomni wcześniej-
szych doświadczeń, nie zignorują najistotniejszego kierunku ewentualnego 
uderzenia, dlatego dla wojsk 1. Frontu Białoruskiego i 1. Frontu Ukraińskiego 
w pierwszym etapie działań nie przewidziano zbyt głębokiego zakresu uderze-
nia. Głównym zadaniem obu frontów miało być rozbicie jednostek przeciwnika 
zgromadzonych w najbliższym sąsiedztwie pierwszej linii frontu.

Szybko okazało się, że niemieckie rozpoznanie planów i  zamiarów Armii 
Czerwonej było błędne i  sprawiło, że w decydującym momencie obrona nie-
miecka na głównym kierunku radzieckiego natarcia nie była wystarczająca3. 
Wiązało się to m.in. z tym, że główne siły niemieckie rozmieszczono na terenach 
północnych Węgier, co wydatnie osłabiło front wzdłuż linii środkowej Wisły. 
Również rezerwy przeznaczone na ten odcinek frontu były niewystarczające 
w następstwie niemieckich działań na froncie zachodnim, m.in. w Ardenach4. 
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Niemniej jednak Niemcy starali się przygotować do obrony poprzez rozbudo-
wę umocnień polowych.

Ofensywa zimowa rozpoczęła się w  drugiej dekadzie stycznia 1945  roku 
w kilku następujących po sobie uderzeniach5. Na odcinku frontów 1. Białoru-
skiego i 1. Ukraińskiego w punktach przełamania atakujący dysponowali prze-
wagą: 9:1 w ludziach, 9,5:1 w artylerii i 10:1 w pojazdach pancernych6. Szybkie 
przełamanie linii obronnych wywołało chaos wśród jednostek niemieckich, któ-
re znalazły się na głównej osi radzieckiego uderzenia. Rozbiciu bądź komplet-
nemu zniszczeniu uległo wiele jednostek lub związków taktycznych 9. Armii, 
która przyjęła na siebie największy impet uderzenia7. Szczątki rozbitych nie-
mieckich jednostek rozpoczęły przebijanie w kierunku Odry w tzw. wędrują-
cych kotłach8. Wojska 1. Frontu Białoruskiego i 1. Frontu Ukraińskiego rozwijały 
dalsze natarcie bez większych przeszkód. Niemiecka obrona strategiczna zo-
stała kompletnie rozniesiona, a sytuację Niemców należy rozpatrywać jedynie 
w kontekście totalnej katastrofy. To był prawdziwy Blitzkrieg, tyle że w radziec-
kim wykonaniu. Już 17 stycznia Stawka wydała kolejne rozkazy dotyczące dal-
szego rozwoju natarcia. Dominowała w nich nadal swego rodzaju ostrożność, 
bowiem rozkaz mówił o opanowaniu przez wojska 1. Frontu Białoruskiego re-
jonu Bydgoszczy i Poznania „nie później niż do 2–4 lutego”9.

W następnych tygodniach postępy wojsk Żukowa były równie imponujące10. 
W związku z szybko postępującymi radzieckimi czołówkami pancernymi do-
wództwo niemieckie zaczęło zdawać sobie sprawę z zagrożenia, które powstało 
w ciągu zaledwie kilku dni od rozpoczęcia ofensywy. Jednak rozpaczliwe próby 
powstrzymania nacierających oddziałów przy pomocy batalionów Volkssturmu 
i lokalnych oddziałów (głównie mniejsze oddziały zapasowe i rezerwowe) nie 
pomogły. Oddziały Armii Czerwonej zbliżały się do Poznania.

Już od godzin porannych 19 stycznia 1945 roku wprowadzono w Poznaniu 
tzw. stan pogotowia, co wiązało się ze wzmocnieniem posterunków, przygoto-
waniem ładunków wybuchowych w obiektach przeznaczonych do wysadze-
nia czy z zamykaniem zapór przeciwpancernych na drogach dojazdowych do 
miasta11. 

alarm i ewakuacja ludności cywilnej
Alarm dla miasta i ogłoszenie go twierdzą (Festung Posen) nastąpiły 20 stycz-

nia 1945  roku o  godzinie 5.25. Zgodnie z  wytycznymi zawartymi w  rozkazie 
Führera (nr 11) dotyczącym miast twierdz, życie wojskowe i cywilne w Pozna-
niu podlegało od tej chwili komendantowi twierdzy gen. majorowi Ernstowi 
Matternowi12, jednak jego decyzje zależały od dowództwa Grupy Armii, które-
mu bezpośrednio podlegał13.

Wraz z ogłoszeniem alarmu rozpoczęto nerwowe przygotowania do ewa-
kuacji ludności cywilnej. Likwidowano urzędy, placówki policyjne i partyjne. 
Namiestnik Kraju Warty Arthur Greiser opuścił Poznań w późnych godzinach 
popołudniowych, a  niemal cały aparat partyjny i  administracyjny poszedł 
w  jego ślady w ciągu kilku kolejnych godzin. Wkrótce ewakuowano również 
urzędy wojskowe, m.in. dowództwo XXI Okręgu Wojskowego (Wehrkreis XXI), 
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które tymczasowo (w założeniu) przeniesiono do Nowego Tomyśla. To właśnie 
ucieczka władz administracyjnych przyczyniła się do przejęcia przez komen-
danta twierdzy gen. Ernsta Matterna odpowiedzialności za ewakuację polskiej 
ludności cywilnej, o której przypomniano sobie dopiero 20 stycznia 1945 roku. 
Oczywiście już sam fakt ogłoszenia Poznania twierdzą dawał Matternowi pod-
stawy do zajęcia się problemem pozostałej na obszarze miasta ludności cywilnej, 
lecz w dotychczasowej praktyce za jej ewakuację odpowiadały władze partyjne.

Należy założyć, że za wydaniem przez gen. Matterna 21 stycznia 1945 roku 
odezwy wzywającej do opuszczenia miasta tylko ludność niemiecką stał brak 
rozeznania w  rzeczywistej sytuacji w  twierdzy14 – to nie gen. Mattern, ale 
gauleiter Greiser miał być odpowiedzialny za ewakuację cywilów. Można za-
tem uznać, że odezwa ta była nieformalnym dopełnieniem tego, co nastąpiło 
w ciągu kilkudziesięciu poprzednich godzin. 22 stycznia pojawiła się kolejna 
odezwa, wydana tym razem zarówno w  języku niemieckim, jak i  polskim, 
zatytułowana „An die Bevölkerung der Stadt Posen!/ Do ludności miasta Po-
sen!”15. Wzywano w niej do opuszczenia miasta, wskazując m.in. na zagroże-
nie ze strony „okrutnego wroga bolszewickiego”. Pojawienie się tej odezwy ze 
zdziwieniem odnotowywali Polacy, było to bowiem pierwsze od października 
1939 roku niemieckie ogłoszenie wydane co prawda w „dziwacznej, ale zrozu-
miałej polszczyźnie”16.

Ryc. 1. Odezwy generała majora Ernsta Matterna do ludności niemieckiej i polskiej 
z wezwaniem do ewakuacji z Poznania, 22 stycznia 1945 r. Ze zb. Archiwum Pomost.
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Czy Niemcy wiedzieli, ilu Polaków pozostawało w Poznaniu w chwili ogło-
szenia go twierdzą? W  Dzienniku Bojowym XXI Okręgu Wojskowego pod 
datą 21  stycznia pojawia się informacja o  150  tys. Polaków zgromadzonych 
w mieście17. Z kolei kronikarz Dziennika Bojowego Odcinka „Warta” pod datą 
22 stycznia zapisał, że pomimo opuszczenia miasta przez 30 tys. Polaków18 nadal 
pozostaje w nim 100 tys.19. W protokole przesłuchania gen. Matterna z 17 maja 
1945 roku pojawiają się następujące liczby: ogółem ludności cywilnej w Pozna-
niu było 180 tys., z czego ewakuowano 40 tys. Niemców i ok. 10–12 tys. Pola-
ków20. Zbigniew Szumowski negował wszystkie te liczby, twierdząc, że w Po-
znaniu przebywało wówczas prawie 200 tys. polskiej ludności cywilnej21. Liczbę 
235 tys. (na początku stycznia 1945 roku) za S. Waszakiem22 i K.M. Pospieszal-
skim podawał M. Olszewski23. Dane te, jak widać, są rozbieżne, jednak nawet 
zakładając, że w  Poznaniu było „tylko” 100  tys. Polaków, z  perspektywy nie-
mieckiej to i tak było ich o 100 tys. za dużo…

Przyjmując, że cytowany wpis z Dziennika Bojowego Odcinka „Warta” pocho-
dził z godzin wieczornych, można stwierdzić, że 30 tys. Polaków, którzy opuścili 
miasto, zrobiło to na skutek odezwy z 22 stycznia. Reakcja polskiej ludności cywil-
nej, przynajmniej według niemieckich oczekiwań, była zdecydowanie za mała. 
To zmusiło gen. Matterna do wystosowania trzeciego i prawdopodobnie ostat-
niego już zarządzenia skierowanego tym razem wyłącznie do polskiej ludności 
cywilnej. Pojawiło się ono 23 stycznia 1945 roku i dawano w nim Polakom czas 
na opuszczenie Poznania do 24 stycznia. W tym czasie trwały już walki na niemal 
całym obwodzie obrony miasta i nie było szans na jakąkolwiek ewakuację.

Obrona miasta spadła na barki mieszanej, niejednorodnej załogi złożonej 
z żołnierzy o różnych umiejętnościach i doświadczeniu. Przez lata nie udało się 
ustalić jej ostatecznego składu, a tym bardziej liczebności. Szacunkowo przyj-
mowano, że liczyła pomiędzy 12 a ponad 60 tys. żołnierzy24. Obecnie na podsta-
wie nielicznych dokumentów i relacji niemieckich żołnierzy stwierdzić można, 
że w skład załogi weszło od 15 do 20 tys. żołnierzy, wśród których, jak oceniał 
gen. Mattern, nie więcej niż 6 tys. prezentowało wartość bojową25.

Obronę Poznania podzielono na odcinki i  pododcinki. Na Abschnitt OST, 
Unterabschnitt I  (Odcinek „Wschód”, Pododcinek I) – rejon pomiędzy Wartą 
a  Fortem Ia (Boyen) obsadzał batalion pod dowództwem kpt. (Hauptmanna) 
Wernera. W Forcie I (Röder) znalazła się 2. kompania ppor. (Leutnanta) Geitha, 
w rejonie Minikowa przy linii kolejowej pozycje zajęła 3. kompania ppor. (Leut-
nanta) Everta / ppor. (Leutnanta) Webera, Fort Ia obsadziła 1. kompania ppor. 
(Leutnanta) Stieglera, a 4. kompania (ciężka) dowodzona przez ppor. (Leutnan-
ta) Niedermeyera obsadzała Małą Starołękę (Klein Luisenhain). Drugim batalio-
nem obsadzającym pododcinek I był batalion dowodzony przez kpt. (Haupt-
manna) Schomakera. Jego kompanie obsadzały: Fort II (Stülpnagel) oraz Rataje 
i Żegrze aż do dzisiejszej ul. Bolesława Krzywoustego. Wysunięte posterunki 
batalionu przez krótki czas operowały w rejonie zakładów Focke-Wulfa w pod-
poznańskich Krzesinach.

Front Abschnitt OST, Unterabschnitt II (Odcinek „Wschód”, Pododcinek II) 
rozciągał się od dzisiejszej ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Warszawskiej. 
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Batalion dowodzony przez kpt. (Hauptmanna) von der Driescha obsadzał re-
jon pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego (rejon Żegrza), poprzez Fort  IIa 
(Thümen), aż do Fortu III (Graf Kirchbach). Batalion dowodzony przez 
kpt. (Hauptmanna) Kocha obsadzał rejon pomiędzy Fortem III a ul. Warszaw-
ską, wysuwając się aż do Antoninka. Kompanie wspomnianego batalionu obsa-
dzały również tzw. Flakhöhe (wraz z rozlokowanymi tu działami dwóch baterii 
przeciwlotniczych 210. i 211.) oraz południową część os. Warszawskiego.

Abschnitt OST, Unterabschnitt III (Odcinek „Wschód”, Pododcinek III) obej-
mował obszar od ul. Warszawskiej aż do Warty w rejonie strzelnicy tzw. Małpie-
go Gaju przy ul. Chemicznej. Batalion dowodzony przez kpt. (Hauptmanna) 
Styxa obsadzał rejon pomiędzy ul. Warszawską a  linią kolejową na Gniezno 
z punktem dowodzenia w Forcie IIIa (Prittwitz). Obszar pomiędzy wspomnianą 
linią kolejową a Wartą pozostawał w gestii batalionu dowodzonego przez mjra 
Hamela. Stanowisko dowodzenia batalionem mieściło się w Forcie IV (Hake). Na 
wschód od Fortu IV znalazła się Kompania Tłumaczy z XXI Szkolno-Zapasowe-
go Batalionu Tłumaczy (Dolmetscher Ersatz und Ausbildungs Abteilung XXI), 
której plutony zabezpieczały drogi wyjazdowe w kierunku Murowanej Gośliny 
i Gniezna. Sztab kompanii i pluton odwodowy znalazły się Kicinie.

Ryc. 2. Wraki radzieckich czołgów na ul. Łukowskiej (dzisiaj ul. Powstańców Wielkopolskich), 
m.in. wrak T-34 wbity w niemiecką armatę przeciwpancerną Pak 40 kalibru 7,5 cm i stojący 

w tle wrak czołgu Sherman. Ze zb. Archiwum Pomost.
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Abschnitt WEST, Unterabschnitt IV (Odcinek „Zachód”, Pododcinek IV) roz-
ciągał się od lewego brzegu Warty (mniej więcej na wysokości Naramowic) aż 
po linię kolejową na Szczecin. Prawe skrzydło obrony w tym rejonie zajmował 
batalion kpt. (Hauptmanna) Zaaga z kompaniami: ppor. (Leutnanta) Schillera 
w rejonie Fortu IVa (Waldersee), ppor. (Leutnanta) Hechta – Fort V (Waldersee) 
oraz ppor. (Leutnanta) Schenka w Forcie Va (Bonin). Lewe skrzydło obrony zaj-
mował batalion kpt. (Hauptmanna) Prassera26. W rejonie wsi Piątkowo znala-
zły się obie kompanie 21. Szkolno-Zapasowego Batalionu Strzelców Krajowych 
(Landesschützen Ersatz und Ausbildung Bataillon 21.). Między fortami VI (Tiet-
zen), gdzie mieścił się punkt dowodzenia pododcinkiem, a VIa (Stockhausen) 
znalazła się tzw. kompania żołądkowców. W rejonie Sołacza walczyli również 
artylerzyści z  500. Szkolno-Zapasowego Batalionu Dział Szturmowych (jako  
improwizowany oddział piechoty). Obszar od jeziora Rusałka do klasztoru  
ss. Pasterek przy ul. Obornickiej zajął batalion węgierskich podchorążych. 
Na całej szerokości frontu na północy Poznania rozmieszczono działa kalibru 
88 mm z 216. i 234. Baterii Ciężkich Dział Przeciwlotniczych.

Abschnitt WEST, Unterabschnitt V (Odcinek „Zachód”, Pododcinek V) zaj-
mował największy obszar obrony Poznania. Rozciągał się od nasypu linii kolejo-
wej na Szczecin aż po Wartę w rejonie Lubonia. Rejon pomiędzy linią kolejową 

Ryc. 3. Radziecka ulotka wzywająca załogę twierdzy Poznań do kapitulacji z 2 lutego 1945 r. 
Ze zb. Archiwum Pomost.
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a Fortem VII (Colomb) zajmowały dwie kompanie Luftwaffe. Dalej rejon po-
między fortami VIIa (Strotha) a VIII (Grolman), łącznie z nimi, zajmował 15. Ba-
talion Volkssturmu. Batalion złożony z żołnierzy Luftwaffe dowodzony przez 
mjra Degive zajął stanowiska wzdłuż linii fortów VIIIa (Rohr) i IX (Brünneck). 
Na lewo od pozycji batalionu Degive rozmieszczono żołnierzy batalionu Luft-
waffe ppłka (Obersta) Rogalskiego, którego pozycje sięgały aż do Warty. Stano-
wisko dowodzenia batalionem mieściło się w Forcie IXa (Witzleben). W rejonie 
lotniska Ławica (Boelkehorst) na tzw. Berlinerhöhe znalazły się dwie baterie 
przeciwlotnicze (209. i 230.). W rejonie Dębiny rozlokowano przybyłą w ostat-
nich godzinach przed zamknięciem okrążenia podwójną baterię armat kalibru 
88 mm (Doppel RAD-Batterie). Pojedyncze armaty 88 mm rozmieszczone rów-
nież przy fortach (np. przy Forcie VIII).

Podział Abschnitt WARTHE (Odcinek „Warta”) był wyjątkowo prosty i przej-
rzysty – część południową obsadzał 475. Batalion Strzelców Krajowych, północ-
ną zaś 647. Batalion Strzelców Krajowych. Linia rozgraniczająca części Odcin-
ka „Warta” przebiegała ok. 200 m na północ od mostu św. Rocha. Dodatkowo 
w  skład obrony Odcinka „Warta” włączono część 102. Fortecznego Batalionu 
Dział Przeciwpancernych.

Jednostki armii Czerwonej w walkach o poznań
Do zdobycia Poznania wyznaczono przede wszystkim 8. Armię Gwardii 

(27., 74. i 82. Dywizje Strzeleckie Gwardii). Po kilku dniach walk pod Poznań 

Ryc. 4. Żołnierze 82. Dywizji Piechoty Gwardii przed fortem Va Bonin w lutym 1945 r.  
Ze zb. Muzeum Uzbrojenia.
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dotarły kolejne oddziały radzieckie: 117. DS i 312. DS (po dwa pułki), które już 
od 1 lutego walczyły we wschodniej części Poznania. W  początkowym okre-
sie w rejonie Poznania stacjonowały kolejne dwie dywizje strzeleckie Gwardii, 
39. i 88., które skierowano potem nad Odrę. O ile 39. DS do początku lutego bra-
ła udział w walkach w północno-zachodniej części Poznania, to 88. DS do końca 
stycznia trzymana była tylko w odwodzie. Z początkiem lutego dotychczasowe 
pozycje 39. DS przejęła 82. DS, a jeden z pułków 39. DS pozostał w dyspozycji 
dowódcy 82. DS gen. Chetagurowa.

Prócz wymienionych dywizji piechoty w  walkach brały udział liczne 
jednostki wsparcia27: artyleria (182. Brygada Artylerii Lekkiej, 122. Brygada 
Haubic wielkiej mocy, 184. Brygada wielkiej mocy, 189. Ciężka Brygada Ar-
tylerii Haubic, 5. Brygada Artylerii Rakietowej, 34. Dywizjon Artylerii śred-
niej mocy, 41. Brygada Artylerii Armat, 410. bateria artylerii wielkiej mocy), 
wojska inżynieryjne (2. Szturmowa Brygada Inżynieryjno-Saperska), wojska 
chemiczne i wojska pancerne (11. Brygada Pancerna Gwardii) oraz liczne lot-
nictwo. Trzeba jednak zaznaczyć, że istnieje problem ustalenia ciągłości ich 
uczestnictwa w walkach o Poznań. Stanisław Okęcki stwierdza, że atakują-
cych było ok. 30–32 tys., co mniej więcej pokrywać się miało z liczbą obroń-
ców28. Jednak i  w  tym przypadku należy dodać, że w  żadnym momencie 
walk o  Poznań nie zaangażowano jednocześnie wszystkich wymienionych 
jednostek radzieckich.

walki
Jeszcze 20 stycznia 1945 roku niemieckie dowództwo zorganizowało napręd-

ce wypad z Poznania w kierunku Wrześni. Należy się w nim doszukiwać raczej 
próby rozeznania w sytuacji na dalekich przedpolach Poznania niż poważnego 
zamiaru powstrzymania nacierających. W  skład tej improwizowanej jednost-
ki weszły trzy działa szturmowe z  500. Szkolno-Zapasowego Batalionu Dział 
Szturmowych oraz pewna liczba junkrów z  V Szkoły29. Oddział ten natrafił 
wkrótce na rosyjskie czołówki pancerne. Niemiecki oddział rozpoznawczy zo-
stał rozbity, jednak zanim się oderwał od nieprzyjaciela, zdołał zniszczyć jeden 
radziecki czołg. Nad ranem 22 stycznia resztki oddziału wróciły do Poznania30. 
Tego samego dnia pod Swarzędzem pojawiły się pierwsze radzieckie czołgi, 
a już po południu dowódca VIII Korpusu Pancernego gen. Iwan Driemow wy-
dał rozkaz ataku w kierunku Poznania.

Po rozpoczęciu natarcia 21. Brygada Pancerna Gwardii natrafiła na silny opór 
niemiecki i nie zdołała sforsować linii kolejowej łączącej Swarzędz i Franowo. 
Tylko jedna z kompanii czołgów dotarła w rejon pomiędzy Antoninem a Anto-
ninkiem, gdzie natrafiła na skuteczny ostrzał prowadzony przez dwie baterie 
armat kaliber 88 mm (schwere Heimat Flak Bttr. 210. oraz schwere Heimat Flak 
Bttr. 211.) z tzw. Flak Höhe, który zmusił ją do zajęcia pozycji obronnych między 
zabudowaniami Antoninka. W tym czasie 20. Brygada Pancerna Gwardii zajęła 
znajdujące się w Krzesinach zakłady Focke-Wulfa wraz z przyfabrycznym lotni-
skiem i zgromadzonymi na nim samolotami. Następnie, poprowadzona przez 
polskich przewodników, dotarła do Czapur. Również działania 1. i 19. Brygady 
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Pancernej Gwardii nie przyniosły spodziewanych efektów, w związku z czym 
gen. Driemow wstrzymał atak do rana.

Po tych początkowych niepowodzeniach radzieckie jednostki dotarły do 
Warty na południe od Poznania w okolicach Czapur. Na zachodni brzeg po lo-
dzie przeprawiły się elementy oddziałów rozpoznawczych. Silny mróz ułatwił 
dalszą przeprawę, bowiem, stosując metodę tzw. drewnolodu, udało się prze-
prawić lekkie pojazdy i piechotę. Jednak podczas próby przeprawienia działa 
pancernego lód się załamał.

Tymczasem na północ od Poznania próby uchwycenia przyczółka na za-
chodnim brzegu Warty okazały się dość skomplikowane. Ubezpieczająca do-
tychczas lewą flankę XI Korpusu Pancernego Gwardii 40. Brygada Pancerna 
Gwardii została przesunięta rankiem 22 stycznia w rejon Promnic. W tym czasie 
wydzielony oddział 45. Brygady Pancernej Gwardii, którą dowodził płk Niki-
ta Morgunow, otrzymał zadanie zdobycia mostu na Warcie pod Bolechowem 
(Warthelager Brücke). Do jego obrony przeznaczono co najmniej jedną kom-
panię ze szkoły junkrów Waffen SS w Owińskach (SS Junkerschule Treskau). 
Silniejszy, niż przewidywano, opór junkrów SS uniemożliwił podjęcie działań 
z zaskoczenia i znacząco utrudnił realizację zadania.

Ryc. 5. Kadr z polskiej kroniki filmowej przedstawiający czołg PzKpfw VI  
na ul. Za Cytadelą 23 lutego 1945 r., pojazd już po walkach został wysadzony.  

Ze zb. Archiwum Pomost.
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Najbliższe mosty na Warcie znajdowały się w Obornikach. Z zadaniem ich 
zdobycia wysłano 44. Brygadę Pancerną Gwardii płka Josifa Gusakowskiego. 
Pozostałe wojska w tym rejonie miały ograniczyć swoje działania do aktywnego 
rozpoznania północno-wschodnich rubieży Poznania.

Do następnego dnia, tj. 23 stycznia 1945 roku, wojskom XI Korpusu wciąż 
nie udało się przedostać na lewy brzeg Warty. Rankiem, ok. godziny 9, most pod 
Bolechowem został wysadzony w powietrze, co zmusiło atakujących do szuka-
nia innej przeprawy przez rzekę na północ od Poznania31. „Rajd” 44. Brygady 
w nocy z 21 na 22 stycznia zakończył się fiaskiem z powodu dobrze zorganizo-
wanego i silnego oporu przeciwnika. Oba mosty, drogowy i kolejowy, w Obor-
nikach pozostały w rękach niemieckich.

Ostatecznie udało się uchwycić przyczółki na zachodnim brzegu Warty na 
wysokości Miękowa. Uczynił to batalion kpt. Urukowa. Nocą z 23 na 24 stycznia 
Wartę sforsowały kolejne trzy bataliony.

Dowództwo rosyjskie obawiało się, że przeprawy przez Wartę będą narażo-
ne na ataki niemieckiej Luftwaffe, toteż podjęto decyzję o wypadzie w kierun-
ku lotniska na Ławicy. Rajd grupy dowodzonej przez mjra Iwana Mironowa, 
złożonej z  trzech samochodów pancernych i  czterech transporterów opance-
rzonych, w nocy z 23 na 24 stycznia zakończył się zniszczeniem ponad 100 sta-
cjonujących tam samolotów.

Ryc. 6. Załadunek zaopatrzenia na pokład JU-52 z 1.Staffel I./TG 3. (4V+EH), na pierwszym 
planie skrzynie z amunicją przeciwpancerną kal. 5 cm, obok zasobniki zrzutowe.  

Ze zb. Archiwum Pomost.
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25 stycznia zamknięto pierścień okrążenia wokół Poznania. Na północ od 
miasta przeprawiła się 39. Dywizja Strzelecka Gwardii, po czym zajęła pozycje 
od Naramowic aż po Golęcin i  skupiła się na blokowaniu północnego frontu 
twierdzy. Od tego momentu wojska niemieckie zamknięte w Poznaniu skazane 
były jedynie na „most powietrzny”, za pomocą którego zaopatrywano twierdzę 
w amunicję i żywność, a do 5 lutego 1945 roku ewakuowano rannych. W dzia-
łalności niemieckiego lotnictwa transportowego nad Poznaniem wyróżnić nale-
ży dwa okresy: pierwszy od 28 stycznia do 5 lutego, kiedy samoloty lądowały 
w oblężonej twierdzy, i okres od 6 do 23 lutego, kiedy zaopatrzenie dostarczano 
już tylko za pomocą zrzucanych na spadochronach zasobników. W tym drugim 
okresie trzeba dokonać jeszcze jednego podziału na dwa podokresy. W pierw-
szym, między 7 a  16 lutego, nad Poznań przylatywały samoloty typu Ju-52 
i He-111. O ile junkersy były idealnymi maszynami, jeśli chodziło o możliwość 
lądowania i  ewakuowania żołnierzy z  oblężonego Poznania, to zupełnie nie 
nadawały się do prowadzenia zrzutów z powietrza. Stąd też od 17 do 23 lutego 
nad Poznaniem pojawiały się już tylko He-111, które były lepiej przystosowane 
do tego typu zadań.

Jeśli nie ma wątpliwości, co do ilości zaopatrzenia dostarczonego do Pozna-
nia do 5 lutego (samoloty mogły jeszcze lądować), to już w późniejszym okresie 
pojawiają się problemy. Wykaz podsumowujący ilość zaopatrzenia do Festung 

Ryc. 7. Zniszczenia w okolicach Starego Rynku  
wynikały ze szczególnie zaciętych walk w centrum miasta.  

Ze zb. miejskiego konserwatora zabytków w Poznaniu.
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Posen ukazuje bowiem ilość zrzuconego sprzętu, a nie ilość, która ostatecznie 
trafiła w ręce obrońców.

Poza wymiarem praktycznym w  postaci mniej lub bardziej skutecznego 
(w zależności od okresu) dostarczania amunicji, żywności czy środków medycz-
nych, most powietrzny w pewnym stopniu utrzymywał morale załogi. Dla żoł-
nierzy pozostających w twierdzy ważny był kontakt ze światem zewnętrznym, 
chociażby możliwość przekazania korespondencji, którą wraz z  wracającymi 
samolotami można było przesłać do rodzin. Później, choć w ustach żołnierzy 
niemieckich brzmiało to raczej jak gorzka konstatacja, wystarczyło, że samoloty 
pojawiały się nad miastem i zrzucały zaopatrzenie. Nawet jeśli ono w większo-
ści trafiało do żołnierzy Armii Czerwonej, był to wciąż silny sygnał dla bronią-
cych się, że nie do końca o nich zapomniano32.

Z 215 wysłanych do Poznania samolotów dotarło i wyładowało lub zrzuci-
ło zaopatrzenie aż 169. Dostarczyły one łącznie nieco ponad 257 ton amunicji, 
żywności i medykamentów. Póki było to jeszcze możliwe, na pokładach samo-
lotów ewakuowano 277 osób, w tym 235 rannych33.

Już po dwóch dniach walk 27 stycznia 1945 roku obrona niemiecka na po-
łudniu Poznania pękła pod naporem atakujących żołnierzy 27. i  74. Dywizji 
Strzeleckiej Gwardii. Z niewyjaśnionych do końca przyczyn przynajmniej część 
kompanii batalionu Luftwaffe „Rogalsky” opuściła swoje pozycje, ułatwiając 

Ryc. 8. Most przy Bramie Północnej 23 lutego 1945 r. (resztki Bramy Północnej,  
zwanej też Polną, znajdują się przy ul. Za Cytadelą nieopodal ul. Brandstaettera).  

Ze zb. Muzeum Uzbrojenia.


