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Wstêp

  Jak wiadomo,  rejony  umocnione  na  tzw.  nowej
granicy  pañstwowej  ZSRR,  czêsto  okre�lane  w
literaturze jako "Linia Mo³otowa", nie by³y ukoñczone
ani nie osi¹gnê³y gotowo�ci bojowej a tym samym nie
by³y w stanie wype³niæ zadañ stoj¹cych przed nimi w
czerwcu 1941 roku. Pomimo tego, niektóre z nich z
powodzeniem odpiera³y ataki Niemców w pierwszych
godzinach  i  dniach  wojny  przy  czym  w  licznych
przypadkach walki  o  poszczególne  punkty  oporu w
przerwanych  ju¿  rejonach  umocnionych  mia³y
d³ugotrwa³y i zaciêty charakter, a pojedyñcze schrony
walczy³y do koñca czerwca.
  Po wojnie  rejonów  umocnionych  na  zachodniej
granicy nie objêto konserwacj¹. Jedynym wyj¹tkiem
by³ Karelski  RU  chroni¹cy  od  pó³nocnegozachodu
podej�cia  do  Leningradu.  Jako  uzupe³nienie
modernizowanych  przedwojennych  konstrukcji
budowano  tak¿e  nowe  schrony  wed³ug  wzorów
powojennych. W ró¿nym stopniu zachowa³y siê tak¿e
i by³y modernizowane rejony umocnione na Dalekim
Wschodzie i na Zakaukaziu.
  Na granicy zachodniej sytuacja przedstawia³a siê
zgo³a  inaczej.  Zgodnie  z  ustaleniami  konferencji

ja³tañskiej i poczdamskiej granica w 1945 roku zosta³a
w szeregu miejsc przesuniêta na korzy�æ Polski przy
czym  do  Polski  odszed³  okrêg  przemyski  obwodu
lwowskiego Ukraiñskiej SSR oraz obwód bia³ostocki
Bia³oruskiej SSR. W efekcie obiekty licznych rejonów
umocnionych znalaz³y siê po obu stronach granicy. I
tak, na przyk³ad z sze�ciu przygranicznych  rejonów
Kijowskiego  Specjalnego  Okrêgu  Wojskowego
(КОВО) budowanych w latach 1940  1941 Przemyski
RU w ca³o�ci znalaz³ siê w Polsce, natomiast Rawsko
Ruski  RU  czê�ciowo.  Sytuacja  na  Bia³orusi
przedstawia³a siê podobnie. Po 1945 roku w krajach
s¹siaduj¹cych w ZSRR stale znajdowa³y siê znaczne
kontyngenty  wojsk  radzieckich.  W  1955  roku
utworzono Uk³ad Warszawski i w rezultacie przednie
rubie¿e  obrony  ZSRR  zosta³y  przesuniête  kilkaset
kilometrów  na  zachód  od  faktycznej  granicy  kraju.
Tym  samym  utrzymywanie  starych  rejonów
umocnionych na zachodniej granicy ZSRR nie by³o
konieczne.
  Ocala³ych  konstrukcji  nie  konserwowano,
uszkodzonych  i  czê�ciowo  wysadzonych  nie
odnawiano.  W  praktyce  wszystkie  budowle
pozostawiono  w  takim  stanie  w  jakim  sowieckie
wojska  zasta³y  je  w  1944  roku.  W  niektórych
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schronach  przez  dziesi¹tki  lat  zachowa³y  siê  czê�ci
uszkodzonego  uzbrojenia  i  elementy  zniszczonego
wyposa¿enia podczas gdy ca³e zainteresowanie armii
rejonami  umocnionymi  ogranicza³o  siê  do
zaopatrzenia  �cian  schronów w napisy  typu  "Wstêp
wzbroniony".    Niektóre  schrony  zosta³y  ca³kowicie
zniszczone w procesie wydobycia ¿wiru czy odzysku
metalu dla budownictwa, w innych wysadzone �ciany
dzia³owe  izb  bojowych  zamurowywano  ceglanymi
murkami, wstawiano drzwi i wykorzystywano lokalnie
do celów gospodarskich. Z pocz¹tkiem lat 90tych XX
wieku  gdy  ograniczenia  strefy  przygranicznej,
charakterystyczne  dla  czasów  ZSRR,  przesta³y
obowi¹zywaæ przez rejony umocnione przetoczy³a siê
fala szabrownictwa. Na przestrzeni ostatnich 1012 lat
powycinano na z³om resztki uzbrojenia, wyposa¿enia,
ok³adzin  przeciwod³amkowych,  czê�æ  kopu³
pancernych a nawet wmurowane w beton o�cie¿nice.
Do  chwili  obecnej  fortyfikacje  rejonów
przygranicznych  ca³kowicie  utraci³y  jakiekolwiek
znaczenie militarne.
  Niniejsza praca bazuje na badaniach terenowych
jej autorów prowadzonych w latach 20032007  a tak¿e
na  �ród³ach  pisanych.  Na  tym  etapie  autorzy  nie
przeprowadzali  badañ  archiwalnych  dlatego  artyku³
ten ma charakter opisowy i nie pretenduje do miana
g³êbokiego studium W³odzimierskoWo³yñskiego RU,
który  powinien  byæ  przedmiotem  dalszych  badañ.
Zgodnie z danymi opublikowanymi w 1989 roku w
ksi¹¿ce  A.W.  W³adymirskiego  pt.  "Na  kierunku
kijowskim. Dzia³ania bojowe wojsk 5 Armii Frontu
Po³udniowoZachodniego  w  okresie  czerwiec  
wrzesieñ  1941"  ("На  киевском  направлении.  По
опыту  ведения  боевых  действий  войсками  5й
армии ЮгоЗападного  фронта  в  июнесентябре
1941  г.")  nasza  ekipa  bada³a  cztery  wêz³y  obrony
po³o¿one  na  prawej  flance  W³odzimiersko
Wo³yñskiego  RU,  w  których  zgodnie  z  opisem
wybudowano  97  obiektów.  Tym  niemniej w  czasie
badañ  odnaleziono  118  w  pe³ni  wybudowanych
schronów � liczby te w znacznym stopniu rozmijaj¹
siê  z  danymi  dostêpnymi  w  literaturze  tematu.
Dowodzi  to,  i¿  stopieñ  wiarygodno�ci  danych
zawartych w literaturze pozostawia wiele do ¿yczenia
i winien byæ uzupe³niony kwerendami archiwalnymi
i badaniami w terenie.

Krótki  rys  historyczny  rozwoju  my�li
fortyfikacyjnej w ZSRR w latach 30tych.

  W  okresie  od  1928  do  1939  roku  wzd³u¿
zachodniej granicy ZSRR, na  terytorium Bia³orusi  i
Ukrainy, wybudowano 21 rejonów umocnionych dla
os³ony  podstawowych  kierunków  strategicznych.  Z

tego 13 utworzono w  latach 19281934 natomiast 8
zgodnie z programem z 1938 roku. Przy³¹czenie do
ZSRR  we  wrze�niu  1939  znacznych  terenów  na
zachodzie  postawi³o  na  plan  dnia  kwestiê  budowy
nowych  rejonów  umocnionych  bli¿ej  granicy
pañstwowej dla os³ony tych terytoriów.
  Do tego czasu w sowieckiej sztuce fortyfikacyjnej
ukszta³towane  by³y  ju¿  g³ówne  zasady  budowy
rejonów  umocnionych,  zarówno  pod  k¹tem
zastosowania  taktycznego  jak  i  opracowania
in¿ynieryjnokonstrukcyjnego.  Trzon  rejonów
umocnionych  z  lat  19281934  stanowi³y  schrony
bojowe do ognia czo³owego. Uzbrojone w 24 ciê¿kie
karabiny maszynowe by³y zazwyczaj u³o¿one w jedn¹
lub dwie linie obrony. Nieos³oniête od przodu nawet
w przypadku dobrego maskowania ujawnia³y  swoj¹
pozycjê ju¿ przy pierwszych strza³ach i  tym samym
nara¿one  by³y  na  ogieñ  artyleryjski  przeciwnika.
Natomiast kaponiery i pó³kaponiery broni maszynowej
do  ognia  bocznego,  os³oniête  nasypami  od  strony
nieprzyjaciela,  budowane  by³y  niezwykle  rzadko.
Innym s³abym punktem rejonów umocnionych by³o
ich  niewielkie  nasycenie  broni¹  artyleryjsk¹.  Na
schrony wyposa¿one w broñ artyleryjsk¹ sk³ada³y siê
pó³kaponiery artyleryjskie (APK, do 1938 nazywane
czasami ORPK lub OPK � dos³. pó³kaponiery armatnie
  орудийные  полукапониры) uzbrojone  w  dwie
armaty 76,2mm wz. 1902 na lawetach fortecznych wz.
1932 lub te¿ kaponiery artyleryjskie (AK) z czterema
takimi  zestawami.  Odleg³o�ci  miêdzy  takimi
kaponierami  czêsto  liczone  by³y  w  dziesi¹tkach
kilometrów.  Z  zasady  w  schronach  bojowych  nie
montowano  specjalnego  uzbrojenia
przeciwczo³gowego.
  W pierwszych radzieckich rejonach umocnionych
popularno�æ schronów bojowych do ognia czo³owego
jak  równie¿  ich ma³e nasycenie   broni¹ artyleryjsk¹
uwarunkowane  by³y  zarówno  wzglêdami
ekonomicznymi,  zorientowanymi  na  ograniczenie
kosztów  budowy,  jak  i  ocen¹  armii  potencjalnych
przeciwników.  W  okresie  od  koñca  lat  20tych  do
pocz¹tku  lat  30tych  uwa¿ano,  i¿  na  granicy
zachodniej  najbardziej  prawdopodobny  jest  konflikt
zbrojny z udzia³em Polski lub Rumunii. Kraje te nie
posiada³y armii licznie wyposa¿onej w artyleriê i broñ
pancern¹. Z tego wzglêdu za³o¿enia obronne opiera³y
siê w pierwszym rzêdzie na d¹¿eniu do zniszczenia si³
piechoty  i  kawalerii.  Ze  wzglêdu  na  takie  w³a�nie
za³o¿enia  pierwszeñstwo  przyznano  schronom  do
ognia  czo³owego  gdy¿  dla  przykrycia  ogniem
okre�lonego  odcinka  frontu  wystarcza³a  mniejsza
liczba schronów bojowych ni¿ w przypadku obiektów
do  ognia  bocznego.  W  ten  sposób  oszczêdzano
materia³y budowlane i uzbrojenie.



3

  Na nowych rejonach umocnionych (program 1938
roku) trzon obrony stanowi³y pó³kaponiery � schrony
bojowe  do  ognia  bocznego  (flankuj¹cego).  Zmiana
zasad budowy pasów obrony rejonów umocnionych
wynika³a  zarówno  z  rozwoju  kompleksu
przemys³owego  ZSRR,  rozwiniêcia  my�li
fortyfikacyjnej, wdro¿enia rodzimych rozwi¹zañ oraz
z  analizy  danych  pochodz¹cych  z  zapoznania  siê  z
najnowszymi  dokonaniami  sztuki  fortyfikacyjnej  w
Europie,  w  szczególno�ci  za�  w  Czechos³owacji.
Budowa tego typu nowych rejonów umocnionych w
praktyce  rozpoczê³a  siê w  1939  roku. Nowe  rejony
umocnione mia³y wype³niæ luki istniej¹ce pomiêdzy
starymi rejonami oraz stanowiæ nowy pas umocnieñ
ju¿  bezpo�rednio  w  s¹siedztwie  granicy  polsko
radzieckiej.
  Zmieni³o  siê  tak¿e  rozplanowanie  po³o¿enia
poszczególnych  obiektów.  Zamiast  ci¹g³ej  linii
umocnieñ  pierwszeñstwo  otrzyma³y  punkty  oporu
grupuj¹ce po 2030 schronów bojowych i maj¹ce silne
powi¹zanie ogniowe z s¹siednimi punktami. Punkty
oporu pogrupowane by³y w wêz³y batalionowe, które
sk³ada³y siê na ca³o�æ linii obrony rejonu umocnionego.
  W sk³ad takich rejonów umocnionych wchodzi³y
trzy  typy  pó³kaponier:  broni  maszynowej  (PPK)
wyposa¿one w 7,62mm ciê¿kie karabiny maszynowe
Maksim,  pó³kaponiery  obrony  przeciwpancernej
(OPPK) uzbrojone w 45mm dzia³a przeciwpancerne
oraz ckmy i pó³kaponiery artyleryjskie uzbrojone w
dwie armaty 76,2mm. Kontynuowano tak¿e budowê
schronów  bojowych  do  ognia  czo³owego,
wyposa¿onych  w  analogiczne  zestawy  broni
maszynowej  i  przeciwpancernej,  niemniej
rozmieszczanych ju¿ za przednimi schronami do ognia
bocznego  i  ostrzeliwuj¹cych  przestrzeñ  wewn¹trz
punktów oporu oraz na ich flankach. W odró¿nieniu
od starych punktów oporu nowe obiekty by³y znacznie
potê¿niejsze,  z  obszernymi  pomieszczeniami
wewn¹trz. Budowano tak¿e schrony obserwacyjne NP
(НП    наблюдательные  пункты)  i  dowódczo
obserwacyjne  KNP  (КНП    ко
манднонаблюдательные  пункты)  wyposa¿one w
kopu³y pancerne.
  Najbardziej istotn¹ ró¿nicê pod k¹tem konstrukcji
wzglêdem  starych  obiektów  programu  19281934
stanowi³a metoda osadzania pancerzy. W schronach
starego  typu  elementy  wchodz¹ce  w  sk³ad  skrzyni
pancerza  montowano  w  otworze  strzelnicy  przed
ostatecznym zalaniem �cian betonem, mocuj¹c je do
szyn. W nowych schronach nie by³o ju¿ konieczno�ci
montowania pancerzy przed koñcow¹ wylewk¹. Przy
pomocy drewnianego pud³a pozostawiano w �cianie
otwór,  w  którym  nastêpnie  osadzano  kompletn¹
skrzyniê  pancerza  i  zalewano  j¹  betonem  poprzez

otwory  technologiczne  pozostawione  uprzednio  w
stropie przy pierwszej wylewce.
  Istotne  ró¿nice  pojawi³y  siê  tak¿e  w  samej
konstrukcji  skrzyni  pancerza.  Najwcze�niejsze  ze
stosowanych pancerzy (wg. wzoru Juszyna) posiada³y
20mm  os³onê  podnoszona  i  opuszczan¹  we  wnêce
ambrazury.  Os³ona  posiada³a  dwa  w¹skie  otwory
obserwacyjne  do  wykorzystania  w  po³o¿eniu
zamkniêtym.  Boczne  �ciany  otworu  strzelniczego
mia³y  schodkowane  wystêpy  przeciwrykoszetowe
os³oniête  5mm  stalowymi  p³ytami.  W  niektórych
schronach  montowano  pancerz  P30  (П30),  który
nastêpnie � dos³ownie w ci¹gu roku  zosta³ zast¹piony
przez najczê�ciej potem (do 1938) stosowany pancerz
P31 (П31), bêd¹cy zmodyfikowan¹ wersj¹ pancerza
P30.  Ochronê  pancerza  stanowi³y  dwie  odgiête  na
boki p³yty stalowe o grubo�ci 30mm tworz¹ce boczne
�ciany  strzelnicy.  Zestopniowanie
przeciwrykoszetowe  miêdzy  p³ytami  ochronnymi  a
zewnêtrzn¹  krawêdzi¹  ambrazury  tak¿e  by³o
chronione p³ytami stalowymi o grubo�ci 5mm. Górn¹
powierzchniê  strzelnicy  stanowi³y  szyny
(dwuteowniki), dolna mia³a prost¹ g³adk¹ betonow¹
powierzchniê.  Do  p³yt  na  potê¿nych  �rubach
mocowane by³y pochy³e listwy oporowe. W ich górnej
czê�ci  znajdowa³a  siê  o�  obrotu  40mm  os³ony
pancernej  posiadaj¹cej  dwa  po³o¿enia:  zamkniêta  i
otwarta. W  po³o¿eniu  zamkniêtym  os³ona  szczelnie
przylega³a do listw oporowych. Podczas ostrza³u lub
szturmu schronu, kiedy strzelnice by³y bezpo�rednio
ostrzeliwane, za³oga musia³a zamykaæ os³onê pancern¹
�na  g³ucho�.  Tym  samym  za³oga  nie  by³a w  stanie
odpowiadaæ  ogniem  i  mia³a  do  wyboru  albo
przeczekaæ ostrza³ lub wrêcz opu�ciæ schron i odpieraæ
atak  �rodkami  obrony  osobistej.  Niewystarczaj¹ca
by³a tak¿e grubo�æ elementów pancernych. Ochrona
przeciwgazowa otworu strzelniczego sk³ada³a siê ze
zdejmowanego  gumowometalowego  elementu
uszczelniaj¹cego GPP  ( ГПП     герметизирующие
пулеметное приспособление) mocowanego na ramce
ambrazurze.
  Zestaw  artyleryjski  na  lawecie  wz.  1932
montowany by³ w gotowej ju¿ kazamacie. W czasie
budowy  wmurowywano  tylko  kotwy  pod  p³ytê
pancern¹ w  ambrazurze  oraz we wnêtrzu  kazamaty
pod  sam  zestaw.  Podstawow¹  ochronê  stanowi³a
podnoszona  p³yta  pancerna  gdy¿  przednia  czê�æ
zestawu zapewnia³a ochronê armaty wy³¹cznie przed
amunicj¹ strzeleck¹ i od³amkami.
  Os³ona  strzelecka  RZ31  (ружейная  заслонка
РЗ31)  chroniona  by³a  prost¹  (za  to  hermetyczn¹),
podnoszon¹  zas³onk¹.
   Istnia³y tak¿e trzy rodzaje zestawów pancerzy typu
obserwacyjnego  �  specjalny  N29  (Н29),  bez
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Schemat os³ony granicy
w pasie dzia³ania

5 Armii
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mocowañ pod broñ maszynow¹, a tak¿e N30 (Н30)
i N31  (Н31),  które  ró¿ni³y  siê  od  ich  strzeleckich
odpowiedników  wy³¹cznie  szeroko�ci¹  otworu
strzelniczego.
   W schronach bojowych nowego typu konstrukcja
zestawów  pancerzy  by³a  zupe³nie  odmienna.
Wszystkie  typy  obiektów,  czy  to  schrony  broni
maszynowej,  artyleryjskie  czy  te¿    ich  mieszane
odmiany, posiada³y teraz ochronê w postaci odlewanej
kuli (�jab³ka�) czyli sferycznej p³yty pancernej. Ca³y
zestaw  pancerza  sk³ada³  siê  z  dwóch  elementów
skrzyniowych.  Zewnêtrzny  posiada³  stopniowanie
przeciwrykoszetowe  natomiast  wewnêtrzny
zaopatrzony by³ w mocowania do ruchomego jarzma
kulistego  (�jab³ka�)  i  samego dzia³a. Grubo�æ  �cian

elementów  skrzyniowych  wynosi³a  od  35mm  w
przypadku zestawu broni maszynowej 7,62mm NPS3
(НПС3) oraz do 60mm dla zestawu artyleryjskiego
76,2mm  £17 (Л17).  Obie  czê�ci  ³¹czone  by³y  za
pomoc¹ potê¿nych �rub. W miejscu ³¹czenia obydwu
skrzyñ, na wpustach, mocowane by³o jarzmo kuliste
(�jab³ko�)  posiadaj¹ce  otwory  na  lufê  i  urz¹dzenia
celownicze oraz mocowanie lawety. Grubo�æ jarzma
kulistego  waha³a  siê  od  200mm  do  230mm,  w
zale¿no�ci od systemu. Ruchome jarzmo dla zestawu
DOT4 (ДОТ4)sk³adaj¹cego  siê  z  armaty  p
panc/czo³gowej  45mm  sprzê¿onej  z  ciê¿kim
karabinem maszynowym 7,62mm DS doci�niête by³o
w gnie�dzie za pomoc¹ p³yty oporowej przykrêconej
kilkoma solidnymi �rubami. Od wewn¹trz laweta, na

Pó³kaponiery
artyleryjskie (APK)
W³odzimiersko 
Wo³yñskiego RU

Schemat
wzajemnego krycia

ogniem

sektor ostrza³u
uzbrojonego APK

sektor ostrza³u
nieuzbrojonego

APK
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której  w  rzeczywisto�ci  osadzone  by³o  dzia³o  lub
karabin maszynowy, mocowana by³a jednocze�nie do
samej �ciany kazamaty i do jarzma kulistego. W ten
sposób  za³oga  mog³a  teraz  prowadziæ  ogieñ  tak¿e
podczas bezpo�redniego ostrza³u strzelnic schronu, co
umo¿liwia³a  zwiêkszona  grubo�æ  sferycznej  p³yty
pancernej. Tak chroniona ambrazura stanowi³a tak¿e
lepsze  zabezpieczenie  przed  miotaczami  ognia.
Zabezpieczeniem przed przedostaniem siê z zewn¹trz
gazów  i  dymu  by³o  wytworzenie  w  kazamacie
nadmiaru  ci�nienia.  W  efekcie  przenikniêcie
ska¿onego  powietrza  do  wewn¹trz  z  pominiêciem
systemu filtrowentylacyjnego by³o niemo¿liwe.
  Jednocze�nie  tego  typu  konstrukcja  nie  by³a
pozbawiona  wad.  Przyk³adowo,  w  przypadku
bezpo�redniego trafienia jarzma kulistego pociskiem
lub  nawet  wiêkszym  od³amkiem  nastêpowa³a  jego
deformacja.  Tworz¹ce  siê  w  ten  sposób  wyrwy  i
zadziory  mog³y  zaklinowaæ  �jab³ko�  lub  istotnie
ograniczyæ mo¿liwo�ci jego ruchu w skrzyni pancerza,
zablokowaæ  otwór  wylotowy  lufy  lub  celownik.
Wymiana  uszkodzonego  elementu  w  warunkach
bojowych  by³a  wykluczona  gdy¿  wymagany  by³by
wtedy demonta¿ ca³ego zestawu.
  Efektem przesuniêcia granicy i rozpoczêcia tam w
latach  19381939  budowy  nowych  rejonów
umocnionych  by³  niepe³en  stopieñ  zakoñczenia
samych  robót  murarskich,  nie  wspominaj¹c  ju¿  o
poziomie ukompletowania wyposa¿enia i uzbrojenia.
Na  terytorium  Ukrainy  wyj¹tek  stanowi³
KamienieckoPodolski Rejon Umocniony, w zasadzie
w  ca³o�ci  wybudowany  i  czê�ciowo  wyposa¿ony.
Mia³o to zwi¹zek z jego bezpo�rednim po³o¿eniem na
nowej granicy z Rumuni¹,  jak  równie¿ z  faktem,  i¿

os³ania³ ca³e lewe skrzyd³o Kijowskiego Specjalnego
Okrêgu  Wojskowego.  Wyposa¿enie  w  konkretne
rodzaje systemów bojowych by³o  takie samo jak na
nowych,  przygranicznych  rejonach  umocnionych.
Jednocze�nie  za�  istnieje  szereg  istotnych  ró¿nic  w
konstrukcji samych schronów bojowych Kamieniecko
Podolskiego  RU  w  porównaniu  z  analogicznymi
obiektami  nowych  rejonów umocnionych  �  zostan¹
one omówione w oddzielnej pracy.

Historia  Budowy  W³odzimierskoWo³yñskiego
Rejonu Umocnionego.

   W³odzimierskoWo³yñski Rejon Umocniony by³
jednym  z  22  rejonów umocnionych  budowanych w
latach 19401941 na nowej granicy zachodniej ZSRR.
Ze  wszystkich  rejonów  wchodz¹cych  w  sk³ad
Kijowskiego  Specjalnego  Okrêgu  Wojskowego
(SOW, ros. КОВО) ,  W³odzimierskoWo³yñski RU
nr  2  by³  czwartym  co  do  d³ugo�ci  linii  obrony;
wynosi³a  ona  60km.  Rejon  ten  os³ania³  jeden  z
wa¿niejszych kierunków strategicznych na osi Lublin
�  W³odzimierz  Wo³yñski  �  £uck  �  Równe  �
Nowogród Wo³yñski � ¯ytomierz � Kijów.
  Ogólna charakterystyka geograficzna pasa obrony
wed³ug A.W. W³odzimierskiego wygl¹da nastêpuj¹co:
�Rejon  dzia³añ  5  Armii  mo¿na  pod  wzglêdem
terenowym podzieliæ na dwie czê�ci wzd³u¿ g³ównej
szosy  wiod¹cej  od  frontu  na  ty³y  przez  U�ci³ug,
W³odzimierz  Wo³yñski,  £uck,  Równe,  Nowogród
Wo³yñski,  ¯ytomierz,  Kijów.  Jej  pó³nocna  czê�æ,
le¿¹ca  na  nizinie  poleskiej,  czyli  tzw.  Polesie
Ukraiñskie  pokryta  jest  masywami  le�nymi
przetykanymi b³otami z rzadko rozrzuconymi osadami.

Strzelnica  zestawu NPS3 pod 7,62mm ciê¿ki
karabin maszynowy Maksim wz. 1910. Pancerz
zestawu jest osadzony, widoczne s¹ na nim resztki
oryginalnej farby. KamienieckoPodolski RU, PDOT

programu 1939 r.

Strzelnica  zestawu NPS3 pod 7,62mm ciê¿ki karabin
maszynowy Maksim wz. 1910.  Pancerz zestawu jest

osadzony, dobrze widoczne zestopniowanie
przeciwrykoszetowe i resztki malowania.

KamienieckoPodolski RU, PDOT programu 1939 r.
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Po³udniowa czê�æ stanowi pagórkowat¹ równinê gdzie
na  Polesie  schodz¹  pó³nocne  odnogi  Wy¿yny
Wo³yñskoPodolskiej�(1)
  Na  prawym  skrzydle  W³odzimierskoWo³yñski
RU styka³ siê z Kowelskim RU, który os³ania³ praw¹
flankê  Kijowskiego  SOW  i  wa¿n¹  liniê  kolejow¹
Lublin � Kowel � Sarny � Korosteñ � Kijów. Oprócz
sta³ych garnizonów sk³adaj¹cych siê z samodzielnych
batalionów karabinów maszynowych obsadê obydwu
rejonów  umocnionych  zapewnia³y  wojska  5  Armii.
Na  po³udnie  od  lewej  flarnki  W³odzimiersko
Wo³yñskiego  RU  rozci¹ga³y  siê  punkty  oporu
Strumi³owskiego  RU,  niemniej  pomiêdzy
poszczególnymi  rejonami  pozostawa³y  odstêpy  ok
20km. Strumi³owski RU os³ania³ styk 5 i 6 Armii i by³
obsadzony pododdzia³ami z ich sk³adu.
  Wstêpne rozpoznanie przeprowadzono zim¹ 1940
roku,  na  wiosnê  u�ci�lano  dane.  Prace  budowlane
zaczêto jednak z opó�nieniem, dopiero w lipcu 1940
roku.  Powodem by³  fakt,  i¿  do maja  1940  roku  nie
zatwierdzono  planu  rozbudowy  rejonów
umocnionych. Rozkaz rozpoczêcia budowy wyszed³
dopiero  26  czerwca,  natomiast  17  lipca  sztaby
okrêgów  wojskowych  otrzyma³y  dyrektywê  Sztabu
Generalnego,  w  której  przedstawiono  za³o¿enia
budowy nowych rejonów umocnionych. Tym samym
nie uda³o siê wykonaæ rocznego planu budowy. I tak
np.  do  1  wrze�nia  w  Kijowskim  SOW  zdo³ano
wykonaæ  tylko  24%  zaplanowanych  prac.  Do
zakoñczenia sezonu budowlanego, w nowych rejonach
umocnionych Kijowskiego SOW postawiono w sumie
371 schronów bojowych.(2)
   Planowo  w  sk³ad  W³odzimierskoWo³yñskiego
RU mia³o wchodziæ 7 batalionowych wêz³ów obrony,
z³o¿onych z 25 punktów oporu, w których zamierzano

wybudowaæ 141 schronów bojowych. Obiekty rejonu
umocnionego obsadzone by³y przez 19, 20, 145 i 146
samodzielne  bataliony  karabinów  maszynowych
(отдельные  пулеметные  батальоны  –  ОПБ).(3)
G³ówny pas obrony rejonu umocnionego przebiega³
od rejonu na pó³noc od U�ci³uga do oklic na po³udnie
od  stacji  Iwanicze.  Drugi  pas  obrony  rejonu  mia³
znajdowaæ siê na linii rzeki £uga, ale przeprowadzono
tam tylko prace wstêpne.(4)
  Do  22  lipca  1941  roku  na  g³ównej  linii  obrony
rejonu  umocnionego  przeprowadzono  30%  prac
budowlanych. Z przewidzianych do budowy 7 wêz³ów
obrony  z  25  punktami  oporu  do  pocz¹tku  wojny
zbudowano,  i  to  te¿  nie  do  koñca,  tylko  4
prawoskrzyd³owe wêz³y gdzie na 13 zaplanowanych
postawiono  8  punktów  oporu  z  97  schronami
bojowymi, z których uzbrojono i obsadzono za³ogami
61 schronów (typy schronów w tabelce nr 1). Nale¿y
tutaj  zauwa¿yæ,  ¿e o  ile 97  schronów stanowi  tylko
30%  planu  to  ca³kowita  liczna  obiektów  w  rejonie
umocnionym powinna byæ wiêksza ni¿ 300. Wynika
z  tego,  ¿e  wzmiankowane  powy¿ej  141  schronów
planowane  w 25 punktach oporu to plan budowy tylko
na 1941 rok a nie ca³kowita ilo�æ obiektów w rejonie.
   W  porównaniu  do  punktów  oporu  rejonu
umocnionego stopieñ gotowo�ci obiektów przedpola
by³  bez  porównania  lepszy.  We  W³odzimiersko
Wo³yñskim RU pas przes³aniania o g³êboko�ci 14 km
by³  w  zasadzie  przygotowany  i  obejmowa³  10
batalionowych  rejonów  obronnych  typu  polowego
po³o¿onych  wzd³u¿  prawego  brzegu  Bugu,  których
stan  gotowo�ci wynosi³  8090%. W ka¿dym  z  tych
rejonów  obronnych  wybudowano  po  130135
umocnieñ  typu  polowego,  przewa¿nie  drewniano
ziemnych  DZOTów (ДЗОТ),  okopów  oraz  pewn¹

Strzelnica zestawu DOT4
(dzia³o 45mm sprzê¿one z
7,62mm ciê¿kim karabinem
maszynowym DS39.

Pancerz jest osadzony ai
uzbrojenie zamontowane.
Lufa dzia³a zablokowana
od³amkiem pocisku..

KamienieckoPodolski RU,
OPDOT programu 1939 r.
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ilo�æ uproszczonych schronów betonowych (ДОТ).W
sk³ad  ka¿dego  batalionowego  rejonu  obrony  pasa
przes³aniania  wchodzi³y:  34  ¿elbetonowe  schrony
bojowe  dla  dzia³  45mm  i  ciê¿kich  karabinów
maszynowych, 69 pó³kaponier drewnianoziemnych
dla  ciê¿kich  karabinów  maszynowych,  6  gniazd
karabinów  maszynowych  z  zabezpieczeniem
przeciwod³amkowym,  1215  ukrytych  schronów
bojowych (СОТ), 6 okopów przeciwod³amkowych dla
dzia³  45mm  i  76mm,  3  schrony  obserwacyjne  dla
dowódców  batalionów,  24  schrony  dowódczo
obserwacyjne  dla  dowódców  kompanii,  plutonów  i
baterii,  36  okopów  strzeleckich,  9  okopów  pod
granatniki i 15 okopów pod mo�dzierze, 910 lekkich
i 3 ciê¿kie schrony piechoty dla obsad rejonu.(5)
  Garnizon sta³y W³odzimierskoWo³yñskiego RU
sk³ada³ siê z 4 batalionów karabinów maszynowych i
1 dywizjonu artylerii fortecznej, które od 5 czerwca
1941 roku zajmowa³y cztery prawoskrzyd³owe wêz³y
obrony.(6)
  Rejon  umocniony  posiada³  na  stanie  16  dzia³
kalibru 107220mm, 10 dzia³ kalibru 76mm oraz 338
ciê¿kich  i  151  rêcznych  karabinów  maszynowych.

Garnizon liczy³ 2.085 ¿o³nierzy i oficerów ze sk³adu
19,20, 145 i 146 samodzielnych batalionów karabinów
maszynowych,  co  stanowi³o  28,8%  etatów
wojennych.(7)Do  rejonu  umocnionego  przydzielony
by³  tak¿e  85  samodzielny  dywizjon  artylerii
(отдельный  артдивизион    ОАД  ) uzbrojony  w
dzia³a 107mm (dowódca � kapitan Sawin (Савин)) i
92 samodzielny dywizjon artylerii (ОАД ) uzbrojony
w  haubice  152mm  (dowódca  �  major  Farafonow
(Фарафонов)).  Komendantem  rejonu  umocnionego
by³ pu³kownik Karmanow (Карманов), szefem sztabu
� major Karoliñski (Каролинский), dowódc¹ artylerii
� pu³kownik Nawruzow (Наврузов).
  Jednostki polowe pochodzi³y ze sk³adu 84 Dywizji
Piechoty  pod  dowództwem  genera³amajora  F.F.
Aliabuszewa (Ф.Ф.  Алябушев) i  obejmowa³y  trzy
pu³ki  strzeleckie:  16  (dowódca  �  pu³kownik  S.P.
Filimonow (С.П.  Филимонов)),  96  (dowódca  �
pu³kownik E.I. Wasilenko (Е.И. Василенко))  i  283
(dowódca � pu³kownik Poroszenko (Порошенко)). W
sk³ad  dywizji  wchodzi³y  tak¿e:  197  pu³k  artylerii
lekkiej (dowódca � major G³adkich (Гладких)), 212
pu³k  haubic  i  85  samodzielny  dywizjon

Pancerz zestawu artyleryjskiego £17  widok od
wewn¹trz. APK nr 109, PO Karczunek. Widoczny
jest otwór technologiczny pod niezainstalowan¹

zrzutniê ³usek.

P³yta pancerna zestawu  PZ39 na rkm 7,62mm
stosowanego w strzelnicach obrony wej�cia  i
obrony przelotni.. Widok od strony wewnêtrznej.

OPPK nr 227, PO U�ci³ug.
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przeciwpancerny. Dowódc¹  artylerii  84  dywizji  by³
major Bordiug (Бордюг).(8)
  Zgodnie  ze  stanem  na  dzieñ  1  czerwca  1941
dywizja  liczy³a 9.872  ludzi co stanowi³o 68% stanu
etatowego czasu wojny. Uzbrojona by³o w oko³o 1.000
ciê¿kich  karabinów  maszynowych,  200  dzia³
pu³kowych i przeciwlotniczych, 100 mo�dzierzy.(9)

Typy obiektów

U¿yta w niniejszym artykule terminologia typów
obiektów  bojowych  pochodzi  z  nastêpuj¹cych
opracowañ:  �Zeszyt  nr  5/40  �  typowe  konstrukcje
schronów  z  podstawowymi  schematami
gabarytowymi  i  ogniowymi�  G³ównego  Zarz¹du
In¿ynieryjnego  Armii  Czerwonej,  uprzejmie
udostêpnionego  przez  S.A  Worobiewa  (Sankt
Petersburg,  Rosja)  a  tak¿e  z  materia³ów  dot.  108
Posieckiego RU udostêpnionych dziêki uprzejmo�ci
J.W. Iwanowa (W³adywostok, Rosja):

APK  �  pó³kapniera  artyleryjska (АПК  
артиллерийский полукапонир);
ADOT  �  artyleryjski  schron  do  ognia
czo³owego/kazamata  artyleryjska (АДОТ  
артиллерийская долговременная огневая точка);
OPPK  �  pó³kaponiera  broni  ppanc  i  broni
maszynowej (ОППК    орудийнопулеметный
полукапонир);
PPK  �  pó³kaponiera  broni  maszynowej (ППК  
пулеметный полукапонир);
OPDOT �  schron  do  ognia  czo³owego  dla  broni  p
panc  i  broni  maszynowej/kazamata  broni  ppanc  i
broni maszynowej (ОПДОТ  орудийнопулеметная
долговременная огневая точка);
PDOT  �  schron  do  ognia  czo³owego  dla  broni
maszynowej/kazamata  broni  maszynowej (ПДОТ  
пулеметная долговременная огневая точка);
NP � schron obserwacyjny (НП  наблюдательный
пункт);
PDOT(u)*  �  jednooizbowy  schron  do  ognia
czo³owego  dla  broni  maszynowej/kazamata  broni
maszynowej  w  wersji  uproszczonej (  ПДОТ(у)  
пулеметный  ДОТ,  одноказематный,
упрощенный);
PPK(u)*�  jednoizbowa    pó³kaponiera  broni
maszynowej  w  wersji  uproszczonej (ППК(у)  
пулеметный  полукапонир,  одноказематный,
упрощенный)

* Skróty  uproszczone  zgodnie  z  danymi  J.W.
Iwanowa; w �Zeszycie nr 5/40...� przedstawione jako
�jednoizbowy  PDOT/PPK  na  1  zestaw  ckm,
konstrukcja bez izb zaplecza i w³asnej si³owni�

  W  ukoñczonej  czê�ci  W³odzimiersko
Wo³yñskiego RU  zinwentaryzowali�my  nastepuj¹ce
schrony bojowe: patrz tabela nr 1.

Spo�ród  118  odnalezionych  schronów  24  nie
posiada³o  osadzonych  pancerzy.  W  3  osadzono
niepe³en  komplet  pancerzy  a  wszystkie  5
odszukanych  schronów  obserwacyjnych  nie
posiada³o ¿adnego wyposa¿enia.

  Pod  wzglêdem  konstrukcyjnym  obiekty
Wo³yñskoW³odzimierskiego  RU  stanowi³y
rozwiniêcie konstrukcji stawianych w okresie 1938
1939 i odpowiada³y nowym zamys³om projektowym.
G³ówne  ró¿nice  w  stosunku  do  budowli  z  okresu
programu 1938 roku by³y nastêpuj¹ce:

�  w  kaponierach  i  pó³kaponierach
artyleryskich/ppanc  i  ich  odpowiednikach  do
broni  maszynowej  pojawi³o  siê  wysuniête
skrzyd³o  (ucho),  w  którym  montowano
dodatkowe  stanowisko  ciê¿kiego  karabinu
maszynowego (zestaw NPS3);

�  zapewnienie  ochrony  ty³u  obiektu  poprzez
instalowanie  stanowiska  karabinu  maszynowego
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(nowego  zestawu  PZ39)  w  wysuniêtym  skrzydle
izby  ty³owej  (czego  nie  by³o  w  konstrukcjach
programu 1938 roku);

�  inne rozwi¹zanie uk³adu wyj�cia awaryjnego
oraz kilka pomniejszych ró¿nic konstrukcyjnych.

  Jednak¿e  najbardziej  istotn¹  ró¿nic¹  by³o
szerokie  zastosowanie  zdobycznych  polskich  kopu³
pancernych.  Równocze�nie  by³o  to  cech¹
charakterystyczn¹  rejonów  umocnionych
Kijowskiego  Specjalnego  OW.  Kopu³y  pancerne
zosta³y  zdjête  z  polskich  schronów  w  rejonie  Sarn
oraz przejête w okolicznych magazynach.(10) Dziêki
bezpo�redniemu  po³¹czeniu  kolejowemu  miêdzy
Sarnami  a  W³odzimierzem  Wo³yñskim  kopu³y
pancerne zosta³y bez problemu dostarczone w rejony
budowy. Zastosowanie tych kopu³ rozwi¹zywa³o dwa
problemy:  poszerza³o  pole  obserwacji  w  schronach
do  ognia  bocznego  i  u³atwia³o  ich  obronê  blisk¹,
os³aniaj¹c  podej�cia  z  kierunków  gdzie  nie  by³o
strzelnic.  Montowano  dwa  typy  kopu³  pancernych.

By³y  to  sze�ciostrzelnicowe  kopu³y  obserwacyjno
bojowe  (pod  rêczny  karabin  maszynowy)  i
czterostrzelnicowe,  powiêkszone  kopu³y
przeznaczone  do  prowadzenia  ognia  z  ciê¿kiego
karabinu maszynowego

  Dostêp  do  kopu³y  pancernej  zapewnia³a
metalowa  drabinka  wmurowana  w  �cianê  izby
znajduj¹cej  siê  pod  kopu³¹.  Jedna  z  odnalezionych
kopu³  pancernych  posiada³a  otwór  wej�ciowy  o
wymiarach 90x60cm lecz nie by³ on wykorzystany i
zosta³ zalany betonem podczas osadzania kopu³y. W

PPK nr 104. Kopu³a pancerna produkcji polskiej,
typ "6A". Widok od strony, z której wysadzano

kopu³ê.

Kopu³a pancerna  produkcji polskiej, typ "6A".
Przekrój wzd³u¿ny i poprzeczny.
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Legenda

rodzaje schronów
bojowych

rodzaje uzbrojenia

Schemat punktu oporu Karczunek
Typy schronów bojowych:

1  OPDOT, PDOT, trzystrzelnicowy

2  ADOT, OPDOT, PDOT, dwustrzelnicowy

3  APK, OPPK, PPK, trzystrzelnicowy

4  APK, OPPK, PPK, dwustrzelnicowy

5  APK, OPPK, PPK, trzystrzelnicowy z kopu³¹ pancern¹

6  PDOT(u), uproszczony, jednostrzelnicowy

7  PPK(u), uproszczony, jednostrzelnicowy

8  NP, obserwacyjny

Rodzaje uzbrojenia:

10  zestaw £17 (dzia³o 76mm)

11  zestaw DOT4 (dzia³o 45mm
  sprzê¿one z ckm 7,62mm DS39)

12  zestaw NPS3 (ckm 7,62mm)
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radzieckich  schronach  oba  typy  kopu³  by³y
przeznaczone wy³¹cznie do obserwacji i prowadzenia
ognia  z  rêcznych  karabinów  maszynowych.    Nie
montowano  w  nich  ciê¿kich  karabinów
maszynowych.  Pod³ogi  w  kopu³ach  dorabiano  na
miejscu z prêtów zbrojeniowych, desek, itp.

  Uzbrojenie schronów bojowych stanowi³y:

�  zestawy  NPS3  ze  standardowych  ciê¿kim
karabinem  maszynowym  7,62mm  Maksim  wz.
1910;(11)

�  zestawy  DOT4  sk³adaj¹ce  siê  z  armaty
przeciwpancernej  (czo³gowej)  45mm  wz.  1934  ze
sprzê¿onym z  ni¹  ciê¿kim karabinem maszynowym
7,62mm DS39;(12)

�  zestawu  artyleryjskiego  £17  z    armat¹  76  mm
wz.  1938/1939  stosowan¹  w  pó³kaponierach
artyleryjskich (APK).(13)

  Jako obronê wej�cia do obiektu opracowano i
montowano w schronach bojowych specjalny zestaw
PZ39  sk³adaj¹cy  siê  z  rêcznego  karabinu
maszynowego DT 7,62mm.(14)

  Jak  ju¿  wspomnieli�my,  zgodnie  z  danymi
�ród³owymi spo�ród 7 wêz³ów obrony z 25 punktami
oporu  22  czerwca  1941  roku    na  W³odzimiersko
Wo³yñskim RU postawiono tylko 4 prawoskrzyd³owe
wêz³y  gdzie  z13  zaplanowanych  punktów  oporu
postawiono  wszystkiego  8  punktów.  Opisanym  w
niniejszej  pracy  batalionowym  wêz³om  obrony  i
punktom oporu przypisali�my nazwy pochodz¹ce od
najbli¿szej  miejscowo�ci  lub  odniesienia  do
najwy¿szego  punktu  terenowego  w  linii  pó³noc
po³udnie.  Ca³kiem mo¿liwe  jest,  i¿  nazwy  u¿yte  w
opracowaniu  nie  s¹  zbie¿ne  z  faktycznym
nazewnictwem  wêz³ów  i  punktów  oporu  gdy¿  w
praktyce  posiadaæ  one  mog³y  wy³¹cznie  numery.
Wyja�nienie  tej  kwestii  mo¿liwe  jest  wy³¹cznie
poprzez badania archiwalne.

  Wyodrêbnili�my  nastêpuj¹ce  batalionowe
wêz³y obrony:

�  U�ci³ug (Устилуг), sk³adaj¹cy  siê  z  45
kompanijnych  punktów  oporu:  Edwardpole
(Эдвардполе), który  nie  zosta³  wybudowany,
Karczunek (Корчунев), U�ci³ug,  Piatydnie
(Пятидни),  który  tak¿e nie  zosta³ wybudowany
oraz Chotiaczów (Хотячев);

�  �Janów� (Янов), sk³adaj¹cy  siê  z  3
kompanijnych  punktów  oporu:  Darnickie
(Дарницкое) � niewybudowany, Janów (wys. 230,4),
Bortnów (Бортнов) – niewybudowany;

�  Le¿nica (Лежница),  sk³adaj¹cy  siê  z  23
kompanijnych  punktów  oporu:  Poromów  (wys.
242.1) (Поромов), Michale  (wys.  220.8) (Михале),
Le¿nica  niewybudowany;

�  Lisznia (Лишня),  sk³adaj¹cy  siê  z  3
kompanijnych  punktów  oporu:  Morozowicze
(Морозовичи),  O�mi³owicze (Осмиловичи)  –
niewybudowany i Lisznia (wys. 214,7).

Odszukano  wszystkie  8  punktów  oporu,  o  których
wiadomo  by³o,  i¿  zosta³y  wybudowane  i
przeprowadzono rekonesans czê�ci miejsc tam, gdzie
istnia³o  prawdopodobieñstwo,  ¿e  tak¿e  mog¹
znajdowaæ  siê  punkty  oporu.  Efektem  tych
poszukiwaæ  jest mapa W³odzimierskoWo³yñskiego
RU.  Obsadê  wybudowanych  punktów  oporu
stanowi³y kompanie 19,20 145 i 146 samodzielnych
batalionów  karabinów  maszynowych.  Wiarygodne
odtworzenie dok³adnego roz�rodkowania batalionów
na  wêz³ach  obrony  nie  by³o  mo¿liwe.  Wiadomo
tylko, i¿ 146 batalion obsadza³ wêze³ Lisznia((15)  a
19  batalion  zajmowa³  pozycje  na  punkcie  oporu
Chotiaczów(16). Je�li  za³o¿ymy,  i¿  poszczególne
bataliony s¹ wymieniane w ksi¹¿ce W.S. Pietrowa w
kolejno�ci,  która  odpowiada  ich  rozlokowaniu  to
miêdzy 146 i 19 batalionem winny zajmowaæ pozycje
bataliony  nr  20  i  146.  Niestety,  informacje  o
dyslokacji 20 i 146 batalionu s¹ tylko po�rednie (145
ty Janów i Poromów, 20ty Michale i Morozowicze).
Jednocze�nie  informacje  w  ksi¹¿ce  W.S.  Pietrowa
ró¿ni¹ siê czêsto od danych A.W. W³odzimierskiego,
np. W.S.Pietrow wspomina o 6 wêz³ach obrony.(17)

Wêze³ obrony U�ci³ug
  Punkty  oporu  batalionowego  wêz³a  obrony
U�ci³ug  po³o¿one  s¹  na  niskiej,  lekko  podmok³ej
równinie, pokrytej w czê�ci pó³nocnej lasem. Ró¿nice
wysoko�ci  s¹  niewielkie  i  wynosz¹  1012m  na
odcinku kilku kilometrów. Wyj¹tek stanowi¹ zbocza
doliny  rzeki  £uga  (wpadaj¹cej  do  Zachodniego
Bugu),  które  gdzieniegdzie  s¹  strome  i  tworz¹
urwiska  do  710m.  Podczas  budowy  rejonu
umocnionego na  lewym, po³udniowym brzegu £ugi
tworzono dodatkowo skarpy.

  Wêz³y  obrony  po³o¿one  dalej  na  po³udnie,
zaczynaj¹c  od  Janowa,  le¿¹  na  umiarkowanie
pofa³dowanym,  pagórkowatym  terenie.  Ró¿nice
wysoko�ci  wzglêdnych  dochodz¹  tu  do  40m  od
szczytów  wzgórz  do  dna  dolin.  £agodne
ukszta³towanie  wzgórz  zapewnia  tak¿e  znakomity
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widok na ca³¹ okolicê ze wszystkich panuj¹cych nad
ni¹ wzniesieñ.

  Podczas badañ wêz³a obrony pos³u¿yli�my siê
materia³ami  z  �Denkschrift  uber  die  Russische
Landesbefestigung� (Berlin, 1942), w szczególno�ci
za�  map¹  radzieckich  umocnieñ  w  rejonie  miasta
U�ci³ug(18)gdzie  naniesione  s¹  trzy  punkty  oporu
batalionowego  wêz³a  obrony  U�ci³ug  plus  punkt
oporu Janów � okaza³y siê one du¿¹ pomoc¹.

  Mapa  ukazuje  50  schronów  bojowych
bêd¹cych  w  ró¿nych  stadiach  budowy;  uda³o  siê
odszukaæ i zinwentaryzowaæ 45 schronów, 2 wykopy
i  1  domniemany  obiekt    pozorny. Dwóch  obiektów
nie odnaleziono � oba znajdowaæ  siê mia³y w  fazie
budowy. W punkcie oporu  Janów uwidoczniono 18
obiektów  i  wszystkie  zosta³y  odnalezione.  Podczas
inwentaryzacji  w  terenie  numery  poszczególnych
obiektów  zosta³y  przyporz¹dkowane  przez  autorów
na potrzeby niniejszego opracowania.

Punkt oporu Karczunek

  Schrony  tego  punktu  oporu  znajduj¹  siê  na
pó³nocywschód od U�ci³uga na prawym brzegu rzeki
£uga i rozci¹gniête s¹ w dwie linie ci¹gn¹ce siê na ok.
3km  w  kierunku  pó³nocnym  od  rzeki.  Od
Zachodniego Bugu dzieli  je  odleg³o�æ od 2,5km do
5km. Okolica miêdzy rzekami £uga i Zo³otucha jest
równinna,  lekko  podmok³a  i  pokryta  mieszanym
lasem.  Ró¿nice  wysoko�ci  wzglêdnych  nie
przekraczaj¹  15m  o  najwiêksza  warto�æ  wysoko�ci

n.p.m w  rejonie  g³ównego  pasa  schronów wynios³a
205m.  Zbocza  wzniesieñ  o  ³agodnym  spadku,  bez
parowów. W okresie wojny powierzchnia lasów by³a
tam o po³owê mniejsza ni¿ obecnie.

  Punkt oporu rozci¹ga siê na szeroko�æ 2,2km
i  ma  1,8km  g³êboko�ci.  Sk³ada  siê  z  dwóch  linii
betonowych  schronów  bojowych  po³o¿onych  w
odleg³o�ci  12001500m  od  siebie.  W  sk³ad  punktu
oporu wesz³o 14 ukoñczonych obiektów (tabele 2 i 3).
Odnaleziono tak¿e dwa wykopy pokazane na mapach
w � Denkschrift...�. Obydwa przeznaczone by³y pod
pó³kaponiery.

  Pierwsza  linia  sk³adaj¹ca  siê  z  10  schronów
bojowych rozci¹gniêta  jest na szeroko�æ 2,5km i do
400m  wg³¹b.  Podstawê  systemu  ognia  tworz¹
pó³kaponiery  broni  przeciwpancernej  uzbrojone  w
dzia³a  ppanc/czo³gowe  45mm  sprzê¿one  z  ciê¿kim
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Strzelnice APK nr 109, PO  Karczunek.

Zrzutnia ³usek w drugiej izbie bojowej jest
zainstalowana, wyprowadzona w rów diamentowy i

zakoñczona uchylna klapk¹.

Wej�cie do APK nr 109, PO Karczunek.

Zdeformowana krata przeciwszturmowa i wylot
wyj�cia ewakuacyjnego.

A.L. Krieszczanow przy kopule pancernej na PPK nr 104.
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karabinem  maszynowym  DS39  (zestaw  DOT4)  i
12  ciê¿kie  karabiny  maszynowe  (zestawy  NPS3).
Pola ostrza³u zachodz¹ na siebie i os³aniaj¹ podej�cia
do  s¹siednich  schronów.  Odstêpy  miêdzy
pó³kaponierami i ich ty³ami s¹ przestrzeliwane przez
ogieñ dwóch OPDOTów nr 107a i 112.

  Pierwsza  linia  schronów  przedzielona  jest
niewielkim  parowem  na  czê�æ  pó³nocn¹  i
po³udniow¹. Czê�æ pó³nocna, po³o¿ona na pochy³ym
wzniesieniu  sk³ada  siê  z  7  obiektów.  W  jej  sk³ad
wchodz¹: 3 OPPK, 1 APK, 1 OPDOT, 1 ma³y PPK i
1 NP. Grupa ta zabezpiecza³a od zachodu i pó³nocy
podmok³e  obni¿enie  terenowe  i  parów.  Od  strony
zachodniej  i  pó³nocnozachodniej  grupa  by³a
os³oniêta  rowem  przeciwczo³gowym (18)  który  w
znacznej czê�ci zachowa³ siê do dzi�.

  APK  nr  109  po³o¿ona  jest  na  prawym
skrzydle,  za  OPPK  nr  108,  który  os³ania  go  od
przodu. Azymut ognia APK:  na pó³nocnyzachód w
stronê  podmok³ego  obni¿enia  terenu  z  rzek¹
Zo³otuch¹  i  na  wie�  Stê¿arzyce (Стенжаричи),  z

drog¹ wiod¹c¹ ze Stê¿arzyc w kierunku pó³nocnym
do  stacji  Owidnoje (Овидное).  Wie�  Stê¿arzyce  i
sama  droga  znajdowa³y  siê  w  zasiêgu  dzia³  76mm
(zestawy £17) w które wyposa¿ona by³a APK. Sama
pó³kaponiera  by³a  wyposa¿ona  tylko  czê�ciowo;
pancerze pod zestawy £17 zasta³y osadzone, ale np.
w  lewej  izbie  nie  zamontowano  zrzutni  do  ³usek
wyprowadzanej w rów diamentowy. Pó³kaponiera nie
jest wysadzona.

  Pó³kaponierê  artyleryjsk¹  os³ania³a  od
pó³nocnegozachodu  ma³a,  jednoizbowa
pó³kaponiera  broni  maszynowej  PPK(u)  nr  110
skierowana  na  po³udniowyzachód,  która  razem  z
OPPK nr 108 ogniem krzy¿owym broni³a podej�æ do
APK  nr  109.  Ta  ma³a,  uproszczona  pó³kaponiera,
podobnie jak i inne obiekty tego typu zaobserwowane
na  punktach  oporu,  nie  by³a  wyposa¿ona  i  nie
posiada³a zamontowanego pancerza. Ze wzglêdu na
drugoplanowe  znaczenie  tego  typu  schronów
uproszczonych  najwyra�niej  przeznaczono  je  do
wyposa¿enia na samym koñcu.

  OPPK  nr  108  jest  czê�ciowo  zniszczony;
wysadzone  strzelnice,  zarwane  pod³ogi.  W
pó³kaponierze by³ zamontowany pancerz, który zosta³
odstrzelony.  Schrony  nr  106  i  107  (tak¿e  OPPK)
os³ania³y siê wzajemnie ogniem i razem z OPPK nr
108  sk³ada³y  siê  na  pierwsz¹  liniê.  Pó³kaponiera  nr
106 ma wysadzone strzelnice natomiast pó³kaponiera
nr 107 nie by³a ukoñczona; nie osadzono pancerzy i
nie wykonano obsypów zabezpieczaj¹cych.

  Obiekt nr 111 to schron obserwacyjny punktu
oporu,  tak¿e  nieukoñczony.  Posiada  tylko  otwory
technologiczne pod tubê peryskopu, wyposa¿enia nie
zamontowano, wykop nie zasypany. Obiekt nr 112 to
dwustrzelnicowy  schron  do  ognia  czo³owego  z
wysadzonymi  strzelnicami.  Po  wojnie  schron
przystosowano  do  zastosowañ  gospodarskich.
Ceglanymi  �ciankami  zabezpieczono  wej�cia  do
wysadzonych  izb  a  kratê  przeciwszturmow¹  w
przelotni zast¹piono metalowymi drzwiami.

  Do  grupy  pó³nocnej  mo¿na  tak¿e  zaliczyæ
po³o¿ony nad dolink¹ zacz¹tek pó³kaponiery, opisany
w �Denkschrift...�  jako  �schron dwukondygnacyjny
w fazie budowy�. W miejscu tym jest tylko wykop.

  Po³udniowa  grupa  sk³ada  siê  z  trzech
obiektów  nr 107a, 113 i 114. Od zachodu tak¿e s¹
os³oniête  rowem  przeciwczo³gowym  biegn¹cym  od
grupy pó³nocnej � dziêki po³o¿eniu w lesie rów jest
�wietnie  zachowany.  Wed³ug  schematu  z
�Denkschrift...�  rów  przeciwpancerny  ci¹gn¹³  siê
nieprzerwanie od punktu oporu Karczunek do wêz³a
batalionowego Janów.

PO Karczunek. Wej�cie do przelotni PPK nr 104.

Po prawej stronie wej�cia widoczny niewielki
trawers, na szczycie polska kopu³a pancerna typu

"6A".
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  OPDOT  nr  107a  po³o¿ony  jest  przy  starej
drodze  le�nej  biegn¹cej  od  U�ci³uga  przez  las  do
osady  Karczunek.  Schron  ten  przykrywa³  drogê  i
móg³ strzelac wzd³u¿ niej ze swojego 45mm dzia³a.
Schron nie zosta³ obsypany ziemi¹, stoi w wykopie.
W wyniku wewnêtrznej  eksplozji  �ciany,  nie maj¹c
oparcia w zwa³ach ziemi, zesz³y z fundamentu, ale nie
oderwa³y  siê  od  stropu.  W  rezultacie  wysadzony
schron przypomina piramidê z odciêtym szczytem.

  Dwa  schrony,  po³o¿one  w  pobli¿u
po³udniowego skraju  lasu  i oddalone od siebie o ok
200m  to  dwustrzelnicowy  OPPK  nr  114  (kierunek
ognia:  pó³nocnyzachód)  i  OPPK  nr  113  (kierunek
ognia:  po³udniowyzachód  w  stronê  doliny  rzeki
£ugi).  Oba  obiekty  s¹  znacznie  uszkodzone;
wysadzone  strzelnice,  zawalone  pod³ogi.
Pó³kaponiera  nr  114  by³a  zaopatrzona  w  kopu³ê
pancern¹,  najprawdopodobniej  czterostrzelnicow¹,
która zosta³a wysadzona.

  Druga  linia  umocnieñ  tego  punktu  oporu
po³o¿ona jest 1,5km dalej na wschód. Sk³ada siê z 4

PO Karczunek.

Jednokondygnacyjny, trzystrzelnicowy PDOT nr 103
na trzy zestawy NPS3. Pancerze s¹ odstrzelone.

Rysunek przedstawia rekonstrukcjê.

PO Karczunek

Jednokondygnacyjny, trzystrzelnicowy PDOT nr 105
na trzy zestawy NPS3. Pancerze s¹ odstrzelone.

Rysunek przedstawia rekonstrukcjê.

PO Karczunek

Dwukondygnacyjny, dwustrzelnicowy OPDOT nr
112 na jeden zestaw DOT4 i jeden zestaw NPS3.
Pancerze sa odstrzelone. Rysunek przedstawia

rekonstrukcjê..
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obiektów  zgrupowanych  parami  i  2  okre�lonych  w
�Denkschrift...� jako �w budowie�.

  Pó³nocna  parê  stanowi  trzystrzelnicowa
pó³kapniera  (PPK)  nr  104  z  kopu³¹  pancern¹
produkcji  polskiej  z  sze�cioma  otworami
strzelniczymi (oznaczenie ZO 1936 № 953 34) oraz
trzystrzelnicowego  DOTa  do  ognia  czo³owego  nr
105.  W  obydwu  obiektach  strzelnice  zosta³y
wysadzone a same schrony po wojnie by³y czê�ciowo
przystosowane do potrzeb gospodarskich.

  300350m na zachód od tej pary znajduje siê
wykop pod du¿y schron dwukondygnacyjny z trzema
wybetonowanymi  prostok¹tnymi  zbiornikami.
S¹dz¹c po po³o¿eniu i kszta³cie wykopu budowano tu
pó³kaponierê  skierowan¹  na  po³udnie/po³udniowy
zachód,  OPPK  lub  APK,  która  mia³a  za  zadanie
ochronê  podej�cia  do  ca³ej  drugiej  linii  od  strony
zachodniej. Para schronów nr 102 i 103 znajduje siê
ok 1.100m na po³udnie od PPK nr 104 i sk³ada siê z

trzystrzelnicowego  OPPK
nr  102  (kierunek  ognia:
po³udnie/po³udniowy
wschód)  oraz
trzystrzelnicowego
schronu  do  ognia
czo³owego nr 103 (kierunki
ognia:  pó³nocny
zachód/zachód/po³udniow
yzachód).  Pomiêdzy
parami  schronów  nr
102/103  i  104/105  w
�Denkschrift...�  znajduje
siê  �jednokondygnacyjny
obiekt w  trakcie budowy�,
którego  jednak  nie  uda³o
siê odszukaæ. Móg³  to byæ
zarówno  DOT  do  ognia
czo³owego  jak  i
pó³kaponiera  skierowana
na  pó³nocnyzachód
zapewniaj¹ca  wraz  ze
schronem  nr  104  ogieñ
krzy¿owy.

Punkt oporu U�ci³ug
Pozycje  tego  punktu

oporu po³o¿one s¹ zaraz za
wschodnimi  peryferiami
miasta  U�ci³ug  w
odleg³o�ci  ok  2km  od
Zachodniego  Bugu.
Szeroko�æ  linii  obrony  to

ok  2  km  od  rzeki  £ugi  na  pó³nocy  do  malutkiego
jeziora  Dudariewo  na  po³udniu,  g³êboko�æ  pasa
obrony  wynosi  do  2,5km.  Obiekty  punktu  oporu
U�ci³ug  le¿¹  na  terenie  równinnym  na  lewym,
wysokim  brzegu  rzeki  £ugi.  Ró¿nice  wysoko�ci  s¹
nieznaczne,  pagórki  maj¹  ³agodne  zbocza  nie
przekraczaj¹ce  35m.  Wyj¹tkiem  jest  krêty  brzeg
wznosz¹cy siê ponad korytem rzeki do 10m.

  Prawe  skrzyd³o  punktu  oporu  opiera  siê  o
rzekê  £ugê,  która  os³ania  je  od  pó³nocy.  Schrony
bojowe, wkomponowane w brzeg, ca³kowicie panuj¹
na  dolin¹  £ugi  na  odcinku  zakrêtu  miêdzy
U�ci³ugiem  a  wsi¹  Tro�cianka.  Obiekty  po³o¿one
w�ród  pól  na  ³agodnych  wzniesieniach  od  strony
po³udniowej  maj¹  znakomite  pole  ostrza³u  i
znakomicie  i  w  tym  aspekcie  znakomicie  siê
uzupe³niaj¹. Na lewej flance punkt oporu oparty jest
o  podmok³y  teren  nizinny  gdzie  przep³ywa  dop³yw
rzeki  Studzianki.  Ten  punkt  oporu mia³ wyj¹tkowo

Schemat punktu oporu U�ci³ug
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wa¿ne znaczenie w systemie obrony W³odzimiersko
Wo³yñskiego  RU  gdy¿  os³ania³  najkrótsz¹  i
najprostsz¹ drogê od mostów na Zachodnim Bugu w
U�ci³ugu  i  na  po³udnie  od  niego  do W³odzimierza
Wo³yñskiego. Betonowe schrony pokrywa³y ogniem
krzy¿owym  drogê  i  liniê  kolejow¹  U�ci³ug  �
W³odzimierzWo³yñski. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w 1941
roku nasyp linii kolejowej przechodzi³ na pó³noc od
szosy.  Po  wojnie  linia  kolejowa  by³  przez  d³u¿szy
czas  nieczynna,  nasyp  zlikwidowano  i  dopiero  w
latach 70tych wybudowano go od nowa przy czym
przebiega³  on  ju¿  wtedy  na  po³udnie  od  szosy
W³odzimierzWo³yñski � U�ci³ug.

  W punkcie oporu wybudowano 16 schronów
bojowych,  w  tym  7  pó³kaponier,  2  pó³kaponiery
artyleryjskie,  6  schronów  do  ognia  czo³owego  i  1
uproszczony,  jednostrzelnicowy  DOT  (tabele  4,5).
Nie uda³o  siê w pe³ni potwierdziæ  istnienia  jednego
obiektu,  wystêpuj¹cego  na  niemieckiej  mapie  jako
nieukoñczony  schron  dwustrzelnicowy.  W  rejonie
gdzie powinien siê znajdowaæ widnieje ma³o czytelna
betonowa  budowla  przypominaj¹ca  obiekt
hydrotechniczny. S¹dz¹c po tym, i¿ widoczne s¹ tam
dwie kondygnacje z betonu o ró¿nej jako�ci móg³ to
byæ  obiekt  pozorny,  który  po  wojnie  zosta³
zaadoptowany  na  potrzeby  s¹siaduj¹cego  z  nim
gospodarstwa.

    Obiekty  punktu  oporu  u³o¿one  s¹  w  dwie
linie. Podzia³ ten jest ca³kiem symboliczny, niemniej
odzwierciedlony  jest  na  mapie.  Przy  g³êboko�ci
obrony  pierwszej  linii  w  granicach  7001.000m
odleg³o�æ miêdzy schronami pierwszej i drugiej linii
wynosi na  flankach punktu oporu 700m a po�rodku
1.700m.  Rozdzielenie  pozycji  na  dwie  linie  jest

uwarunkowane  faktem,  i¿  w  �rodku  punktu  oporu
znajduje siê podmok³e zag³êbienie terenu.

  W  tym  zag³êbieniu  znajduje  siê  niewielkie
jeziorko  Dudariewo  oraz  kana³  melioracyjny
zbudowany w miejsce strumienia. W pagórkowatym
terenie na zachód od Dudariewa rozci¹ga siê pierwsza
linia  a  na  takich  samych  pagórkach  na  wschód  od
jeziorka druga linia.

  Pierwsz¹  liniê  tworz¹  schrony  bojowe  o
numerach 115 � 119,  124 � 127. Liniê  dzieli  szosa
U�ci³ug  �  W³odzimierzWo³yñski.  Miêdzy  szos¹  a
rzek¹ £uga znajduje  siê piêæ obiektów. Trzy z nich
wkomponowane  s¹  w  skraj  stromego  brzegu  rzeki
wznosz¹cego siê ponad lustro wody.

  Najbardziej wysuniêtym na zachód obiektem
tej  grupy  jest  OPPK  nr  117  (kierunki  ognia:
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pó³nocnyzachód/pó³noc/pó³nocnywschód).  Tym
samym pokrywa³ on ogniem swojego dzia³a 45mm i
ciê¿kich karabinów maszynowych ca³¹ dolinkê rzeki
£uga w jej zakolu. Od strony U�ci³uga podej�cia do
OPPK  ochrania³  ogieñ  rêcznego  karabinu
maszynowego  w  czterostrzelnicowej  kopule
pancernej  plus  ogieñ  dwóch  ciê¿kich  karabinów
maszynowych z PDOTa nr 116,  po³o¿onego 400m
na wschód. Kopu³ê pancern¹ odciêto z pó³kaponiery
w  2002  roku.  Na  ocala³ej  wbetonowanej  czê�ci
kopu³y widnieje  sygnatura  �ZO 1937 N977 48�. W
1941  roku  nasyp  linii  kolejowej  przebiega³  miêdzy
pó³kaponier¹ OPPK nr 117 i PDOT nr 116. Schron do
ognia  czo³owego  nr  116  poza  ochron¹  podej�æ  do
OPPK  nr  117  kry³  ogniem  tak¿e  fragment  szosy,
nasyp  kolejowy  i  odcinek  pomiêdzy  nasypem  a
brzegiem £ugi. Kryta  jego  ogniem  ok  400m  z  ty³u
znajdowa³a  siê  pó³kaponiera  artyleryjska  APK  nr
118.  Wkomponowana  jest  w  krawêd�  skarpy
analogicznie  do  OPPK  nr  117.  Wyposa¿enie  by³o
niepe³ne; osadzono pancerze, ale nie   zamontowano
zrzutni  ³usek.  Pó³kaponiera  strzela³a  przez  dolinkê
rzeki  £ugi  w  kierunku  pó³nocnym  i  pó³nocno
zachodnim w strone wsi Za³u¿e i drogi z U�ci³uga na
Stê¿arzyce. Razem  z OPPK nr  113  z  punktu  oporu
Karczunek,  znajduj¹cym  siê  1.500m  na  pó³noc,
schrony  te  trzyma³y  w  ogniu  krzy¿owym  ca³¹
przestrzeñ  miêdzy  rzek¹  £ug¹  a  karczunkowskim
lasem, jak równie¿ podej�cia do tej grupy schronów
od strony zachodniej.

  W nadrzecznej  skarpie  , 250m na pó³nocny
wschód  wybudowano  uproszczony,
jednostrzelnicowy PDOT(u) nr 119 (kierunek ognia:
na  zachód,  wzd³u¿  dolinki  i  ³o¿yska  rzeki  £uga)
pokrywaj¹cy  ogniem  podej�cia  i  przestrzeñ
bezpo�rednio w martwych polach ostrza³u OPPK nr

117  i  APK  nr  118.  W  schronie  nie  zamontowano
pancerza.

  APK nr 115 po³o¿ony jest bezpo�rednio przy
szosie  U�ci³ug  � W³odzimierzWo³yñski,  obok  stoi
stella  �U�ci³ug�.  Na  �cianie  schronu  znajduje  siê
tablica  pami¹tkowa  ku  czci  Bohatera  Zwi¹zku
Radzieckiego, porucznika S.G. Gudenko. Tak¿e i  ta
pó³kaponiera nie by³a ukoñczona; nie zamontowano
pancerzy  i  nie wykoñczono  schronu wewn¹trz. Nie
wykonano  tak¿e  nasypów ochronnych.  Schron mia³
strzelaæ  na  po³udnie,    przez  szosê  i  liniê  kolejow¹,
kryj¹c  ogniem  przestrzeñ    miêdzy  schronami
bojowymi swojego punktu oporu i dalej, w kierunku
s¹siedniego punktu oporu Chotiaczów.

  Na po³udnie od  szosy  i nowego nasypu  linii
kolejowej  znajduj¹  siê  jeszcze  cztery  obiekty
pierwszej  linii.  S¹  to  trzy  dwustrzelnicowe
pó³kaponiery  OPPK  (nr  125,  126  i  127)  i  jeden
trzystrzelnicowy  OPDOT  do  ognia  czo³owego  (nr
124). Obiekty po³o¿one s¹ na niedu¿ym wzniesieniu
przedzielonym  w¹wozem,  którym  biegnie  kana³
melioracyjny. Pó³kaponiery s¹ czê�ciowo wysadzone,
pancerze  w  wiêkszo�ci  odstrzelone,  niemniej  w
niektórych  jeszcze  d³ugo  zachowa³y  siê  elementy
wyposa¿enia  takie  jak  fragmenty  okablowania,
hydraulika,  rozbity  peryskop  czy  klapy  luków.
Niestety,  przy  kolejnej  wizycie  wiêkszo�æ  tych
resztek  zniknê³a.  OPPK  nr  125  skierowany  jest  na
po³udnie i wraz z OPPK nr 126 ogniem krzy¿owym
przestrzeliwa³  w¹wóz.  Oba  te  schrony  mia³y
ubezpieczaæ siê wzajemnie ogniem. Pó³kaponiera nr
125  by³a  wyposa¿ona  w  kopu³ê  pancern¹,  któr¹
wysadzono  w  czasie  wojny.  Pó³kaponiera  nr  126
strzela³a w kierunku pó³nocnym i pokrywa³a ogniem
flankuj¹cym  swojego  dzia³a  45mm  i  ciê¿kich
karabinów  maszynowych  ca³e  pole  i  w¹wóz  w
kierunku szosy odleg³ej o 800m na pó³noc. OPPK nr

PO U�ci³ug.

Nieukoñczona
pó³kaponiera artyleryjska
APK nr 115. Na �cianie
tablica pami¹tkowa ku
czci Bohatera Zwi¹zku
Radzieckiego ppor

Gudenko, który walczy³ i
poleg³ w jednym ze

schronów po³udniowej
rubie¿y PO Karczunek.
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127 skierowany jest na po³udnie; jego zadaniem by³o
trzymanie  pod  ogniem  dzia³a  45mm  i  ciê¿kich
karabinów  maszynowych  odcinka  pomiêdzy
punktami oporu i i obrona lewej flanki punktu oporu
U�ci³ug.

  W odleg³o�ci 400m na wschód od OPPK nr
125 znajduje siê du¿y, nieukoñczony OPDOT nr 124.
Schron ten, ogniem ciê¿kiego karabinu maszynowego
z prawej izby bojowej, trzyma³ pod ogniem oddalon¹
o 250m  szosê  jak  równie¿    liniê  kolejow¹. Ogniem
dzia³ 45mm i sprzê¿onych z nimi ciê¿kich karabinów
maszynowych  z  centralnej  i  lewej  izby  bojowej
przestrzeliwa³  w¹wóz  i  kry³  przestrzeñ  miêdzy
pó³kaponierami nr 125 i 126.

  Druga linia sk³ada siê z 7 obiektów, w tym z
3 pó³kaponier i 4 DOTów do ognia czo³owego. Na
pó³noc  od  drogi  i  nowego  nasypu  kolejowego
znajduje siê PPK nr 120 i PDOT nr 101. PPK nr 120
strzela  na  po³udnie  i  kryje  ogniem  szosê.  Razem  z
po³o¿on¹  750m na  po³udnie  pó³kaponier¹ OPPK nr
123 schrony te blokowa³y ogniem flankuj¹cym szosê
i liniê kolejow¹. PDOT nr 101, po³o¿ony jest 350m na
wschód od PPK nr 120 i os³ania jego ty³, jak równie¿
�lep¹  �cianê  boczn¹.  Schron  ten  zabezpiecza³  tak¿e
prawe skrzyd³o punktu oporu, kryj¹c ogniem szerokie
pole w kierunku wsi Tro�cianka, którêdy w 1941 roku
przebiega³ nasyp kolejowy.

  Po³o¿one  na  po³udnie  od  szosy  PDOTy  nr
121  i  122  ogniem  swoich  ciê¿kich  karabinów
maszynowych  przestrzeliwa³y  odcinek  pomiêdzy
pó³kaponierami nr 120 i 123. PDOT nr 122 os³ania³
tak¿e  podej�cia  do  OPPK  nr  123  od  ty³u.
Pó³kaponierê  nr  123  os³ania³  od  zachodu  po³o¿ony
350m na po³udniowywschód OPDOT nr 128. Schron
ten wzniesiony jest nad brzegiem jeziorka Dudajewo.
Ogieñ  jego  dzia³a  45mm  i  ciê¿kich  karabinów
maszynowych mia³  kryæ  przestrzenie wokó³  jeziora
oraz wg³êbi i na skraju punktu oporu.

  Schron  ten  stanowi³  czê�ciowe
zabezpieczenie  od  frontu  dla  kolejnej  pó³kaponiery
(PPK  nr  129)  po³o¿onej  500m  na  po³udniowy
wschód.  Skierowana  na  po³udnie/po³udniowy
wschód zabezpiecza³a podej�cia do punktu oporu na
jego  lewym  skrzydle.  Obronê  okrê¿n¹  tej
pó³kaponiery zapewnia³a sze�ciostrzelnicowa kopu³a
pancerna.

  Nale¿y  totaj  zauwa¿yæ,  jakiego  typu
zastosowanie znalaz³y na tym punkcie oporu kopu³y
pancerne.  W  pó³kaponierach  zastosowano  2
czterostrzelnicowe  i  1  sze�ciostrzelnicow¹  kopu³ê
pancern¹  produkcji  polskiej.  Po³o¿enie  schronó  z

zamontowanymi  kopu³ami  dowodzi,  i¿  mia³y  one
pe³niæ podwójn¹ rolê: obserwacyjn¹ i obronn¹.

  Z kopu³y pancernej na pó³kaponierze nr 125
roztacza³  siê  widok  na  ca³y  przedni  skraj  obrony
pierwszej  linii,  dobrze  widoczne  by³y  rogatki
U�ci³uga, szosa i linia kolejowa. Kopu³a pancerna na
pó³kaponierze nr 117 zapewnia³a dobr¹ widoczno�æ
na dolinê rzeki £ugi a tak¿e na odcinek terenu miêdzy

PO U�ci³ug.

Dwukondygnacyjny, trzystrzelnicowy OPDOT nr
124 na dwa zestawy DOT4 i jeden zestaw NPS3.
Schron nie zosta³ ukoñczony, nie zainstalowano

pancerza NPS3.
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punktami  oporu  Karczunek  i  U�ci³ug.  Oprócz  tego
widoczne  by³y  wszelkie  podej�cia  do  samej
pó³kaponiery od strony U�ci³uga.

  Poniewa¿  pierwotnie  kopu³y  pancerne
przeznaczone  by³y  pod  monta¿  karabinów
maszynowych  Browning  ich  wymiary  wewnêtrzne
spokojnie  pozwala³y  na  zastosowanie  rêcznych
karabinów  maszynowych  DP27 (ДП27)  i  DT29
(ДТ29) znajduj¹cych  siê  na  wyposa¿eniu
garnizonów  rejonów  ufortyfikowanych.  Oglêdziny
wszystkich  ocala³ych  kopu³  dowodz¹,  i¿  radzieccy
in¿ynierowie  nie  przewidywali  stosowania  w  nich
ciê¿kich  karabinów  maszynowych,  tak  jak  to  by³o
przewidziane w wariancie polskim.

  Na  pó³kaponierze  nr  129  osadzono  nieco
mniejsz¹,  sze�ciostrzelnicow¹ obserwacyjnobojow¹
kopu³ê pancern¹. Zamys³em polskich fortyfikatorów
by³o  zastosowanie  w  nim  lekkiego  karabinu
maszynowego  systemu  Browninga  natomiast  w

radzieckich
rejonach
umocnionych  z
powodzeniem
zastêpowano  go
rodzimymi
karabinami
maszynowymi,
przede  wszystkim
modelem DT29.

  Z  kopu³y
pancernej  na
pó³kaponierze  nr
129  roztacza  siê
widok  praktycznie
na  ca³y  punkt
oporu.
Jednocze�nie
zapewnia  ona
znakomit¹
widoczno�æ  na
odcinek  terenu
pomiêdzy punktami
oporu Chotiaczów i
U�ci³ug,  tak  wiêc
zastosowanie
kopu³y  akurat  na
tym  schronie  by³o
ca³kowicie
uzasadnione.
Najwidoczniej
podczas  wojny
przeprowadzono
próbê  wysadzenia

kopu³y; u podstawy eksplozja wyrwa³a czê�æ �ciany i
tym  samym  kopu³a  jest  z  tej  strony  ca³kowicie
ods³oniêta.  W  powsta³y  otwór,  przy  odrobinie
wysi³ku,  mo¿na  siê  wcisn¹æ.  Dziêki  temu  mo¿na
dobrze  zapoznaæ  siê  z  ca³¹  konstrukcj¹.  Sygnatura
widoczna na kopule to �ZO 1936 N955 35�.

Punkt oporu Chotiaczów
  Schrony  bojowe  punktu  oporu  Chotiaczów
po³o¿one s¹ na skraju  i w samej wsi Chotiaczów w
odleg³o�ci  2,5km  od  Zachodniego  Bugu  i  3km  na
po³udnie od U�ci³uga. Szeroko�æ linii obrony wynosi
1,2km, schrony urzutowane s¹ do 1,5km wg³¹b pasa
obrony.  Teren  jest  tutaj  podniesiony  na  odcinku
zakola rzeki Studzianki, dop³ywu Zachodniego Bugu.
£o¿ysko rzeki tworzy zachodni¹ i po³udniow¹ rubie¿
wzniesienia,  od  wschodu  za�  teren  opada  i  by³
pierwotnie podmok³y (obecnie czê�ciowo osuszony).

Schemat punktu oporu Chotiaczów
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Ku  pó³nocy  teren  jest  nizinny,  przeciêty  kana³em
melioracyjnym  odprowadzaj¹cym  wody  z
podmok³ego zag³êbienia na po³udniu.

  Ró¿nice  wysoko�ci  s¹  nieznaczne,  za

wyj¹tkiem  brzegu  rzeki  Studzianki  stanowi¹cej
zachodni¹  rubie¿  punktu  oporu.  Na  tym  odcinku
brzegi  rzeki  wznosz¹  siê  na  wysoko�æ  do  78m
tworz¹c miejscami urwiska.

  W  sk³ad  punktu  oporu  wchodz¹  trzy  grupy
schronów  bojowych:  pó³nocna,  wschodnia  i
po³udniowa. Na mapie z �Denkschrift...� znajduje siê
16  obiektów,  z  czego  4  w  stadium  budowy.
Odszukali�my  15  schronów  (patrz  tabelka  6  i  7).
¯adnych �ladów 16go obiektu nie uda³o siê znale�æ.
Najprawdopodobniej by³ to wykop pod schron.

  Od zachodu punkt oporu os³oniêty by³ rowem
przeciwpancernym  ci¹gn¹cym  siê  nieprzerwanie  od
punktu  oporu  Karczunek  do  punktu  oporu  Janów.
Wykorzystano  tak¿e brzegi Studzianki wznosz¹c na
nich  skarpy,  których  resztki  widoczne  s¹  do  dzi�.
Zachowany  jest  tak¿e  fragment  rowu
przeciwpancernego, który pog³êbiono i wykorzystano
jako kana³.

Pó³nocna grupa sk³adaj¹ca siê z piêciu obiektów le¿y
na pó³nocnych peryferiach wsi, na brzegu Sudzianki
przy  drodze  do  U�ci³uga.  Obejmuje  trzy
pó³kaponiery,  jeden  dwustrzelnicowy  DOTa  do
ognia  czo³owego  i  jeden  jednostrzelnicowy DOT w
wersji uproszczonej. Pó³kaponiery nr 133, 135 i 137
to schrony do ognia bocznego (OPPK) uzbrojone w
dzia³a 45mm i ciê¿kie karabiny maszynowe. OPPK nr

133, stoj¹cy przy drodze na U�ci³ug, skierowany by³
na  pó³noc/pó³nocnywschód  i  trzyma³  pod  ogniem
trzech  ciê¿kich  karabinów  maszynowych  i  dzia³a
45mm przestrzeñ miêdzy  rzek¹ Studziank¹  i  drog¹,
sam¹ drogê i podej�cia do niej z kierunku pó³nocno
wschodniego.  OPPK  nr  135  ulokowany  w  zakolu
rzeki  nad  samym  jej  brzegiem  ostrzeliwa³  z  dzia³a
45mm i dwóch ckmów teren w dó³ rzeki w kierunku
pó³nocnozachodnim  a¿  do  linii  kolejowej  ko³o
U�ci³uga  i  os³ania³  podej�cia  do  rzeki  od  zachodu.
Pó³kaponiera  by³a  wyposa¿ona  w  kopu³ê  pancern¹,
która  zosta³a  wysadzona  w  czasie  wojny  i  nie
zachowa³a siê.

  OPPK  nr  137,  po³o¿ony  200m  od OPPK  nr
135,  strzela³  na  po³udniowyzachód/po³udniowy
wschód  trzymaj¹c  pod  ostrza³em  45mm  dzia³a  i
trzech ckmów rów przeciwczo³gowy, pas przedni  i
centrum  punktu  oporu,  os³aniaj¹c  jednocze�nie
schron obserwacyjny (NP) punktu oporu.
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  PDOT  nr  136,  uzbrojony  w  dwa  ckmy,
przestrzeliwa³  przestrzeñ miêdzy  pó³kaponierami  nr
133, 135 i 137 oraz ich przedpole.

  Uproszczony, jednostrzelnicowy PDOT(u) do
ognia  czo³owego  nr  134  po³o¿ony  jest  w  zakolu
Studzianki  os³aniaj¹c  od  zachodu  podej�cia  do
pó³kaponier  nr  135  i  133  i  przestrzeliwujê  wzd³u¿
dolinê rzeki. Tak jak i w pozosta³ych punktach oporu
schron ten nie zosta³ ukoñczony i nie zainstalowano

w nim pancerza.

  Rzeka  Studzianka,  opasuj¹ca
Chotiaczów  pêtl¹,    tworzy³a
przed wsi¹ od strony pó³nocno
zachodniej  co�  na  kszta³t
wynios³ego  pó³wyspu.  Ów
�pó³wysep�  by³  dodatkowo
odgrodzony  od  wsi  rowem
przeciwczo³gowym  wzd³u¿
przesmyki  gdzie  najwidoczniej
znajdowa³  siê  niedu¿y  w¹wóz.
Rów,  zachowany do dzi�,  pe³ni
obecnie rolê kana³u. Na samym
pó³wyspie,  przed  rowem
przeciwczo³gowym, znajduje siê
dwustrzelnicowy  OPPK  nr  138
(kierunek  ognia:
po³udnie/po³udniowywschód)
ostrzeliwuj¹cy  podej�cia  do
rowu i punktu oporu.

  Grupa po³udniowa sk³ada siê z
piêciu  schronów  bojowych  i

PO Chotiaczów

Dwukondygnacyjny, trzystrzelnicowy OPPK nr 137
na jeden zestaw DOT4 i dwa zestawy NPS3.

Pancerze s¹ odstrzelone. Rysunek jest rekonstrukcj¹.
Strzelnica na zestaw PZ39 nie jest tu narysowana.

PO Chotiaczów

Jednokondygnacyjny, dwustrzelnicowy PDOT nr 136
na dwa zestawy NPS3. Pancerze s¹ odstrzelone.

Rysunek jest rekonstrukcj¹.

PO Chotiaczów

OPPK nr 131. Strzelnica w kopule pancernej produkcji polskiej, typ "6A".
Widok od srodka. Idealnie zachowa³a siê zamykana os³ona strzelnicy.
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jednego schronu obserwacyjnego. Obecnie wszystkie
obiekty  znajduj¹  siê  na  prywatnych  dzia³kach  w
centrum wsi  i  dostêp  do  nich  jest  utrudniony.  Trzy
przednie schrony ulokowane s¹ w samym �rodku wsi.
Sa  to:  trzystrzelnicowy  OPDOT  nr  139  do  ognia
czo³owego najprawdopodobniej uzbrojony w zestaw
DOT4  i  dwa  ckmy  (schron  pe³ni  rolê  szopy  i
strzelnice zawalone s¹ wszelkimi gratami). Strzelnice
s¹ wysadzone. Obiekt kry³ ogniem podej�cia do wsi

od zachodu, po³udniowegozachodu i pó³nocy. Dalej,
lekko z przodu, znajduje siê OPPK nr 140 pod  dzia³o
45mm i 2 ckmy, który mia³ przestrzeliwaæ obni¿enie
terenu  na  po³udnie  od  wsi  poprzez  ³o¿ysko  rzeki
Studzianki i os³aniac podej�cia do pó³kaponiery APK
nr  141.  Strzelnice  w  schronie  s¹  wysadzone.
Dwukondygnacyjna pó³kaponiera artyleryjska nr 141
z  dwoma  dzia³ami  76mm  strzela³a  przez  dolinê
Studzianki  wzd³u¿  drogi  £udzin  �  W³odzimierz
Wo³yñski  w  kierunku  po³udniowym  i  po³udniowo
zachodnim. W odleg³o�ci 300m na wschód znajduje
siê  pó³kaponiera  OPPK  nr  144  uzbrojona  w  dzia³o
45mm i 2 ckmy o kierunku ostrza³u analogicznym do
APK nr 141.

  Schron obserwacyjny punktu oporu to typowy
obiekt dwuizbowy pod dwa peryskopy. Wyposa¿enia
nie zamontowano.

  Od  ty³u  teren  punktu  oporu  i  przestrzeñ
miêdzy  pó³nocn¹  i  po³udniow¹  grup¹  schronów
przestrzeliwa³  po³o¿ony  na  niewielkim  wzgórzu
trzystrzelnicowy PDOTnr 143 do ognia czo³owego.

  Na  grupê  wschodni¹  punktu  oporu  sk³ada³y
siê 4 obiekty po³o¿one w polu na pó³nocnywschód
od Chotiaczewa, obok podmok³ego obni¿enia terenu.
Mia³y za zdanie kryæ styk punktu oporu Chotiaczów
z punktem oporu U�ci³ug oraz ubezpieczaæ ty³y grupy
pó³nocnej  i  po³udniowej.  Trzy  z  czterech
przedstawionych  w  �Denkschrift...�  obiektów
okre�lone s¹ jako �bêd¹ce w fazie budowy�. W czasie
inwentaryzacji nie uda³o siê odszukaæ jednego z nich,
który najprawdopodobniej by³ wykopem pod schron.
Odnalezione schrony to dwie pó³kaponiery z dzia³ami
45mm  i  ciê¿kimi  karabinami  maszynowymi  oraz
jedna  pó³kaponiera  artyleryjska.  Pó³kaponiera  APK
nr  130  nie  by³a  wyposa¿ona,  nie  zamontowano
pancerzy. Obiekt  jest  jednokondygnacyjny  i  bardzo
du¿y. Kierunek ognia na pó³nocnyzachód w stronê
szosy  U�ci³ug  �  W³odzimierzWo³yñski  i  linii
kolejowej, pokrywaj¹cy pó³torakilometrowy odcinek
na  styku  punktu  oporu  Chotiaczów  i  punktu  oporu
U�ci³ug.  Artyleria  tej  pó³kaponiery  mog³a  tak¿e
ostrzeliwaæ  przestrzeñ  miêdzy  schronami  punktu
oporu U�ci³ug.

  OPPK nr 131, uzbrojony w dzia³o 45mm i 3
ckmy  (kierunek  ognia  na  pó³nocny
zachód/pó³noc/pó³nocnywschód)  w  pe³ni  panowa³
nad  stykiem  z  PO  U�ci³ug  od  drogi  Chotiaczów  �
U�ci³ug oraz móg³ przestrzeliwaæ wolne przestrzenie
miêdzy  schronami  PO  U�ci³ug.  Razem  z
pó³kaponier¹  nr  132  kry³  od  zachodu  pó³kaponierê
artyleryjsk¹ APK nr 130.

PO Chotiaczów

Jednokondygnacyjny, trzystrzelnicowy OPPK nr 131
na jeden zestaw DOT4 i dwa zestawy NPS3.

Posiada  kopu³ê pancern¹ polskiej produkcji typu
"6A" (nie ujêta na rysunku). Pancerze sa wysadzone.

Rysunek jest rekonstrukcj¹.

PO Chotiaczów

Jednokondygnacyjna pó³kaponiera artyleryjska nr
130 na dwa zestawy £17 i jeden zestaw NPS3
umieszczony w izbie skrzyd³owej. Schron
nieukoñczony, nie zainstalowano pancerzy.
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  Pó³kaponiera  nr  131
wyposa¿ona  zosta³a  w
sze�ciostrzelnicow¹
obserwacyjn¹  kopu³ê
pancern¹  produkcji  polskiej,
która  do  dzi�  siê  zachowa³a.
Sygnatura  na  kopule:  �Zo
1936 N959 38�.

  W odleg³o�ci 150m na
po³udnie  znajduje  siê
pó³kaponiera  PPK  nr  132  o
analogicznym  uzbrojeniu,
skierowana  na  po³udniowy
zachód/po³udnie/po³udniowy
wschód  w  kierunku
podmok³ego obni¿enia terenu
i  doliny  rzeki  Studzianka,
przez  któr¹  móg³  tak¿e
siêgn¹æ  ogniem  do  drogi
£udzin  �  W³odzimierz
Wo³yñski.

  Czwarty  z  obiektów,
który nie zosta³ odnaleziony,
mia³ byæ najprawdopodobniej
DOTem  do  ognia
czo³owego,  chroni¹cym  ty³y
schronów  po³o¿onych  z
przodu  oraz  bardziej  na
pó³noc. Na korzy�æ  tej  teorii
przemawia  fakt,  i¿  na mapie
widnieje  jako
�dwukondygnacyjny� a co za
tym  idzie  nie  móg³  byæ  to  jednostrzelnicowy,
uproszczony DOT.

Batalionowy wêze³ obrony Janów
  Prawdopodobnie  w  sk³ad  tego  wêz³a  winny
by³y  wej�æ  przynajmniej  dwa  punkty  oporu  a
zapewne nawet trzy. Znudowano jednak tylko jeden
� Janów. S¹dz¹c po lokalnych warunkach terenowych
i  odstêpach  miêdzy  PO  Janów  i  PO  Chotiaczów
powinien  by³  powstaæ  punkt  oporu  w  rejonie  wsi
Darnickie (Дарницкое).  W  sk³ad  wêz³a  obrony
najwyra�niej  powinien  te¿  wej�æ  punkt  oporu
Bortnów (Бортнов) na podwy¿szeniu terenu miêdzy
punktami  oporu  Janów  i  Poromów.  Szybki
rekonesans  w  terenie,  jak  równie¿  rozmowy  z
miejscowymi  mieszkañcami,  nie  naprowadzi³y  nas
jednak na jakikolwiek �lad budowy w tych rejonach.

Punkt oporu Janów

  Punkt  oporu  Janów  le¿y  3,5km  od
Zachodniego  Bugu.  Pozycja  ma  2km  szeroko�ci  i
1,8km  g³êboko�ci.  Tereny  na  po³udnie  od  drogi
£udzin � W³odzimierzWo³yñski, w przeciwieñstwie
do nizinnej i p³askiej okolicy w rejonie U�ci³ugu, s¹
pagórkowate,  poprzecinane  mnóstwem  ma³ych
rzeczek i ukszta³towaniem nawi¹zuj¹ do pó³nocnych
odnóg  Wy¿yny  Wo³yñskiej.  Ró¿nica  wysoko�ci
wzglêdnych dochodzi tu do 2040m a stoki wzgórz s¹
z  regu³y  ³agodnie  nachylone.  Strome  i  urwiste
fragmenty  terenu  wystêpuj¹  tylko  na  skrajach
nielicznych jarów i parowów. Schrony punktu oporu
rozmieszczone  s¹  na  na wysoko�ci  230 m  npm,  na
dwóch  wy¿ynnych  �ostrogach�  rozci¹gniêtych
równolegle ze wschodu na zachód. Wznosz¹ siê 20
30m  nad  dolinami  dop³ywów  Zachodniego  Bugu,
otaczaj¹cymi  wzniesienia  od  po³udnia,  zachodu  i
pó³nocy.  Schrony  zajmuj¹  prostok¹tny  kawa³ek
terenu o wymiarach 1,5 x 2km.

    schemat punktu oporu Janów
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  W  sk³ad  punktu  oporu  wchodzi³o  18
obiektów, które pólkolem opasywa³y sk³ony wy¿yny
(tabela  8  i  9). W  sk³ad  grupy  schronów,  u³o¿onych
dos³ownie w ³uk, wchodzi³y APK, NP i inne obiekty
zabezpieczaj¹ce ty³y punktu oporu.

  Punkt  oporu  stanowi³  wa¿ne  ogniwo  w
systemie  obrony  rejonu  umocnionego.  Kry³
bezpo�rednie  po³¹czenie  drogowe  biegn¹ce  od
£udzina  na  W³odzimierzWo³yñski  na  odcinku  od
mostu  kolejowego  na Zachodnim Bugu. W  zasiêgu
ognia  dzia³  45mm  i  76mm  znajdowa³a  siê  linia
kolejowa  na  odcinku  oko³o  7km,  natomiast  dzia³a
pó³kaponier  artyleryjskich  mog³y  te¿  ostrzeliwaæ
most drogowy w U�ci³ugu.

  Punkt  oporu  posiada³  te¿  bezpo�redni¹
³¹czno�æ wzrokow¹ z PO Chotiaczów poprzez nisko
po³o¿on¹  i  odkryt¹  dolinkê  rzeki  Studzianka.
Wzajemne  wsparcie  ogniowe  punktów  oporu  by³o
jednak  utrudnione  ze  wzglêdu  na  dziel¹c¹  je
odleg³o�æ  �  miêdzy  najbli¿szymi,  skrajnymi
schronami  wynosi³a  ona  2km.  Podstaw¹  takiego
wsparcia by³y dwie pó³kaponiery artyleryjskie � APK
nr 141 na PO Chotiaczów i APK nr 147 na PO Janów.
Pó³kaponira  nr  147  przestrzeliwa³a  podej�cia  do
Chotiaczewa od  zachodu wzd³u¿ doliny Studzianki.
Pó³kaponiera  nr  141  prowadzi³a  ogieñ  przez  dolinê
Studzianki  w  kierunku  po³udniowozachodnim,  na
zapole  PO  Janów.  Bezpo�rednio  przestrzeñ miêdzy
punktami  oporu  kry³y  czê�ciowo  dwa  ciê¿kie
karabiny maszynowe z PDOTa nr 146 i pó³kaponiery
PPK nr 148. Jak wiadomo, przedwojenne regulaminy
dotycz¹ce prowadzenia ognia z ckmu Maksim, który
montowany  by³  w  schronach  bojowych,    okre�la³y
jego efektywny zasiêg na 1.000m.

  £¹czno�æ  wzrokowa  z  punktem  oporu
Poromów by³ ograniczona, bezpo�redniego wsparcia
ogniowego nie by³o wcale ze wzglêdu na wzniesienia
ko³o wsi Bortnów, ale sam¹ wie� mog³y ostrzeliwaæ
ogniem  krzy¿owym  pó³kaponiery  artyleryjskie
obydwu punktów oporu.

  Od  pó³nocy,  zachodu  i  czê�ciowo  od  po³udnia
punkt oporu by³ os³oniêty rowem przeciwczo³gowym,
³¹cz¹cym siê przez dolinê Studzianki z rowem przed
PO Chotiaczów. Odcinek ³¹cz¹cy oba rowy by³ kryty
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ogniem schronów bojowych PO Janów(18). Od strony
wschodniej punkt oporu os³ania³a stara droga biegn¹ca
od Janowa w kierunku pó³nocnym, która ze wzglêdu
na  swoje  po³o¿enie  w  zag³êbieniu  terenu  zosta³a
wykorzystana jako rów przeciwczo³gowy.
  Zachodnie  odga³êzienie  wy¿yny,  u  podnó¿a
której  przebiega  droga  z  £udzina,    jest  wy¿sze  od
po³udniowego  o  oko³o  1020m.  Na  jego  sk³onach
postawiono  11  schronów.  Na  po³udniowym
odga³êzieniu, ni¿szym i bardziej ³agodnym, stanê³o 7
obiektów.

  Rdzeñ systemu ognia PO Janów, podobnie jak
w  przypadku  innych  punktów  oporu,  stanowi³y
pó³kaponiery uzbrojone w ciê¿k¹ broñ maszynow¹ i
przeciwpancern¹.  Ich  wzajemne  rozmieszczenie
zapewnia³o,  oprócz  ostrza³u  okre�lonego  fragmentu
terenu, tak¿e obronê podej�æ do s¹siedniego obiektu.
Schrony  te  zapewnia³y  os³onê  dla  pó³kaponier
artyleryjskich,  pe³ni¹cych  zadania  obronne  w  skali
ca³ego kompleksu polegaj¹ce na ostrzale podej�æ do
punktu  oporu,  utrzymywaniu  powi¹zania  ogniem  z
s¹siednimi  punktami  oporu  oraz  przestrzeliwaniu
wolnej  przestrzeni  miêdzy  samymi  schronami
bojowymi.  Teren  miêdzy  wysuniêtymi
pó³kaponierami i miejsca w g³êbi punktu oporu by³y
kryte ogniem  trzystrzelnicowych DOTów do ognia
czo³owego  wyposa¿onych  g³ównie  w  ciê¿k¹  broñ
maszynow¹. Tego typu schrony rozmieszczone by³y
na  flankach  punktu  oporu  co  zapewnia³o  lepsze
pokrycie  terenu  ogniem.  Jednostrzelnicowe
pó³kaponiery  typu  uproszczonego  stanowi³y
uzupe³nienie  i  wzmocnienie  systemu  ognia
pokrywaj¹c    swym  zasiêgiem  martwe  pola  w
sektorach  innych  schronów  bojowych  i  os³ania³y
podej�cia na skrzyd³ach.

  Przedni pas obrony punktu oporu sk³ada siê z
4  pó³kaponier  broni  przeciwpancernej  (nr  150,151,
158,  159) wyposa¿onych w zestawy DOT4  (dzia³a
45mm sprzê¿one z ciê¿kim karabinem maszynowym
DS39)  plus  12  zestawy  NPS3  (ciê¿kie  karabiny
maszynowe  Maksim)  oraz    z  2  pó³kaponier  broni
maszynowej (nr 148 i 160). Na obydwu flankach tego
³uku znajdowa³y siê DOTy do ognia czo³owego. Na
prawym,  pó³nocnym  skrzydle  stoi  trzystrzelnicowa
kazamata  broni  maszynowej  PDOT  nr  146
skierowana na pó³noc/pó³nocnywschód,  trzymaj¹ca
pod ogniem drogê £udzin � W³odzimierzWo³yñski
oraz szerok¹ dolinê pomiêdzy drog¹, Chotiaczewem
i  Zachodnim  Bugiem.  W  zasiêgu  jego  ognia
znajdowa³  siê  te¿  rów  przeciwczo³gowy.  Skrzyd³o
po³udniowe  zabezpiecza  kazamata  broni
przeciwpancernej  OPDOT  nr  161  wyposa¿ona  w
zestaw DOT4 i dwa zestawy NPS3. Sektory ostrza³u

rozk³adaj¹  siê  w  kierunku  po³udniowo
zachodnim/po³udniowym  i  pokrywaj¹  dolinê
niewielkiej,  nie  maj¹cej  nazwy  rzeczki,  p³yn¹cej
przez  Janów  ze  wschodu  na  zachód  oraz  siêgaj¹
stoków  wzgórza  232  na  pó³noc  od  Janowa.  To
w³a�nie wzniesienie  terenu oddziela³o PO Poromów
od PO Janów, przy czym jego pó³nocne sk³ony by³y
w  zasiêgu  ognia    schronów  janowskiego  PO
natomiast po³udniowe odpowiednio z PO Poromów.

  Pó³kaponiery pozycji przedniej ustawione s¹
w  taki  sposób,  i¿  23  schrony  bojowe  mog³y
prowadziæ ogieñ generalnie w tym samym ogólnym
kierunku.  Pó³kaponiery  nr  151  i  158  os³ania³y  siê
wzajemnie prowadz¹c ogieñ krzy¿owy przez w¹wóz
miêdzy  odnogami  wzgórza  230.  Schron
obserwacyjny  NP  nr152  umiejscowiony  zosta³  na
zachodniej, najwy¿szej odnodze wzniesienia. Z tego
miejsca  rozci¹ga siê na kilka kilometrów doskona³y
widok.    Schron  obserwacyjny  nie  posiada³
wyposa¿enia  i  niedawno  zosta³  ca³kowicie
przysypany  ziemi¹.  NP  nr  152  i  APK  nr  154  by³y
kryte ogniem schronów bojowych nr 148, 149, 150,
151, 157, 158 i 162.

  Dwie  pó³kaponiery  artyleryjskie  (nr  147  i
154)  znajduj¹  siê  tak¿e  na  zachodnim  odga³êzieniu
wy¿yny.  Kierunek  ognia  pó³kaponiery  147  to
pó³noc/pó³nocny wschód w kierunku linii kolejowej
biegn¹cej od granicy do U�ci³uga � ca³kowicie kryje
ona ogniem obni¿enie terenu do Zachodniego Bugu.
Zasiêg  ognia  dzia³  76mm  zestawu  £17  pozwala³
tak¿e  na  pokrycie  ogniem  szosy  do  U�ci³ugu  po
stronie polskiej.

  Kierunek ognia APK nr 154  to po³udniowy
zachód,  w  stronê  PO  Poromów.  Sektor  ognia
obejmuje  wzgórze  232  i  jego  zachodnie  podej�cia
oraz  czê�ciowo  dolinkê  strumienia  na  zachód  od
wy¿yny,  jak  równie¿  drogê  ze  wsi  Rogo¿any  do
Bortnowa.

  Na  po³udniowozachodnim  odga³êzieniu
wy¿yny,  kryta  ogniem  wysuniêtych  pó³kaponier,
znajduje  siê  pó³kaponiera  artyleryjska  APK  nr  157
skierowana na pó³noc/pó³nocny zachód w stronê wsi
Izów,  linii  kolejowej  i  Zachodniego  Bugu  i
przestrzeliwuj¹ca  przestrzeñ  przed  wysuniêtymi
schronami bojowymi znajduj¹cymi siê na zachodnim
odga³êzieniu  wy¿yny.  Pó³kaponiera  nie  zosta³a
ukoñczona,  nie  osadzono  pancerzy  i  nie
zamontowana wyposa¿enia.

  Odstêpy  miêdzy  pó³kaponierami,  sam¹
pó³kaponierê  artyleryjsk¹  nr  157  i  i  ich  tylne
podej�cia zabezpiecza³y ogniem dwa DOTy do ognia
czo³owego (nr 155 i 162). PDOT nr 155 wyposa¿ony
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w 3 ckmy móg³ w praktyce kryæ ogniem 2/3 rejonu
ca³ego punktu oporu. OPDOT nr

162 ogniem zestawu DOT4 z centralnej izby bojowej
przestrzeliwa³  zachodnie  podej�cia  do  wysuniêtych
pó³kaponier.  Dwa  ckmy  z  bocznych  izb  bojowych
kry³y  ogniem  przestrzeñ  wewn¹trz  punktu  oporu  i
teren miêdzy schronami bojowymi.

  W  sk³ad  punktu  oporu  wchodzi³y  tak¿e  4
schrony o uproszczonej konstrukcji � w tym wypadku
jednostrzelnicowe  pó³kaponiery  nr  145,  149,  153  i
156. Uproszczona pó³kaponiera PPK(u) (ППК(у)) nr
145  umieszczona  jest  na  samym  skraju  prawego
skrzyd³a  punktu  oporu  i  przestrzeliwuje  w¹wóz
znajduj¹cy  siê  w  martwym  polu  ognia  z  PDOT  nr
146.  PPK(u)  nr  149  stoi  za  drog¹  £udzin  �
W³odzimierzWo³yñski w odleg³o�ci 250m na pó³noc
od PPK(u) nr 148 i znajduje siê w jego sektorze ognia.
Os³ania  podej�cie  do  pó³kaponiery  nr  148  od  jego
�g³uchej� (nara¿onej) strony zachodniej.

  Schron  do  ognia  bocznego  PPK(u)  nr  153
znajduje siê prawie na samym szczycie wzniesienia,
u wylotu w¹wozu rozdzielaj¹cego PDOT nr 146 od
pó³kaponiery  artyleryjskiej  APK  nr  147,  i
uniemo¿liwia  przeciwnikowi  przenikniêcie  miêdzy
schronami i przedostanie siê w¹wozem na ty³y punktu
oporu. Pó³kaponiera nr 153, wkomponowana w stok
wzniesienia,  kry³a ogniem nie tylko sam w¹wóz, ale
i os³ania³a podej�cia od ty³u do PDOT nr 146.

  Schron  do  ognia  bocznego  PPK(u)  nr  156
chroni³  ty³  PDOT  nr  155  oraz  móg³  pokryæ
wzd³u¿nym ogniem star¹ drogêrów, która stanowi³a
granicê punktu oporu od strony wschodniej.

  Si³a  ognia  PO  Janów  by³a  znacz¹ca.  W
sektorach ognia  trzech  lewoskrzyd³owych schronów
bojowych  nr  159161,    na  froncie  szeroko�ci  2km,
znajdowa³y  siê  dwa  dzia³a  45mm  i  osiem  ciê¿kich
karabinów maszynowych. W kierunku po³udniowym
strzela³o  w  sumie:  trzy  dzia³a  45mm,  dwa  dzia³a
76mm z APK nr 174 i trzyna�cie ciê¿kich karabinów
maszynowych. Dostêpu do punktu oporu od pó³nocy
broni³y  cztery  dzia³a  76mm,  trzy  dzia³a  45mm  i
dziesiêæ ciê¿kich karabinów maszynowych.

  Jednocze�nie podej�cia od zachodu, od strony
wioski £udzin, praktycznie pozostawa³y bez obrony;
w tym kierunku strzela³o tylko jedno dzia³o 45mm i
trzy  ckmy,  z  których  jeden  nie  by³  w  ogóle
zamontowany w schronie. Si³ê ognia ca³ego punktu
oporu  ogranicza³  fakt,  i¿  czê�æ  schronów bojowych
nie by³a ukoñczona oraz brakowa³o zainstalowanego
uzbrojenia  (APK  nr  157  oraz  wszystkie  schrony
uproszczone).

  Trzy  schrony  bojowe  wyposa¿one  by³y  w
kopu³y  pancerne  polskiej  produkcji;  dotyczy  to
przednich pó³kaponier nr 150, 151 i 158. Dwa zosta³y
wysadzone  w  czasie  wojny,  jeden  odciêto
(prawdopodobnie  w  2001  lub  2002  roku).  Na
ocala³ych  resztkach  kopu³y  widnieje  numer  �7A  O
1936 N72 1�.

Batalionowy wêze³ obrony Le¿nica

Punkt oporu Poromów
  Schrony bojowe kompanijnego punktu oporu
Poromów  rozmieszczone  s¹  na  zboczach  dwóch
grzbietów  na  pó³noc  i  na  po³udnie  od  wsi  o  takiej
samej  nazwie  i  34km  na  wschód  od  Zachodniego
Bugu. Szeroko�æ linii obrony wynosi 1,9km, pozycja
urzutowana jest na g³êboko�æ dochodz¹c¹ do 1,2km.
Teren  jest  tutaj  pofa³dowany  i  pagórkowaty  o  do�æ
znacznych  ró¿nicach  wysoko�ci  wzglêdnych.
Fortyfikacje  po³o¿one  s¹  na  zboczach  najwy¿szych
wzniesieñ  w  pasie  ca³ego    W³odzimiersko
Wo³yñskiego RU  �  odpowiednio  242  i  237m  npm.
Sk³ony  owych  grzbietów  s¹  po  czê�ci  ³agodnie
nachylone, ale wystêpuj¹ te¿ i urwiska � konkretnie
na  wzgórzu  242,1  pokrytym  wrzynaj¹cymi  siê
g³êboko  w¹wozami,  w  których  zaczynaj¹  bieg
strumienie zasilaj¹ce dop³ywy zachodniego Bugu. Z
tego  wzglêdu  spadki  wysoko�ci  wzglêdnych  na
odcinku 1km osi¹gaj¹ 30m, licz¹c od szczytu wzgórz.
Zbocza w¹wozów s¹ tutaj do�æ strome.

  Wie� Poromów le¿y w dolince  rozci¹gaj¹cej
siê  na  osi  wschódzachód  w  stronê  Zachodniego
Bugu a schrony punktu oporu praktycznie pokrywaj¹
ca³a  wie�,  opasuj¹c  j¹  z  pó³nocnegozachodu,
zachodu i po³udniowegozachodu.

  Podczas  inwentaryzacji  znaleziono  14
schronów  (tabelka  10  i  11).  Ca³y  punkt  oporu,  w
przeciwieñstwie  do  pozosta³ych  punktów  oporu
W³odzimierskoWo³yñskiego RU, po³o¿ony jest do�æ
blisko kolejnego PO � Michale.

  Odleg³o�ci  miêdzy  brzegowymi  schronami
przyleg³ych  punktów  oporu  nie  przekracza  jednego
kilometra.  Jednocze�nie  rozdzielaj¹ce  oba  punkty
³agodne  zbocze  wzgórza  237,4  pozostawa³o  w
zasiêgu ognia kilku schronów z obu punktów oporu,
w tym pó³kaponiery artyleryjskiej.

  Z  du¿¹  doz¹  pewno�ci mo¿na  stwierdziæ,  i¿
budowa  punktu  oporu  nie  zosta³a  zakoñczona,  tak
samo  jak  nie  zosta³y  uzbrojone  ¿adne  z
uproszczonych  obiektów.  Nie  odnaleziono  tak¿e
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schronu obserwacyjnego, niemniej relacje lokalnych
mieszkañców s¹ zgodne co do tego, i¿ we wsi nie ma
wiêcej schronów.

  Na  ca³o�æ  punktu  oporu  sk³adaj¹  siê  trzy
grupy obiektów. Pó³nocna,  sk³adaj¹ca  siê z  siedmiu

obiektów,  zajmuje  p³aski  szczyt
wzgórza  242,1.  Centralna  grupa
(zachodnia)  po³o¿ona  jest  na
wysokim  odga³êzieniu  obszernego
grzbietu,  którego  szczytem  jest
wzgórze  242,1  i  obejmuje  cztery
obiekty.

  Grupa  po³udniowa,  w  której
sk³ad wchodz¹ trzy schrony, po³o¿ona
jest  na  po³udnie  od  wsi  na  zboczu
wzgórza 237,4.

  Wzgórze  242,1  panuje  nad
okolic¹  i  roztacza siê z niego bardzo
dobry  widok.  Z  tego  wzglêdu
wiêkszo�æ  obiektów  punktu  oporu
znajduje siê na p³askim szczycie tego
wzgórza  lub  na  jego  zboczach.  Od
szczytu  wzgórza  w  kierunku
pó³nocnozachodnim  ci¹gnie  siê
grzbiet stanowi¹cy jednocze�nie dzia³
wodny.  Ten  ³atwo  dostêpny  odcinek
terenu  kryty  jest  ogniem  schronów
bojowych grupy pó³nocnej.

  Podzia³  obiektów  punktu
oporu  na  grupy  jest  umowny;
wiêkszo�æ schronów tworzy jednolity
system ognia, np OPPK nr 166, 167,
170  i  171  z  trzech  ró¿nych  grup
tworz¹  jednolit¹ przedni¹  liniê ognia
flankuj¹cego  ca³ego  punktu  oporu.
Tak¿e i odstêpy pomiêdzy grupami s¹
swobodnie  kryte  ogniem  z  ró¿nych
schronów bojowych.

  Schrony  grupy  pó³nocnej  po³o¿one  na
pó³nocnozachodnim  krañcu  wsi  Poromów  w
praktyce  obejmuj¹  wzgórze  242,1  pó³pier�cieniem.
Przednim obiektem grupy, wysuniêtym ok 400m na
zachód  od  szczytu  wzniesienia,  jest  pó³kapniera
OPPK nr 166 strzelaj¹ca na po³udnie. Wraz z OPPK
nr 171 przestrzeliwuje zbocza w¹wozu w¿ynaj¹cego
siê  w  p³askowzgórze  oraz  kryje  tylne  podej�cia  do
po³o¿onych 800m na po³udnie schronów nr 171 i 172.
Pozosta³o�ci  elementów wyposa¿enia  zachowane w
pó³kaponierze mog¹  byæ  dowodem  na  to,  i¿  by³  to
jeden z najlepiej ukompletowanych obiektów ca³ego
punktu oporu.

  Pozosta³e  sze�æ  schronów  grupy  pó³nocnej
rozmieszczone  jest  ³ukiem,  którego  centrum
przechodzi przez szczyt p³askowzgórza. Pó³kaponiera
artyleryjska APK  nr  165,  znajduj¹ca  siê  na  zboczu
poni¿ej schronów do ognia czo³owego nr 163 i 164,
ulokowana jest w górnej czê�ci obszernego w¹wozu,

Schemat punktu oporu Poromów
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który zamyka ogniem swoich dzia³. Uzbrojona w dwa
zestawy £17 i ciê¿ki karabin maszynowy w zestawie
NPS3 umieszczony w izbie bocznej skierowana by³a
na pó³noc, z lekkim odchyleniem na pó³nocnyzachód
w  kierunku  wsi  Rogo¿any.  W  zasiêgu  ognia  dzia³
76mm znajdowa³a siê droga £udzin � W³odzimierz
Wo³yñski,  która  przebiega³a  obok  PO  Janów.  Tym
samym  dzia³a  tej  pó³kaponiery  os³ania³y  podej�cia
zarówno do PO Poromów jak i PO Janów.

  Ciê¿ki  karabin  maszynowy  strzela³  na
pó³nocny  wschód  i  os³ania³  podej�cia  do
pó³kaponiery  od  strony  wsi  Bortnów.  W¹wóz
znajduj¹cy siê pod ogniem dzia³ APK przechodzi  od
wzgórza  242,1  w  kierunku  pó³nocnym  w  obszern¹
dolinê  jednego  z  dop³ywów  Zachodniego  Bugu
p³yn¹cego na zachód od Bortnowa.  Ca³y  to
obni¿enie  terenu  by³o  pod  ogniem  dzia³  z  APK.
Dolinê  mog³a³  kryæ  tak¿e  ogniem  pó³kaponiera
artyleryjska APK nr 154 z PO Janów.

  Pó³kaponiera  nr  156  by³a  konstrukcj¹
dwukondygnacyjn¹  i  posiada³a  zainstalowane

uzbrojenie.  Pancerz  stanowiska  NPS3  zosta³
wysadzony  natomiast  pancerze  £17  ocala³y.  Do
koñca lat 90tych w jednej ze strzelnic tkwi³y resztki
uszkodzonego  zestawu  £17,  które  rozkradli
zbieracze z³omu w latach 19992001.

  Schron do ognia  czo³owego OPDOT nr  163
po³o¿ony  jest  ok  600m  na  wschód  od  szczytu
wzgórza  241,1  na  p³askim  fragmencie  grzbietu
stanowi¹cego  dzia³  wodny.  Sektor  ostrza³u
obejmowa³  praktycznie  ca³¹  przestrzeñ w okolicach
szczytu  wzniesienia  242,1  i  chroni³  ty³y  tej  grupy
schronów  w  kierunku  zachodnim  i  po³udniowo
zachodnim. Schron ten os³ania³ tak¿e tylne podej�cia
do pó³kaponiery APK nr 165 znajduj¹cej siê 400m na
pó³nocnyzachód  oraz  podej�cia  do  PDOT nr  164  i
PPK nr 176.

  Schron  do  ognia  czo³owego  PDOT  nr  164,
po³o¿ony u samego szczytu wzniesienia, kry³ ogniem
swoich  trzech  ckmów  odcinek  terenu  pomiêdzy
OPPK nr 166 i APK nr 165 w kierunku zachodnim,
pó³nocnozachodnim  i  pó³nocnym  wzd³u¿  dzia³u
wodnego  i  pó³nocnych  zbocz  wzniesienia.  Os³ania³
ogniem  zachodnie  podej�cia  do  pó³kaponiery
artyleryjskiej APK nr 165 odleg³ej od niego o 250 na
pó³nocnywschód a tak¿e chroni³ ty³ OPPK nr 166.

  Obiekty  nr  174  i  175  tworz¹  lewe  skrzyd³o
pó³nocnej grupy schronów i zapewniaj¹ jej ³¹czno�æ
ogniow¹ z grup¹ centraln¹. PDOT nr 175 le¿y 250m
na po³udnie od repera 242,1 i ogniem swoich dwóch
ckmów  blokuje  wylot  w¹wozu  rozdzielaj¹cego
grupy pó³nocn¹ i centraln¹. Ponadto, wraz z OPPK nr
166  i  173,    by³  w  stanie  trzymaæ  pod  ogniem
krzy¿owym stoki wzniesienia i zbocza w¹wozu.

  OPDOT  nr  174  znajduje  siê  w  500m  na
po³udniowywschód  od  PDOT  nr  175  i  750m  od
repera 242,1. Ogieñ jego ckmów oraz dzia³a 45mm
kry³  ty³y  punktu  oporu  oraz  lukê miêdzy  PDOT  nr
175  i APK nr 172. Pó³kaponiera broni maszynowej
PPK nr 176 po³o¿ona jest miêdzy schronami do ognia
czo³owego nr 163  i 174. Kierunki ognia: po³udnie  i
po³udniowywschód.  Zabezpiecza³a    ty³ OPDOT  nr
174,  ty³y  ca³ego  punktu  oporu  oraz  kry³a  wie�
Poromów.  Kopu³a  pancerna  zainstalowana  na
pó³kaponierze  zapewnia³a  dobry  widok  na  rejon
wewnêtrzny  punktu  oporu  oraz  broni³a  podej�æ  do
samego obiektu. Kopu³a zosta³a wysadzona w czasie
wojny.

  Trzy obiekty grupy centralnej po³o¿one s¹ na
wynios³ym  odga³êzieniuostrodze  obszaru
wy¿ynnego,  charakterystycznie  wyci¹gniêtemu  ku
zachodowi  od  strony  �grzebienia�  wododzia³u.
Jeszcze  jeden  obiekt,  nieukoñczona  pó³kaponiera
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OPPK  nr  167,  znajduje  siê  w  szerokim  w¹wozie
przed  stromym  zboczem  owej  �ostrogi�.  Parowem
p³yn¹³  strumieñ  zaczynaj¹cy bieg na  stoku wzgórza
242,1. Zadaniem OPPK nr 167  i  jego 45mm dzia³a
oraz ckmów by³o krycie ogniem najni¿ej na ca³ym
punkcie  oporu  po³o¿onej  czê�ci  w¹wozu.
Pó³kaponiera  ta    wraz  z  OPPK  nr  170  
przeciwstawnie  blokowa³y  ogniem  szerokie
obni¿enie  terenu  na  styku  dolinki  strumienia  oraz
w¹wozu rozdzielaj¹cego wzgórza 242,1  i 237,4. Na
tym obni¿eniu  terenu  biegnie w³a�nie  droga  do wsi
Poromów.

  Pozosta³e  obiekty  grupy  centralnej
umiejscowione s¹ 1015m wy¿ej ni¿ OPPK nr 167 i
znajduj¹  siê  na  grzbiecie  odga³êzienia  obszaru
wy¿ynnego.  OPPK  nr  173  strzela  na  pó³noc  i
pó³nocnywschód i wraz z OPPK nr 166 i PDOT nr
175 przestrzeliwuje w¹wóz ci¹gn¹cy siê w kierunku
szczytu  wzniesienia.  Oko³o  200250m  na  po³udnie
stoi OPDOT nr 171, który ogniem dzia³a 45mm wraz
z  ciê¿kimi  karabinami  maszynowymi  pokrywa³
pó³nocne  stoki  �ostrogi�  a  tak¿e  kontrolowa³  sam
parów  rozdzielaj¹cy  wzgórza  242,1  i  237,4  oraz
drogê do wsi. Pod os³on¹ tych dwóch schronów stoi
nieukoñczona pó³kaponiera artyleryjska APK nr 172.
Skierowana by³a na po³udnie tak aby ogniem swoich
dzia³ 76mm zapewniæ ³¹czno�æ ogniow¹ z s¹siednim
punktem  oporu  Michale  i  ogniem  flankuj¹cym
przestrzeliwaæ  przestrzeñ  miêdzy  punktami  oporu
czyli  parów  rozdzielaj¹cy  s¹siaduj¹ce  ze  sob¹
podwy¿szenia  terenu  oraz  przebiegaj¹ca  tamtêdy
drogê.

  Grupa  po³udniowa  sk³ada  siê  z  trzech
schronów bojowych rozmieszczonych na pó³nocnym
stoku  odga³êzieniu  wzgórza  237,4.  Wszystkie  trzy
obiekty  to  pó³kaponiery  skierowane  na  pó³noc.
U³o¿one  s¹  w  linii  na  osi  wschódzachód  wzd³u¿
drogi PietrowoPoromów w odleg³o�ci 300400m od
niej. W podobny sposób rozlokowane s¹ schrony nr
167, 171 i 172 grupy centralnej.

  W  ten  sposób  obydwie  linie  schronów,
oddalone od siebie �rednio o 700900m, trzyma³y w
krzy¿owym ogniu przebiegaj¹c¹ miêdzy nimi drogê
Pietrowo � Poromów na odcinku oko³o  1.700m. W
sumie z  sze�ciu  schronów drogê  i  s¹siaduj¹ce  z ni¹
teren mia³y  ostrzeliwaæ  cztery  dzia³a  76mm,  cztery
dzia³a  45mm  i  dwana�cie  ciê¿kich  karabinów
maszynowych.  Jednak¿e  w  obiektach  tych  nie
zamontowano  ca³o�ci  wyposa¿enia  przewidzianego
etatem.

  OPPK  nr  168  skierowany  jest  na  pó³noc  i
pó³nocny wschód, strzelaj¹c przez drogê Pietrowo �
Poromów.    Pó³kaponiera  artyleryjska  APK  nr  169,
która  mia³a  strzelaæ  w  kierunku  pó³nocnym  i
pó³nocnowschodnim,    nie  by³a  ukoñczona.  Mia³a
os³aniaæ  zachodnie  przedpole  punktu  oporu  i,
czê�ciowo, wysuniêty  na  pó³nocnyzachód  grzebieñ
wy¿yny.  Kry³a  przy  tym  ogniem  przedni¹  czê�æ
pozycji  punktu  oporu.  OPPK  nr  170  to  przednia
pó³kaponiera  grupy  po³udniowej  strzelaj¹ca  na
pó³noc  i  pó³nocnywschód.  Wraz  z  OPPK  nr  167
naprzemiennie  blokowa³y  ogniem  styk  parowów  i
drogê Pietrowo � Poromów oraz wzajemnie os³ania³y
siê i ubezpiecza³y ogniem.  Obronê pó³kaponiery nr
170  zapewnia³a  tak¿e  czterostrzelnicowa  polska
kopu³a pancerna (sygnatura ZO 1938 N 1052 122).

PO Poromów

Dwukondygnacyjna pó³kaponiera artyleryjska
APK nr 165 na dwa zestawy £17 i jeden zestaw

NPS3 w skrzyd³owej izbie bojowej

PO Poromów

Jednokondygnacyjny, dwustrzelnicowy OPPK nr 167
na jeden zestaw DOT4 i jeden zestaw NPS3.

Pancerze s¹ wysadzone.
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Punkt oporu Michale
  Schrony  bojowe  punktu  oporu  Michale
po³o¿one  s¹  na  szczycie  i  zboczach  ³agodnego
wzniesienia  220.  Szeroko�æ  linii  obrony  wynosi
1,5km, g³êboko�æ 2km. W czasie budowy schronów
mieszkañców  pobliskiej  niewielkiej  wsi  Michale
wysiedlono  poza  piêciokilometrow¹  strefê
przygraniczn¹. Po wojnie wie� odbudowano, ale ju¿
w miejscu  istniej¹cego  punktu  oporu. W  rezultacie
resztki  rowu  przeciwczo³gowego,  który  opasywa³
punkt  oporu,    przebiegaj¹    prosto  przez  ulice  i

podwórza.  Czê�æ  schronów  stoi  obecnie  na
przyzagrodowych dzia³kach.

  Warunki terenowe podobne s¹ do s¹siedniego

PO  Poromów  �  teren  jest  pofa³dowany  i
umiarkowanie pagórkowaty. Co wiêcej, wzgórza 220
i 242,1 na PO Poromów i przedzielaj¹ce punkty oporu
wzniesienie  237,4  s¹  odga³êzieniami  tego  samego
p³askowy¿u przy czym wzgórze 220, w odró¿nieniu

do wzgórza 242,1,  ma równ¹ powierzchniê i bardzo
³agodne zbocza.

PO Poromów

Dwukondygnacyjna pó³kaponiera artyleryjska
APK nr 169 na dwa zestawy £17 i jeden zestaw

NPS3 w skrzyd³owej izbie bojowej.
Nieukoñczona, nie zainstalowano pancerzy.

PO Michale

OPDOT nr 234.
Przelotnia  p³yta ochronna chwytu powietrza .
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P³askowzgórze  220
le¿y  nad  zakolem
Zachodniego  Bugu,
którego  bieg  w  tym
miejscu wygina siê na
wschód.  W  tym
rejonie  rzeka  p³ynie
zakosami;  wzgórze
220  op³ywa  z
po³udnia  po  czym
ostro  zawija  na
zachód  i  po  kilku
kilometrach  znowu
ostro  zawraca  na
pó³noc.  W  efekcie
przednie  schrony  s¹
oddalone  od  rzeki  o
oko³o  2,5  �  3km  po
osi  wschódzachód
podczas  gdy  od
po³udnia odleg³o�æ od
rzeki  nie  przekracza
800  �  1.000m.  Tym
samym ze wszystkich
punktów  oporu
wybudowanych  na
W³odzimiersko
Wo³yñskim  RU
Michale  znajduj¹  siê
najbli¿ej  Zachodniego  Bugu.  Z  p³askowzgórza
roztacza  siê  dobry  widok  na  dolinê  rzeki,  w
szczególno�ci  w  stronê  po³udniow¹  gdzie  dobrze
widoczne s¹ du¿e po³acie terenu.

  Schrony  bojowe  rozmieszczone  s¹  wokó³
p³askowzgórza w taki sposób, i¿ ogólny sektor ognia
punktu  oporu  obejmuje  oko³o  200  220  stopni.
Podstawê przedniej linii tworz¹ pó³kaponiery OPPK,
które stanowi¹ os³onê dla pó³kaponiery artyleryjskiej
APK i pozosta³ych schronów (tabelki 12 i 13).

  Przednia grupê tworzy sze�æ wysuniêtych na
zachód obiektów: OPPK nr 230 i 231, APK nr 232,
OPDOT  nr  234  i  NP  nr  233.  Pó³kaponiery  broni
przeciwpancernej  i  maszynowej  nr  230  i  231
prowadzi³y  ogieñ  przeciwstawny  i  tworzy³y
krzy¿ow¹  zaporê  ogniow¹  na  swoich  przedpolach,
wzajemnie siê os³aniaj¹c. Pod ich os³on¹ znajdowa³y
siê  te¿: APK  nr  232, NP  nr  233  i OPDOT  nr  234.
Pó³kaponiera  artyleryjska  nr  232  zwrócona  jest  na
pó³nocnyzachód w kierunku podmok³ego obni¿enia
terenu. Ogieñ jej dwóch 76mm dzia³ kry³ podej�cia do
PO Michale oraz kontrolowa³ dostêp do PO Poromów
od  strony  po³udniowozachodniej  i  zachodniej.

Obronê od strony nara¿onej (zachodniej) zapewnia³a
czterostrzelnicowa  kopu³a  pancerna  (sygnatura  ZO
1936  И  8621  –  łacińska  litera  „N”  odlana  jest
lustrzanie).

   OPDOT nr  234  po³o¿ony  jest w  odleg³o�ci
400m na wschód od OPPK nr 231. Jego 45mm dzia³o
i  ciê¿ki  karabin  maszynowy  umieszczone  w
centralnej izbie bojowej ostrzeliwa³y odcinek terenu
miêdzy OPPK nr 230  i 231. Ckmy umieszczone w
lewej i prawej izbie bojowej os³ania³y (odpowiednio)
ty³y OPPK 230  i 231. Schron obserwacyjny punktu
oporu znajduje siê miêdzy OPDOT nr 234 i APK nr
232.  W  odleg³o�ci  250m  na  pó³nocnywschód  od
APK  znajduje  siê  uproszczony  schron  PDOT(u)  nr
235,  którego  zadaniem  by³a  os³ona  pó³kaponiery
artyleryjskiej  od  zachodu.  Jednocze�nie  strzela³  on
wzd³u¿  rowu  przeciwczo³gowego,  którego  przebieg
mo¿na jeszcze odtworzyæ po �ladach na polu.

  Po³udniow¹  rubie¿  punktu  oporu  stanowi¹
cztery  obiekty:  OPPK  nr  236  i  229,  APK  nr  228  i
OPDOT nr 226.

  Wszystkie  pó³kaponiery  skierowane  s¹  na
po³udnie i po³udniowyzachód. Kry³y gêstym ogniem

Schemat punktu oporu Michale
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po³udniowy stok p³askowzgórza a¿ do samego Bugu
oraz  spory  odcinek  doliny  i  ³o¿yska  samej  rzeki.
Ponadto  dzia³a  76mm  z  APK  nr  228  mog³y
ostrzeliwaæ  zachodnie  podej�cia  do  punktu  oporu
Morozowicze.  Ciê¿ki  karabin  maszynowy
umieszczony w skrzydle strzela³ w stronê OPDOT nr
226  os³aniaj¹c  go  od  frontu.  Na  pó³kaponierze
zainstalowana  jest  sze�ciostrzelnicowa  kopu³a
pancerna (sygnatura ZO 1936 N 66 12).

  Wszystkie  te obiekty chronione s¹ od strony
zachodniej  przez  przedni¹  grupê  schronów.
Bezpo�redniego  dostêpu  do  zapola  OPPK  nr  226
broni³a  kopu³a  pancerna  oraz  ckm  umieszczony  w
skrzydle OPPK nr 230. Os³oniêty przez OPPK nr 236
stoi OPPK nr 229, który z kolei  stanowi os³onê dla

APK nr 228. Wart uwagi jest fakt, i¿ wszystkie te trzy
schrony  wyposa¿one  by³y  w  kopu³y  pancerne
chroni¹ce ich zapola oraz ��lepe� boki. W sumie na
punkcie  oporu  zainstalowano  cztery  kopu³y  dwóch
typów.

  Ostatnim  obiektem po³udniowej  rubie¿y  jest
OPDOT  nr  226,  którego  lewa  izba  bojowa
wyposa¿ona w zestaw DOT4 strzela³a w tym samym
kierunku  co opisane powy¿ej  pó³kaponiery.   Ciê¿ki
karabin  maszynowy  z  centralnej  izby  bojowej
flankowa³ podej�cia do pó³kaponier od strony rzeki.
Ckm  prawej  izby  bojowej  os³ania³  ty³ APK  nr  228
oraz  przestrzeñ miêdzy APK  i  PPK  nr  227 (jest  tu
pewna niezgodno�æ; zgodnie z map¹ sektorów ognia
prawy  ckm  OPDOT  nr  226  os³ania  ty³  APK  230  i
front APK nr 228, natomiast nie jest w stanie strzelaæ
tak jak podaj¹ autorzy artyku³u � P. Tymiñski). W ten
sposób  na  odcinku  szeroko�ci  1km  w  kierunku
po³udniozachodnim  strzela³y  frontalnie  trzy  dzia³a
45mm,  dwa  dzia³a  76mm  i  piêæ  ckmów.  Ponadto
dwa ckmy prowadzi³y ogieñ flankuj¹cy.

W³odzimierskoWo³yñski RU

Sygnatura producenta polskiej kopu³y pancernej.
Przy nabijaniu  numerów powsta³ b³¹d: lineta "N"

odbita jest lustrzanie.
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  Na rubie¿ pó³nocn¹ sk³ada siê sze�æ schronów
bojowych. Po³o¿one s¹ na obydwu sk³onach parowu
przedzielaj¹cego wzgórza 220 i 237 i przestrzeliwuj¹
je ogniem wzd³u¿nym i krzy¿owym.

  OPPK nr 238, PDOT nr 237 i PPK nr 227 le¿¹
na po³udniowym stoku, PPK(u) nr 239, APK nr 240 i
OPDOT nr 241 znajduj¹ siê na stoku pó³nocnym.

  Pó³kaponiera OPPK nr 238 flankowa³a swoim
45mm  dzia³em  i  dwoma  ciê¿kimi  karabinami
maszynowymi ca³y parów w kierunku pó³nocnym a

tak¿e  ³agodne
zbocza  wzgórza
237  a¿  do
schronów  PO
Poromów.
Os³aniane  przez
ni¹  obiekty  to
PPK(u)  nr  239  i
PDOT  nr  237,
które  chroni³y  ty³
OPPK  nr  228  a
jednocze�nie
trzyma³y  w
krzy¿owym ogniu
parów i stanowi³y
zabezpieczenie od
zachodu  dla
pó³kaponiery
artyleryjskiej
APK  nr  240.
Dzia³a
pó³kaponiery

PO Michale

Ogólny widok pó³kapniery artyleryjskiej APK nr 234. Widoczna kopu³a pancerna typy "4A" zabezpieczaj¹ca
bliskie podej�cia do obiektu.

PO Michale

Nieukoñczony OPDOT nr 241.
W tle nieusuniêta ha³da ziemi z wykopu. Typowy stan nieukoñczonych obiektów.
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APK nr 240 skierowane by³y na po³udnie natomiast
jej  zestaw  NPS3  w  izbie  skrzyd³owej  strzela³  na
po³udniowywschód.  W  ten  sposób  pó³kaponiera
kry³a ogniem flankuj¹cym parów oraz ca³y pó³nocny
stok  wzgórza  220,  jak  równie¿  mog³a  prowadziæ
ogieñ  po�redni  nad  wierzcho³kiem  wzniesienia  do
celów wskazanych przez obserwatora.

  OPDOT nr 241, uzbrojony w dzia³o 45mm i
trzy  ckmy,  blokowa³  parów  i  przestrzeliwa³
przestrzeñ  miêdzy  schronami  nr  227,  237  i  240  a
ponadto zabezpiecza³ ich ty³y.

  PPK nr 227 le¿y w górnej czê�ci stoku, bli¿ej
schronów  bojowych  rubie¿y  pó³nocnej  lecz
skierowany jest na pó³noc i pó³nocnywschód a tym
samym  jego  trzy  ciê¿kie  karabiny  maszynowe
stanowi¹  czê�æ  systemu ognia  tej  rubie¿y. Razem z

APK nr 240 i PDOT nr 241 k³ad¹ ogieñ krzy¿owy na
parów i stoki wzgórz 220 i 237.

Batalionowy wêze³ obrony Lisznia

Punkt oporu Morozowicze
  Kompanijny punkt oporu Morozowicze razem
z  punktami  oporu O�mi³owicze  (niewybudowany)  ,
Lisznia i Wzgórze 219,7 (niewybudowany) wchodzi
w sk³ad batalionowego wêz³a obrony Lisznia.

  Schrony  bojowe  PO  Morozowicze
rozlokowane  s¹  na  p³askowzgórzu  217  i  na  jego
stokach oraz we wsi o takiej samej nazwie. Przednie
schrony  punktu  oporu  oddalone  s¹  od Zachodniego
Bugu o 2km. Punkt oporu rozwiniêty jest w kierunku
zachodnim  i  po³udniowozachodnim  na  szeroko�ci
1,2km. G³êboko�æ linii obrony wynosi 1,5km. W tym
rejonie  teren  przechodzi  od  równinnego  do
umiarkowanie  pagórkowatego.  Wzgórze  217  o
³agodnie  nachylonych  zboczach  z  wysoko�ciami
wzglêdnymi  1520m  ograniczone  jest  od  pó³nocy  i
po³udnia strumieniami. Strumieñ pó³nocny rozdziela
po  prostu  odga³êzienia  dwóch  grzêd  terenowych,
po³udniowy  za�  p³ynie  obszern¹  i  równ¹  dolin¹
Zachodniego  Bugu.  Tym  samym  w  kierunku
zachodnim,  po³udniowozachodnim  i  po³udniowym
roztacza³  siê  bardzo  dobry widok  na  tereny wzd³u¿
doliny Zachodniego Bugu.

  Podobnie  jak  w  przypadku  pozosta³ych
punktów  oporu  sektor  ostrza³u  obejmowa³  k¹t  160
180  stopni.  Trzon  obrony  stanowi³y  pó³kaponiery
broni  przeciwpancernej  i  maszynowej  oraz
pó³kaponiery artyleryjskie natomiast przerwy miêdzy
nimi oraz teren wewn¹trz punktu oporu broniony by³
przez  schrony  do  ognia  czo³owego  typu  PDOT  i
OPDOT. Warunkowo  obiekty  punktu  oporu mo¿na
podzieliæ  na  dwie  grupy  w  zale¿no�ci  od  ich
rozlokowania:

�  grupa zachodnia, po³o¿ona na wzgórzu 217 i jego
zboczach

�  grupa  wschodnia,  po³o¿ona  600700m  dalej
na  wschód,  na  skraju  wsi  Morozowicze  (czê�æ
obiektów podleg³a ju¿ zabudowie)

  W  sk³ad grupy  zachodniej wchodz¹  schrony
bojowe nr 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219. Grupê
wschodni¹ tworz¹ schrony nr 220, 221, 222, 223, 224
i 225 (tabelki 14 i 15).

  Grupa  zachodnia  os³ania  wzgórze  217  od
pó³nocnegozachodu,  zachodu  i  od  po³udnia.  W

PO Michale

Uproszczony PDOT nr 235 na jeden zestaw PK4B.
Nieukoñczony, pancerz nie by³ zainstalowany.

PO Michale

Dwukondygnacyjny PPK nr 227 na trzy zestawny
NPS3. Strzelnica obrony wej�cia umieszczona w

izbie skrzydl³owej.
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zagajniku w zachodniej czê�ci odnogi podwy¿szenia
terenowego  zachowa³y  siê  resztki  rowu
przeciwczo³gowego,  który  niegdy�  os³ania³  punkt
oporu. Obecnie nie da siê ju¿ w wiarygodny sposób
ustaliæ  przebiegu  rowu,  niemniej  z  du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na  za³o¿yæ,  i¿  opasywa³
on  punkt  oporu  od  pó³nocy,  zachodu  i  po³udnia.
Za³o¿enie  to oparte  jest na  istniej¹cych niemieckich
danych  dotycz¹cych  innych  punktów  oporu
W³odzimierskoWo³yñskiego RU i Strumi³owskiego
RU oraz na zachowanych resztkach rowu.

  Przedni¹  rubie¿  obrony  stanowi³y  dwa
schrony do ognia bocznego: OPPK nr 217 i OPPK nr
218.  Oddalone  od  siebie  o  150200m,  os³oniête
rowem  przeciwczo³gowym  i  zwrócone  do  siebie
plecami  prowadzi³y  ogieñ  w  przeciwleg³ych
kierunkach. Tym samym podej�cia do punktu oporu
od  strony  zachodniej  pozostawa³y  bez  obrony  gdy¿
pozosta³e  schrony  bojowe  tak¿e  nie  strzela³y  w
tamtym  kierunku.  Czê�ciowo  funkcjê  obrony
przedpola  od  strony  zachodniej  pe³ni³a  kopu³a
pancerna  zamontowana  na  OPPK  nr  218,  niemniej
podstawê obrony powinny by³y zapewniæ umocnienia
polowe.

  Podejrzenia,  i¿ na punkcie oporu planowano
budowê  kolejnych  schronów  potwierdzili  lokalni
mieszkañcy.  Istniej¹ce wykopy pod schrony zosta³y
czê�ciowo zasypane w czasie wojny a czê�ciowo ju¿
po wyzwoleniu. Z tego wzglêdu nie ma mo¿liwo�ci
realnej oceny po³o¿enia tych wykopów.

  400m na pó³nocnywschód od OPPK nr 217
znajduje  siê OPDOT nr 216, który od przodu  tak¿e
by³  os³oniêty  rowem  przeciwczo³gowym.  Ciê¿ki
karabin maszynowy z lewej izby bojowej ostrzeliwa³
tylne podej�cia do OPPK nr 217. Dzia³o 45mm wraz
z  dwoma  ciê¿kimi  karabinami  maszynowymi
�rodkowej i prawej izby bojowej os³ania³y podej�cia
do  wzgórza  od  strony  pó³nocnej  i  pó³nocno
zachodniej  od  obszernej  dolinki  ze  strumieniem
przedzielaj¹cym wsie Morozowicze i Le¿nica. OPPK
nr  219,  po³o¿ony  u  podnó¿a  wzgórza  217,  ogniem
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45mm  dzia³a  i  dwóch  ckmów  ostrzeliwa³  stok
wzgórza w stronê OPPK nr 218, tym samym chroni¹c
jego  ty³y.  Zestaw  NPS3  zamontowany  w  izbie
skrzyd³owej skierowany by³ w stronê PDOT nr 214.
Obronê ��lepych� stron zapewnia³a kopu³a pancerna.
OPDOT  nr  214,  znajduj¹cy  siê  na  zboczu wzgórza
217  w  odleg³o�ci  300m  na  pó³nocnywschód  od
OPPK nr  219,  ogniem  trzech  ckmów  blokowa³  do
wzgórza  od  po³udnia.  Jednocze�nie  os³ania³  ty³y
OPPK  nr  219  i  odcinek  miêdzy  ta  pó³kaponier¹  a
pó³kaponier¹  artyleryjsk¹ APK  nr  213  po³o¿on¹  na
krawêdzi  g³êbokiego  parowu  w¿ynaj¹cego  siê  od
po³udnia w  stok wzgórza  217. Od  strony  nara¿onej
APK nr 213 zas³oniêty jest zboczem i OPDOTem nr
214.

Dwa  76mm  dzia³a  pó³kaponiery  artyleryjskiej
strzela³y  w  kierunku  wioski  Kreczew (Кречев)
poprzez  szerokie  obni¿enie  terenu  utworzone  przez
dolinê  Zachodniego  Bugu  i  wpadaj¹ce  do  niego
strumienie.  Ciê¿ki  karabin  maszynowy  z  izby
skrzyd³owej  przestrzeliwa³  w¹wóz  i  podej�cia  do

APK.  Wszystkie  te
obiekty  broni³y
jednocze�nie  schronu
obserwacyjnego
po³o¿onego na  szczycie
wzniesienia.

 W  sk³ad  wschodniej
grupy  obiektów
wchodz¹  schrony
stanowi¹ce  po³udniow¹
i  pó³nocn¹    rubie¿
punktu  oporu.  PPK  nr
212  po³o¿ony  jest  na
zboczu  wzgórza  i
podobnie jak schrony nr
213  i  214  strzela  na
po³udnie.  Ochronê
��lepych�  boków
zapewnia³y  s¹siednie
schrony  jak  równie¿
kopu³a  pancerna
umieszczona  na
pó³kaponierze.  Martwy
sektor ognia PPK nr 212
przestrzeliwa³
uproszczony  PDOT(u)
nr 220 le¿¹cy na zboczu
600m  dalej  na  wschód.
APK  nr  225  po³o¿ony
jest  na  krawêdzi
parowu,  którym  p³ynie
strumieñ  rozdzielaj¹cy

PO Morozowicze i PO Michale. Dzia³a pó³kaponiery
strzela³y na pó³nocnyzachód, w stronê Poromowa, i
kry³y ogniem przestrzeñ na wschód od PO Michale.
Zbocze  parowu  w  kierunku  pó³nocnowschodnim
kry³ ogniem ckm umieszczony w  skrzyd³owej  izbie
bojowej. Wyposa¿ony w dzia³o 45mm i  trzy ckmy
OPPK  nr  223  chroni³  ty³y  APK  nr  225  i  pó³nocne
podej�cia  do  Morozowicz  a  jego  obronê  dookóln¹
zapewnia³a kopu³a pancerna.

  Najbardziej  oryginalnym  i  interesuj¹cym
obiektem nie tylko samego punktu oporu, ale i ca³ego
W³odzimieskoWo³yñskiego  RU  jest  artyleryjski
DOT  (ADOT) nr  221. Potê¿ny,  dwukondygnacyjny
schron  do  ognia  czo³owego  przeznaczony  by³  pod
dwa  dzia³a  76mm w  zestawach  £17.  Po³o¿ony  na
wzgórzu,  chroniony  by³  od  zachodu,  pó³nocy  i
po³udnia  przez  inne  schrony  bojowe  punktu  oporu.
Móg³  strzelaæ  do  celów  widocznych  na  przedpolu
punktu oporu jak równie¿ prowadziæ ogieñ po�redni
do  celów  namierzonych  z  innych  schronów.  Móg³
tak¿e prowadziæ bezpo�redni  ogieñ do przeciwnika,

Schemat punktu oporu Morozowicze
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który  przedar³  siê  do
punktu oporu. Uzbrojenie
nie zosta³o zamontowane,
nie  zainstalowano  tak¿e
pancerzy.  ADOT
chroniony  by³
bezpo�rednio  przez
nastêpuj¹ce  schrony
bojowe:  po³o¿ony  150m
na  pó³noc  PDOT  nr  222,
OPPK nr 223  i  schron nr
224. Ten ostatni pozostaje
nierozpoznany  gdy¿  jego
resztki zosta³y ca³kowicie
rozebrane  z
przeznaczeniem  na
budulec.  S¹dz¹c  po
lokalizacji  w  systemie
ognia punktu oporu by³ to
najprawdopodobniej
schron  do  ognia
czo³owego;  PDOT,
OPDOT  lub  uproszczony
PDOT(u)  chroni¹cy  ty³
PPK  nr  212  i  OPPK  nr
223  i  jednocze�nie
zabezpieczaj¹cy
przedpole  ADOTa  od
zachodu.

Punkt oporu Lisznia
  Kompanijny punkt oporu Lisznia znajduje siê
na lewym skrzydle W³odzimierskoWo³yñskiego RU
i, ze wszystkich wybudowanych w pasie WWRU, jest
jego  skrajnym  punktem  oporu.  Wed³ug  projektu
budowy pas obrony RU ci¹gn¹³ siê  jeszcze dalej na
po³udniowywschód.  Niemniej  zgodnie  z
posiadanymi  informacjami,  jak  równie¿  wed³ug
relacji  mieszkañców  tych  okolic,  nie  wybudowano
tam  ju¿  ¿adnych  schronów  bojowych.  Tym  samym
odstêp  miêdzy  W³odzimierskoWo³yñskim  RU  i
Strumi³owskim RU dochodzi do 20km.

  Obiekty  punktu  oporu  rozlokowane  s¹  w
okolicach wsi Stara i Nowa Lisznia (Старая ,  Новая
Лишня)  na  wzgórzu  214,7  w  odleg³o�ci  1,5km  na
pó³noc  od  Litowie¿a (Литовеж). Oddalone  s¹  4
5km od granicy z 1941 roku. Szeroko�æ linii obrony
wynosi  1,2 � 1,7km, g³êboko�æ 0,7 � 1,8km. Teren
jest  tutaj  równinny,  z  niewielkimi  wzniesieniami  o
³agodnych  stokach. Ró¿nice wysoko�ci wzglêdnych
dochodz¹ do 1015m. Okolica cechuje siê mnogo�ci¹
strumieni  wpadaj¹cych  do  Zachodniego  Bugu  a

obfito�æ  wód  gruntowych  sprawia,  i¿  liczne
fragmenty  terenu  s¹  podmok³e.  W  efekcie  dziêki
takim  warunkom  terenowym  widoczno�æ  nawet  z
niewielkich  wzniesieñ  dochodzi  do  46km.  Sprzyja
temu tak¿e brak wiêkszych skupisk le�nych. £agodne
zbocza wzniesieñ praktycznie nie tworzy³y martwych
pól w sektorach ostrza³u schronów bojowych. Punkt

Schemat punktu oporu Lisznia
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oporu zwrócony jest frontem w ogólnym kierunku na
po³udniowywschód.

  Podobnie  jak  w  przypadku  pozosta³ych
punktów  oporu  prace  budowlane  nie  zosta³y
zakoñczone (tabelki 16 i 17).  Poza niedostatkami w
wyposa¿eniu  niektórych  obiektów  w  pancerze
brakuje  przynajmniej  jednej  pó³kaponiery
artyleryjskiej. Nie ma tak¿e schronu obserwacyjnego.
Jedna z pó³kaponier jest ca³kowicie zniszczona i nie
uda³o  siê  wiarygodnie  okre�liæ  jej  uzbrojenia
niemniej ocena wskazuje,  i¿ by³ to prawdopodobnie
schron typu APK.

  W sumie na punkcie oporu zinwentaryzowano
11  obiektów.  Cztery  z  nich  to  schrony  do  ognia
czo³owego  (jeden  PDOT,  dwa  OPDOTy  i  jeden
uproszczony  jednoizbowy  PDOT(u)).  Siedem
obiektów  to  pó³kaponiery  (cztery  OPPK,  dwa
uproszczone  jednoizbowe  PPK(u)  i  jeden
nieustalonego  typu).  Na  pó³kaponierach  by³y
zainstalowane  trzy  kopu³y  pancerne  polskiej
produkcji:  dwie  wiêksze  pod  ciê¿ki  karabin
maszynowy  i  jedna  mniejsza  pod  rêczny  karabin
maszynowy.  S¹dz¹c  po    mapie,  poza  brakuj¹c¹

pó³kaponier¹  artyleryjsk¹  (dla  przykrycia  kierunku
pó³nocnozachodniego)  i schronem obserwacyjnym,
w sk³ad punktu oporu mog³y wchodziæ jeszcze inne
schrony bojowe.

  Z 11 wybudowanych obiektów trzon pozycji
obronnej stanowi¹ u³o¿one w liniê schrony do ognia
bocznego:  pó³kaponiery  OPPK  nr  206,  207,  210  i
211.  Pó³kaponiery  te,  po³o¿one  praktycznie  u

podnó¿a ³agodnego zbocza szczytu 214, krzy¿owym
i  flankuj¹cym  ogniem  blokowa³y  podej�cia  do
wzgórza  od  strony  zachodniej  i  po³udniowo
zachodniej.  OPPK  nr  211  strzela³  dzia³em  45mm  i
ciê¿kimi  karabinami  maszynowymi  w  kierunku
pó³nocnozachodnim i kry³ ogniem wie� Stara Lisznia
oraz  drogê  z  Osmy³owicz (Осмиловичи).  Obronê

PO Lisznia

OPPK nr 206. Kopu³a pancerna produkcji polskiej,
typ "4A". Widoczne �lady po trafieniach amunicj¹

przeciwpancern¹.

PO Lisznia

Uproszczony PDOT(u) nr 208.
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dookóln¹  zapewnia³a  sze�ciostrzelnicowa  kopu³a
pancerna pod rêczny karabin maszynowy (sygnatura
na kopule: ZO 1936 N 58 6). Ty³ schronu broniony
by³ przez OPDOT nr 209. Pó³kaponiery OPPK nr 207
i OPPK nr 210 skierowane by³y do siebie i wzajemnie

kry³y  siê  ogniem.  Ponadto  OPPK  nr  210  posiada³
czterostrzelnicow¹  kopu³ê  pancern¹  (sygnatura  ZO
1938  N  1050  20)  zapewniaj¹c¹  obronê  od  strony
gdzie  nie  by³o  strzelnic.  OPPK  nr  206  prowadzi³
ogieñ na po³udnie i po³udniowywschód, by³ dobrze
chroniony  przez  s¹siednie  schrony  bojowe  i  sam
posiada³  czterostrzelnicow¹  kopu³ê  pancern¹
(sygnatura ZO 1937 N 1016 96).

  Przestrzenie  pomiêdzy  pó³kaponierami
przestrzeliwane  by³y  ze  schronów  do  ognia
czo³owego, po³o¿onych na samym wzgórzu (obiekty
nr 205, 208, 209). Trzystrzelnicowy OPDOT nr 205,
znajduj¹cy  siê  na  szczycie  wzniesienia,  zestawem
DOT4  z  centralnej  izby  bojowej  strzela³  pomiêdzy
OPPK 206 i 207, ciê¿kim karabinem maszynowym z
prawej izby bojowej chroni³ tylne podej�cia do OPPK
nr  207,  natomiast  ckm  z  lewej  izby  bojowej  broni³
ty³ów OPPK nr 206 i pokrywa³ odcinek terenu w lewo
do  APK  nr  204.  Trzystrzelnicowy  OPDOT  nr  209
skierowany jest na zachód. Ckm z lewej izby bojowej
strzela³  pomiêdzy OPPK  nr  210  i  211,  ckm  z  izby
�rodkowej  kry³  wej�cie  do  OPPK  nr  211  a  zestaw
DOT4  zamontowany  w  izbie  centralnej  prowadzi³
ogieñ na drogê z Nowej Liszni do Osmy³owicz. Tym
samym OPDOT trzyma³ pod ogniem odcinek terenu
pomiêdzy  OPPK  nr  211  i  par¹  schronów  do  ognia
czo³owego (PDOT 201 i 202) po³o¿onych na pó³noc
od  wzgórza  214.  Uproszczony  schron  PDOT(u)  nr
208  strzelaj¹c  ogniem  czo³owym  panowa³  nad
fragmentem  terenu  miêdzy  OPPK  nr  207  i  210  i
znajduj¹cym  siê  za  nimi  parowem.  Uproszczona
pó³kaponiera  PPK(u)  nr  203  strzela³a  dok³adnie  w
przeciwnym  kierunku i szachowa³a ogniem podej�cia
do wzgórza 214 od ty³u od strony wsi Nowa Lisznia.
Pó³kaponiera  artyleryjska  APK  nr  204  le¿y  na
pó³nocnym zboczu wzgórza  214  i  os³aniana  jest  od
po³udniowegozachodu  ogniem  przednich
pó³kaponier  punktu  oporu  oraz  ogniem  schronu
czo³owego  OPDOT  nr  205.  Sama  pó³kaponiera

PO Lisznia

Ogólny widok
OPPK nr 206

Typowe, hermetyczne drzwi pancerne prowadz¹ce
do pomieszczeñ wewn¹trz schronu bojowego.
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strzela  na  po³udniowywschód.  PDOT  nr  201  i
PPK(u)  nr  202  ulokowane  s¹  1.000  �  1.500  m  na
pó³noc od pozycji na wzgórzu 214. Obydwa obiekty
skierowane  s¹  na  po³udnie w  stronê  drogi  z Nowej
Liszni do Starej Liszni czyli w stronê g³ównej pozycji
PO.

  Ca³y  punkt  oporu,  podobnie  jak  PO  Janów,
by³  praktycznie  odizolowany.  Ale  o  ile  PO  Janów
mia³  przynajmniej  bezpo�redni  kontakt wzrokowy  i
wzglêdn¹  wiê�  ogniow¹  bodaj¿e  z  s¹siadem  z
pó³nocy  oddalonym  o  3km,  tak  PO  Lisznia  by³  od
najbli¿szego  punktu  oporu  oddalony  ju¿  o  5km.
S¹siadów przedziela³y  tak¿e wzgórza co w zasadzie
wyklucza³o  mo¿liwo�æ  ich  efektywnego
wspó³dzia³ania.

  Jak  wspomina  W.S  Pietrow,  batalionowy
wêze³  oporu  obejmuj¹cy  punkty  oporu  ko³o  wsi
Lisznia i Morozowicze posiada³ na stanie 28 ciê¿kich
karabinów maszynowych, 8 dzia³ kalibru 45mm i 8
dzia³ kalibru 76mm(19). Uchodzi³ za najsilniejszy w
ca³ym rejonie umocnionym. Niestety nie da siê ustaliæ
struktury  rozmieszczenia  wspomnianych  ckmów:
czy chodzi tylko o uzbrojenie w osobnych zestawach
NPS3  czy  te¿  wliczone  s¹  w  tê  liczbê  sprzê¿one
ckmy  DS39  z  zestawów  DOT4  oraz  rêczne

karabiny maszynowe.  Jednoznacznie  okre�lono  trzy
schrony bojowe przeznaczone pod dzia³a 76mm, ale
dwa  z  nich  uznano  za  nieukoñczone  gdy¿  nie
posiada³y  zainstalowanych  pancerzy.  O  ile
ca³kowicie  zniszczony  obiekt  nr  204  uznamy  za
pó³kaponierê  artyleryjsk¹  APK  to  faktycznie
otrzymamy  cztery  schrony  APK  pod  osiem  dzia³
76mm.

Przebieg  dzia³añ  bojowych  we  W³odzimiersko
Wo³yñskim Rejonie Umocnionym

Punkt oporu Karczunek
Zgodnie  z  rozkazem  g³ównodowodz¹cego

si³ami    Kijowskiego  Specjalnego  Okrêgu
Wojskowego  schrony  bojowe  W³odzimiersko
Wo³yñskiego  RU  zosta³y  obsadzone  sta³ymi

Typowa, hermetyczna klapa luku  prowadz¹cego na
ni¿sz¹ kondygnacjê.

PO Karczunek

OPPK nr 108.
Typowy efekt wrzucenia  ³adunku ³ybuchowego do
szybu peryskopu. w izbie dowódcy. Belki stropowe,
wraz z wyk³adzinami przeciwod³amkowymi  wygiête

do wewn¹trz.
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za³ogami(20).  Schemat  rozwiniêcia  jednostek  i
pododdzia³ów  5  armii  ukazuje,  i¿  punkt  oporu
Karczunek znajdowa³ siê w strefie dzia³ania 16 pu³ku
strzeleckiego  87  dywizji  strzeleckiej  (87  DS)  i
stanowi³ skrajne prawe skrzyd³o w pasie rozwiniêcia
27 korpusu strzeleckiego 5 armii. Dalej na pó³nocny
zachód  wzd³u¿  granicy  rozwija³y  siê  jednostki  15
korpusu strzeleckiego 5 armii(21).

  W  przededniu  wojny,  14  lipca,  87  DS
wysuniêta zosta³a w celach æwiczebnych w kierunku
granicy.  Bataliony  pu³ków  strzeleckich  zajmowa³y
pozycje  i  nawi¹zywa³y  wspó³dzia³anie  z
rozwiniêtymi dywizjonami artylerii. 20 lipca, zgodnie
z  rozkazem,  dywizja  powróci³a  na  miejsce  sta³ej
dyslokacji do obozu Kogilno (Когильно) na wschód
od  W³odzimierza  Wo³yñskiego.  Z  inicjatywy
dowodz¹cego  dywizj¹  genera³a  majora  F.F.
Aliabuszewa  ka¿dy  pu³k  pozostawi³  jednak  na
zajmowanych  pozycjach  po  jednym  batalionie  z
towarzysz¹c¹ bateri¹ artylerii (22).

  Obecnie  wiêksza  czê�æ  PO  Karczunek
pokryta jest lasami i dziêki temu tylko na tym punkcie
oporu zachowa³y siê gdzieniegdzie resztki umocnieñ
polowych najwyra�niej przygotowanych przy okazji
rozwiniêcia  pu³ków  na  pozycjach  bojowych.
Zachowa³o  siê  ich  niewiele  i  z  regu³y  s¹  to
umocnienia  przeznaczone  dla  baterii  artylerii  i
pododzia³ów  ty³owych  �  schrony  dla  piechoty,
ziemianki, schrony na sprzêt. Najbardziej interesuj¹ce
s¹  pozycje  przeznaczone  dla  artylerii  zachowane w

formie  rowów
dobiegowych i stanowisk
dzia³.  Znajduj¹  siê  one
miêdzy  po³udniow¹  i
pó³nocn¹ grup¹ schronów
bojowych  drugiej  linii  w
niewielkim  oddaleniu  od
starej drogi, wzd³u¿ której
znajdowa³y  siê
zabudowania  kolonii
Karczunek.

  Wed³ug  opisów  walk
przedstawionych  w
ksi¹¿ce  W³adymirskiego
oraz map zamieszczonych
w  ksi¹¿ce  �Киевский
Краснознаменный” (М.:
Воениздат,  1974)
dzia³ania  przeciwko  PO
Karczunek  prowadzi³y
pododdzia³y  298  dywizji
piechoty  Wehrmachtu.

Punt  oporu  obsadza³a  kompania  ze  sk³adu  19go
samodzielnego  batalionu  ciê¿kich  karabinów
maszynowych.  Opisy  dzia³añ  bojowych
przedstawiane w  ró¿nych  opracowaniach  ró¿ni¹  siê
od siebie.  I  tak np. „Киевский Краснознаменный”
utrzymujê,  i¿  punkt  oporu  do  dnia  23  czerwca  by³
obsadzony  przez  16  pp  87  DS  natomiast  wed³ug
wspomnieñ Wladymirskiego ju¿ o godzinie 89 rano
22  czerwca  niemiecka  298  DP  wysz³a  w  okolice
kolonii Piatydnie (Пятидни), na ty³y punktu oporu,
uprzednio odrzuciwszy z U�ci³ugu znajduj¹cy siê tam
batalion  piechoty  z  16  pu³ku  oraz  pododzia³y
pograniczników  i  NKWD.  Naturalnie  wiêksze
zaufanie  wzbudzaj¹  wspomnienia  zastêpcy
naczelnika wydzia³u operacyjnego sztabu armii, który
otrzymywa³ wszystkie  informacje operacyjne.  I  tak,
wed³ug  opisu  Wladymirskiego,  16  pp  rankiem  22
czerwca wyszed³ z obozu Kogilno, z marszu wszed³
do  boju  na  przedmie�ciach  W³odzimierza
Wo³yñskiego i do godziny 14tej osi¹gn¹³ rubie¿ na
zachodnim  krañcu  lasu  na  pó³nocnywschód  od
Piatydni. Dalej ju¿ pu³k nie by³ w stanie siê przesun¹æ
a  23  czerwca  zosta³  odrzucony  za  W³odzimierz
Wo³yñski przez g³ówne si³y niemieckich 298 DP i 14
Dpanc, które rozciê³y front dywizji(23).

  Tym samym  je�li przyjmiemy, ¿e okre�lenie
�rubie¿  na  pó³nocnywschód  od  Piatydni�  nie  jest
b³êdna to oka¿e siê, ¿e PO Karczunek ju¿ 22 czerwca
rano znalaz³ siê na ty³ach niemieckiej 298 DP a wiêc
nie móg³ zostaæ odblokowany przez nasze wojska. W
ka¿dym  razie  obsady  schronów  bojowych  przyjê³y

PO Karczunek

PPK nr 104.  Efekt trafienia pociskiem przeciwpancernym.
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Zgrupowanie wojsk obu stron w pasie dzia³ania 5 Armii
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walkê z niemieckimi oddzia³ami i �lady tych walk s¹
do dzi� dobrze widoczne na wielu obiektach. Schrony
obsadzone  by³y  przede  wszystkim  tylko
podstawowymi  za³ogami  oraz  pogranicznikami  i
¿o³nierzami  batalionów  budowlanych,  którzy
przy³¹czyli  siê  do  za³óg.  Uzbrojenie  nie  wszêdzie
by³o  zamontowane wiêc  nie  by³o mowy o  spójnym
systemie ognia. W rezultacie schrony by³y izolowane
i  poddawano  je  ostrza³owi  nie  tylko  od  frontu  od
strony strzelnic, ale i z boków i od strony tylnej, od
wej�cia.  �lady  ostrza³u  widniej¹  na  pó³kaponierze
artyleryjskiej  APK  nr  109.  Ostrzeliwana  by³a  te¿
pó³kaponiera  nr  108,  której  kopu³a  pancerna
najwidoczniej  mog³a  byæ  wysadzona  w  czasie
bezpo�redniego  szturmu  na  schron.  Wiadomo,  ¿e
czê�æ  za³ogi  poleg³a  o  czym  �wiadcz¹  odnalezione
szcz¹tki ludzkie. Schrony nr 104, 105, 106 i 112 by³y
tak¿e  ostrzeliwane  od  ty³u,  od  strony  przelotni.  W
pewnym  sensie  unikalna  jest  pó³kaponiera  broni
maszynowej  PPK  nr  104  gdzie  ocala³a  kopu³a
pancerna. Sam obiekt by³ ostrzeliwany ze wszystkich
stron  a  w  jednej  ze  �cian  utkwi³  pocisk.  Kopu³a
pancerna nosi �lady po próbach wysadzenia a jedna z
jej strzelnic ma �lady trafieñ.

  Prawdopodobnym  wydaje  siê  fakt,  i¿
pomy�lny dla Niemców przebieg walk w dniach 22
24  czerwca  umo¿liwi³  im  �cis³¹  blokadê

pojedynczych
obiektów  i
metodyczn¹
likwidacjê  tych
schronów
bojowych,  które
podjê³y  walkê.
Dok³adne
odtworzenie
przebiegu  walk
poszczególnych
schronów stanowi
spory  problem
poniewa¿
praktycznie  we
wszystkich
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odstrzelone.
Wiadomo,  i¿  w
ramach  zbiórki
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roku  1942
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odstrzeliwali
pancerze  za

pomoc¹ materia³ów wybuchowych(24).

Punkt oporu U�ci³ug
  Schrony  bojowe  tego  punktu  oporu,  jako  ¿e
po³o¿one by³y bli¿ej Zachodniego Bugu ni¿ pozosta³e
wysuniête  obiekty  pó³nocnej  rubie¿y  rejonu
umocnionego,  ju¿  wczesnym  rankiem  22  czerwca
1941  roku    jako  pierwsze  podjê³y  bój  z  g³ównymi
si³ami  niemieckimi.  Ju¿  w  pierwszych  minutach
ataku  niemieckie  grupy  specjalne  zdo³a³y
przechwyciæ  nieuszkodzony  most  drogowy  na
Zachodnim  Bugu  w  U�ci³ugu,  jak  równie¿  most
kolejowy  ko³o  wsi  Wygadanka (Выгоданка)
po³o¿ony 13km na po³udniowywschód od U�ci³ugu.
Dziêki  temu  Niemcy  mogli  szybko  przerzucaæ  i
koncentrowaæ si³y. Oprócz tego zorganizowali liczne
przeprawy pontonowe(25).

  Wed³ug  stanu  na  poranek  22  czerwca  w
rejonie  U�ci³ugu,  oprócz  pograniczników  z  4go
posterunku  90go  oddzia³u  stra¿y  granicznej,
znajdowa³ siê 1 batalion 16 pp, dywizjon artylerii z
212 pu³ku haubic oraz obsady schronów bojowych ze
sk³adu  19  samodzielnego  batalionu  ciê¿kich
karabinów  maszynowych.  Przeciwko  nim  dzia³a³y
g³ówne si³y 298 DP i 14DPanc. Wehrmachtu. Dziêki

PO U�ci³ug

Prawdopodobnie obiekt pozorny.
Po wojnie przystosowany dla potrzeb s¹siedniej fermy hodowlanej.
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znacznej przewadze liczebnej i materia³owej Niemcy
zajêli  U�ci³ug  i  przesunêli  siê  wzd³u¿  szosy  na
W³odzimierzWo³yñski, wychodz¹c  ok  godziny  89
na  rubie¿  Piatydnie  �  po³udniowozachodnie
przedmie�cia  W³odzimierza  Wo³yñskiego  gdzie
dosz³o  do  boju  spotkaniowego  z  pu³kami  87  DS
wychodz¹cymi  z  miejsca  dyslokacji  w  okolicach
osady Kogilno(26). Wskutek szybkiego posuwania siê
przeciwnika schrony bojowe PO U�ci³ug juz w cztery
godziny  po  wybuchu  wojny  znalaz³y  siê  na
bezpo�rednim zapleczu atakuj¹cego wroga. W czasie
ca³odniowych walk w dniu 22 czerwca pu³ki 87 DS
zdo³a³y  odrzuciæ wysuniête  pododdzia³y wroga,  ale
punktu oporu odbiæ siê nie uda³o i ostatecznie rubie¿,
na której umocni³y  siê nasze wojska przebiega³a na
po³udnie  i  na  pó³noc  od  punktu  oporu  na  linii
Piatydnie � Chotiaczów(27).

  Wedle  wszelkiego  prawdopodobieñstwa
schrony bojowe by³y szturmowane ju¿ w ci¹gu dnia
22  czerwca.  Na  wszystkich  obiektach  oglêdziny
ujawni³y  wiêksze  lub  mniejsze  pozosta³o�ci  po
walkach,  zarówno  pod  postaci¹  �ladów  po
uderzeniach  kul  i  pocisków,  jak  równie¿  w  formie
�ladów boju w pomieszczeniach wewnêtrznych. Na
przyk³ad pó³kaponiera broni maszynowej PPK nr 117
po³o¿ona  na  brzegu  rzeki  £uga  ma  �lady  ostrza³u
strzelnic  pociskami  �redniego  kalibru.  Wed³ug
�wiadectwa miejscowych mieszkañców tak¿e kopu³a
pancerna mia³a  �lady  trafieñ od strony szosy. �lady
zaciêtej  walki  nosi  tak¿e  OPPK  nr  125,  który
wyposa¿ony by³ w kopu³ê pancern¹. Jest to najsilniej
uszkodzony  obiekt  punktu  oporu.  Ma  nie  tylko
wyburzone  strzelnice,  ale  i  miejscami  pozarywane
pod³ogi  a  sama  kopu³a  zosta³a  zerwana  potê¿nym
wybuchem.  W  OPPK  nr  126,  oprócz  zniszczeñ
wewnêtrznych, widaæ w przelotni  �lady wysadzania
kraty przeciwszturmowej  i ewidentne s¹ �lady walki
w  pomieszczeniach.  Godna  uwagi  jest  zw³aszcza
klapa  w³azu  na  dolne  piêtro  przestrzelona  z  broni
rêcznej,  przy  czym widaæ,  i¿  strzelano nie  tylko po
powierzchni  w³azu,  ale  i  po  jednej  z  zasuwek.
Prawdopodobnie, jaka� czê�æ obsady schronu ukry³a
siê na dolnym poziomie zamkn¹wszy za sob¹ w³az i
grupa  szturmowa  by³a  zmuszona  strza³ami  z
karabinów  zbijaæ  zasuwy.  W  niektórych  obiektach
widoczne  s¹  �lady  wewnêtrznych  eksplozji,  które
mia³y miejsce  gdy  starano  siê  sforsowaæ  zamkniête
drzwi  dzia³owe.  W  schronie  PDOT  nr  116  mia³a
miejsce  eksplozja,  od  której  zawali³a  siê  pod³oga  i
�ciana miêdzy korytarzem a izb¹ dowódcy.

  Na  osobn¹  uwagê  zas³uguje  PDOT  nr  122,
który  by³  efektem  jednego  z  typowych  projektów

realizowanych  w  rejonach  umocnionych.  Jego
osobliwo�ci¹  by³o  to,  ¿e  czê�æ wewnêtrznych  �cian
dzia³owych stawiano dopiero po zakoñczeniu procesu
betonowania  ca³ego  obiektu.  Tego  typu  �pó�ne�
�cianki wystêpuj¹  tak¿e w  licznych pó³kaponierach.
�Pó�ne�  �ciany  dzia³owe  stawiano  w  du¿ym
pomieszczeniu  znajduj¹cym  siê  w  tylnej  czê�ci
schronu  i  tym sposobem dzielono  je na  izbê za³ogi,
komorê  filtrów  oraz  ubikacjê  gdzie  jednocze�nie
znajdowa³o  siê  stanowisko  zestawu  PZ39
chroni¹cego  podej�cia  do  schronu  od  ty³u  oraz  luk
wyj�cia  awaryjnego.  Ciekawe  jest  to,  ¿e  �cianki
wykonane by³y z betonu ni¿szej  jako�ci, by³y  s³abo
mocowane  do  zbrojenia  wyprowadzonego  ze  �cian
no�nych  i  zwyczajnie  podci¹gniête  pod  sufit,  ale  z
nim  nie  zwi¹zane.  Dok³adnie  taki  sam  schron  do
ognia  czo³owego  znajduje  siê  na  PO  Janów.  W
obydwu  przypadkach  brakowa³o  zestawu  PZ39,
którego  nie  zamontowano,  a  przelotowy  otwór

Bohater Zwi¹zku Radzieckiego
ppor. S.G. Gudenko,

dowódca jednego ze schronów WWUR.
Zdjêcie ze strony internetowej "Bohaterowi

Ojczyzny" (www.warheroes.ru)



49

strzelniczy nie by³ niczym zakryty. Obydwa schrony
bojowe  zosta³y  odizolowane  i  by³y  bezpo�rednio
szturmowane. Na  obu  zachowa³y  siê  �lady  ostrza³u
nieuzbrojonej  ambrazury.  Skutkiem  bezpo�rednich
uderzeñ pocisków lub te¿ eksplozji wrzuconych przez
otwór  strzelniczy  ³adunków  wybuchowych  by³o  w
jednym  przypadku  zawalenie  siê  czê�ci  �cian
dzia³owych  a  w  drugim  zniszczenie  wszystkich
�pó�nych�  �cianek.  Zarówno  w  jednym,  jak  i  w
drugim  przypadku  w  izbie  za³ogi  znajdowali  siê
¿o³nierze.  Szcz¹tki  ludzkie  odnaleziono  po�ród
resztek zawalonych �cianek dzia³owych, wiêkszo�æ z
nich pogrzebano jeszcze w latach 40tych.

  Na �cianie pó³kaponiery artyleryjskiej APK nr
115  wmurowano  tablicê  pami¹tkow¹  po�wiêcon¹
pamiêci Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego, porucznika
Sergieja Gawri³owicza Gudienko.

  By³  on  dowódc¹  jednego  ze  schronów
bojowych  po³o¿onych  w  rejonie  wsi  Tro�cianka
(Тростянка), ale wed³ug Krupiennikowa(28) nie by³
to  schron  nr  115.  Najbrawdopodobniej  dowodzi³

obron¹  jednego  ze  schronów  PO  Karczunek
znajduj¹cego  siê  na  skraju  lasu: OPPK nr  102,  113
lub  114.  Tablicê  wmurowano  w  APK  zapewne  ze
wzglêdu  na  jej  po³o¿enie  tu¿  przy  szosie U�ci³ug  �
W³odzimierzWo³yñski.  S.G.  Gudienko,  który  tytu³
Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego otrzyma³ za walki na
jeziorem  Hasan,  wraz  ze  swoj¹  za³og¹  utrzymywa³
schron w zagajniku przez trzy doby, dopóki wszyscy
jego obroñcy nie polegli.

  Niewykluczone,  i¿  czê�æ  schronów  punktu
oporu, znajduj¹cych siê ko³o U�ci³ugu � nr 125, 126,
127  a  byæ  mo¿e  te¿  124    zosta³a  odblokowana
podczas  rozpoczêtego  rankiem  23  czerwca
kontrataku 96 pp od strony Chotiaczewa na U�ci³ug.
Wed³ug relacji z walk pu³k w godzinach 1314 zaj¹³
po³udniowowschodni¹  czê�æ  U�ci³ugu  a
przydzielony  mu  batalion  pancerny  41  DPanc
rozgromi³ kolumnê artylerii niemieckiej, poruszaj¹cej
siê  drog¹  na  Piatydnie(29).  O  ile  do  tego  czasu
trzyma³y  siê  jeszcze  jakie�  schrony  bojowe  to  by³a
szansa na odwrót. Ju¿ o godzinie 16tej tego samego
dnia  Niemcy  zajêli  W³odzimierzWo³yñski,
obchodz¹c  g³êboko  96  pp  od  pó³nocnegowschodu,
natomiast s¹siad 96 pp z lewej strony � 283 pp, który
kontratakuj¹c wyszed³ na PO Janów, mniej wiêcej w
tym samym czasie by³ zmuszony odst¹piæ na wschód
pod  uderzeniami  niemieckiej  44  DP.  Tym  samym
ods³oni³  skrzyd³o  96  pp,  który  na  skutku  takiego
rozwoju  wydarzeñ  musia³  cofn¹æ  siê  na  pozycje
wyj�ciowe czyli w rejon PO Chotiaczów.

  Pod wieczór 23 czerwca sytuacja by³a bardzo
skomplikowana;  g³ówne  si³y  298  DP  i  14  DPanc
Wehrmachtu,  odci¹wszy  16  pp  od  pozosta³ych
jednostek  87  DS  i  odrzuciwszy  go  na  pó³nocny
wschód od miasta, zaczyna³y posuwaæ siê po szosie
na £uck. Wieczorem 23 czerwca g³ówne si³y 87 DS
by³y praktycznie okr¹¿one na po³udniowyzachód od
W³odzimierzaWo³yñskiego gdy¿  tak¿e od po³udnia
obesz³o  j¹ silne zgrupowanie niemieckie w sk³adzie
44 DP, 299 DP, 168 DP i 111 DP(30).

Punkt oporu Chotiaczów
  Schrony  bojowe  punktu  oporu  obsadzone
by³y za³ogami ze sk³adu 19 samodzielnego batalionu
ciê¿kich  karabinów  maszynowych.  Rankiem  22
czerwca  w  rejonie  wsi  Chotiaczów,    poza  obsad¹
schronów  i pododdzia³ami budowlanymi, wojsk nie
by³o. Od 4 do 9  km na zachód, w  Izowie (Изов) i
Czernikowie (Черников),  znajdowa³y  siê  bataliony
ze sk³adu 96 pp i 283 pp. Jednostki te po rozpoczêciu
walk pozosta³y na zajmowanych rubie¿ach przedpola

PO Chotiaczów

PDOT nr 136.
Zniszczona wyburzem o�cie¿nica  wraz z drzwiami

pancernymi.
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i  odrzuci³y  za  Bug  pierwsze  oddzia³y  przeciwnika.
Niestety, po obej�ciu ich skrzyde³ przez g³ówne si³y
niemieckich 44 DP i 298 DPcofnê³y siê wg³¹b rejonu
umocnionego  a  potem  dalej  na  wschód(31)
Niewykluczone, i¿ w zamêcie walk czê�æ ¿o³nierzy i
oficerów przy³¹czy³a  siê do za³óg PO Chotiaczów  i
PO Janów, ale sam punkt oporu ju¿ o godzinie 9 rano
znalaz³ siê praktycznie na ty³ach Niemców, za lewym
skrzyd³em  grupy  uderzeniowej  atakuj¹cej  przez
U�ci³ug w kierunku W³odzimierzaWo³yñskiego.

  22  czerwca,  w  drugiej  po³owie  dnia,  96  pp
atakuj¹c z rubie¿y Piatydnie � Nowosió³ki zaj¹³ wie�
Chotiaczów,  odblokowa³  schrony  bojowe  i  zaj¹³
obronê  na  linii  rzeki  Studzianka.  Punkt  oporu
Chotiaczów broniony przez pododdzia³y pu³ku oraz
19 sam. bat ckmów utrzymywa³ siê przez kilka dób,
przy czym pu³k wyprowadza³ kontrataki w kierunku
U�ci³ugu.  Jednak¿e w zwi¹zku z ogóln¹  sytuacj¹ w

nocy na 24 czerwca pu³k opu�ci³ PO Chotiaczów co
wymuszone by³o odwrotem ju¿ okr¹¿onej 87 DS(32).

  Oglêdziny  schronów  punktu  oporu  s¹
utrudnione ze wzglêdu na fakt, i¿ czê�æ znajduje siê
na  prywatnych  dzia³kach  przyzagrodowych  gdzie
wykorzystywane  s¹  jako piwnice  i  szopy. Niemniej
ju¿  sama  ocena  wygl¹du  zewnêtrznego  obiektów
wskazuje,  i¿  najciê¿sze  walki  mia³y  miejsce  w
pó³nocnej  czê�ci  PO.  Pó³nocna  grupa  schronów
faktycznie  stanowi³a  najwiêksze  zagro¿enie  dla
przeciwnika gdy¿, strzelaj¹c na odleg³o�æ 2.400m od
obiektów grupy,  trzyma³a pod ogniem ca³y teren a¿
do  peryferii  U�ci³ugu  ³¹cznie  z  mostem  przez
Zachodni Bug znajduj¹cym siê w mie�cie. Stanowi³y
tym samym sta³e zagro¿enie dla prawego skrzyd³a  i
ty³ów niemieckiej grupy uderzeniowej sk³adaj¹cej siê
z 298 DP  i 14 DPanc, co znalaz³o potwierdzenie w
toku  dzia³añ  bojowych  96  pp.  Trudno  jest
jednoznacznie  oceniæ  kiedy  dok³adnie  wyst¹pi³y
uszkodzenia  i  zniszczenia  w  schronach  bojowych
grupy  pó³nocnej.  Poniewa¿  prowadzono  przeciwko
nim  bezpo�redni  ostrza³  artyleryjski,  jak  równie¿
u¿yto  specjalnych  saperskich  grup  szturmowych,
mo¿na  przyj¹æ,  ¿e  mia³o  to  miejsce  22  czerwca  w
pierwszej po³owie dnia, przed podej�ciem 96 pp, w
czasie gdy obsady schronów walczy³y samodzielnie.
Sprzyja³  temu  te¿  fakt,  i¿  artyleria  85go  i  92go
samodzielnego  dywizjonu  artylerii,  które  w³¹czone
by³y w  sk³ad  RU  i  powinny  zapewniæ wsparcie  na
wypadek  bezpo�redniego  szturmu  schronów
bojowych, mniej wiêcej do po³udnia 22 czerwca ani
razu  nie  otwiera³a  ognia(33).  Niemcy  nie  mogli
pozwoliæ  sobie  na  pozostawienie  tak  wa¿nego
kierunku  pod  sta³ym  zagro¿eniem  i  z  pewno�ci¹
dzia³ali  bardzo  zdecydowanie.  Nieukoñczony
uproszczony  PDOT(u)  nr  134  móg³  byæ  w  ogóle
nieobsadzony. W schronach nr 133 i 136, które nosz¹
wewnêtrzne  �lady  ostrza³u,  zachowa³y  siê  przebite
³adunkami  saperskimi  drzwi  do  izb  bojowych.  W
pó³kaponierze nr 135 zachowa³ siê pancerz DOT4 ze
�ladami  rykoszetu po pocisku, który  trafi³ w kulist¹
czê�æ zestawu. �ciany czo³owe pó³kaponiery s¹ silnie
uszkodzone od eksplozji i uderzeñ pocisków a kopu³a
pancerna jest wysadzona.

  Relacje  mieszkañców  potwierdzaj¹,  ¿e
pó³kaponiera APK nr 141, po³o¿ona przy cmentarzu
wiejskim, tak¿e podjê³a bój i zosta³a wysadzona przez
Niemców ju¿ po zakoñczeniu walk za pomoc¹ du¿ej
ilo�ci  materia³ów  wybuchowych  przywiezionych
ciê¿arówk¹.  Jasne  jest,  ¿e  by³o  to  eksperymentalne
wyburzanie  maj¹ce  na  celu  okre�lenie  ilo�ci
materia³ów  wybuchowych  potrzebnych  do

PO Janów

Nieukoñczony APK nr 157
Widok na wej�cie, strzelnicê obrony wej�cia  pod
zestaw PZ39 . Ni¿ej wyj�cie ewakuacyjne.
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ca³kowitego  zniszczenia  tego  typu  konstrukcji.
Porównuj¹c  zniszczenia  w  innych  obiektach
(wysadzone  ambrazury  i  gdzieniegdzie  zarwane
pod³ogi) zu¿ycie materia³ów wybuchowych by³o tutaj
nadzwyczaj du¿e.

Punkt oporu Janów
  Wed³ug  stanu  na  poranek  22  czerwca  punkt
oporu  obsadzony  by³  tylko  elementami  145
samodzielnego  batalionu  ciê¿kich  karabinów
maszynowych  i  pododdzia³ami  budowlanymi.
Zgodnie  z  planem  rozwiniêcia  87  DS  na  granicy
pañstwowej  przedpole  janowskiego  punktu  oporu
powinno  byæ  obsadzone  przez  283  pp.  Na  placach
budowy i pozycjach przedpola wzd³u¿ Zachodniego
Bugu,  na  pó³nocnyzachód  od  PO,  w  rejonie  wsi
Czerników (Черникув) i Izów (Изов) znajdowa³ siê 1
batalion 283 pp i 3 batalion 96 pp(34).W³a�nie te dwa
bataliony,  razem  z  pogranicznikami,  odpar³y
pierwsze  ataki  Niemców  z  298  DP  i  odrzuci³y
pododdzia³y wroga za Zachodni Bug, ale po tym jak
zosta³y  g³êboko  oskrzydlone  przez  napieraj¹ce
elementy 298 DP i 14 DPanc Wehrmachtu zmuszone
by³y  odej�æ  na  wschód.  Tam  czê�æ  ¿o³nierzy
do³¹czy³a  do  za³óg  schronów  bojowych  a  czê�æ
po³¹czy³a  siê  ze  swoimi  pu³kami  w  rejonie
W³odziemierzaWo³yñskiego(35).

  Opisy  bojów  na  odcinku  87  DS  w  dniach
2234  czerwca,  cytowane  za  W³odzimierskim,
dowodz¹,  i¿  PO  Janów  ju¿  rankiem  22  czerwca
znalaz³  siê  na  ty³ach  posuwaj¹cych  siê  na  wschód
grup  uderzeniowych  wroga;  96  pp  pod  wieczór  22
czerwca  odblokowa³  s¹siednie  schrony  PO
Chotiaczów, nastêpnie dzia³a³ w kierunku na U�ci³ug;
283  pp  tego  dnia  znajdowa³  siê  w  drugiej  linii  i
przygotowywa³  siê  do  ataku  przez  PO  Janów  z
rubie¿y  rzeki  Studnianki  ko³o  Suchodo³ów
(Суходолы) i Nowosió³ek (Новоселки) w kierunku
na  £udzin  i  Wygadankê (Выгоданка).  283  pp
przeszed³  do  ataku  rano  23  czerwca  i  ok.  godziny
1415 osi¹gn¹³ w walce rejon Janowa, wychodz¹c na
pozycje punktu oporu. Jest bardzo prawdopodobne, i¿
uda³o  siê  przy  tym  odblokowaæ  izolowane  schrony
bojowe,  ale  nie  ma  na  to  potwierdzenia  w
dokumentach. Wiadomo  jednak,  ¿e  w  tym  samych
czasie  na  lewe  skrzyd³o  pu³ku  wysz³o  uderzenie
niemieckiej  44 DP  atakuj¹cej w  kierunku  Janowa  i
Bortnowa(36).W rezultacie 283 pp, ponosz¹c ciê¿kie
straty, cofn¹³ siê na rubie¿ wyj�ciow¹. Wygl¹da na to,
¿e pu³k utrzyma³ siê w rejonie PO Janów nie d³u¿ej
ni¿ godzinê. Pod wieczór 23 czerwca 283 pp wraz z

96  pp  by³y  praktycznie  okr¹¿one  w  rejonie
Suchodo³ów  i Lasków (Ласки) gdy¿  ju¿ o godzinie
16tej W³odzimierzWo³yñski zosta³ zajêty przez 298
DP i 14 DPanc Wehrmachtu, które odciê³y 16 pp od
pozosta³ych jednostek 87 DS. Od po³udnia i pó³nocy
natomiast pu³ki te by³y naciskane przez pododdzia³y
niemieckich 44 i 299 DP przemieszczaj¹cych siê na
wschód.

  W ten sposób PO Janów od rana 22 czerwca
do oko³o godziny 1415tej  23 czerwca broniony by³
tylko przez obsady schronów bojowych  i, podobnie
jak  PO  Usti³ug,  znalaz³  siê  na  bliskich  ty³ach
przeciwnika.  Jest  te¿  bardzo  prawdopodobne,  ¿e
garnizon punktu oporu mia³ niepe³ne stany albowiem
sk³ad  osobowy  kwaterowa³  po wsiach w  odleg³o�ci
13km  od  pozycji  PO.  Walcz¹c  ze  schronami
bojowymi  Niemcy  zapewne  stosowali  zwyczajow¹
taktykê  �  pododdzia³y  zwiadowcze  rozpoznaj¹
pozycjê  i  ujawniaj¹  punkty  ogniowe  po  czym

PO Janów

Pó³kaponiera artyleryjska APK nr 147.
Na zdjêciu przebicie na ni¿sz¹ kondygnacjê do
pomieszczenia ubikacji i wyj�cia awaryjnego..
O�cie¿nica drzwi pancernych, jak równierz
dwuteowniki sa pogiête od wybuchu.
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oddzia³y
uderzeniowe
obchodz¹ pozycjê
i  posuwaj¹  siê
dalej,
kontynuuj¹c
g³ówne  zadanie
bojowe.
Blokowanie
walcz¹cych
schronów  oraz
st³umienie  oporu
nale¿a³o  do
specjalnych  grup
bojowych
stosuj¹cych
ró¿norodne
�rodki  ogniowe  i
saperskie.  Liczne
obiekty  tego  PO
nosz¹  �lady
zmasowanego
ostrza³u.    Na
zachodnich
�cianach
obiektów
widoczne  s¹
liczne  �lady  trafieñ  pocisków  kalibru  88mm  i
wiêkszych,  natomiast  �lady  po  trafieniach  z  broni
ma³okalibrowej  i  rêcznej  widniej¹  z  regu³y  w
okolicach strzelnic i wej�æ do przelotni.

  Dobrym  przyk³adem  s¹  niektóre  z  obiektów
PO  Janów.  W  porównaniu  z  innymi  obiektami
czo³owe pó³kaponiery OPPK nr 150, 158 i 159 by³y
najsilniej ostrzeliwane z dzia³ kalibru 37mm i 88mm
(mo¿liwe, ¿e tak¿e z dzia³ 120150mm). Najsilniejszy
ogieñ  kierowano  na  �ciany  frontowe  (strzelnice).
Strzelano  tak¿e  do  kopu³  pancernych  na
pó³kaponierach nr  150,  151  i  158. Prawdopodobnie
jako pierwszy by³ izolowany i zniszczony schron nr
150,  którego  kopu³a  pancerna  zosta³a  kilkakrotnie
trafiona  a  stan  �cian  czo³owych  dowodzi,  i¿
zamontowane  uzbrojenie  z  pewno�ci¹  zosta³o
zneutralizowane.  Zdobycie  tego  schronu  bojowego
pozwoli³o Niemcom na  obej�cie  od  ty³u  niektórych
s¹siednich  obiektów.  Przelotnia  pó³kaponiery  jest
ca³kowicie  zdemolowana,  wewnêtrzny  wybuch
uszkodzi³ i czê�ciowo zarwa³ pod³ogi. W momencie
eksplozji  w  schronie  znajdowa³a  siê  spora  ilo�æ
niewykorzystanych  pocisków  kalibru  45mm;  liczne
od³amki  do  dzi�  le¿¹ w�ród  ruin.  OPPK  nr  151,  w
przeciwieñstwie  do  pozosta³ych,  nie  by³  silnie
ostrzeliwany;  na  �cianach  jest  trochê  �ladów  od

uderzeñ  pocisków  broni  rêcznej.  Drobne  prace
archeologiczne  prowadzone  w  pó³kaponierze
pozwoli³y uchyliæ r¹bka tajemnicy co do losów jego
za³ogi. Po zablokowaniu lub zdobyciu oddalonego o
100m OPPK nr 150 grupa szturmowa by³a w stanie
podej�æ do OPPK nr 151 od strony jego �lepej �ciany.
Obronê  na  tym  kierunku  zapewniaæ  mia³a  kopu³a
pancerna. Grupa szturmowa mog³a st³umiæ ogieñ ze
strzelnic kopu³y prowadz¹c doñ ogieñ z broni rêcznej.
Za³oga zamknê³a os³ony strzelnic i ukry³a siê w g³êbi
pó³kaponiery. Grupa szturmowa przeniknê³a na dach
obiektu, zablokowa³a wej�cie i za pomoc¹ ³adunków
wybuchowych wybi³a kilka os³on strzelnic w kopule
pancernej.  Potwierdzaj¹  to  znaleziska  na  ni¿szym
piêtrze:  w�ród  gruzu  odnaleziono  cztery  po³ówki
os³on,  po³amane  od  wybuchów,  jak  równie¿
prowadnice, w których osadzone by³y os³ony. Na tym
etapie  do  wnêtrza  kopu³y,  która  nie  posiada³a
zabezpieczenia w postaci  luku w pod³odze,   mo¿na
ju¿ by³o wrzucaæ granaty i ³adunki wybuchowe, tym
samym  niszcz¹c  obsadê  lub  blokuj¹c  j¹  w  izbach
bojowych. Wysadzona  by³a  sama  kopu³a  pancerna,
jak  równie¿ szyb antenowy znajduj¹cy siê 70cm od
kopu³y  i  prowadz¹cy do  stanowiska dowódcy. Przy
okazji  w  suficie  powsta³a  wyrwa  odkrywaj¹c
pomieszczenie  z  peryskopem.  Przez  t¹  wyrwê
strzelano  do  �rodka  z  broni  rêcznej  (pod  kopu³¹

PO Poromów

Pó³kaponiera artyleryjska APK nr 165
Widok na strzelnice zestawów £17.

Dobrze widoczne silne uszkodzenia �ciany czo³owej.
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znaleziono  ³uski  od  Mauzera  M98)  i  wrzucano
³adunki  wybuchowe,  które  zarwa³y  pod³ogê  w
pomieszczeniu  pod  kopu³¹,    w  izbie  dowódcy  i  w
izbie bojowej DOT4. W czasie szturmu poleg³o co
najmniej o�miu obroñców pó³kaponiery; ich szcz¹tki,
odnalezione  w�ród  ruin,  przeniesiono  w  2007  na
cmentarz w wsi Bortnów.

  W podobny sposób zdobyto OPPK nr 158 z
tym,  ¿e  poza  wysadzeniem  kopu³y,  silne  ³adunki
detonowano w przelotni gdzie w efekcie zarwa³a siê
pod³oga, zosta³y wyrwane drzwi pancerne i nast¹pi³y
zniszczenia w izbach bojowych.

  W  niektórych  z  pozosta³ych  obiektów  tak¿e
widoczne  s¹  �lady  eksplozji  co  wskazuje  na  efekt
dzia³ania grup szturmowych. S¹ to odstrzelone kraty
przeciwszturmowe,  powyginane  o�cie¿nice,  pod³ogi
zarwane od wybuchów w korytarzach przy drzwiach,
wysadzone w³azy na ni¿sze kondygnacje, rozsadzone
szyby  antenowe  i  peryskopowe.  Ca³kiem
prawdopodobne  jest  to,  ¿e  za³ogi  wielu  schronów
zosta³y zlikwidowane ju¿ 22 czerwca. Tak czy inaczej

nie  by³a  to  walka  �do  ostatniego  naboju�.  W
niektórych  schronach  pozosta³y  zapasy  amunicji
artyleryjskiej, które wybucha³y podczas wysadzaniu
obiektów. Ginê³y przy tym za³ogi. Niewykluczone, i¿
podej�cie 298 pp w ten rejon walk gdzie� w po³owie
dnia  23  czerwca  umo¿liwi³o  niektórym  za³ogom
wycofanie  siê.  Jednak¿e  do  tej  pory  opór  na
wiêkszo�ci schronów ju¿ usta³.

Punkt oporu Poromów
  Sytuacja w przeddzieñ 23 czerwca 1941 roku
by³a  tutaj  identyczna  jak  i  na pozosta³ych punktach
oporu � czê�æ schronów by³a obsadzona za³ogami, w
innych  wci¹¿  pracowa³y  grupy  budowlane.  PO
Poromów  znajdowa³  siê  w  pasie  os³ony  87  DS  i
powinien byæ bezpo�rednio obsadzony przez 96 pp.
Jak  wiadomo,  w  rezultacie  walk  w  dniach  2223
czerwca  powsta³a  sytuacja,  która  uniemo¿liwi³a
podej�cie pu³ku do tego rejonu, gdy¿ by³ on aktywnie
zaanga¿owany  w  dzia³ania  pod  U�ci³ugiem(37).  W
efekcie,  uderzaj¹cym  na  tym  kierunku  oddzia³om
niemieckich 168 DP i 299 DP mog³y przeciwstawiæ
siê  tylko  grupy  pograniczników  i  nieliczne  obsady
izolowanych  schronów  bojowych      spora  czê�æ
obiektów nie by³a wyposa¿ona w uzbrojenie a wiêc i
nie  mo¿e  byæ  mowy  o  ¿adnym  spójnym  systemie
ognia. Schrony PO Poromów znalaz³y siê na prawym
skrzydle niemieckiej 44 DP, która rozwija³a natarcie
w  rejonie  Bortnowa  i  Janowa.  Odcinek,  na  którym
dokona³a prze³amania niemiecka 299 DP znajdowa³
siê w sporej odleg³o�ci na po³udnie od punktu oporu.
Tym samym g³ówne si³y wroga po prostu obesz³y PO
Janów,  a  walka  z  poszczególnymi  schronami
bojowymi  wygl¹da³a  podobnie  jak  w  przypadku
pozosta³ych  punktów  oporu.  Oddzia³y  zwiadowcze
rozpoznawa³y cele i okre�la³y po³o¿enie walcz¹cych
schronów,  które  nastêpnie  by³y  metodycznie
niszczone  przez  grupy  szturmowe.  W  tym  samym
czasie g³ówne si³y uderzeniowe koncentrowa³y siê na
podstawowym  zadaniu  wyj�cia  w  przestrzeñ
operacyjn¹ w g³êbi terytorium radzieckiego. Badania
schronów  bojowych  PO  Janów  dowodz¹,  i¿  walka
mia³a  dok³adnie  taki  w³a�nie  przebieg.  Czê�æ
schronów  porzucono  bez  walki,  podczas  gdy  inne
stawia³y  zaciêty  opór.  Najciê¿szy  bój  toczy³a
pó³kaponiera  artyleryjska  APK  nr  165,  o  czym
�wiadcz¹  liczne  �lady  uderzeñ  pocisków
artyleryjskich. Szturmowana by³a tak¿e pó³kaponiera
OPPK nr 166, w której zachowa³y siê drzwi pancerne
wysadzone ³adunkiem wybuchowym.

PO Poromów

OPPK nr 166.
Drzwi pancerne przebite wybuchem ³adunku

saperskiego w czasie szturmu 2223 czerwca 1941 r.
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Punkty  oporu
Michale,
Morozowicze  i
Lisznia
  Wedle
wszelkiego
prawdopodobieñst
wa  punkty  oporu
Michale  i
Morozowicze
obsadzone  by³y
przez  kompanie  20
go  samodzielnego
batalionu  ciê¿kich
karabinów
maszynowych  i
artylerii  fortecznej
(отдельный
пулеметно
артиллерийский
батальон
(ОПУЛАБ)  lub
(ОПАБ)).  Garnizon
PO Lisznia stanowi³y
pododdzia³y  146go
samodzielnego
batalionu  ciê¿kich  karabinów  maszynowych  i
artylerii  fortecznej.  Dowódc¹  batalionu  by³  kapitan
Buryj (Бурый),  szefem  sztabu  za�  podporucznik
Bie³oborodow (Белобородов)(38).Zgodnie  z  planem
rozwiniêcia  87 DS  i  os³ony  granicy  pañstwowej, w
rejonie  tych punktów oporu znajdowa³y siê pozycje
96 pp. PO Lisznia stanowi³ skrajn¹ prawoskrzyd³ow¹
pozycjê w pasie  obrony 87 DS gdy¿ wie� Litowie¿
le¿a³a ju¿ w pasie dzia³ania 124 DS(39).Ze uwagi na
bieg Zachodniego Bugu granica w rejonie Litowie¿a
mia³a bardzo krêty przebieg wybrzuszaj¹c siê wg³¹b
terytorium  radzieckiego  miêdzy  Litowie¿em  i
Sokalem. Na szczycie tego wybrzuszenia znajdowa³
siê most  kolejowy odga³êzienia linii Kowel  Lwów.
Mimo  tego, w  rejonie  tym  nie  by³o  ¿adnych wojsk
poza  pododdzia³ami  budowlanymi,  garnizonami
punktu oporu oraz posterunkami s³u¿by granicznej z
oddzia³u  nr  90  (posterunek  nr  9  w  ko³o  Kreczewa
(Кречев)  i  posterunek  nr  10  ko³o  Litowie¿a).  PO
Lisznia, jako jedyny w tym rejonie (i to nieukoñczony
i nie w pe³ni wyposa¿ony) punkt oporu, rozci¹ga³ siê
4km na pó³noc od Litowie¿a i oczywi�cie nie by³ w
stanie  kontrolowaæ  obszaru wchodz¹cego  klinem w
terytorium radzieckie. Co gorsza, 96 pp 87 DS, który
w  trybie  alarmowym mia³  zaj¹æ  pozycje  polowe na
punktach oporu znajdowa³ siê 3040 km na wschód
od  W³odzimierzaWo³yñskiego.  Pododdzia³y  124

DS,  które  powinny  os³aniaæ  rejon  na  po³udniu,
znajdowa³y  siê  1035  km  od  granicy.  Zgodnie  z
planami  pierwsze  eszelony  87  DS  powinny  w
pierwszym dniu wyj�æ na pozycje bojowe o godzinie
6 rano za� jej ostatnie oddzia³y powinny do³¹czyæ do
godziny  17tej.  124  DS  odpowiednio  o  7  rano  i
12:30(40).

  Rankiem  22  czerwca  1941  roku  w  rejonie
Litowie¿a  Zachodni  Bug  sforsowa³y  dwie  dywizje
niemieckie: 111 DP i 299 DP. Miêdzy Litowie¿em i
chutorem  Romosz (Ромош),  gdzie  znajdowa³  siê
most  kolejowy,  atakowa³a  111  DP  kieruj¹c  siê  na
wie� Poryck (Порыцк). Jedyny opór pu³kom 111 DS
stawili pogranicznicy gdy¿ w pasie ich dzia³ania nie
wybudowano  ¿adnych  fortyfikacji  sta³ych.  Most
zdobyto w stanie nieuszkodzonym; 299 DP atakowa³a
w kierunku na Janiewicze (Яневичи) w pasie miêdzy
Krzeczewem (Кшечев)  i  Litowie¿em.  Na  odcinku
miêdzy Krzeczewem a Cucniewem (Цуцнев) Niemcy
nie  przekroczyli  granicy,  168  DP  sta³a  tutaj  w
rezerwie. Dalej na pó³noc prowadzi³a natarcie 44 DP.
Pododdzia³y  299  DP,  przeszed³szy  do  ataku  i
zablokowawszy  od  godziny  8  rano  jednostki  stra¿y
granicznej(41) oraz punkty oporu w Morozowiczach i
Liszni,  zaczê³y  przesuwaæ  siê  na  wschód.  Tym
samym 96 pp nie wyszed³ w swój planowany  rejon

PO Morozowicze

OPPK nr 223.
Pancerz zestawu DOT4. Efekt  strzelania ogniem na wprost w czasie bezpo�redniego

ostrza³u artyleryjskiego.
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rozwiniêcia  gdy¿  od  rana  22  czerwca  z  marszu
przyst¹pi³  do  walki  w  rejonie  W³odzimierza
Wo³yñskiego.  Przez  kilka  kolejnych  dni  pu³k
prowadzi³  aktywne  dzia³ania  bojowe  w  rejonie
U�ci³ugu  i W³odzimierzaWo³yñskiego. Z kolei 622
pp ze sk³adu 124 DS, który mia³ zajmowaæ pozycje w
rejonie  Litowie¿a,  tak¿e  do  nich  nie  doszed³
uwik³awszy siê w bój spotkaniowy z elementami 111
DP Wehrmachtu na zachód od Porycka(42).

  W  pierwszej  po³owie  dnia  22  czerwca
sytuacja w tym rejonie wygl¹da³a nastêpuj¹co:

�  PO  Michale  praktycznie  nie  by³  atakowany;
pododdzia³y  niemieckiej  44  DP  obesz³y  go  od
pó³nocy, za� elementy 299 DP od po³udnia

�  PO  Morozowicze  znalaz³  siê  na  lewym
skrzydle rejonu gdzie przedar³a siê niemiecka 299 DP
i prawdopodobnie tak¿e zosta³ odciêty choæ, zgodnie
z  relacjami mieszkañców  tych okolic, w pierwszym
dniu wojny walk tam nie by³o

�  PO  Lisznia  zosta³  odciêty  i  by³
neutralizowany  metodycznymi  atakami  grup
szturmowych. G³ówne si³y 299 DP obesz³y walcz¹ce
fortyfikacje  sta³e  i  kierowa³y  siê  na  wschód,
wype³niaj¹c swoje podstawowe zadanie bojowe

Oglêdziny
schronów bojowych
PO  Morozowicze
dowodz¹, i¿ typowo
bojowe uszkodzenia
wystêpuj¹  tam
sporadycznie.  W
sumie z 16 obiektów
�lady  walk  maj¹
nastêpuj¹ce
schrony:

�  PPK  nr  227:
jednostkowe

�  OPPK  nr  229:
wysadzona  kopu³a
pancerna

�  APK  nr  232:
kilka  trafieñ  w
�cianê  tyln¹  i
przelotniê

�  OPPK  nr  236:
wysadzona  kopu³a
pancerna  i  szyb
peryskopu

�  PDOT  nr  237:  jedyny  z  bardzo  licznymi
�ladami trafieñ, g³ównie w �cianê tyln¹ i przelotniê

�  OPPK  nr  238:  trochê  �ladów  po  ostrzale  z
broni ma³okalibrowej i ew. z dzia³ka 37mm

W  tych,  jak  równie¿  w  pozosta³ych  obiektach
strzelnice s¹ wysadzone,  odstrzelone s¹ tam pancerze
zestawów DOT4. Pancerze zestawów £17 i NPS3
z regu³y ocala³y.

  Poniewa¿  g³ówne  niemieckie  si³y  obesz³y
pozycjê,  w  dniu  22  czerwca  potyczki  mog³y  mieæ
miejsce  tylko  z  oddzia³ami  rozpoznawczymi  czy  z
kolumnami transportowymi wroga. Znane przyk³ady
dowodz¹,  ¿e  22  czerwca  Niemcy  mogli  spokojnie
ograniczyæ siê do blokowania punktów oporu i ataku
na  pojedyncze  schrony  bojowe.  Bezpo�rednie  ataki
prowadzono  23  �  24  czerwca  gdy  g³ówne  si³y
uderzeniowe  by³y  ju¿  daleko  na  wschodzie  i
rozpoczyna³o  siê  oczyszczanie  zajêtego
terytorium(43).Wspomnienia  oraz  zebrane  materia³y
dowodz¹,  i¿  opór  stawia³y  tylko  odosobnione
schrony. Garnizony pozosta³ych obiektów porzuci³y
swoje pozycje bez walki  i wycofa³y  siê na wschód.
Porzucone  uzbrojenie  i  czê�æ  amunicji  wywie�li
Niemcy. Niemniej do tej pory w okolicach schronów
mo¿na odnale�æ radzieck¹ amunicjê, g³ównie pociski
45mm.  Jak  to  zwykle  bywa,  saperzy  wysadzali

PO Lisznia

OPPK nr 206.
Efekt bezpo�redniego ostrza³u artyleryjskiego ogniem na wprost. Pancerze DOT4 i

NPS3 sa poprzebijane i uszkodzone.
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niewypa³y bezpo�rednio
w  kazamatach
schronów,  najczê�ciej
robiono to w schronie nr
241  gdzie  do  dzi�
czasami  detonuje  siê
znalezione niewybuchy,
a  obiekt  ulega  przez  to
coraz  wiêkszej
dewastacji.

  Punkt  oporu
Morozowicze
znajdowa³ siê na lewym
skrzydle  pasa  natarcia
niemieckiej  299  DP.
Naturalnie,  dowództwo
dywizji  nie  mog³o
dopu�ciæ  do  gro�by
ataku  od  strony  punktu
oporu  na  ty³y  i  flanki
swojej  jednostki  tym
bardziej, i¿ s¹siednia 168
DP  w  pierwszym  dniu
wojny  pozostawa³a  w
rezerwie i nie przekracza³a granicy, wysuwaj¹c tylko
ubezpieczenia  na  liniê  Zachodniego  Bugu.  Dlatego
punkt  oporu  musia³  byæ  przynajmniej  otoczony.
Mieszkañcy wsi wspominaj¹, i¿ w pierwszych dniach
wojny  walk  w  okolicach  nie  by³o  a  ¿o³nierze  po
prostu  siedzieli w  schronach. Potem za³ogi  uciek³y,
ale  po  up³ywie  doby  znowu  powróci³y  na  swoje
pozycje. Przez ten czas ch³opi zd¹¿yli wzbogaciæ siê
co nieco na pozostawionym maj¹tku wojskowym co
doprowadzi³o do konfliktów miêdzy wojskowymi  a
mieszkañcami  wsi  i  skutkowa³o  nawet  paleniem
domów  przez  czerwonoarmistów.  Po  1  2  dniach
garnizony  zaczê³y  wynosiæ  siê  na  dobre.
Szczegó³owego  przebiegu  wydarzeñ  nie  uda³o  siê
ustaliæ choæ we wspomnieniach przewijaj¹ siê relacje
z  walk  na  schronach  co  z  kolei  potwierdzaj¹
oglêdziny  obiektów.  Mo¿na  za³o¿yæ,  ¿e  po
zakoñczonym  rozpoznaniu  �ci¹gniêto  w  okolice
punktu oporu grupy szturmowe i artyleriê. W walce
ze schronami stosowano dzia³a kalibru od 37mm do
75mm, w tym dzia³a przeciwpancerne. �lady ostrza³u
tego  typu  broni¹ widniej¹  na  pancerzach  i  �cianach
schronów. �lady walk nosz¹ PPK nr 212, OPDOT nr
216, OPPK nr 217 i 219, PDOT nr 222, OPDOT nr
223 i APK nr 225. W walce z za³ogami u¿uto gazów
lub  granatów  dymnych.  Znane  s¹  rezultaty
stosowania  granatów  dymnych;  w  relacjach
mieszkañców pojawia siê w¹tek wytrucia gazem 27
ludzi � najprawdopodobniej chodzi o pó³kaponierê nr

212. Jedyny ocala³y ¿o³nierz prze¿y³ tylko dlatego, ¿e
zawin¹³  siê  w  mokre  koce.  Po  zakoñczeniu  walk
cz³owiek  ten  ukrywa³  siê  we  wsi  i  tam  ju¿  potem
pozosta³.

  PO  Lisznia  znajdowa³  siê  na  osi  ataku
niemieckiej  299  DP  i  z  tego  wzglêdu  zosta³
zaatakowany  ju¿  rankiem  22  czerwca.  Szturm
poszczególnych  schronów  rozpocz¹³  siê  oko³o
godziny 8  rano. G³ówne si³y 299 DP obesz³y punkt
oporu  wykorzystuj¹c  jego  odizolowane  po³o¿enie.
Dywizja  powoli  posuwa³a  siê  w  kierunku  stacji
Janiewicze (Яневичи)  podczas  gdy  jej  szybkie
zwiadowcze  pododdzia³y  zmotoryzowane  gna³y
wg³¹b radzieckiego terytorium(44).

  Istnieje pisemna  relacja dotycz¹ca przebiegu
walk  na  tym  punkcie  oporu.  Jest  to  opowiadanie
�Trwali  a¿  do  �mierci�  autorstwa  gwardzisty,
porucznika  rezerwy  I.D.  Etka³o („Стояли
насмерть”,  И.Д.  Эткало).  Niestety,  nie  mamy
informacji co do tego czy opowiadanie oparte jest na
faktach  i  czy  przytaczane  tam  nazwiska  s¹
prawdziwe. Porównanie historii opisanej w opowie�ci
z dostêpnymi dokumentami oraz relacjami lokalnych
mieszkañców, poza drobnymi szczegó³ami, zdaje siê
potwierdzaæ  jego ogóln¹ prawdziwo�æ. Na przyk³ad
wzmiankowany  jest  tam  kontratak  96  pp w  rejonie
punktu oporu i walki obronne piechoty na przestrzeni
tygodnia  czasu.  Inni  badacze  nie  potwierdzaj¹  tych

PO Lisznia

OPPK nr 206.
Pancerz zestawu NPS3 uszkodzony od wybuchów i uderzeñ pocisków.



57

faktów, co wiêcej, 96 pp aktywnie dzia³a³ w okolicach
U�ci³ugu(45).

  Bój  ze  schronami  bojowymi  tego  punktu
oporu ci¹gn¹³ siê przez oko³o 10 dni a walki nosi³y tu
wyj¹tkowo  zaciêty  charakter.  W  opowiadaniu
przewijaj¹  siê  nazwy  niektórych  obiektów,  np.
pó³kaponiera  artyleryjska    �Gro�ny� (Грозный)  i
inne  schrony  bojowe,  takie  jak  �Siewkowiec�
(Кулик),  �Têczowy� (Радужный)  i  �Bezimienny�
(Безымянный).  Padaj¹  te¿  nazwiska  ¿o³nierzy  i
dowódców  ze  sk³adu  146  batalionu.  Za³og¹
�Gro�nego�  dowodzi³  podporucznik  Inoziemcew
(Иноземцев), �Siewkowcem�  chor¹¿y  Kopaczow
(Копачов)  a  po  jego  �mierci  Iwan  Go³owaszow
(Иван Головашов)(46).
  �Gro�ny�  to  APK  nr  204,  �Têczowy�  i
�Bezimienny�  to  najprawdopodobniej  OPDOT  nr
205 i OPPK nr 206. W opowiadaniu jest mowa o tym,
i¿ po zaciêtych walkach uzbrojenie nie nadawa³o siê
siê  ju¿  do  u¿ytku,  ambrazury  by³y  pouszkadzane  a
dalsz¹ walkê nieliczni ¿ywi jeszcze cz³onkowie za³óg
kontynuowali  za  pomoc¹  broni  osobistej.  Po
wyczerpaniu  wszelkich  mo¿liwo�ci  dalszej  walki,
ca³kowicie  odciêci,  ostatni  ¿o³nierze  z  obsady
�Gro�nego� wysadzili w  powietrze  schron  niszcz¹c
ca³kowicie  obiekt(47).Oglêdziny  obiektu  w  pe³ni  to
potwierdzaj¹. OPPK nr 206  i OPDOT nr 205 nosz¹
�lady zmasowanego ostrza³u, przy czym najbardziej

zniszczone s¹ �ciany frontowe
a na pancerzach widniej¹ �lady
po  uderzeniach  ró¿nych
pocisków.  Równie¿  kopu³a
pancerna  na  pó³kaponierze  nr
206  ma  oko³o  20  �ladów  po
trafieniach.

  Pó³kaponiera
artyleryjska  APK  nr  204  jest
ca³kowicie  zniszczona.
Relacje  mieszkañców
potwierdzaj¹  fakt  wysadzenia
obiektu  wraz  z  za³og¹.
Jednak¿e ich wersja wydarzeñ
wygl¹da  nieco  inaczej:
pó³kaponiera  wywiesi³a  bia³a
flagê,  ale  do  podchodz¹cych
Niemców  otworzy³  ogieñ
s¹siedni  DOT.  Po  st³umieniu
ognia  Niemcy  spêdzili  do
pó³kaponiery  ocala³ych  oraz
wziêtych do niewoli ¿o³nierzy
z innych schronów i wysadzili
ca³o�æ w powietrze. Oglêdziny

pozosta³ych  obiektów wskazuj¹,  i¿  schrony  nr  203,
208  i  209  by³y  ostrzeliwane  silnym  ogniem
artyleryjskim  wy³¹cznie  od  strony  wschodniej.  W
nieukoñczonym  PPK(u)  nr  203  ostrzelana  zosta³a

�ciana boczna  i wej�cie do przelotni. �ciana boczna
nieukoñczonego  PDOT(u)  nr  208  nosi  liczne  �lady
uderzeñ od pocisków, ale nie zosta³a przebita. Tylna
�ciana  OPDOT  nr  209  jest  dos³ownie  posiekana
ogniem,  ale  nie  ma  przy  tym  trafieñ  w  przelotniê.

PO Lisznia

OPPK nr 211.
Kopu³a pancerna produkcji polskiej, typ "6A" przebita specjalnym

³¹dunkiem saperskim detonowanym  na szczycie kopu³y.

PO Lisznia

OPPK nr 211.
Efekt przebicia kopu³y ³adunkiem saperskim.

Widok od wewn¹trz.
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Charakter uszkodzeñ dowodzi, i¿ chodzi³o tu raczej o
próbê  oddzia³ywania  psychologicznego  na  za³ogê
schronu  celem  wymuszenia  kapitulacji  ni¿  o  chêæ
ca³kowitego  zniszczenia  schronu    na  powierzchni
zewnêtrznych  �cian  nie  zosta³o  ani  jednego    ca³ego
kawa³ka,  ale  nie ma  ¿adnych  g³êbokich  uszkodzeñ.
Pozosta³e �ciany tak¿e nie nosz¹ �ladów uszkodzeñ.
Pó³kaponiery  OPPK  nr  210  i  211  nie  by³y  silnie
ostrzeliwane,  ale  ich  kopu³y  pancerne  maj¹
pozosta³o�ci po trafieniach. Kopu³a na OPPK nr 210
ma  �lady  uderzeñ  amunicj¹  przeciwpancern¹
natomiast  kopu³a na OPPK nr 211 ma przebicia  od
saperskich  ³adunków  wybuchowych.  Liczne  �lady
uderzeñ  pocisków  ma  PDOT  nr  201,  w  tym
bezpo�rednio w ambrazury. Lokalne relacje mówi¹ o
tym, i¿ w czasie ataku na schron Niemcy u¿ywali w
charakterze  os³ony  zak³adników  wziêtych  spo�ród
okolicznych  mieszkañców.  Atak  siê  nie  powiód³  i
czê�æ  zak³adników  zosta³a  rozstrzelana.  Cia³a
licznych  poleg³ych  d³ugo  le¿a³y  we  wnêtrzach
schronów  i w  okopach  ko³o  nich.  Po  jakim�  czasie
pochowano je a pod koniec lat 40tych i na pocz¹tku
50tych przeniesiono na lokalny cmentarz.

Dzia³ania artylerii rejonu umocnionego
  Oddzielnie  nale¿y  wspomnieæ  o  dzia³aniach
artylerii w czasie walk 22 i 23 czerwca 1941 roku. Jak

ju¿  wspomnieli�my  w
sk³ad  jednostek  rejonu
umocnionego
wchodzi³y  dwa
samodzielne dywizjony
artylerii  �  nr  85  i  92  �
posiadaj¹ce  na
wyposa¿eniu,
odpowiednio,  dzia³a
107mm  i  haubice
152mm(48).
Podstawowym
zadaniem  baterii
artyleryjskich  tych
dywizjonów  by³o
udzielanie
bezpo�redniego
wsparcia  ogniowego
wêz³om  obrony RU, w
szczególno�ci  za�
niszczenie  celów
znajduj¹cych  siê  na
przedpolu  fortyfikacji
sta³ych  w  tym  przede
wszystkim  dzia³

strzelaj¹cych  ogniem  bezpo�rednim.  Obserwatorzy
artyleryjscy  ulokowani  byli  na  punktach  oporu,  ale
poza  schronami  bojowymi.  I  w³a�nie  ogieñ  tych
dywizjonów  powinien  chroniæ  obiekty  punktów
oporu  przed  bezpo�rednim  szturmem  z
wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i dzia³(49).

  Przyk³adem dzia³añ bojowych jednej z baterii
92go  dywizjonu  artylerii  jest  opis  pochodz¹cy  z
ksi¹¿ki W.S.  Pietrowa,  ówczesnego  podporucznika,
dowodz¹cego  bateri¹  152mm  haubic.  92  dywizjon
rozlokowany by³ we wsi Zimno (Зимно) na po³udnie
od  W³odzimierzaWo³yñskiego.  Po  og³oszeniu
alarmu bojowego  rankiem 22 czerwca,    baterie pod
ogniem  wyprowadzono  z  miejsca  dyslokacji  i  po
otrzymaniu  rozkazów  przemieszczono  na
wyznaczone  stanowiska  bojowe.  Bateria,  w  której
s³u¿y³  ppor.  Pietrow  zajê³a  stanowiska  o  godzinie
07:50  w  odleg³o�ci  34  km  na  wschód  od  PO
Chotiaczów. Bateria  by³a  ju¿  ostrzeliwana w  czasie
przemarszu  na  pozycje.  Na  miejscu  otrzymano
koordynaty  celów  i  bateria  przygotowywa³a  siê  do
otwarcia  ognia.  O  godzinie  08:30  nadszed³  rozkaz
opuszczenia  pozycji  w  zwi¹zku  z  czym  nie
rozpoczêto strzelania. O godzinie 09:30 bateria zajê³a
stanowiska  w  rejonie  Nowosió³ek.  Oko³o  10:15,
znowu nie otworzywszy ognia, bateria opu�ci³a now¹
pozycjê  i  po³¹czy³a  siê  z  pozosta³ymi  bateriami
dywizjonu. Wydaje siê to wrêcz nieprawdopodobne,

PO Chotiaczów

OPPK nr 135. Stanowisko DOT4.
Rezultat bezpo�redniego ostrza³u artyleryjskiego.
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ale  faktem  jest,  i¿
wed³ug  oceny
dowództwa atak móg³
mieæ  charakter
prowokacji  i  dlatego
zdecydowano  aby
artyleriê
wyprowadziæ  za
W³odzimierz
Wo³yñski  celem
unikniêcia  eskalacji
konfliktu.  Wed³ug
danych  z  godziny
10:15  �  10:30
otrzymano  wtedy
wiadomo�æ,  ¿e  czê�æ
fortyfikacji  ko³o
Poromowa  i M³ynisk
(Млынск)  zosta³a
zniszczona  przez
niemieck¹  artyleriê
strzelaj¹c¹  ogniem
bezpo�rednim(50).

  Zaraz  po  tym
jak  baterie  zajê³y
pozycjê  wyczekuj¹c¹
na wschód od W³odzimierzaWo³yñskiego nadszed³
rozkaz z dowództwa: zaj¹æ stanowiska bojowe 6 km
na  po³udniowyzachód  od  wsi  Zimno  i  otworzyæ
ogieñ.  O  11:55  bateria  rozlokowa³a  siê  na  nowych
pozycjach.  Z  tego  dopiero  miejsca,    jako  g³ówny
kierunek  ognia  przyjmuj¹c  strefê  miêdzy  punktami
oporu Janów i Poromów, bateria otworzy³a ogieñ(51).
Przez  nastêpne  10  godzin  bateria,  nie  zmieniaj¹c
stanowiska,    strzela³a  w  ró¿nych  kierunkach.  W
szczególno�ci  bateria  ostrzeliwa³a  cele  w  rejonie
Janowa,  Bortnowa,  Poromowa  i Morozowicz, most
kolejowy  na  zachodnim  Bugu  pod  Ulwówkiem
(Ульвувек)a  tak¿e,  po  godzinie  17tej,  strzela³a  na
ty³y w³asnych wojsk na po³udnie od W³odzimierza
Wo³yñskiego, w rejon za Sielcem. W ten rejon, ko³o
wsi  Chmielew (Хмелев) i  Biskupicze  Ruskie
(Бискупче Русские) strzela³y wszystkie baterie 92go
dywizjonu  gdy¿  pojawi³y  siê  tam  zmotoryzowane
jednostki  rozpoznawcze  niemieckiej  299  DP,  które
oko³o godziny 19tej zajê³y stacjê Iwanicze. Miêdzy
godzin¹  20  a  20:30  na  stanowiska  baterii
uszkodzonym samochodem dotar³ dowódca kolumny
zaopatrzenia i zameldowa³, ¿e magazyny dywizjonu
we  W³odzimierzuWo³yñskim  oraz  we  wsi  Zimno
zosta³y  zajête  przez  przeciwnika.  Dostawy
zaopatrzenia zosta³y przerwane. Od godziny 21:22 do
22 bateria ogniem na wprost odpiera³a atak kolumny

pancernej  wroga,  który  wyszed³  na  jej  pozycjê(52).
Autor  nie  podaje  dok³adnie  ile  w  dniu  22  czerwca
zu¿yto amunicji, ale z tekstu mo¿na wywnioskowaæ,
¿e w tym czasie wystrzelono oko³o 1.200 pocisków,
wliczaj¹c  w  to  zapas  nienaruszalny.  Bateria  ju¿  od
godziny  21:15  otrzymywa³a  kilkakrotnie  rozkaz
opuszczenia  zajmowanej  pozycji,  ale  poleceñ  nie
wykonano  w  zwi¹zku  z  atakiem  czo³gów
przeciwnika. Nastêpnie wyja�ni³o siê, ¿e dowództwo
wyda³o  taki  rozkaz  znacznie  pó�niej,  natomiast
bateriê starali siê odwo³aæ ze stanowisk podpiêci do
linii ³¹czno�ci Niemcy.

  Baterie zebra³y siê w ca³o�æ oko³o godziny 23
w rejonie na po³udniowyzachód od wsi Zimno gdzie
dowódca zebra³ oficerów i wyja�ni³ sytuacjê. Wed³ug
posiadanych przez niego informacji, niemiecka grupa
pancerna,  która  przedar³a  siê  od  M³ynisk  na
Grochów,  czê�ci¹  si³  skrêci³a  na  W³odzimierz
Wo³yñski i po walce z 85 dywizjonem artylerii ppanc
(протитанковый артдивизион  (ПТАД))  zajê³a
miasto.  Oskrzydlone  pu³ki  87  DS  cofnê³y  siê  pod
bezpo�redni¹  os³onê  batalionowych wêz³ów  obrony
w  stronê  U�ci³ugu.  Od  godziny  20tej  nie  by³o  ju¿
³¹czno�ci  z  87  DS,  sztabem  WWRU  ani  z
dowództwem artylerii. W zwi¹zku z tym, i¿ jednostka
znalaz³a  siê  faktycznie  w  okr¹¿eniu  oraz  wobec
ca³kowitego wyczerpania zapasów paliwa i amunicji

PO Morozowicze

OPPK nr 223.
Widok na ambrazury ostrzelane artyleryjskim ogniem na wprost.
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na  rozkaz  dowódcy  dywizjonu  pozostawiono
uzbrojenie  i  wyposa¿enie.  Personel  zdemontowa³
optykê  z  dzia³,    zniszczy³  agregaty  i  podpaliwszy
ci¹gniki  artyleryjskie  i  ciê¿arówki  o  pó³nocy
wyruszy³  pieszo  staraj¹c  siê  obej�æ  W³odzimierz
Wo³yñski. Rankiem 23 czerwca artylerzy�ci w walce
przedarli siê przez wschodnie przedmie�cia miasta  i
wycofali siê w kierunku na Kowel(53).

Podsumowanie
  W³odzimierskoWo³yñski  RU  by³  jednym  z
typowych rejonów umocnionych nowego programu,
jakie  budowano  w  latach  1940  �  1941  na  nowej
granicy  zachodniej  Zwi¹zku  Radzieckiego.
Charakterystyka geograficzna miejsca lokalizacji, jak
równie¿  po³o¿enie  batalionowych  wêz³ów  obrony
wzglêdem  granicy  nie  ró¿ni³y  siê  wiele  od  innych
rejonów  umocnionych.  Cech¹  szczególn¹  nowych
rejonów  umocnionych  by³o  to,  i¿  ogólne  zasady
rozmieszczania  obiektów  fortyfikacji  sta³ych  z
uwzglêdnieniem warunków geograficznych by³y nie
tylko  przemy�lane  i  opracowane  pod  k¹tem
teoretycznym,  ale  i  stosowane w  praktyce w  czasie
masowych prac budowlanych w ramach programu z
1938 roku.

  Obiekty  fortyfikacji  sta³ych  budowanie  na
terenie  WWRU  by³y  odzwierciedleniem  typowych

projektów
przygotowanych  przez
biuro  projektowe
Zarz¹du  Wojskowo
In¿ynieryjnego  Armii
Czerwonej.  Takie
same  DOTy,
pó³kaponiery  czy
schrony  obserwacyjne
budowano  wzd³u¿
ca³ej  zachodniej
granicy  ZSRR  i  na
Dalekim  Wschodzie.
Nieznaczne  ró¿nice  z
regu³y dotyczy³y tylko
rozk³adu  pomieszczeñ
wewn¹trz  czy  te¿
pojedynczych
elementów.  Istnia³o
dostatecznie  du¿o
typowych  projektów,
posiada³y  ró¿ne
warianty
rozmieszczenia
uzbrojenia, kierowania

ogniem  czy  rozplanowania  izb  bojowych.  Obfito�æ
typów  pozwala³a  na  dostosowanie  istniej¹cych
rodzajów  schronów  bojowych  do  ich  zadañ
taktycznych  i  specyfiki  terenu  oraz  na  unikniêcie
szablonowych  decyzji.  Unikano  tym  samym  straty
czasu na projektowanie indywidualnych rozwi¹zañ.

  Ró¿norodne  typy  fortyfikacji  sta³ych,  które
znalaz³y  zastosowanie  na  WWRU,  z  pewno�ci¹
ca³kowicie  odpowiada³y  wymogom  nowoczesnego
pola  walki.  Uzbrojenie  dobrze  chronione
przyzwoitymi  pancerzami,  solidna,  ¿elbetonowa
warstwa  ochronna,  kopu³y  pancerne,  niezale¿ne
urz¹dzenia filtruj¹ce i generatory pr¹du � wszystko to
pozwala³o na aktywn¹ i d³ug¹ obronê. By³o to jednak
mo¿liwe tylko przy zachowaniu pewnych za³o¿eñ, z
których  podstawowym  by³o  stworzenie  jednolitego
systemu  ognia  zapewniaj¹cego  wspó³dzia³anie
schronów  bojowych  w  ramach  punktu  oporu.
Chodzi³o  tu  szczególnie  o wzajemne  ubezpieczanie
siê s¹siednich schronów za pomoc¹ ognia karabinów
maszynowych i artylerii,  jak równie¿ ochronê przed
bezpo�rednimi atakami artylerii wroga strzelaj¹cej na
wprost, czy te¿ atakami grup szturmowych. Poza tym
obrona    punktu  oporu  nie  polega³a  wy³¹cznie  na
walce  schronów  bojowych.  Skuteczn¹  obronê
ka¿dego punktu oporu mia³y  zapewniæ:  fortyfikacje
sta³e  za  pomoc¹  swoich  stacjonarnych  �rodków
ogniowych, pododdzia³y piechoty zajmuj¹ce pozycje

PO U�ci³ug

OPPK nr 117.
Na �cianie frontowej widoczne �lady po uderzeniach pocisków.
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polowe  i  u¿ywaj¹ce
swoich  etatowych
�rodków  obrony,
dzia³a
107mm/152mm
samodzielnych
dywizjonów
artylerii
przydzielonych  do
rejonu umocnionego
i  zajmuj¹cych
stanowiska ogniowe
510  km  za  lini¹
umocnieñ. Podstawê
obrony  stanowi³y
sta³e  schrony
bojowe.  Artyleria
samodzielnych
dywizjonów
powinna  by³a
strzelaæ  ogniem
zaporowym  lub
kontrbateryjnym  do
celów  wskazanych
przez  obserwatorów
znajduj¹cych  siê  na
punktach  oporu,  raziæ  wrog¹  artyleriê  i  pojazdy
mechaniczne  wysuniête  celem  ra¿enia  schronów
bojowych.  Piechota  zajmuj¹ca  stanowiska  miêdzy
sta³ymi schronami powinna odpieraæ ataki piechoty i
grup  szturmowych  przeciwnika,  kontratakowaæ  i
wszelkimi  sposobami  wspomagaæ  trwa³¹  obronê
punktu  oporu.  Tak  powinno  by³o  byæ.  Niestety,  w
czerwcu  1941  roku,  walka  o  punkty  oporu
prowadzona by³a w zupe³nie odmiennych warunkach.

  Po  pierwsze,  wed³ug  stanu  na  22  czerwca
1941  roku,  nie  istnia³  ¿aden  spójny  system
batalionowych wêz³ów obrony rejonu umocnionego.
Z  25  punktów  oporu  zgrupowanych  w  7  wêz³ach
batalionowych wybudowano  tylko 8 �  to 1/3 planu.
Te  8  wybudowanych  punktów  oporu  nie  tworzy³o
ci¹g³ej  linii  obrony.  PO  Janów  i  PO  Lisznia  by³y
izolowane z powodu znacznego oddalenia od innych
punktów  oporu  a  PO Morozowicze,  ze wzglêdu  na
ukszta³towanie  terenu,  móg³  byæ  ³atwo  odciêty  od
s¹siedniego  PO Michale.  Po³udniowa  rubie¿  rejonu
umocnionego w ogóle jeszcze nie istnia³a.

  Po drugie, w wybudowanych punktach oporu
wiele schronów nie by³o gotowych. Czê�æ obiektów
by³a  we  wczesnej  fazie  budowy;  przygotowywano
dopiero  wykopy  i  wylewano  fundamenty.  30  z
odnalezionych  118  obiektów  nie  posiada³o
niektórych  lub  ¿adnych  pancerzy  oraz  nie  mia³y

zamontowanego ¿adnego wyposa¿enia, w tym drzwi,
systemów  wentylacji (фильтровентиляционная
установка  ФВУ) , itp. Czê�æ wyposa¿enia by³a na
miejscu  w  drewnianych  stela¿ach,  czekaj¹c  na
stwardnienie �wie¿ej wylewki betonowej, co zgodnie
z  przepisami  mia³o  trwaæ  28  dni.  W  wiêkszo�ci
pozosta³ych  schronów  bojowych  zainstalowana
pancerze skrzyniowe, ale proces monta¿u uzbrojenia
nie  by³  zakoñczony.  Bardzo  niewielka  liczba
schronów ma jakiekolwiek �lady po instalacji wodno
kanalizacyjnej,  elektrycznej,  wentylacyjnej  czy
³¹czno�ciowej.  Nierzadko  zamiast  dwóch  czerpni
powietrza montowanych w przelotni znajdowa³a siê
tam  tylko  jedna,  a  pusty  otwór  technologiczny,
bywa³o,  prowadzi³  do  izby  bojowej.  Tylko
pojedyncze schrony mia³y zamontowany zestaw PZ
39  do  obrony wej�cia. W  efekcie  prawie wszystkie
obiekty  posiada³y w  przelotni  lub  przy wej�ciu  23
niczym nie bronione strzelnice.

  Po  trzecie,  obsadê  stanowisk  polowych
powinny  by³y  zapewniæ  trzy  pu³ki  piechoty  z
niepe³nego  sk³adu  87  Dywizji  Strzeleckiej
(ukompletowanej  w  68%),  która  rozkwaterowana
by³a  na  peryferiach  W³odzimierzaWo³yñskiego.
Wojska  te mia³y  zabezpieczyæ mniej  wiêcej  40km
odcinek granicy. W  trakcie walk nie by³y  jednak w

KamienieckoPodolski RU

Pó³kaponiera artyleryjska z 1939 r. Zestaw DOT4 w komplecie z pancerzem.
Widoczne s¹ jeszcze �lady oryginalnego malowania.
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stanie  wype³niæ  zadania  zgodnie  z  planem  os³ony
granicy.

  W  praktyce  obrona  rejonu  umocnionego
opiera³a  siê  wy³¹cznie  na  garnizonach  punktów
oporu.  Z  powodu  braków  w  uzbrojeniu  nie  mo¿na
by³o  spe³niæ  za³o¿eñ  projektowych  polegaj¹cych  na
wspó³dzia³aniu ogniowym s¹siednich punktów oporu
czy nawet poszczególnych schronów w ramach tego
samego punktu oporu.

  W  momencie  gdy  rozpoczê³y  siê  dzia³ania
bojowe  7  APK,  1  ADOT,  3  OPPK,  9  PPK(u)  i  2
PDOT(u)  nie  posiada³o  etatowego  uzbrojenia.  1
OPDOT i 1 PDOT mia³y niepe³ne uzbrojenie. ¯aden
z  odnalezionych  schronów  obserwacyjnych  NP  nie
posiada³ wyposa¿enia. Wsze�ciu z o�miu zbadanych
punktów  oporu  uzbrojenia  nie  mia³y  1  lub  2
pó³kaponiery  artyleryjskie.  A  przecie¿  to  te
pó³kaponiery powinny swoimi dzia³ami 76mm kryæ
podej�cia do punktów oporu i odstêpy miêdzy nimi.
Brak tego typu uzbrojenia w istotny sposób zak³óca³
wspó³dzia³anie w batalionowych wêz³ach  oporu. W
praktyce odcinek pomiêdzy dwoma punktami oporu
by³  zabezpieczany  przez  jedn¹  pó³kaponierê
artyleryjsk¹ zamiast dwóch. Do tego dochodzi fakt, i¿
tam  gdzie  w  niektórych  schronach  zamontowano
pancerze  skrzyniowe,  prawdopodobnie  nie  by³o
uzbrojenia. Na przyk³ad w APK nr 109 i 147 w jednej

z  dwóch  izb
bojowych  nie
zamontowano  ani  nie
zabetonowano zrzutni
³usek.
Niewykluczone, ¿e w
tych  pó³kaponierach
osadzono  tylko  po
jednym dziale 76mm.
Trwa³ej  obronie  nie
sprzyja³o  i  to,  ¿e
wszystkie  co  do
jednego  jednoizbowe
schrony  uproszczone,
zarówno  do  ognia
czo³owego  jak  i
bocznego,  nie
posiada³y
przewidzianego
etatem uzbrojenia. Ich
rola w systemie ognia
by³a  bardzo  istotna:
przestrzeliwanie
martwych pól, obrona
podej�æ do wiêkszych
obiektów,  obrona

skrzyde³. Nie posiadaj¹c zainstalowanych pancerzy i
maj¹c szerokie otwory strzelnicze te ma³e schrony nie
by³y w stanie d³ugo walczyæ. Znaczna ich czê�æ nie
ma  �ladów  ostrza³u  co  dowodzi,  i¿  nawet  nie  by³y
obsadzone przez naszych ¿o³nierzy. Wiele schronów
nie posiada³o nasypów ochronnych, czê�æ znajdowa³a
siê  jeszcze  w  wykopach  i  by³a  zas³oniêta  zwa³ami
ziemi.

  Oczywi�cie masa tych wszystkich niedoróbek
w  znacznym  stopniu  obni¿a³a  warto�æ  bojow¹
punktów oporu. Do tego dochodzi³y niepe³ne obsady,
niedostatek  amunicji  oraz  brak  rozbudowanych
pozycji  polowych  gdy¿  wszystkie  si³y  rzucono  na
front robót na przedpolu. Relacje mówi¹ o gotowo�ci
obiektów  przedpola  w  granicach  8090%,    ale  w
wiêkszo�ci  zosta³y  one  zajête  przez  Niemców
rankiem  22  czerwca,  zanim  jeszcze  zd¹¿yli  je
obsadziæ radzieccy ¿o³nierze.

  Wszystkie te czynniki przyczyni³y siê do tego,
¿e obrona punktów oporu szybko przekszta³ci³a siê w
bój  o  pojedyncze  schrony  bojowe.  Oglêdziny
poszczególnych  obiektów  dowiod³y,  ¿e  najbardziej
ucierpia³y  od  ognia  artylerii  i  dzia³añ  grup
szturmowych  te  pó³kaponiery,  które  stanowi³y
przedni  pas  obrony,  broni¹c  dostêpu  do  skrzyde³  i
przestrzeni wewn¹trz punktów oporu. Gdy tylko ich
opór  ustawa³,  blokowanie  i  niszczenie  pozosta³ych

PO Janów

APK nr 147.
Skrzynie pancerza zestawu £17 ods³oniêta w czasie wybuchu, który zniszczy³ beton.
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schronów  by³o
tylko  kwesti¹
czasu.

Izolowane
obiekty,  w
szczególno�ci
pó³kaponiery, nie
maj¹c  wsparcia
s¹siadów  nie
mia³y  szans  w
starciu z grupami
saperów;  nie
mog³a  ich
uratowaæ  ani
broñ  ani  gruby
beton.  Przebieg
dzia³añ bojowych
w  rejonach
umocnionych  na
nowej  granicy
pañstwowej  w
pe³ni  ten  fakt
potwierdza.
Niemieccy
artylerzy�ci,
saperzy  i
¿o³nierze  grup  szturmowych  posiadali  ogromne
do�wiadczenie  wyniesione  z  walk  toczonych  przy
zdobywaniu  ró¿nych  fortyfikacji  sta³ych  w  Polsce,
Francji, Belgii i Holandii. Ponadto, od 1938 roku do
wiosny 1941 roku specjali�ci Wehrmachtu prowadzili
systematyczne  badania  wszystkich  rejonów
umocnionych,  sta³ych  i  ufortyfikowanych  pozycji  i
schronów  bojowych  znajduj¹cych  siê  na  terenach
anektowanych  i  okupowanych.  Na  potê¿nych
czeskich  i  francuskich  fortyfikacjach
przeprowadzano  próby  maj¹ce  okre�liæ  ich
wytrzyma³o�æ  na  ogieñ  ró¿nego  rodzaju  artylerii,
która by³a wtedy na wyposa¿eniu armii niemieckiej.
Próby te dowiod³y szczególnej przydatno�ci do walk
z  fortyfikacjami  dzia³  przeciwlotniczych  kalibru
88mm, które, zdawa³oby siê, w ogóle nie nadawa³y
siê do tego celu. Znakomite w³a�ciwo�ci techniczne i
odpowiednie zastosowanie taktyczne tego dzia³a jak
równie¿  ocena  jego  efektywno�ci  we  wszystkich
kampaniach  �  pocz¹wszy  od  wojny  domowej  w
Hiszpanii w latach 193639 � uczyni³y zeñ postrach
czo³gistów  i  za³óg  fortyfikacji.  Pocisk
przeciwpancerny,  wystrzelony  z  88mm  dzia³a  z
odleg³o�ci  1000  �  1500  metrów  przebija³  ka¿dy  z
pancerzy  instalowanych  w  radzieckich  schronach
bojowych. Kilka  celnych  strza³ów niszczy³o  kopu³ê

pancern¹  a  kilkadziesi¹t  trafieñ  przebija³o
pó³torametrow¹ ¿elbetonow¹ �cianê.

  Tego  typu  badania,  a  tak¿e  analiza
do�wiadczeñ  wyniesionych  z  dzia³añ  bojowych
skutkowa³y  opracowaniem  odpowiedniej  taktyki
walki  z  obiektami  fortyfikacji  sta³ych.  Przyk³ady
skuteczno�ci  tej  taktyki  opisane  s¹  w  �Denkschrift
uber die Russisze Landesbefestigung� a ich dowodem
jest stan zachowania wielu radzieckich schronów.

  Nale¿y  te¿  dodaæ,  i¿  grupy  szturmowe
wykorzystywa³y  pewne  osobliwo�ci  konstrukcyjne
schronów.    Na  przyk³ad  w  przelotni  znajdowa³  siê
otwór studni, w który spuszczano w¹¿ do wybierania
zawarto�ci  zbiornika  szamba.  W  niektórych
schronach  otwór  by³  wysadzony  co  skutkowa³o
przebiciem pod³ogi w przelotni i otwiera³o drogê do
pomieszczeñ wewnêtrznych. W ¿adnym ze schronów
otwór  antenowy  wyprowadzony  ze  stanowiska
dowódcy  nie  by³  zaopatrzony  w  rurê  os³onow¹  a
pusty otwór  technologiczny  idealnie nadawa³ siê do
wrzucenia granatu czy ³adunku wybuchowego. Jego
eksplozja czêsto prowadzi³a do zniszczenia ok³adziny
przeciwod³amkowej  w  suficie  pomieszczenia.
Os³onowa rura peryskopu zostawa³a przy tym czêsto
nietkniêta. Szturmuj¹cym u³atwia³y te¿ zadanie s³abe
miejsca  w  konstrukcji  radzieckich  schronów

PO Morozowicze

APK nr 213, boczna izba bojowa.
Zachowana podstawa zestawu NPS3 dla  7,62mm ckmu Maksim wz. 1910.
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bojowych,  szczególnie  tych  nieukoñczonych.
Niektóre  z  tych  �s³abo�ci�  wynika³y  z  samych
za³o¿eñ konstrukcyjnych,  inne z kolei by³y efektem
s³abej  jako�ci  betonowania.  Praktycznie  wszystkie
radzieckie  schrony  na  nowej  granicy  cechuje  niska
jako�æ  wewnêtrznych  �cian  dzia³owych.  Z  regu³y
tylko  zewnêtrzne  �ciany  s¹  dobrze  wylane  gêst¹
wylewk¹ betonow¹. �ciany wewnêtrzne s¹ nierówne
i obfituj¹ w niedolewki i dziury, niekiedy za� zamiast
betonu wystêpuje mieszanina pot³uczonych kamieni i
rzadkiego  cementu.  Ponadto  w  wielu  schronach
niektóre  �ciany  wewnêtrzne  nie  by³y  budowane
razem z g³ówn¹ bry³¹ obiektu a zwyczajnie stawiane
pó�niej w ju¿ gotowym schronie. Nie by³oby to byæ
mo¿e problemem gdyby  takie �cianki  ³¹czy³y siê ze
zbrojeniem g³ównych  �cian. Czêsto  jednak  ³¹czenia
by³y  s³abe,  �cianki  dzia³owe wpuszczano w  p³ytkie
wypusty �cianach bocznych i nawet nie doci¹gano ich
do  sufitu.  Ka¿dy  wstrz¹s  powodowa³  chwianie  siê
takiej konstrukcji  a przy wewnêtrznych eksplozjach
�cianki po prostu pada³y, przygniataj¹c znajduj¹cych
siê w pomieszczeniach ludzi. Szczególnie �cierpia³�
na  takie  przypad³o�ci  jeden  z  typowych  PDOTów,
masowo budowany nie  tylko na  zachodniej  granicy
ZSRR ale tak¿e i na Dalekim Wschodzie(54).

  Dzia³aj¹c  w  takich  a  nie  innych  warunkach
obroñcy WWRU nie mogli zapewniæ d³ugotrwa³ej  i
efektywnej  obrony  powierzonych  im  fortyfikacji.
Niemniej  zwyciêstwo  nie  przysz³o  wrogowi  ³atwo.
Za³ogi  wielu  schronów  bojowych  stawi³y  wrogowi
za¿arty  opór.  Relacje  potwierdzaj¹  fakt  uporczywej
obrony  niektórych  schronów,  czasami  nawet  przez
kilka dni, podczas gdy linia frontu znajdowa³a siê ju¿
daleko na wschodzie. Ich obroñcy ca³kowicie spe³nili
swój ¿o³nierski obowi¹zek.

Autorzy  sk³adaj¹  g³êbokie  podziêkowania  W.I.
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redagowaniu  artyku³u,  A.G.  Kuziakowi  (Kijów,
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konsultacjê, A. Ma³yszowi (Lublin, Polska) za pomoc
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