
Brzeziny, okopy w lesie Małyskie Krzaki, 1944 r.

1. Kategoria

Militaria, okopy

2. Położenie administracyjne

gm. Żarnowiec, pow. zawierciański,
woj. śląskie

3. Współrzędne

50.52943 19.84198

4. Kod w dokumentacji

Brzeziny-03-166

5. Data weryfikacji terenowej

5 marca 2016 r.

 6. Opis

Okopy z czasów drugiej wojny światowej znajdują się około 1 km na północny wschód od Brzezin, po 
dwóch stronach drogi z Łan Wielkich do Małoszyc. Istniejące tutaj umocnienia wchodziły w skład 
niemieckiego systemu fortyfikacji Stellung A2, który powstał w 1944 roku na linii biegnącej od Szczekocin 
przez Miechów, Słomniki i Bochnię aż do Nowego Sącza. Umocnienia Stellung A-2 miały w zamierzeniu 
Niemców powstrzymać lub przynajmniej opóźnić natarcie Rosjan w przypadku, gdyby udało im się 
przełamać podobną, leżącą bliżej Wisły Stellung A1.

Umocnienia były budowane w większości przez zmuszoną do pracy ludność cywilną z okolicznych wsi. 
Według zarządzeń władz okupacyjnych, w budowie miała wziąć udział cała ludność polska od 14 do 60 
roku życia. Wobec uchylania się od pracy urządzano łapanki, a schwytanych osadzano w polowych 
obozach pracy przymusowej – takie obozy były m.in. w Brzezinach, Małoszycach, Łanach Wielkich i 
Małych oraz w Żarnowcu. (…) Działania niemieckie były paraliżowane przez oddziały AK, AL, grupy 
radzieckie – niszczono sprzęt budowlany, rozpędzano robotników. Wywiad AK sporządził szczegółowe 
szkice i opisy tych umocnień wraz z propozycjami sposobu ich przekraczania*. 

Niemcy nie zdołali ukończyć fortyfikacji przed kolejną ofensywą radziecką, która ruszyła znad Wisły 12 
stycznia 1945 roku. Umocnienia Stellung A1 zostały przełamane w ciągu jednego dnia. Między 15 a 16 
stycznia to samo spotkało Stellung A2 w rejonie Miechowa i na linii Szreniawy**.

W lesie Małyskie Krzaki zachowały się dwie linie transzei pomiędzy drogą z Łan Wielkich do Małoszyc a 
Pilicą oraz okopy na zachód od tej drogi, biegnące równolegle do niej. Za nimi znajduje się jeszcze rów 
przeciwczołgowy i równoległa do niego pozycja tylna***.

7. Źródła i materiały

*Stanisław Piwowarski, Karty z dziejów okupacji i podziemia, w: Żarnowiec, szkice z dziejów, Kraków 
1998, s.122.

**Rafał Podsiadło, Historia, artykuł online na stronie stellunga2.pl, http://stellunga2.pl/historia, dost. 
11.08.2016.
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***Rafał Podsiadło, Niemieckie fortyfikacje Stellung a2 i ich przełamanie w styczniu 1945 r. na linii Raby, 
Szreniawy i Pilicy, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2014, s. 223.

8. Varia

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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