STELLUNG A2

MIECHÓW

W sierpniu 1944 roku radziecki walec wojenny
zbliżył się do brzegów Wisły. W wyniku ciężkich
walk wojska radzieckie zdobyły przyczółek pod
Baranowem Sandomierskim. Po odparciu ataków
niemieckich mających na celu zepchnięcie Rosjan
za Wisłę przyczółek się ustabilizował. Obydwie strony
przystąpiły do umacniania swoich pozycji.
Niemieckie OKH (Oberkommando des Heeres
-Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych) wydało
rozkaz budowy na terenach polskich szeregu
mocno ufortyfikowanych linii obronnych (Stellung)
od północy na południe Polski. Linie te oznaczono
odpowiednio literami od A do E, a podlinie cyframi.
W ich skład wchodziły miasta twierdze (festung),
które miały znacząco wzmacniać cały system
obronny, stanowiąc zaporę nie do przejścia.
W okolicach Miechowa znajdują się pozostałości
po wspomnianych umocnieniach linii oznaczonej
jako A2. Linie obrony składały się z licznych rowów
przeciwpancernych oraz łącznikowych, okopów,
bunkrów żelbetonowych, bunkrów drewnianoziemnych, okopanych stanowisk artyleryjskich,
a także pól minowych i zasieków. Do budowy
umocnień wykorzystywano ludność cywilną
z pobliskich miejscowości, nadzorowaną przez
niemieckich inżynierów.
Na terenie Miechowszczyzny, w rejonie BiskupicePodmiejska Wola-Chodów jest zlokalizowanych
około 30 żelbetonowych bunkrów.

Najczęściej występujące na tym terenie konstrukcje
to: Tobruk - Ringstand 58c (bauform 201), Regelbau
621, Regelbau 668v, FV 51 i Kochbunker.
W dniu 16 stycznia 1945 r. oddziały 59 Armii
Radzieckiej dotarły pod Miechów, o który toczono
ciężkie walki. Naprzeciw wojskom radzieckim
stanęły oddziały niemieckiej 75 Dywizji Piechoty
oraz elementy 304 i 359 Dywizji Piechoty, wspierane
wozami pancernymi oraz lotnictwem. O świcie
rozpoczął się szturm na Miechów oraz na umocnienia
w Podmiejskiej Woli.
Radziecka 314 Dywizja Piechoty wraz z 14 Brygadą
Pancerną oskrzydlili pozycje niemieckie na linii
obrony od północnego i od południowego wschodu.
Miechów oraz umocnienia znajdujące się pod
miastem zdobyto o godzinie 10.30. W mieście
zdobyto trzy niemieckie składy z żywnością
i amunicją, których nie zdążono ewakuować.
Według raportu dowództwa 59 Armii Radzieckiej
w dniach 14-16 stycznia 1945 r. Zniszczono
oraz zdobyto: 4 czołgi, 3 działa samobieżne,
4 transportery opancerzone, 10 dział różnego kalibru,
35 samochodów, 12 karabinów maszynowych,
140 wozów taborowych, 252 konie. W wyniku walk
wzięto do niewoli około 30 żołnierzy niemieckich,
w tym porucznika 75 dywizji piechoty oraz zabito
do 500 żołnierzy. Ponadto podczas zmagań
o Miechów zestrzelono kilka samolotów, w tym
niemieckiego Junkersa Ju 88.

lokalizacja tablicy
rów przeciwpancerny
prawdopodobna linia okopów
obwodnica Miechowa
stanowisko dział dużego kalibru
schron Regelbau 621
schron Ringstand 58c Tobruk
schron Regelbau 668
schron Regelbau fv 51a
schron Kochbunkier

