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W czasie II wojny światowej Prusy Wschodnie były 
miejscem niezwykle zaciętych i krwawych walk. Ich ślady 

są widoczne do dziś w postaci ciągnących się kilometrami 
linii okopów, zapór, umocnień i stanowisk dowodzenia. 

Zimą 1944 i 1945 roku skute lodem warmińskie i 
mazurskie jeziora wykorzystywano jako trasę 

przemarszu wojska i drogę dramatycznej ucieczki ludności 
cywi lne j . Wie le tak ich konwojów pad ło ofiarą 

bombardowań i ostrzału artyleryjskiego Armii Czerwonej. 
W ich wyniku zimne wody jezior stały się cmentarzem 

dla uciekinierów i miejscem spoczynku sprzętu 
wojskowego i pojazdów cywilnych – przyczyniając się do 

narodzin legend o zatopionych transportach wiozących 
broń, amunicję, archiwa, dzieła sztuki, a także prywatny 

majątek. Właśnie te historie skłoniły autorów książki do 
zbadania warmińskich jezior i sprawdzenia, czy na ich 

dnie w dalszym ciągu spoczywają zatopione ciężarówki, 
czołgi, a nawet… Bursztynowa Komnata.

Kolumny niemieckich wojsk próbują przebić się  
przez drogi zatłoczone uciekinierami z Prus Wschodnich. 

Czy podobny oddział przeprawiał się przez zamarznięte 
jezioro Luterskie na początku 1945 roku?  

Taką wersję można usłyszeć od regionalistów. 
Sprawdzenie, czy tak było naprawdę  

było jednym z celów naszej  
wyprawy na Warmię.  





Bańka na olej  
– część wyposażenia jakiegoś pojazdu wojskowego.

Północna zatoka jeziora Luterskiego.  
Na brzegu stoją dziesiątki gapiów chcących być świadkami  

niecodziennego wydobycia niemieckiego pojazdu pancernego. 

Czarna Odznaka za Rany  
– jedyne niemieckie odznaczenie,  

jakie znaleźliśmy w czasie naszej wyprawy. 

Roman Nowik na wieży „czołgu” zatopionego  
w jeziorze Luterskim – przygotowania do  

wydobycia pojazdu. 
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