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Cmaeine
zaczas od 10 do 80 października 1944 roku.
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1. Ocena sytuacji wojennej

II.

SYTUAGJA W NIEMCZECH;
1, Ogólna sytuacja i nastroje
2. Skład osobowy kwatery głównej Hitlera
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Aljanci,sztur

mujęcy zachodnię granicę Niemiec,znajduję się w sytuacji murarza,
burzącego wielki dom i posługującego się przytem wszelkiego rodza
ju narzędziami,
< Jest to pracą mało efektowna, a wymagająca ogromnego zużyci.
sił i energii, Świadczą o tym słowa wysokiego oficera met-kangaklego,ktory omawiajac walki « Akwizgranie,o$wiadezyk:
"Chodzi tu o odcinek nadzwyczaj czuły, Wystarczy,
ażebzśmy się posunęli o 50 metrów naprzód,ażeby Wywołać gwałtognę reakcję nieprzyjaciela, Żołnierze na
si naprz.potrzobowali 2 g&dziny czasu i ogromną iloś
amunicji,ażeby zdobyć 2 bloki domów na zdemolowanej
ulicy..."

.

Wysiłek,o którym mówi dany oficer, w normalnych Warunkach wal
ki zmusiłby npla.d0 cofnięcia się o parę kilometrów. W danym jed=
nak wypadku nasuwa on nastepujacy anlosek;
Jeżeli tak przedstawia się sytuacja na odcinku,
na którym
Aljanci zdołali przeforsować swoję wolę
co do
#darcia się do basenu Renu bez względu na stra
ty, to na innych odcinkach sytuacja musi wyglądać
jeszcze bardziej niewesoło.
S

.

u
W Belgii i w Holandii istnieje wyraźna tendśncja do ustabilizo
wania się frontu. Obecna walka na pograniczu Niemiec przypomina
to,co się działo podczas poprzedniej wojny światowej,kiedy obaj
przeciwnicy,dężąc do oskrzydlenia nieprzyjaciela,dotarli wreszcie
do wybrzeży Kanału La Manche,gdzie wzajemne oskrzydlanie się nie
było (już możliwe. Doszło wówczas do wojny pozycyjnej,trwającej
4 lata.
Obecnie Aljanci sę również nad Kanałem, Nie udały sie ich wy=
siłki w kierunku opanowania Antwerpji i Skaldy, na innych zaś od=
clnkach frontu nic się nie dzieje, Jeśli zaś front inwazyjny nie
posu#a się naprzód, to trudno jest mówić o całkowicie udanej inwazji,
Jedyny wyjątek stanowią działania 1-j armii francuskiej pod
dowództwem gen2LĄATTRE de TASSIGNY, Najważniejszym jej wyczynem
jest zdobycie przełęczy Schlucht,przez którę prowadki droga do
MULHAUSEN 1 cofﬁﬁﬁ, w odległości 50 klm.na północ od Belfortu.
Okoliczność ta wskazuje na fakt,że po niepowodzeniach w Alzacji
i Lotaryngii, Angloamerykanie zostali zmuszeni do skorzystania
ze znajomości terenu i z doświadczenia Francuzów. Dowodzi to zręczności dowództwa aljanckiego,
Wielkie uderzenie aljanckie pomiędzy Nancy i Metzem zakończyło
się fiaskiem,
To,co się działo w Akwizgranie, na froncie wschodnim postórzy
się
w Kłajpedzie,
/CABILDO z dn.,18.X.1944 - płk.G. - źródło proniemieckie/ .
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gidzieli równie zażartej
bitWy,co o Akwizgran. "est to najbardziej zacięta
bitwa w całej wojnie..."

"...Nie możemy nie doceniać nieprzyjaciela,gdyż
szeregi jego nie składają się z tchórzów, Wręcz
przeci@nie - żołnierze niemieccy zmuszeni są do
walki przeciwko żołnierzom walecznym i doświadczo«
nym,dysponującym potężnym sprzętem technicznym.
Żołnierze niemieccy muszę starać się,ażeby wydobyć
maximum ze swego sprzętu, podczas gdy nieprzyjaciel nie ma potrzeby Oszczędzania sni materjału,
.

ani amunicji..."
/CABIIDO z dnia 14.X.1944 - ag.3ADRA - Sztokholm - źródło
niemleckie/.
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II. SYTUACJA W NIEMCZECH

1, 0 g 6 l n a s
t u a c {a L ha s tro le . Jeden
z wychodzących w Austrji dzienników zamieściłlist otwarty Gaulei.
tera GIESLER do bawarskich żołnierzy frontowych, « którym autor
przyznaje ,że
"..wielu ludzi krytykuje part je".

.

GIESLER nie nazywa tych krytyk
czajac, 20

z

"..naturalnie,można zarzucić coś niecoś i ludziom z
partji,podobnie jak i osobom,które ją krytykują".
Wzywa on do neutralizowania w zarodku wszelkiej opozycji,stwie:
dzajęc,1%
*..Bez względu na zastrzeżenia, jakie mógłby ktokol=
wiek podnieść, jest rzeczą niesporną,że partja jes!
dziełem Fuchrera..."
Inny artykuł w tym samym dzienniku stwierdza,że
"Różni ludzie w kraju skłonni sę zapominać o konia:
ności istnienia part ji i dlatego wmawiają w siebi
że wolno im ją krytykować; NSDAP i jej członkowie
spotykają się z wieloma zastrzeżeniami..."
Jedno z pism wychodzących w północnych Niemczech blada nad tym
że partje i regime niemiecki utraciły popularność na skutek roz302

--3
woju

wydarzeń

wojennych

i

piętnuje

"...owe miljony apolityeznych Niemcéw,ktormy
zgłosili akces do Hitlera nowezas,gdy zagarnia?

on ich o swoim umiłowaniu pokoju,lecz którzy od
chwili wybuchu wojny znowu sę pełni watpliwości
1 pretens ji...
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 14.X.1944/,.
Wszystkie wiadomofci,docierajace do Szwajcarji,wskazuja na to,
że Niemcy tracą szybko swoja zdolność moralną i fizxczng dz oporu.
Rozkład wewnątrz Rzeszy,mlmo kontroli ze strony "SS" i Gestapo,
postępuje szybciej niż na froncie.
Ostatni pobór,przeprowadzony w Niemczech zgodnie z zasadę total
nej mobilizacji, był tak ogromny, że wpłynęć musiał ograniczająco
na zdolność Erodukcging. Oblicza się,że podobne skutki musiałoby
wywołać miesięczne bombardowanie ośrodków produkcyjnych.
Rzeczą Ważną jest obserwowanie celów,do których zmierzają obecnie Niemcy. Nawet w prasie niemieckiej niema już mowy o zwycięstwie.
/LA PRENSA z dnia 12.X.1944 - spec.koresp. JohnKIMCHE =
Zurych. Zrödzo proaljanckie/.
Dziennik "SVENSKA DAGBLADET" stwierdza,1ź Narodowi Socjaliści
pozostawili bez odpowiedzi szereg pytań,wysuniętych w związku z
zamachem na Hitlera, M.in.ilość spiskowców,podanych przez władze,

gest; zdumiewagëco małą,podcząs gdy wiadomo,1Ż Gestapo aresztowało
,znacznę ilość
osób cywilnych i wojskowych,
Pismo to oświadcza;
"Gdyby naród niemiecki był poinformowany co do
ilości obłąw i aresztowań, jakie miały miejsce
od dnia 80 lipca RB., wówczas rozwiażaby się
szybko cała legenda o"haniebnej zdradzie niewielkiej kliki zdegenerowanych arystokratów?.,
/ARGRNTINISCHES TAGEBLATT z dnia 17.X.1944 /.
2. 8 k ł a d o s o bo w y k w a t e r y g % 6 « noe j
H 1 t le r a w roku1045 przedstawiał się następująco!
OGÓLNA LIGZBĄ

-

ŚWITA OSOBISTA -

około 50 osób. Do tego dochodziły oddziały
"FURHRER-KOMMANDO" pod dowództwem S88-generała
RATTENHUBER oraz Standartenfuchrera SCHAEDLE.
Pozatem = liczny personel obsługujący.
SA-Obergruppenfuehrer BRUEGKNER
SS-Grupponfuehrer SCHAUB
Generar-porucznik SCHMUNDT /zmar% w wyniku zamachu na Hitler
Pułkownik von BELOV
Podpułkownik ENGEL
WUENSCHE, oficer ordynansowy
WERNICKE,
"
*
*
KEMPKA, szofer osobisty
BAUER, pilot osh
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Feldmarszatek KEITEL
JODL
GeneraX

.

HEWSL, radca ministerjalny,kieromnik
danego biura,reprezentujęcy von RIBENTROPPA

SZTAB POLITYCZNY
/dla spraw zagranicz./

BIURO INFORMACYJNE

-

GESTAFO

-

.

ARTUR NEBE
WOLFF
Franz HUBER. Wszyscy oni noszą tytuł
dyrektorów.
8S-Generał dr.BRANDT /wymieniony z oka«
zji zamachu/
Prof „MORELL
2 specjalistów od chorób zakaźnych

LEKARZE PRZYBOCZNI

KOBIETY

Generał STAGH,kierownik biura; zadanie
jego polega na informowaniu Hitlera 0
Odwrotach i klęskach na poszczególnych
frontach;
Oberregierungsrat Wielfried BADE, Zacznik z Min.Propagandy,
S§-GeneraZ Heintz LORENZ, tgcanik

MINIST . PROPAGANDY

@

VORMANN

GeneraX KLOSTERMANN
AdmiraX PUTTKAMMER

-

Ghrista SGHROEDER, sekretarka osoblsta
to
*
"
Gerda DARANOWSKY,

Dyrektor Artur NEBE,generał 85 1 szef departamentu "Sicherheits
przez włądze,
polizei", jest obecnie poszukiwany
została wyznaczona nagroda
io,że
ostatn
podało
Radio niemieckie
a jego pobytu. Podano
miejsc
ie
wskazan
za
marek
w wysokości 50.000
m gł stać się ofiarę
że
i
.1944
24.VII
dniu
przytem, że znikł on w
choroby gruczo
skutek
na
celu
bez
się
zbrodni,względnie że wałęsa
występuje pod
e,że
możliw
jest
i
49
zu tarczykowego. Liczy on lat
Z.
nazwiskiem dr.Friedrich SCHWAR
Istotna ranga NEBE i jego rola w kwaterze głównej HITLERA za»
/reprezentant EIMMLERA/ zostery przez radio niemieckie zatajone.
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 15.%.1944/.
3. N a 1 o t y.» Szmedzkie pismo "AFTONFIDNINGEN®" poda je, se
# schronach plot. w miastach niemieckich zostały utworzone instyktórych zadanie
tucje t.zw."matek schronowych"
polega na opiekowaniu się podczas nalotów płaczącymi dziećmi i
zastraszonymi matkami.

.

W samym Berlinie istnieje 300 "matek schronowych",

/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 13.X.1944 /%
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4. 3 u r o w c o s t r a t e g i c z n e . W swigzku z poste
pami armii sowieckiej na terytorium Węgier ,nabiera specjalnej wa=
gi zagadnienie węgierskiego BAUXYTU, którego utrata mogłaby stanowić ciężki cios dla niemieckiego przemysłu lotniczego.
Z rocznej produkcji bauxytu na Węgrzech,wynoszęcej 900.000 tom
Niemcy importuję do Rzeszy ok.500.000 tonn celem przeróbki na
ALUMINIUM.
Po stracie Francji, Węgry są głównym dostawcę bauxytu dla Niemiec,
/ARGENTINISCHES TAGRBLATT z dnia 20.X.1944 /,
111.
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1, 8
t u a c j a n a W e & r z e c h . Niemiecki oficjalny komentator scharakteryzował w następujący sposób członków rzędu węgierskiego;
"Sa to ludzie,które za «wszelką cenę chcą utrzy
mać sojusz z Niemcami w pełnym zakresie; którzy
chcę sojusz ten zintensyfikować i pogłębić, w
szczególności xx% pod kątem wzmożenia węgierskie
go udziału i ofiar w niemieckiej wojnie przeciąaki
Sowietom..."
Węgierska sieć kolejowa posiada zngaczenie zasadnicze dla
Niemców; bez niej jest niemożliwym niemiecki odwrót z południowego wschodu,
/ARGENTINISCHES TAGRBLATT z dnia 80.X.1944 /, >
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