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I. WLADOMOSCI WOJZSKOWE
1. 0 c e n a k o n t ro f e n z y w y n i e m i e c k i ej
n a Z a с h о d z i e . Dla właściwej oceny przecisuderzenia
marsz. von NONDSTEDI, ocenianego już z pe@nej perspektywy, ustalić należy ogólne teoretyczne zasady, jakim winno odpowiadać
przeci@wuderzemie, oraz istniejący wówcząs na froncie
skuteczne
in
stan faktyczny.
L
Warunki podstawowe kontrofenzywy,obliczonej na głębokę pene=
ofp trację, są następujące:

a/ wybór odpowiedniej chwili na wykonanie;

Pay
Nga

.

b/ wybór najkorzystniejszych kierunków natarcia;

c/ zmasowanie odpowiedniej ilości sił i sprzętu
w okolicach strategicznie najabrdziej wskazanych, przyczym winna tu być stosowana zasada:
...nigdy się nie jest dostatecznie silnym w
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<
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z::.ejscu
d/ zachowanie jaknajwiększej tajemnicy;
e/ rozpoczęcie przeciwuderzenia w sposób nagły,za=
nim niegrzyjaciel zdoła w sposób skuteczny za=

reagować.

Stan faktyczny na froncie zachodnim cechowało istnienie
3 wielkich wybrzuszef,zagraZajgcych Niemcom, a mianowicie;
a/ wybrzuszenie na wschód od Akwizgranu, wymierzone wprost w Kolonje, gdzie I i IX armie amery-

%

kańskie dotarły do Düren 1 Julich;

%,

b/ wybrzuszenie « Lotaryngii,utworzone przez III

armię amerykańską gen.PATTON, wymierzone na
Saarbruecken. Sytuacja była tu dla Niemców poważna, aczkolwiek nie w tym stépniu,co w okoli-=
cy Akwizgranu;

â

.
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c/ wybrzuszenie na odcinku Karlsrmue, utworzone
przez VII armię amerykańską gen.PATGH, Łgcznie

z I armię francuskę gen.TASSIGNY.

Te dwie armie,łącznie z II armię brytyjskę generała DEMPSEY,operującę w Holandji, stanowiły
niebezpiezeństwo dla niemieckiego południowego
skrzydła frontu, gdyż dążyły one niewątpliwie
156
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podwójnego

pod uwagę

ku, że zarówno moment, jak
niemieckiego NIE MÓGŁ BYŚ

oskrzydlenia frontu.

te okoliczności,nalegy

dojść

do

mnios-

i ogólny kierunek przecięuderzenia
LEPIEJ WYBRANY.

Był to cios bezpośredni,wymierzony całą siłę przeciko central
nej części frontu aljanckiego taygdzie wyłania 31? główna groś-

ba, to znaczy niebezpieczeństwo zagrażające Kolonii
i Zagłębiu
aary.
матом uderzenia wybrany był również bardzo dobrze: aljancki
manewr podwójnego oskrzydlenia znajdował się dopiero w poczętkach; długie i ciągłe natarcia na linję Zygfryda osłabiły I i
III armję USA, a pozatem ofenzywie niemieckiej sprzyjał względ=
ny sposkój na froncie wschodnim.,
Cele ofenz
niemieckiej zakrojone były nie@gtpliwie na miel
kg skalę: upärzony front uderzenia MALMEDY-ECHTERNACH prowadzi
bezpośrednio przez terytorja Belgii i Luxemburga do linii Mozy,
a stamtęd przez Sedan w serce terytorium francuskiego,
Dlatego tes u podsta# koncepcji przeciwuderzenia niemieckiego
leżeć musiała myśl o nowym "Sedanie", o przecięciu frontu al=
janckiego, o odrzuceniu jedenj jego części do morza, a drugiej
do terytorium szwajcarskiego.
To włąśnie stanowi olbrzËie niebezpieczeństwo dla Aljanton,
i to stanowiło słąściwy wielki cel Niemców, poza celem mniej=
"im i bardziej
uzyskaniem цієї. na odcinku Kolonil i Saary przez sparali#owanie operacji I i III armii USA,
to zn. przez odciągnięcie wysiłków I armii w kierunku południo«
wym, a III w kierunku północnym, to znaczy w kierunkach odcHy=
lajęcych się od Kolonii i Saarbruecken,
Tajemnica i zręczność, z jakę dowództwo niemieckie potrafiło
skoncentrować siły
rodki dla tak potężnej operacji, stanowi
sukces tym większy,że kontrola powietrza znajdowała się całkowicie w ręku Aljantów, wmu= wobec czego posiadali oni wielkie
możliwości rozpoznania.
Nie odpowiada prawdzie opinja, że dowództwo aljanckie wiedziało o zamierzonej operacji niemieckiej w i rozmyślnie pozwoliXo na jej przeprowadzenie, Istnieją dane, że przeciwuderzenie niemieckie zaskoczyło Aljantów i głęboko wstrząsnęło ich
naczelnym dowództwem,
fęgsumując;: operacja,obmyślana przez OKW « sposób zarówno
fachowy jak i zuchwały i przeprowadzona z mistrzostwem, utknę@a
w połowie drogi wskutek wyczerpania, spowodowanego głównie bra=
kiem odpowiedniego wsparcia lotniczego.
: TEEWJN
z ana'B'TJJ—TFEĘ'QH.
rodio proaljanckie/.

2. N o w a b r o ń n i e m i e c k a . Według wiadomości
z poważnych źródeł, potwierdzonych przez niektóre pisma szwedz=
kie, przy próbach przełamania frontu niemieckiego w Belgii i w
Inxemburgu, Niemcy posługiwali się nowym potężnym rodzajem dzia
Za. Pierwsze próby użycia tego działa dabują się z okresu walk
o Sebastopol, Na froncie zachodnim ogień z tych dział został
skoordynowany z akcją bomb latających V-l i V-2.
PSW
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Dała te strzelają specjalną amunicją o nadzwyczajnej sile
niszczącej. Według dodatkowych wersji rozwijają one przy
wybuchu
temperature
tej

broni

Niektgre

w

jest

wysokości 3,000
niszczenie

stopni,

Bezpośrednim celem użyci

blokhauzów i czołgów

krótkometrażó@wki,jakie

nieprzyjaciela.

zostały wyświetlone

pokazały przelotnie ten nowy rodzaj

broni,

Jest

to

w Berlinie

ciężki moż-

пляцка, co dotąd było znane,
Dziennik sowiecki "Krasnaja Zwiezda" zamieścił notatkę, w ktć
rej stwierdza, iż nowy możdzież posiada kaliber 61,5 cm. Jedna!
że z krótkometrażówek berlińskich wynikałoby raczej,że nowe
działo podobne jest do "Dicke Bertha", którę Niemcy posługiwgli
się w poprzedniej wojnie przy ostrzeli@aniu feodium i Namur.
/CABILDO z dnia 3.1.45 % - ag.Sadra = SZTOKHOIM - źródło
proniemieckie/,
dzież,którego

kaliber przewyższa

II. SYTUACJA W NIEMCZECH
1. 0 2 6 11 a «y t w a ola i n a s 6 R o j 9 . Dzier
nik "Neue Zürcher Zeitung", podang opis życią w niemieckim mie=

ście Konstahbcja nad jeziorem Bodeńskim, pisze;

"Niezliczeni uchodźcy przyczyniają się do jeszcze "większego uäadku nastrojów w Konstancji. Kążdy pragnie zakończenia wojny, Sytuacja aprowizacyj
na jest całkowicie niezadawalajata."

.

"en sam dziennik podaje, 12 w prowincji DANZIG-WESTPREUSSEN
kradzież zastawy stołowej przybrała takie rozmiary,że władze wy
dały polecenie restauracjom,ażeby widelce,noże i Łyżki wydawać
gościom jedînie pod kaucję 10 marek od sztuki,
Gdy zaś klijent nie jest w stanie założyć
tej kaucji,winien
on na czas posiłku zdeponować u «Łaściciela restauracji swą kartę identyczności,
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 10.1.1945/.
s. K l a 2-7 £ i ka < i 2 i o I n i < r z y Ne hr m a c h t u pod względem zdrowotnym aw odbywa się obecnie w
Niemczech na nowych zupełnie zasadach. Polegają one obecnie na
tym,że lekarze wojskowi otrzymali polecenie kierowania na front
cznych kategorji użomnych i chorych,którzy poprzednio
korzystali z całkowitego zwolnienia od służby wojskowej.
Obowięzujęce dotad zarządzenia z grudnia 1945 r. oraz ze
stycznia i lutego 1944 roku uległy rewizji. Nowe zarządzenie,
jakie zodtało wydane w tej materji,stwierdza;:
"...jest obowiązkiem każdego lekarza wojskowego
pomijać wszelkie wątpliwości co do przydatności
żołnierza lub poborowego do służby mm
frontowej, które jeszcze niedawno byłyby uzysad=
nione, orazstarać się,ażeby możliwie liczni żoł«
nierze mogli być możliwie szybko skierowani na
front".
160
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w

jednym

ze

swoich

rozkazów oświadczył

doszownie;

"Celem osięgnięcia zWycięstWa jest rzeczą konieczną natychmiastowe wysłanie na front wszyst=
kich żołnierzy,zdolnych do służby frontowej.
Doświadczenie wykaząło,1% nawet ZoZnierze, cier-«

piîcy naskutek odniesionych ran lub chorób, okazali się zupełnie zdolni do służby na pierwszej
linii frontu."

Klasyfikacja zobowiązanych do służby wojskowej w Niemczech
została uproszczona. Obecnie istnieją w Rzeszy tylko następujące 3 kategorje:
a/ zdolny do służby wojskowej
b/ zdolny do pracy

/K.V./

/A.V./

c/ zdolny do służby pod bronię

/W.V./

Istniejące poprzednio kategorje: "zdolny do służby
nowej na froncie" oraz "zdolny do służby garnizonowej w zaple=
czu" zostały zniesione; mężczyńśni,którzy posiadali te kategorje, sę obecnie kierowani na front,
Do zdolnych do służby frontowej zaliczane sę dziś następujące kategorje chorych:
diabetycy, cierpiący na choroby skórne, warjaci
w lekkim stopniu, cierpiący na choroby rdzenia
pacieźowego, na nerki, na żylaki, krótkowzroczni,
posiadający Wady wymowy oraz osoby z krótszą no=
ge, czyli kulawï.
ŻoXnierze,którzy dotychczas podpadali pod kategorję "U", to
znaczy którzy byli uznani za zdolnych do pracy, sę obecnie rów:
nież kierowani na front, i tylko w nadzwychajnych wypadkach
zwalniani ze służby wojskowej.
Do kategorji "U" zaliczeni byli;
epileptzcy, cherpięcy na choroby krwi, na złośli«
we narośle, na chroniczne choroby nerwów, na
ciężka skłonność do otłuszczenia, na pomięszanie
zmysłów oraz na choroby reumatyczne,

W przytoczonym wyżej zarządzeniu znajduje się następujące
charakterystyczne zdanie:;
"Jest rzeczą nieuniknioną, że tu i owdzie, w twar.
dej służbie frontowej, żołnierz tylko przez krót+
kiczas wytrzyma, a nawet załamie się na skutek
wysiłków i trudu. Mimo to środki te sę uzasadnio:
ne w obecnym okresie, gdyż również i ci,co się
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cieszą pełnym zdrowiem, zmuszeni są ponosić w
tym kierunku poważne ofiary..."
/ARGBNTINISCHES TAGEBLATT z dnia 8.1.1945/.

III. WIADOMOŚCI 2 РАНІІ

Teror Gestapo na terenie Danii stale «zrasta.
Na porządku
dziennym sę masowe aresztowania "niepewnych" Duńczyków i depor
tace do Niemiec,
co w miejscowym
języku nazywa się "jazdę do
nieba".
Specjeînie czynny jest w t
kierunku radca kryminal~

ny SCHWITZGIEBEL. W jego głównym biurze w AARHUS gromadzone
bgły intensywnie fotografje i odciski daktyloskopiczne Dunczyków. Biuro to spłonęło w wyniku nalotu brytyjskiego.

.

.

Gospodarka niemiecka mx w Danii nosi charakter rabunkowy.
Na Бані; лозбаїу рглеглісопе тудабкі, стідтапе 2 абглупупаліст
niemieckiej armii okupacyjnej.
Wydatki te, księgowane na specjalnym rachunku "WEHRMACHT+KONTO", wynoszę już 4 miljardy koron. Dla porównania; roczny
budżet Danii przed okupację
około pół miljarda koron.
Niemiecka propaganda dla Danii kosztuje rocznie 35.000.000
koron, czyli 5 razy więcej,niż utrzymanie duńskiego Ministerst
wa Spraw Zagranicznych,
Rachunek w duńskim Banku Emisyjnym, otwarty dla rozliczeń
cäearingowych z Niemcami, nykazuîe dług w wysokości 2,5 miljar
dów koron, wynikły z powodu niepłacenia przez Niemcy za dostawy towarów джипи.
.
й
Nielegalna prasa duńska stwierdza, że tego rodzaju "aktywuń
oznacza bankructwo banku emisyjnego i ruinę gospodarki Danii,
Przxgotowgnig do ewakuacji. Nielegalne pismo duńskie "FRL
PRESSE" z dnia
roku podaje, że Niemcy czynię szczegóprzygotowania do zniszczenia fabryk,elektrowni,dróg,mostów i portów na wypadek,gdyby byli zmuszeni opuścić Danję.
Podziemny ruch duński miał podjęć kroki w kierunku zapobie=
żenia temu,.
/ ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 6.1.1945/,

IV. WIADOMOŚCI z NORWEGII
Sytuacja aprowizacyjna. Metody niemieckiej gospodarki rabunkowej wywołały niebezpieczeństwo klęski głodowej w Norwegii
Stwierdzaję to jednogłośnie korespondenci prasy szwedzkiej w
Norwegii.
"DAGENS NYNHETRR" z dnia 22.X.1944 pisze:
"Niemcy do tego stopnia «zmogli rekwizycje środ=
ków żywności, iż niema już żadnych zapasów w kraju.
Zbiory na polu został; zarekwirowane. Wiele rodzin
nie posiada nawet kartof1i na zimę."
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"SVENSKA DAGBLADET"

oświadcza:

"Wehrmacht rozpoczął ubój
żywego w Norwegii..."
"STOKHOIMS

TIDNINGENY
"Sytuacja

całości

ingentarza

pisze;
aprowizacyjna

w Norwegii uległa po-

gorszeniu przedewszystkiem dlatego,
niemieckie w Finlangii sę odżywisne

że

wojska

przedewszyst-

kiem środkami żywności z Norwegii...
Imdność norweska została pow&adomiona, iż w
okresie tej zimy nie powinna liczyć na kartofle i
że powinna odżywiać sie burakami, przeznaczonymi
na karmę... Istnieje olbrzymie «zbfirzenie z powodu rekmizyc ji".
Nastroje. Organ ruchu podziemnego "VICTORY" z dnia 31,Х.
1944 roku donosi, iż wszyscy członkowie rzędu QUISLINGa mają
swe gwardje przyboczne, zaś"quislingowie" niższych kategorji
cięgle zabiegają u włądz policyjnych o specjalny nadzór.
ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 6.1.1945/.>
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