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OPERSWODKA3 nr 00140/OP, Sztab dywizji – 120, NEULAND godz. 20.00 24.3.45 r.

Mapa 100 000.

1. W ciągu wczorajszego dnia oddziały dywizji weszły w kontakt z przeciwnikiem i z rubieży na
zachód od RITERSWALDE4 prowadziły natarcie, w wyniku którego do 13.00 opanowały
południową część miasta NEJSSE5 i do 16.00 wieś OBER6.
2. Przeciwnik oddziałami 133. Pułku Piechoty 45. Dywizji Piechoty7, 227. Pułku Piechoty 100.
Dywizji Strzeleckiej8, Dywizji Pancernej „Herman Gering”9 i innymi stale prowadzi ogień i
kontratakami piechoty i czołgów stara się zatrzymać natarcie naszych oddziałów i utrzymać
na rzece NEJSSE.10
O 8.30 24.3.45 r. przeciwnik siłami do batalionu z 6 działami samobieżnymi kontratakował
538. SP11, znalazł się na podejściu do OBER i opanował OBER.
W czasie od 14.00 do 15.30 grupa przeciwnika licząca do dwóch-trzech kompanii pod osłoną
ognia moździerzy, kontratakowała oddziały 289. SP12 na południowo-zachodnich obrzeżach
NEJSSE.
Artyleria i moździerze przeciwnika w czasie walk o NEJSSE nie wykazywały aktywności.
Lotnictwo przeciwnika grupami po 5-6 samolotów w czasie drugiej połowy dnia 23.3.45 r. i
pierwszej połowy dnia 24.3.45 r. przeprowadziło ostrzał naszych oddziałów bojowych z
karabinów maszynowych i działek.
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55. Стрелковый Корпус – 55. Korpus Strzelecki.
117. Стрелковый Корпус – 117. Korpus Strzelecki.
3
Оперативная Сводка - Raport operacyjny.
4
РИТЕРСВАЛьДЕ - Domaszkowice.
5
НЕЙССЕ - Nysa.
6
ОБЕР - Górna Wieś.
7
Grenadier-Regiment 133 45. Volksgrenadier-Division.
8
Jäger-Regiment 227 100. Jäger-Division.
9
Fallschirm-Panzer-Division 1 "Hermann Göring".
10
НЕЙССЕ – Nysa Kłodzka.
11
538. Стрелковый Полк – 538. Pułk Strzelecki.
12
289. Стрелковый Полк – 289. Pułk Strzelecki.
2

3. Oddziały dywizji:
543. SP13 rozwinięty na rubieży zachodniego krańca lasu (9474) o 16.30 23.3.45 r. rozpoczął
natarcie w kierunku NEJSSE, o 19.30 jego czołowe oddziały osiągnęły wschodnie obrzeża
miasta NEJSSE. Prowadząc nocną walkę, oddziały pułku do 12.00 24.3.45 r. opanowały
centralną część miasta i wyszły nad rzekę w okolicy mostu kolejowego, kościoła.
289. SP rozwinięty na rubieży zachodnich obrzeży RITERSWALDE o 16.30 23.3.45 r. rozpoczął
natarcie w kierunku południowych obrzeży miasta NEJSSE, osiągnął je o 21.00 23.3.45 r.;
Prowadząc nocną walkę i przełamując opór i kontrataki przeciwnika z kierunku NEJMJUL14,
oddziały pułku do 13.00 24.3.45 r. opanowały południowe i południowo-zachodnie części
miasta NEJSSE, prawoflankowym batalionem wyszły na brzeg rzeki NEJSSE w rejonie centrum
(9464), lewoflankowym batalionem na południowo-zachodnich obrzeżach miasta NEJSSE.
538. SP pozostający w rezerwie KSD15 do 8.00 24.3.45 r. nie brał udziału w działaniach
bojowych. O 8.30 w związku z podejmowanymi przez przeciwnika kontratakami i opanowanie
OBER, rozkazem KSD rozpoczął działania bojowe i przezwyciężając silny ogień przeciwnika i
kontrataki jego piechoty i czołgów w rejonie OBER do 16.00 złamał opór przeciwnika
opanowując OBER.
Oddziały artylerii dywizji w czasie wczorajszego dnia prowadziły ogień, w celu zabezpieczenia
postępujących jednostek dywizji.
Od ognia artylerii, moździerzy i broni piechoty przeciwnik poniósł straty: zabito do 500
żołnierzy i oficerów, unicestwiono 2 działa samobieżne, 23 stanowiska karabinów
maszynowych. W mieście NEJSSE przechwycono wielką liczbę zdobyczy, o których szczegóły
zostaną przedstawione później.
4. W ciągu poprzedniego dnia wg danych na 12.00 oddziały dywizji od ognia przeciwnika
poniosły straty: zabitych – 16, rannych – 50 ludzi.
5. Zaopatrzenie oddziałów dywizji:
a) Zaopatrzenie w amunicję: do broni strzeleckiej-karabinów-1,0; nabojów TT-0,4; pocisków
moździerzowych 82 i 120 mm-0,7; wystrzelonej artylerii 45 mm i 76 mm artylerii
pułkowej – 1,6; 76 mm artylerii dywizji – 0,2; haubic 122 mm- 0,1.
Zaopatrzenie w żywność zapewnione.
b) Środki smarujące – benzyna – 1,3 zużytych.
6. Komunikacja jednostek i sztabu prowadzona przez radio i posłańców.

Szef Sztabu 120. SGKD16
pułkownik /W. GUSJEW/
Szef działu operacyjnego
Podpułkownik /PANTELEW/

13

543. Стрелковый Полк – 543. Pułk Strzelecki.
НЕЙМЮЛь – Neumühl – Zamłynie.
15
КСД - командир стрелковой дивизии – dowódca dywizji strzeleckiej.
16
120. Стрелковая Гатчинская Краснознаменная Дивизия - 120. Gatczyńskiej Dywizji Strzeleckiej Czerwonego
Sztandaru.
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