Polenfeldzug

Najazd na Polskę na północy i południu
Na pamiątkę okazji inwazji na Polskę, co już wspomniałem kilka razy, zawsze wypowiadane
tylko od ataku na 1 września 1939 roku na 4.45 na Westerplatte koło Gdańska w północnej
Polsce. Atak na południu jest ignorowany.
Überfall auf Polen im Norden und im Süden
Bei den Gedenkfeiern anlässlich des Überfalls auf Polen wird, worauf ich schon einige Male hingewiesen habe,
immer nur vom Angriff am 1. September 1939 um 4.45 Uhr auf die Westerplatte bei Danzig im Norden Polens
gesprochen. Der Angriff im Süden wird ignoriert.

Wiadomość e-mail z dnia 5 czerwca 2009 r., Przesłana przez kobietę z Polski, zmusiła mnie
do ponownego zaangażowania się w ten temat i uzupełnienia moich wcześniejszych
publikacji.1 Oczywiście odpowiedziałem na e-mail przez zwrotną pocztę.
Faktem jest, że niemiecki Sturzkampfgeschwader wzięło 76 pod komandora Walter Sigel 2
tego samego dnia tuż po 4:30 16.000 mieszkańców miasta Wielunia w południowej Polens 3
atakowany, o pięć do dziesięciu minut wcześniej niż okręt szkolny „Schleswig-Holstein”
pierwszych strzałów zwolniony w polskiej bazie wojskowej Westerplatte koło Gdańska. 1200
osób zginęło w bombardowaniu niemieckich bombowców nurkowych, które zostały
zmodernizowane z fabryki samolotów Junkers Dessau specjalnie dla kampanii polskiej z
dwukrotnie mocny silnik jak w poprzednim modelu. W ciągu kilku minut, 70 procent
militarnie zupełnie pozbawionego znaczenia miasta zostało zniszczone. Około czasu
pierwszego ataku szczegóły różnią się. Według raportów Raport Luftwaffe Stukasów
rozpoczęła się 5:02 z lotniska Nieder-Ellguth na Oppeln4 i zaatakowali miasto na na 5.40
rano. Polscy świadkowie twierdzą jednocześnie, że bombardowanie nastąpiło godzinę
wcześniej.
Aż do ostatnich lat widzieliśmy mało kto wiedział w Polsce, że druga wojna światowa nie
wybuchnąć na 4.45 w Gdańsku (data ta jest uważana za początek II wojny światowej), ale 20
kilometrów za dawnej granicy polsko-niemieckiej, gdzie zaczęła się prawdziwa wojna musi
być. Przez lata Polacy uprawiali mit Westerplatte - "nie całkiem bezinteresowny", jak mówi
historyk Tadeusz Olejnik. "Każdy naród utrzymuje swój bohaterstwo. A bitwa o Westerplatte
była przykładem, z której ofiary Polacy byli gotowi bronić swojej ojczyzny. A Wieluń?
Wieluń było małym, spokojnym miasteczkiem, w którym doszło do masakry, ale bez
bohaterów "- mówi historyk. „Wieluń nie mógłby być wzorem dla Polski”. A pracownik
Muzeum Wieluń miasta mówi, że dopóki kolej nie wolno było oficjalnie mówić o ataku na
Wieluń po 1945 roku. „Republika Socjalistyczna Ludowa wolą uprawiany kult bohaterskiej
„Drogi Panie Stenglein, Nazywam się Anna Nicpon, szukam wszystkich informacji dotyczących początku II
świata. Ludzie z mojego małego rodzinnego miasta Krzepice starają się udowodnić, nie druga wojna światowa
rozpoczęła się w obszarze: Botzanowitz, Podłęże Szlacheckie. Znalazłem następujące informacje: "Było dużo
korespondencji, co zaowocowało zaproszeniem, które stawiam przed sobą na długi czas. Teraz poszedłem za
nią. W dniu 25 lipca 2005 roku, towarzyszy mi moja żona i moja córka Gudrun mieszane uczucia co do prawie
700 kilometrowej trasie poprzez Görlitz, Bunzlau (lunch) do Wrocławia na Opole, a następnie Rosenberg
(Olesno), teraz do Psurów na Radlow poszedł gdzie rozpoczął się 4.45 drugą wojnę światową na wyciągnięcie
ręki w dniu 1 września 1939 r. Czy mógłbyś być tak miły i napisz mi gdzie ta informacja pochodzi? Lub skąd to
wiesz? Chcę być wdzięczny za Twoją pomoc, Ps. Rozumiem trochę język niemiecki, ale nie za dużo
(uczęszczam na kursy języka niemieckiego od kilku miesięcy). Z poważaniem, Anna Nicpon ”
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Sturzkampfgeschwader 76 przegrał 15 sierpnia 1939 roku podczas demonstracji na obszarze treningowym
Neuhammer na Śląsku trzynastej katastrofie Stukas Ju 87. Neuhammer a. Queis nosi teraz nazwę Świętoszów i
należy do gminy Wehrau (Osiecznica) w południowo-zachodniej Polsce. Do 1945 roku miejscowość należała do
Rzeszy Niemieckiej. Ten sam obszar treningowy był największy w Niemczech na wschód od Odry.
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Miasto Wieluń w trójkącie Oppeln (Opole) - Łódź (= Łódź = Łódź) - Tschenstochau (Częstochowa) do dróg
prowincji 45 Oppeln Łódź i 43 Tschenstochau według Wieluniu.
4
znalazłem tylko nisko Ellguth (Ligota Dolna), która jest Kreuzburg (Kluczbork), 38 km na północ od Opola
(Opole).
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walki na Westerplatte, gdzie polska defender niemieckich okrętów komandosi zadane ciężkie
straty, zanim zostały one dopuszczone do poddania się z honorem.” Niemcy ostatecznie
pokryta bombardowanie bo bez obrony na podstawie Konwencji haskiej z 1907 roku Miasta
nie powinny być atakowane. Niemieckie siły lądowe zostały zaatakowane 2 września 1939 r.
(Po Ludgeru Kaźmierczaku w II wojnie światowej: Zaczęło się w Wieluniu).
Kilka minut później, w tym samym czasie jako ataku na Westerplatte w 4.45 dokonano ataku
4. Dywizji Pancernej generała Georg-Hans Reinhardt w około 50 kilometrów od Wielunia
(około Krzepice) zdalnego Mokra spada całkowicie pod stołem, na którym nawet w mojej
pracy generał Hansa Stengleina i atak na Polskę przez 35. Pułk Pancerny i Pomysł Pokoju na
Mokrę. Opiszę tutaj sprawę w ogólnym zarysie ponownie w taki sposób jak ja Bernhard Kuss
Psurów (dawniej Mały Ellguth), gmina Radłów (dawniej Radlau), którego gospodarstwo trzy
kilometry od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej stronie niemieckiej pisemne i ustne.5
Gmina Radlów znajduje się w dzielnicy Rosenberg, obecnie Olesno.
W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 po południu, 4. Dywizja Pancerna (dawniej
Wichrów 1936/45 Windenau, polski Wichrów) ma pod dowództwem generała Reinhardta
punktacji za granicę, która również należy do Radłów 430 mieszkańców umieścić Windenau
dzieje. Bez zasadniczego oporu polskich jednostek, niemiecki czołg wszedł na Krzepice
(około 10 km) o 7:30 po Kłobuck (15 km), a na południu w rejonie Mokrej (6-7 km).
Pomiędzy Mokra i Miedźno miał las, mocno wyposażony w broń, przeciwpancernej
zakorzenione w wolynische Brygadą pod kol Julian Filipowicz [1895-1945]. Doszło do
gorzkiej walki. Na linii kolejowej był obecny polski pociąg pancerny "Smialy" (odważny) w
użyciu. W trudnej obronie polscy żołnierze przez cały dzień stawiali opór niemieckim
napastnikom. Straty ludzkie były świetne po obu stronach. Według źródeł niemieckich 4.
Dywizja Pancerna straciła 60 czołgów. Bitwa pod Mokrą była pierwszą bitwą lądową w
czasie II wojny światowej. Jednym z pierwszych rannych w Mokrą był dowódca 1 Batalionu
Pułku Pancernego w Bamberg 35, podpułkownik (później generał) absolwent inżynier Hans
Stenglein (* 20.02.1895).
Hans Schirber z Gaustadt6 z 2. Spółki powiedział mi jako świadka: „Pułk był około sześć
tygodni temu, został przeniesiony wybuchowi wojny„zgodnie Neuhammer [Śląsk]. W
przeciwnym razie byłoby rzeczywiście na wypowiedzenie wojny w piątek, 01 września 1939
może mieć miejsce natychmiast. „Atak na Polskę miał miejsce w godzinach porannych.
Pierwszym głównym oporem była Mokra III. Tam Stengleins został zestrzelony z bronią
pancerną (= żelaznym krzyżem) dowodził zbroją i był ciężko ranny.
Aby upamiętnić i uhonorować poległych ułanów polskich po wojnie na polu bitwy, pomnik
został wzniesiony, zbudował kościół pojednania i pokoju dla wszystkich poległych później,
która została zainaugurowana 01.09.2002. Na Bernhard KISS zaproszenie i burmistrza
Miedzno poszedłem w dniu 25 lipca 2005 r towarzyszyć Moja żona i córka Gudrun do
Psurów gdzie rozpoczął w 4.45 drugiej wojny światowej na wyciągnięcie ręki w dniu 1
września 1939 roku u Do odwiedzenia pomników Mokra.7 Mokra z trzema oddziałami:
Kuss, Bernhard: Urodził się 20 kwietnia 1934 w Klein Ellguth, Kreis Rosenberg. Jako dziecko uchodźcy
przyszedł w marcu 1945 roku wraz z matką i trójką rodzeństwa Bamberg, dokładnie Thüngfeld w polu klucza (w
majątku Franz i Eva Sendner rodziny, należącej do pani Gerda Sendner, urodzonego Herzog, znajduje się
dzisiaj). Pod koniec października 1945 r. Rodzina wróciła na Śląsk.
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Hans Schirber, * 23.03.1919 w Königsberg in Bayern, ostatniej sierżanta, z którym mówiłem na początku
sierpnia 2003 zmarł w dniu 2 września 2003 roku. W pułku były co najmniej dwóch innych Gaustadter Ernst
Haßfurther (* 14.03.1916), który spadł na 05/15/1940 w Belgii i pochowano na cmentarzu wojskowym Lommel,
Valentin Schneiderbanger (* 06.16.1918), który ostatnio mieszkał w Trosdorf.
7
Jaka jest chyba równie ważne: Na polecenie polscy mieszkańcy zostali w obszarze Mokra - Miedźno znajduje
jakieś masowe groby niemieckich żołnierzy od stycznia do lutego 1945 roku zostały ekshumowane w procesie
prawnym po długich negocjacjach z Stowarzyszenia Niemieckich War Graves Komisji ... Szczątki doszli do
wręcz założony niemiecki cmentarz wojskowy w rejonie Katowic.
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Mokrą I, Mokrą II i Mokrą III istnieje do dziś. Należy do gminy Miedzno, oddalonej o pięć
kilometrów. 1 września 1939 r. Mokra (około 30 kilometrów na wschód od byłej granicy
polsko-niemieckiej) należała oczywiście do Polski.
Andreas Sebastian Stenglein
Bamberg Gaustadt, marzec 2010
© Wszelkie prawa zastrzeżone
Jakiekolwiek użycie, w szczególności produkcja kopii, a także przechowywanie i
przetwarzanie w systemach elektronicznych, jest zabronione bez mojej zgody.

Niebieska linia to dawna granica.

