
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Program Polenresan 15-19 september 2017   
 

                             
 

Fredag 15 september 
 
FM Transport till Mlawa  
 
0615- 0715 Flyg från Arlanda/Landvetter/Kastrup  
 Ankomst Warszawa flygplats 
ca 1000 Avfärd mot Mlawa 
 Gemensam lunch  
 
EM Pansardivision Kempf anfaller Mlawaställningen 
 
SS-Regemente Deutschland anfaller 
Regementet deltar i divisionens anfall mot Mlawalinjen. Kl 09.30 nås byn 
Uniszki-Zawadskie norr om Mlawa utan strid. Framryckningen fortsätter i 
sydlig riktning i uppförsbacke utan möjlighet till skydd. De polska försvarar-
na öppnar våldsam eld från sina bunkrar och väl förberedda ställningar. 
Anfallet liksom fortsatta anfall hejdas.  
 
Pansarregemente 7 hejdas vid Windyki 

 
På eftermiddagen den 1. september 1939 anfaller pansarregementet och  
stöter oväntat på ett pansarhinder och erhåller stark pansarvärnseld.  
39 stridsvagnar slås ut eller skadas och anfallet avbryts. 
 
 

                                     
 
Ca 1800 Ankomst hotell Atena i Ciechanow  
                     Egen middag 

 
 
Lördag 16 september 
 
Fm Genombrott i Mlawaställningen 

0800             Avfärd 
 
1. Infanteridivisionens genombrott 
Samtidigt som pansardivision Kempf anfaller Mlawaställningens västra del                
anfalls den östra av 1. och 12.infanteridivisionerna. På eftermiddagen den 2 
september åstadkommer 1.infanteridivisionen ett genombrott i Mlawalinjen 
norr Rzegnowo. 
” Gora är nu täckt i rök och flammor och luften är fylld av tjut och dunder              
från konstant artillerield. Chefen tittar på sin klocka. Fem minuter kvar, fyra, 
tre, två, nu är det bara en minut. Sen ropet: 10.kompaniet framåt” 

Em Gdansk  Gemensam lunch längs vägen 

 Ca 1630         Ankomst hotell Mercure Stare Miasto i Gdansk 
   Guidad tur ca 1 timme för de som önskar 

Ca 1930          Gemensam middag för de som bokat (extra kostnad) 
 

 

Riverwood Historic Travel 



 

Söndag 17 september 

Fm Westerplatte/Polska Posten 

0800          Avfärd     

          
Kl 04.48 inleddes det tyska anfallet mot Westerplatte. Med understöd 
understöd från slagskeppet Schleswig-Holstein skulle ett förstärkt 
marininfanterikompani man inta området, som försvarades av 200 man.  
”Hennigsens plutoner ryckte framåt, men kom inte långt. Endast första 
gruppen ur 2.plutonen lyckades ta sig igenom muren på vänstra flanken 
men de hejdade snabbt sin framryckning på grund av furir Balans 
frenetiska kulspruteeld som dödligt skadade gruppchefen, sergeant Graf”. 

 

                             
 
Kl 04.45 började det tyska anfallet mot polska posten. De två första 
anfallen slogs tillbaka och först efter en sprängladdning hade raserat en 
mur kunde motståndet brytas. De överlevande avrättades.  

              
                 Egen lunch i Gdansk   
   
EM Blyskawica/Dirschau    
 

                                      

 
Besök på den polska jagaren i Gdynia  
Fartyget sjösattes före 1939 och omgrupperade till England vid 
krigsutbrottet och tjänstgjorde bl a i konvojtjänst under kriget. 
     
Det tyska kommandoföretaget mot bron i Dirschau 
Bron låg på gränsen mellan Polen och Fristat Danzig och skulle säkras tidigt 
med en kommandooperation med tåg. Operationen misslyckades dock och 
bron sprängdes.  
                             
Ca 18.30    Ankomst hotell Rozbicki i Wloclawek 
                   Egen middag 
 

 
Måndag 18 september 

Motanfallet vid Bzura 

0800        Avfärd 
 
Natten till den 9 september inleddes det polska motanfallet med Armia 
Poznan och delar av Armia Pomorze. Det träffar den tyska 10.armén i 
flanken och 30.infanteridivisionen blir hårt ansatt.  
                 
                Striderna vid Leczyzna och Piatek 9-10 september                
”Granaterna föll tätt över tyskarnas ställningar och det polska infanteriet 
gjorde sig beredda på anfall. Efter endast en kort paus lät kanoniärerna 
eldvalsen rulla framför de attackerande soldaterna, som i skydd av mörkret 
raskt avancerade in i staden. Vid anblicken av de polska infanteristerna som 
gick till angrepp med stridsropet Hura på läpparna lämnade de tyska 
artilleristerna sina ställningar.” 
                            
 
                    Besök museum Sochazcew  
Maciej Wojewoda, museiansvarig guidar på museet och under 
eftermiddagen på de olika platser vi besöker 
 
Gemensam lunch 
 
 
 



 
Striderna vid utbrytningen  
Maciej kommer att visa 4-5 mycket intressanta platser  
 
Vid byn Ruszki var 4. och 6.Batteriet ur 17.lätta artilleriregementet 
grupperat och de anfölls av stridsvagnar ur 4.pansardivisionen. 
”Batteriets eld pågick hela tiden. Granaterna är träffsäkra. Vissa 
explosioner orsakar bränder. Där brinner stridsvagnar. Jag skjuter nu på 
avstånd 2200 och 2100. Rök täcker hela fältet och ligger kvar på länge då 
det inte finns någon som helst vind. Avstånden mellan stridsvagnarna 
minskar och uppgår bara till 6 meter. Trots den våldsamma elden minskar 
avståndet ständigt mellan oss och stridsvagnarna. Jag öppnar eld på 1500 
meters avstånd med högsta eldhastighet. Plötsligt uppstår någon slags 
förvirring bland stridsvagnarna. Jag kan inte tro mina ögon. Det är väl inte 
möjligt. Stridsvagnarna vänder och flyr” 
Totalt slås 22 stridsvagnar ut i denna drabbning 
 

                            
 
General Francisek Wlad stupar under utbrytningen. På sin dödsbädd 
dikterar han ett sista brev till hustrun. Vi tittar på platsen och får reda på 
innehållet i brevet. 
Vi kommer att även att stå på den plats vid Bzura där några av de mest 
kända tyska fotona av förödelsen efter tyska Stukaanfall togs. 
Vi besöker även en mindre krigskyrkogård  
                   
Transport till hotell Gromada i Warszawa 
Ca 1830     Ankomst hotellet   
Ev gemensam middag (extra kostnad) 
 
Vi bor mycket centralt i ett område med pubar, restauranger och 
affärsgator intill och nära krigsmuseet. 

 
Tisdag 19 september 
 

Warszawa 
  
Du har goda möjligheter att utforska staden på egen hand, få mer guidning  
av mig eller både och. För dig som vill ha mer guidning så åker vi först till 
Stare Miasto och tar upp dess historia och även striderna där under War-
szawaupproret – 44. Därefter transport till krigsmuseet. Under 
eftermiddagen utforskar du staden på egen hand.  
 
                     Egen lunch  
 
Ca 1630       Transport till Flygplatsen 
Ca 2000        Flyget avgår    
2030-2200 Ankomst Arlanda/Kastrup/Landvetter 
 
 
 
 

 

                            

Faktaruta 
 
Normalpris: 8325:- 
I priset ingår: 
- Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup–Warszawa ToR 
- Fyra övernattningar på hotell i Polen  
- Tre luncher 
- Två museibesök 
-  Alla transporter i Polen utom ev egna  utflykter 
- All guidning 
- Studiematerial 
 
Tillkommer: 
Enkelrum:     
Gemensam middag lördag, måndag    
Fråga efter ev rabatt 
 
Jan Ågren 
+46736731906 

 


