 RÄNGE IN WEHRMACHT UND SS ZWISCHEN 1934 UND
1940
 OFIZIER DES SCHWARZEN ORDENS DER SS
 DIE AUER DULT TRADITION
 PARABELLUM – EIN BUCH VON REMIGIUSZ MRÓZ
 SPRACHECKE: SCHUFTEN
 REDEMITTLE: OHNE ….

SS-Sturmmann w szarym mundurze
służbowym

RÄNGE IN WEHRMACHT UND SS ZWISCHEN 1934 UND 1940
WEHRMACHT

SS

POLSKI ODPOWIEDNIK

SCHǕTZE
GEFREITER
OBERGEFREITER

SZEREGOWI
SS-ANWȀRTER, SS-MANN
SS-STURMMANN
SS-ROTENFǕHRER

Szeregowy, strzelec
Starszy szeregowy
kapral

1. U Niemców szeregowym żołnierzem piechoty był ‘SCHǕTZE’, zarówno w Wehrmachcie jak i SS.
Rozróżniano wśród nich fizylierów, czyli strzelców (FǕSILIER, a
także MUSKETIER, GRENADIER i JȀGER); grenadierów
pancernych, początkowo w
SS a później w Wehrmachcie
(PANZERGRENADIER);
saperów (PIONIER).

WEHRMACHT

SS

POLSKI ODPOWIEDNIK

UNTEROFFIZIER
UNTERFELDWEBEL
FELDWEBEL
OBERFELDWEBEL

PODOFICEROWIE
SS-UNTERSCHARFǕHRER
SS-SCHARFǕHRER
SS-OBERSCHARFǕHRER
SS-STABSSCHARFǕHRER

plutonowy
sierżant
Starszy sierżant
Sierżant sztabowy

WEHRMACHT

SS

POLSKI ODPOWIEDNIK

LEUTNANT
OBERLEUTNANT
HAUPTMANN

OFICEROWIE MŁODSI
SS-UNTERSTURMFǕHRER
SS-OBERSTURMFǕHRER
SS-HAUPTSTURMFǕHRER

podporucznik
porucznik
kapitan

12. Leutnant - podporucznik (saperzy)
11. Oberleutnant - porucznik (6. pułk piechoty).
10. Hauptmann - kapitan (dywizjon przeciwpancerny).

WEHRMACHT

SS

POLSKI ODPOWIEDNIK

MAJOR
OBERSTLEUTNANT
OBERST
Brak odpowiednika

OFICEROWIE STARSI
SS-STURMBAHNFǕHRER
SS-OBERSTURMBAHNFǕHRER
SS-STANDARTENFǕHRER
SS -OBERFǕHRER

Major
podpułkownik
pułkownik
Pułkownik liniowy/brygadier

9. Major - major (artyleria).
8. Oberstleutnant - podpułkownik (korpus sanitarny).
7. Oberst - pułkownik (strzelcy).

WEHRMACHT

SS

POLSKI ODPOWIEDNIK

GENERALMAJOR
GENERALLEUTNANT
GENERAL
GENERALFELDMARSCHALL

GENERAŁOWIE
SS-BRIGADEFǕHRER
SS-GRUPPENFǕHRER
SS-OBERGRUPPENFǕHRER
SS –REICHSFǕHRER (Heinrich
Himmler)

Generał brygady
Generał dywizji
Generał broni
marszałek

6. Generalmajor - generał major (polski odpowiednik: generał brygady).
5. Generalleutnant - generał porucznik (polski odpowiednik: generał dywizji).
4. General der...[b] - generał broni.
3. Generaloberst - generał pułkownik (polski odpowiednik: generał, wcześniej generał armii).

1. Generalfeldmarschall (po 4 kwietnia 1941) - marszałek polowy.
-. Reichsmarschall - marszałek Rzeszy (tylko Hermann Goering, od 19 lipca 1940).

SS - to skrót od niemieckiego "Die Schutzstaffel der NSDAP" (Sztafety Ochronne
NSDAP), paramilitarnej i początkowo elitarnej niemieckiej formacji nazistowskiej, która
podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Zalążkiem SS
była utworzona w 1923 roku straż osobista (Stabswache) Adolfa Hitlera, przekształcona
w jego grupę szturmową (Stosstrup), która po puczu monachijskim wraz z SA została
zdelegalizowana

W 1925 roku po wyjściu z więzienia Hitler zlecił zorganizowanie gwardii przybocznej pod
nazwą "Schutzstaffeln", działającej do 1934 roku w ramach SA. W 1926 roku utworzono
stanowisko Reichsführera SS. Funkcję tą w latach 1929-1945 pełnił Heinrich Himmler. Obok

niego twórcami potęgi SS byli Reinhard Heydrich, Gottlob Berger, Richard Walter Darré –
autor koncepcji SS jako elity rasowej, Theodor Eicke – wychowawca strażników obozów
koncentracyjnych. W 1929 roku SS liczyło ok. 280 członków, w 1932 roku ok. 52 000, w
1934 roku ponad 200 000. SS pełniło funkcję policji wewnątrzpartyjnej i wywiadu
politycznym (SD). W 1934 roku odegrało główną rolę podczas tzw.„nocy długich noży” i
stało się samodzielną formacją NSDAP.
Oprócz zbudowanej na zasadach terytorialnych
Powszechnej SS (tzw. Allgemeine SS) tworzono
oddziały
SS,
tzw.
"Totenkopfverbände",
grupujące funkcjonariuszy obozów
koncentracyjnych
i
militarne
oddziały dyspozycyjne SS, tzw.
"Verfügungstruppen",
które,
początkowo niezbyt liczne. W 1934
roku SS przejęło od SA kontrolę
nad obozami koncentracyjnymi, a w
latach 1933-1939 opanowało policję
niemiecką, zapewniając sobie
monopolistyczną pozycję w
dziedzinie
bezpieczeństwa
wewnętrznego
reżimu
hitlerowskiego. Od lat 19391940
w
strukturze
organizacyjnej SS istniało 12
głównych urzędów, w tym
Główny Urząd Bezpieczeństwa
Rzeszy
(RSHA),
Administracyjno-Gospodarczej
(WVHA), do którego m.in.
włączono Inspektorat Obozów Koncentracyjnych, Rasy i Osadnictwa (RuSHA), Sztabowy
Komisarz Rzeszy ds. Umacniania Niemczyzny (RKFDV), Policji Porządkowej (Or-Po).
Wraz z rozpoczęciem przez Niemcy działań wojennych w Polsce i ZSRR składające się z
członków SS, tzw. Einsatzgruppen – szwadrony śmierci (grupy operacyjne

hitlerowskiej policji bezpieczeństwa "Sipo" i służby bezpieczeństwa "SD")
przedsięwzięły masowe akcje eksterminacyjne. W 1940 roku połączono wyżej wymienione
oddziały SS i szkoły junkierskie w Siły Zbrojne SS (Waffen SS), które w 1945 roku liczyły
ponad 600 000 ludzi. SS otrzymało zadanie zniemczenia podbitych terytoriów, stąd wynikła
jego kluczowa rola w aparacie okupacyjnym, organizowaniu terroru, eksterminacji innych ras
i narodów, zwłaszcza Żydów, Romów i Słowian, przesiedleń ludności, eksploatacji
niewolniczej siły roboczej, grabieży mienia.

Po wojnie w procesie norymberskim za organizacje
zbrodnicze zostały uznane: SS, Waffen-SS oraz partia
NSDAP.

OFIZER CZARNEGO ZAKONU SS- OFIZIER
DES SCHWARZEN ORDENS DER SS

Kandydaci na członków
SS podlegali starannemu
badaniu i kontroli. Byli sprawdzani nawet pod
względem poglądów politycznych rodziców,
rodzeństwa i drzewa genealogicznego sięgającego
do 1750 roku. Informacje o ich dziedziczności
zawierały świadectwa wydawane przez biuro
Komisji do Spraw Rasowych. Kandydaci na
oficerów SS musieli mieć minimum 174 cm
wzrostu, oraz potwierdzony nordycki rodowód.
Badania rasowo-genealogiczne kandydatów do SS,
prowadził tzw. Sippenamt, ustalający cechy
dziedziczne zdrowia rodu a wyniki umieszczano w
specjalnych książkach rodowych (Sippenbuch). Po
za tym kandydaci byli poddawani ocenie
antropologicznej, zawartej w 9 punktach,
opracowanych
przez
profesora
Bruno
K.
Schulze. W szeregi SS
przyjmowano tylko tych,
którzy uzyskali jedną z pierwszych 4
kategorii.

Żołnierze i funkcjonariusze SS oznaczenia
stopni, oprócz naramienników, od 1929
roku nosili także na czarnych patkach
kołnierzowych. Od stopnia
Standartenführera (pułkownika) insygnia
stopnia noszono na obu patkach, stopnie
do SS-Obersturmbannführera
(podpułkownika) wyłącznie na lewej. Na
prawej patce znajdowały oznaczenia związane z daną służbą

W 1933 roku rozkazem Heinrich Himmlera wprowadzono sztylet

(SS-Dienstdolch M33),

który każdy członek SS otrzymywał w dniu złożenia przysięgi po zakończeniu okresu kandydackiego.
Wzorowany był na XVI-wiecznym szwajcarskim sztylecie tzw. "holbeinowskim". Miał czarną

pochwę i rękojeść, na której znajdował się hitlerowski orzeł ze swastyką i
znak runiczny SS [Sigrunen]. Na ostrzu wytrawiony był matowy gotycki napis będący

mottem SS: "Meine Ehre heißt Treue" ["SS-Mann, deine Ehre heißt Treue" "Honorem SS-mana jest wierność".
O bok sztyletów i szpad było to kolejne

honorowe wyróżnienie nadawane
SS-manom osobiście przez
Himmlera (kopię jego podpisu
grawerowano wewnątrz).
Pierścień przeznaczony był wyłącznie dla
oficerów SS, którzy musieli się wykazać
trzyletnim dowodzeniem.
Wszystkie pierścienie były numerowane i datowane.
Po śmierci właścicieli, pierścienie składano w mauzoleum SS na zamku Ordensburg "Vogelsang" w
Wewelsburgu koło Paderborn. Nadawanie pierścieni - podobnie jak szpad honorowych - było
publikowane w listach starszeństwa oficerów SS.

Auer Dult to słynne
jarmarki które od
stuleci mają miejsce
w Monachium.
Trzy razy w
roku na Mariahilfplatz
w dzielnicy Au.

Nazwa Auer - Dult , w wolnym tłumaczeniu to połączenie słów: dzielnica
(Au)-jarmark (Dult).
W czasie Auer Dult pojawiają się stragany, karuzele i strzelnice.
Drei Mal im Jahr neun Tage lang bummeln (przechadzać się),
suchen, schauen, einkaufen, amüsieren.
Maidult, Jakobidult und Kirchweihdult sind in München Kult.
Die Auer Dult ist bei
Alteingesessenen ebenso wie bei
Besucher*innen sehr beliebt.
Bei Kindern und Jugendlichen
besonders hoch im Kurs ist der
Rummelplatz ( wesołe miasteczko)
mit den Fahrgeschäften:
Autoscooter, Karussell, Kettenflieger
(samolot łańcuchowy) oder

Schiffschaukel (huśtawka na
łodzi) - hier können sich die
jüngeren Besucher*innen richtig
austoben.(wyszaleć się)

Auer Dult München: Termine 2022

Maidult: 30. April bis 8. Mai 2022
Jakobidult: 30. Juli bis 7. August 2022
Kirchweihdult: 15. bis 23. Oktober 2022
Auer Dult München: Adresse

Auer Dult am Mariahilfplatz, 81541 München

Parabellumpistole; niem. desygnata
wojskowa: P08; pot. Luger[a]) –
niemiecki pistolet
samopowtarzalny opracowany
przez Georga Lugera na przełomie XIX i
XX w. Podstawowy pistolet armii
szwajcarskiej w latach 1900–1949 (jako Pistole
1900), oraz armii niemieckiej w latach 1908–1938 (jako Pistole 08, P08).
Nazwa pochodzi od łacińskiego przysłowia si vis pacem, para
bellum (pol. jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny)[1].

Ich empfehle euch das echt
spannendes Buch von R. Mróz.
Es ist August 1939 und das Gespenst
des Krieges schwebt über Polen. Das
Leben der beiden Brüder verändert
sich von einem Tag auf den anderen,
als klar wird, dass die Welt, wie sie sie
bisher kannten, zusammenbricht.
Oberfeldwebel Bronek Zaniewski muss
sich dem Feind an der Front stellen,
während Staszek, der jüngere Bruder,
alles tun wird, um die Sicherheit des
jüdischen Mädchens zu gewährleisten, dem er kurz vor der deutschen Invasion
einen Heiratsantrag gemacht hat...

Jest sierpień 1939 roku, nad
Polskę nieuchronnie zbliża
się widmo wojny. Życie
dwóch braci zmienia się z
dnia na dzień, kiedy staje się
jasne, że świat, jaki
dotychczas znali, chyli się ku upadkowi.
Starszy sierżant Bronek Zaniewski będzie musiał zmierzyć się z wrogiem na
linii frontu, podczas gdy Staszek, młodszy z braci, zrobi wszystko, by zapewnić
bezpieczeństwo Żydówce, której oświadczył się tuż przed niemiecką inwazją…
Seria Parabellum to nie tylko pełna napięcia opowieść o polskiej historii, ale
także okazja do spojrzenia na konflikt oczami oficera Wehrmachtu, Christiana
Leitnera – jednej z ciekawszych postaci na firmamencie współczesnej polskiej
literatury.

schuften - harować, zapracowywać się,
wie ein Pferd schuften -harować
jak koń

Bedeutung: sehr hart und lange arbeiten, um
et was zu erreichen, wobei die Gefahr besteht,
die eigene Gesundheit zu schädigen.

Synonyme:
ackern – orać, tyrać, biestern –
ciężko pracować,knorzen ,
krampfen, malochen,
rackern,wuchten

Beispiel:
Mein Onkel ist Bergmann von Beruf und muss unter schweren Bedingungen
arbeiten. Darϋber hinaus hat er fϋnf Kinder und seine Gattin ist als Hausfrau
tätig. Er muss also von morgens bis abends in einem Bergwerk schuften,
um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

ALLE OHNE AUSNAHME
OHNE ABSICHT
OHNE BEDEUTUNG SEIN
OHNE ENDE/OHNE FRAGE
OHNE ZWEIFEL
OHNE HOFFNUNG
OHNE MÜHE
OHNE SPAβ
OHNE UMSTȀNDE
OHNE VERZUG
OHNE VORBEHALT
OHNE WEITERES
NICHT OHNE GRUND

WSZYSCY BEZ WYJĄTKU
BEZ ZAMIARU
BYĆ POZBAWIONY ZNACZENIA
BEZ KOŃCA/BEZ PYTANIA
BEZ WĄTPLIWOŚCI
BEZ NADZIEI
BEZ WYSIŁKU
BEZ PRZYJEMNOŚCI
BEZ WARUNKÓW
BEZ ZWŁOKI
BEZ ZASTRZEŻEŃ
BEZ DALSZYCH
NIE BEZ POWODU

