
 
Mark Solonin. 
 
Polski ulany przeciwko niemieckim zbiorników. 
 
"Polski oddział Pomorskaya zespół ze względu na nieznajomość danych projektowych i metod 
naszych zbiorników, zaatakowane im noże i horrific poniesionej straty." 
Geynts Guderian. 
 

Ale co tak naprawdę?  
        W ciągu ostatnich trzydziestu lat I've been prowadzące walki z Rosją i wszyscy rosyjscy. 
Trzydzieści lat temu, byłem jednym z dwunastu "shlyahtichey wolności", które pod kierownictwem 
Valerie Novodvorskaya Ilyinichna wyszedł z plakatami na Placu Czerwonym w Moskwie. My, 
kulinarnej studentów, protestowali przeciwko haniebny zbrodni Stalina zbrodnicze reżimu. Podczas 
krwawego kata Stalina regulować moc każdy krok swoich obywateli. Pod zakaz wszedł nawet 
przepisy kulinarne! Jeżeli przepis potrawy palachu Stalina nie lubisz, to potrawa jest zabronione. I 
to nie tylko w ZSRR! Zakaz, w krajach socjalistycznych. W 1968 roku, mieszkańcy 
Czechosłowacji, na zlecenie Stalina krwawego kata, zakazane zawiesić makaron na uszy. Ten 
perepolnilo kielich cierpliwość, a my, przyszła kucharzy, przyszedł na znak protestu przeciwko 
zakazowi komunistów zwykłym mieszczańskiej kuchni (W 2008 r. wszyscy uczestnicy 
demonstracji został uhonorowany wyróżnieniem American prawdy. Nagrody zostały wydane dla 
nas w Waszyngtonie generałów z Pentagonu.).  
        Mamy wszyscy aresztowany i wysłany do leczenia w szpitalu nazwie Kashchenko. Po 
leczeniu, znalazłem pracę palacz w kotłowni. I Kidal ogromne łopata w kotła pieca węglowego. Ten 
węgiel górnik Stachanow dobyval mieszkających na Ukrainie. W tym samym miejscu w kotłowni, 
ja nadal mojego wykształcenia. On, własność, konspektiruya transferu stacji Voice of America, 
Deutsche Welle, Wolna Europa. W 1989, po obaleniu systemu komunistycznego rządu, wyjechałem 
do Anglii. W Oksfordzie, zdałem wszystkie egzaminy zewnętrzne, i otrzymał stopień profesora 
akademickiego.  
        Tam, w Oxfordzie, znalazłem odpowiedzi na główne pytanie mojego życia: "Dlaczego 
Guderian nienawidził Polaków?". Odpowiedź na pytanie, pomógł mi znaleźć mój przyjaciel i 
rosyjskiego oficera wywiadu Wiktora Suvorov. Zaprosił mnie, aby przejść do rosyjskiej łaźni, wraz 
z małymi rumyanymi gimnazistkami. Co to jest rosyjski kąpiel? Jest ona podobna do fińskiej sauny, 
ale znaczna różnica: rosyjski Banya, ludzie go wraz z drunken rumyanymi gimnazistkami, jak 
brzoza metlami. Te metlami oni zadawać ciosy do ciała mokre, pijany i rumyanyh gimnazistok. To 
było, kiedy odwiedził pomysł - do celu jego poddaszu. I zakończeniu kursu politycznego 
dziennikarstwa, egzamin wnuczki doktor Goebbels i wrócił do Rosji. Celem mojej podróży było 
kontynuowanie walki z Rosjanami. Jednocześnie zacząłem wprowadzenia porządku na strychu jego 
willi na cztery Arbat. I znalazł na strychu dokumentów ujawniła tajemnicę Guderiana nienawiść do 
Żydów i Polaków.  
         
        Oto krótkie podsumowanie z nich:  
        W 1917 r. władze w Rosji przyszło do krwawego kata Stalina. Mój dziadek, książę Kazimierz 
Solomonovich Rabinovich-Soloninsky, pracował jako wątki sprzedawców ulicznych w Warszawie. 
Zanim dołączył do bolszewików do władzy w Rosji, on własnością Rostowski w sześciu domach, 
jak również dostarczanie prostytutki w Argentynie, Anglii, Urugwaju i Brazylii. Bolszewików 
zabrał to wszystko, a dziadek prawie zabity. Pereodevshis kobiet sukienka, uciekł do Warszawy. A 
bolszewicy postanowili wziąć odwet. Rozumiał, że przyszłe wojny - wojny silników, i wiedział, że 
Stalin zamierza zbudować tysięcy czołgów i wykorzystać cywilizowany Europie. A mój dziadek był 
myślenia o rozwoju anti-tank broni zdolne do zniszczenia zbiornika Hordy Stalina. Muszą być one 
lekkie, kompaktowe, niedrogie, skuteczne i łatwe w użyciu. Wszystkie istniejące w tym czasie 
próby przeciwdziałania zbiornika broni nie mój dziadek. Potrzeba niepowtarzalny pomysł. Miałeś 
w pigułce! I taki moment przyjechał.  
        Polska wygrała wojnę bolszewików w 1920 roku. Ale bolszewicy w ich odwrót od ściany 
Warszawa, wziął całego ziarna. Polacy głodny. Mieliśmy do jedzenia trawy. Ludzie jedli łabędzie, 
owies, koty, psy. Od złej żywności są często zaparcia. Do walki z barów, mieszkańcy polskiej dobę 
poszedł do lekarza, który je enema. Mój dziadek doznał kilka dni, ale potem nie, a także udał się do 
lekarza. A lekarz go enema, wnętrzności. A to, kiedy mój dziadek upadku! Armor potrzeba, aby 



zniszczyć gorąco jet - w dokładnie taki sam jak zniszczenie odrzutowiec z enema zbroi hardened 
kału w jelicie. Więc mój dziadek urodził się pomysł skumulowane amunicji. Podobnie jak każdy 
Żyd, mój dziadek był polskiego szlachcica, a on od razu zgodzili się, że nowe bronie, aby uzyskać 
kawalerii polskiej.  
        Według dokumentów skradzionych kupił studio na obrzeżach Warszawy i repopulating 
rysunki. Piętnaście lat obrzeżach Warszawy mieszkańcy usłyszeli wybuchy i zobaczyli na jeźdźca, 
którzy napadli na drzewach pobliskiego lasu. To jest mój dziadek ucierpiała z nową broń. Wreszcie, 
w 1936, mój dziadek wprowadził polskich oficerów, że opracował model anti-tank broni. Już jeden 
tydzień po udanym wojskowych testy, próby broni został przyjęty przez broń, i zaczęli jej produkcji 
seryjnej, w fabryce mebli w miejscowości Słonim. Reprezentowane przez tę broń? 

 
Anty-szczyt Rabinovich Soloninskogo próbie 1936. 

  

 
Anty-szczyt Rabinovich Soloninskogo próbie 1936.  

 
 
     Od góry do dołu:  
        1. Wygląd pikestaff posiadacza granaty  
        2. Wygląd granaty z pręta.  
        3. Anty-szczyt w kolekcji  
        4. Anty-szczyt w całej  
        5. Granat przeciwczołgowy przesadzone. 
 Anti-tank broni, zaprojektowany przez mojego dziadka, to wojsko szczyt, który był 
używany zamiast stali wskazówka skumulowane przeciwczołgowy granat, wyposażone w 
balistyczne wskazówka.  
        Caliber granaty: 42 mm.  
        Długość pręta z granaty: 250 mm.  
        Długość pręta z granaty: 440 mm.  
        Masa materiału wybuchowego: 1102 gramów. 
 Broneprobivaemost granaty - 87 mm.  
        Waga granaty z prętem - 1504 gramów.  
        Granata osnaschalas wstrząsu ciśnienie bezpieczniki działania. Polski policjant miał trafić do 
"wyspy" (balistycznych wskazówka) szczyty w zbiorniku zbroi, a wybuch nastąpił, energii, który 
jest skierowany nie na wszystkie strony, ale tylko jeden. Obrazovyvalas tzw skumulowane 
odrzutowych, podobny do strumienia wody z oczyszczania enema. 
 

 
 
Program Edukacji skumulowane odrzutowych, wymyśloną przez mojego dziadka, po leczeniu 



zaparcia enema. 
 
Po ataku celem policjant dokonane przeładunku szczyty, wyrzuceniu jego posiadacza 

znajduje się na drevke wynika ze starych granatów, granatem i wklej. Aby zapobiec vyskakivaniya 
granaty, miał wiosną zatrzask, ciśnienie kroki. 

 
Polski ulany 18 th Regiment pomorskih ułan. Zwróć uwagę na charakterystyczny kształt 

szczytu zwalczania balistycznych wskazówki, jak również do kamuflażu skumulowane głowic, flagi 
Polski. 

 
 
Jak można stosować anty-szczyty na polu bitwy? 
 
Skład polskiej armii składała się z jedenastu brygad kawalerii: Mazowiecki, Novogrudok, 

Wołyńskim, Kresovaya, Podolskaya, Wielkopolska, Kraków, Małopolskie, Vilensky, Suvalkskaya, 
Podlyasskaya. W każdym - cztery kawalerii pułku artylerii podziału konia, zbroję, samokatnomu i 
inżynierii batalionu, anty-samolotów bataree.Vse brygady kawalerii zaplanowano wyposażyć anty-
szczyty, jak się okazało, że są one nie tylko skuteczne wobec cystern, ale także wobec innych 
celów: samochody, pistolety, karabiny maszynowe, stojąc na ziemi statku powietrznego. W 
rzeczywistości, dzięki mojemu dziadkowi, polska armia otrzymała broni, która może zniszczyć 
nocy było ponad 20 000 radzieckich czołgów, zbudowana przez radzieckie niewolnikiem na 
zlecenie Stalina kata.  
        Niestety, Polski i polskiej polityki wywiadowczych zaniżony kovarstva bolszewickiej tyrana 
Stalina. Polska oczekiwać ataku na Związek Radziecki w 1939 roku. Dlatego wszystkie polskie 
budowy został wybudowany na granicy z ZSRR, nie Niemcy. Nie jest przechowywany i większość 



polskich broni i amunicji. Но коварный Сталин обманул благородных поляков и не стал 
нападать на Польшу. Stalina w tajemnicy przed wszystkim, podgovoril Churchill, że poprosił 
Hitlera o ataku na Polskę.  
        W ataku przez wojska niemieckie był nagły. Tylko cztery polskie pułku kawalerii w pobliżu 
granicy z Niemcami, byli uzbrojeni w anty-szczyty. Były to: 16-th Regiment Wielkopolski ułan, 18 
th Regiment pomorskih ułan, 24 th Ulansky Regiment, 10 th konia Karabiny.  
        To ci, którzy na siebie ciężar skutków niemieckiej dywizji pancernych.  
        Spójrz na karty czytelnika: 

 
 
W XVIII wieku dowódcy armii rosyjskiej był Suvorov odległości z Warszawy do Prus 

Wschodnich na cały dzień! Wojska niemieckie, w 3000 czołgów i dziesiątki tysięcy pojazdów 
wymagane do 5 dni!  
        Dlaczego, zwraca się do czytelnika? Ponieważ wojska niemieckie ustilali drogę do Warszawy, 
palenie setek tysięcy czołgów i palenie samochodów: 



 
Niemiecki zbiornika zniszczono 16 pułku ułan Wielkopolski. 

  
Co stydlivo cichy Guderian. 19 zbiorników na zbiorniku powłoki zniszczone 18 th pomorskih 

Ułan pułku w bitwie na Kroyantami 
Więc co się stało 1 wrzesień 1939 pod Kroyantami? Zbiorniki niemiecki 10. Tank Division, 

zaatakowali wzdłuż dworca kolejowego poprzez Hoynitse w kierunku stacji Krayanty. Tam 
zaatakowali polskie kavaleristy wyposażony w anty-szczyty. Mniej niż 15 minut na polu bitwy 
zostały zniszczone 184 niemieckich czołgów - prawie 80% zbiorników były częścią niemieckiej 
podziału. Polski kavaleristy w wyniku bitwy, stracił 26 osób zabitych i 50 rannych. I połowę straty 
spowodowane było wieje z niemieckiego aviatsii.Chto się dzieje po tej klęsce? Pojawienie się 
Niemców zatrzymane. Pozostałości 10. Tank Dział przeniesiony do 19 th wojska.  
        A teraz pomyśl o czytelnika - to, co Hitler zrobił z Guderianom gdyby powiedział mu prawdę o 
klęsce ich podziału 300 czołgów, setki polskich kavaleristov. Naturalnie Hitler wysłał do Guderiana 
przygłuszać krematorium! Dlatego Guderian kłamał. On, Belokurov goluboglazomu Aryans było 
szkoda, że wygrał, mój dziadek, Żyd, prosty kupiec wątków. Podobną strukturę i wystąpił na temat 
podejść do Warszawy. Ulany 24 th Ułan Regiment, mniej niż pół godziny niemal całkowicie 
zniszczone ponad 500 niemieckich czołgów i 10 wojska niemieckie pod dowództwem generała 



Reyhenau. 
 

 
Niemiecki zbiornika zniszczone ułan 24, Ułan pułku w sprawie podejścia do Varshave.1939 

roku. 
Dlaczego polska armia straciła Niemców? Ponieważ dała kata Stalina. To oczywiste - jej 

armii na terytorium Polski po polski rząd jest w lewo, aby żyć w Rumunii. Command polskich 
żołnierzy tam, i Stalina Hordy swobodnie i niegodziwie najechali wschodniej Polsce. Bloody 
bolszewickiej torturers zdobył trofea jak ogromny Polski broni. Należą do nich kilka milionów anti-
tank granaty do szczytowej Soloninskogo Rabinovich. Te granaty używane bolszewików w 1943 
roku w bitwie pod Kurski, jako anty-bomb (PTAB). Aby to zrobić, aby drevku granaty, Stalina 
dzieci niewolników pridelyvali regulacyjne od zwykłej cyny. Cyna jest zrobione pochodzących z 
Polski w puszkach (w 1938 r., Francja ma polskiej armii ponad 6 000 000 puszek konserw 
lyagushachih lapok).  
        Niemcy mniej. Oni dostali trofeum, tylko kilka przypadków anty-rush. Te kilka lat starałem się 
je skopiować, a ostatecznie je to, co jest nazywane "Faustpatrone" lub "Panzerfaust". W 
niemieckich żołnierzy tchórzliwego w przeciwieństwie do odważnych Polaków i zrzeczono 
wykorzystania szczytu. Zdecydowali, że byłoby lepiej, jeśli będzie vystrelivat żołnierzy granaty z 
daleka. W rezultacie znacznie zmniejszyć dokładność broni. Ze względu na fakt, że jakość 
materiałów wybuchowych niemieckiej była znacznie gorsza niż Polski wybuchowych, znacznie 
zwiększyły masę i wymiary broni. Niemiecki "Faustpatrone", nie był w stanie nawet szczyt 
polskich anty-Rabinovich Soloninskogo o wszelkich wskaźników.  
        Największy sukces w kopiowaniu broni, wymyśloną przez mojego dziadka, wykonane z 
japońskiego, które Niemców w 1944 roku, niemiecka łódź podwodna potajemnie przeniesione kilka 
trofeum okazów pojmany koło Warszawy w 1939 roku. W roku 1944, japoński piechoty zbrojnych 
z anty-szczyty (oni je shestovymi mój, i jak zwykle z masztem używane bambusa) skutecznie 
walczyli z amerykańskim zbiorników we wszystkich Wysp Pacyfiku. Dlaczego japoński nie używać 
anty-szczyty w kawalerii? Ze względu na ich tchórzliwe zwiedziony łotrowski krwawego kata 
Stalina. W 1944 r., między Związkiem Radzieckim i Japonii nie było wojny. Stalina, na wniosek U. 
S. prezydent Roosevelt zakupione w Japonii, wszystkie konie, pozbawiony armii japońskiej 
kawalerii.  
        Ale co z ZSRR? Czy to anty szczyty, wymyśloną przez mojego dziadka? Tak, używane. Od 
1939 r. wszystkie kawalerii w ZSRR była podporządkowana NKWD i był używany na Syberii 
nadużycia i upokorzenie bojowników od reżimu stalinowskiego. W związku z tym, szczyty były 
używane tylko w sprawach karnych batalionów. Kara komplektovalis batalionów z skrzypków, 
dentyści, wiolonczela, trąbka. Granaty przymocować do instrumentów muzycznych. Żołnierzy 
udała się do kary batalionów ataku na niemieckie czołgi, do akompaniamentu własne instrumenty 
muzyczne. Za nimi podgonyali bitwy stalinowskich oprawców ochronnych jednostek, pracują 



analfabeci chłopów i herders na północ. Rolnicy podgonyali muzyków i pitchforks Pasterze 
kostyanymi noże.  
        Miliony zmarł pod skrzypków pitchforks i noże blokowania Stalina zamówień. Na przykład 24 
stycznia, 1943, w bitwie o wieś Kolhozny Udarnik, Smoleńsku regionu, z rąk stalinowskich 
oprawców zabitych 24 wiolonczelista, 67-awangardy artystów, 16 stomatologów, 47 pisarzy i 14 
poetów. Wszyscy byli exterminated zagraditelnymi sił na co nie chciał zniszczyć niemieckie czołgi 
i bojowników od stalinowskiej tyranii.  
        Brytyjczycy i Amerykanie nie używania wynalazku mojego dziadka, z dwóch powodów:  
        1. Anglo-Sasów nie lubią Żydów.  
        2. Wszystkie konie są przetwarzane na tushenku zwierząt gospodarskich, które karmione 
ZSRR, straszne ataku.  
         
        Więc, oczyszczone w swoim strychu, I ujawnił kolejny sekret II wojny światowej. Okładka 
wyjęciu z innym krwawej przestępczości palacheskogo krwawego reżimu stalinowskiego. Ile 
jeszcze takich zbrodni Stalina kata ukrywa historii? Ale demokracji i tolerancji zawsze 
torzhestvuyut!  
         
         
        Moskwa-Warszawa-Tokio-Londyn-Pentagonu. 2008. 


