Informacja prasowa
Portal internetowy Kampania Wrześniowa 1939.pl to miejsce warte odwiedzenia. Znaleźć tu można wiele
interesujących materiałów, gdyż witryna jest rozwijana w profesjonalny sposób już od 1997 roku.
Przeglądanie serwisu warto rozpocząć od działu Kalendarium, w którym szczegółowo zestawiono kolejność
wydarzeń – również tych poprzedzających wybuch wojny. Opisy sytuacji politycznej oraz kulisy współpracy
niemiecko-sowieckiej są doskonałym wprowadzeniem do dalszych części.
Najszerszym działem są dokładne opisy największych bitew, m.in. bitwy nad Bzurą, pod Piotrkowem
Trybunalskim, czy też walki w Borach Tucholskich. Szczegółowe informacje o uzbrojeniu Wojska Polskiego,
Wehrmachtu oraz Armii Czerwonej, zilustrowane licznymi zdjęciami, to raj dla pasjonatów militariów. Dokładnie
przedstawiono organizację i strukturę poszczególnych armii, zestawienia większych jednostek oraz ich
dowódców.
Zaprezentowane także zostały biografie kilkudziesięciu polityków i wojskowych wszystkich stron konfliktu. Na
szczególną uwagę zasługują opisy mniejszych, ale bardzo ciekawych epizodów z początku wojny – ucieczki
samolotów, prowokacja w Gliwicach, czy też odyseja okrętu podwodnego ORP Orzeł. W dziale statystyk możemy
sami się przekonać jaką przewagę nad Polakami mieli Niemcy i Sowieci. Dział Media to liczne recenzje filmów i
książek poświęconych kampanii wrześniowej 1939 roku.
Największe zainteresowanie mogą jednak budzić konkursy historyczne, w których można wygrać atrakcyjne
nagrody: książki historyczne, modele uzbrojenia lub gry komputerowe – wszystko powiązane z tematem serwisu.
Liczni sponsorzy wspierający serwis świadczą o jego dużej popularności. Dział Ktokolwiek… to niezwykłe miejsce
– służy odnajdywaniu bliskich, z którymi utracono kontakt podczas wojny. Ważną częścią portalu jest bogaty zbiór
odnośników do innych serwisów historyczno-militarnych, które autor uznał za godne polecenia.
Bardzo szybko rozwija się dział poświęcony miejscom pamięci, cmentarzom i pomnikom. Materiały nadsyłają
sami internauci – zdjęcia i opisy miejsc w pobliżu swoich domów. Kolejną inicjatywą jest zbiór imprez
historycznych, które są powiązane z wydarzeniami z 1939 roku. Dzięki temu zestawieniu nie pominiemy żadnej
rekonstrukcji historycznej, zlotu ani wystawy.
Quiz historyczny pozwala szybko sprawdzić stan swojej wiedzy. Serwis uzupełniają galerie zdjęć, dokumenty,
plakaty i znaczki pocztowe przedstawiające wydarzenia z początku wojny. Liczne nagrody i wyróżnienia
przyznane portalowi to gwarancja wysokiej jakości. Więcej na: www.1939.pl.

