
wojskc i kolej

B€ąd, €zy śwEador.ny bubel, czy1i TFE-}rczość radosa,Ee.""
Ktos zapyta, dlaczego ,,TFUrczość'' i to w dodatku przez duze ,,Tfu'.?
Ann l-icńrr nA:'r7P na karalog nowości ,,RoCo Minirunks,' Z roku 2001, to prz}/najmniej w trzechl rrrv' l\lLu-v yuLtŁY r

prz1zpadkach nie pozostaje mi nic innego jak t1,|}i9 pluĆ ito jadem niczvm Demon Zólciowv, Nie,
}r.ln: imn ia| nia ł rv)rlq'lllr.r!) ,LLv L obrzydzenia, bo modeie całkiem ntczego sobie, tyle tylko, ze'.. catkiem bez
sensu I

Kiedv po raz pienvszy otlvorzyiem nor.rl'
czlProsilorriLoul kutalog ncrro:.i *001. prz)
najmniej pod rt'zględem po1igra|iczn;'p 1a'y66-

nl'bez zarzutLl' od razu rzucijl' nli się w ocz1'

,.porlczoJecrvki' z lsrau.oryrni r,.l rir'r pojf,z

dani' a mówie tu o nlodeLach o Ilunlelach ka.
taiogot'wchl B43' 85ó i B74 Nieco z boku wi
d>r hv'n 1p1l'. c616n1niai-'\ tnoale- o nLtmErfL
ł:llInonllnlln łi7 n il^n/nj ''. ffozt nac|ęDnylT
razem' Na dzisiaj t-vlko tyle i aŻ tyle' bo chociaż
kaLalog zarłiera kilka ieszczc ciekarłsz1clt mo
dei1, to o nich kiedl, iniTisj.

Poniewaz ten dzia] miesięcznika przede
tł'szyst]iim zainteresorvan1' jest kolejami to nie
pozosrdlo mi nic innego iak p cai o kolejach.
rPq rn run- za\ru nlciqzp ;o modelarStwo kole

lowe inreresure mnie raczel iaho uzupeinienie
ołriu re on l-]e hl.l' c rzvn te7 bvć moze nieco>' "b"
póŹniej,

Mialo bvi o mode]ach i o modeiacn będzie'
otoz jak ro CZęSro ostatni.-l bpva' |irma '.ĘoCo''
obdarzyla nas calk.em poprawnie r esrerycznie
qvkonan1'mi modelami, któle jednak ma;4 się
4n rzenz'rv:cin(ci iak nieq- do nosa.

Przrrirzrrimrr <ip zatem rztcrnn<inunrm nnd.

czotgówkom,' typu SSym i usrawtonvm na nich
nnilzdnm klĄ( mnżP zsnlnae d1arzpon Pad.'"Y) ""'
czolgorł'kom', 'koro powszechnie używa się
w ].teratllrze nkreć]enia. "lat[ormV wie]oosio.
we do przewozu ladunków o duże,j masie'.? od-

1'orv.r.lz r(st \\'LTeu pL zoror- buidzo p'.'st..
Ę/siaICZ)' prześledzić historię polvstania rze.
czon.vch r't'agoriów. a wygl4dala ona tali: \\rago

ny te Zosta1)l Zapro]eKtowanc ] sKo]lstluo\Ą/ane
rt, Ntemczech hitlerolvskicir rt' czasie 11 \Ą'ojn\'

ślt,ia[orvej. To jest dia wszystkich jasrie i nie
podlega Źadnej d5lskusji. PLojektort.ano je jako
\Ą.lgon) Jo l-)jle\ĄoZL czo|gorn',' to takżr nic.Lr
ga tvątpi1r't'ości' TymCZaSem projektorvano je

i konsrruortano ir narunkacl' gospodarki rvo'
jennej' w okresie ograniczeń narzuconych uwa
runkowaniam i brakam. materialorryrnr. dla
czego rt'ięc je skonstruowano, po co, skoro
Deutschc Rctehsbahtl d; sponorra1r spor4 J '.zbą
starszvch uagonow o podobnej konsLrukcii
i nnrlnhnrlm nręczrerłenhl?

odpowiedzi na te p1'tania trzeba szukać
zrnelnie odzieindziei tnhvnaimniei nic na kn

]pl Ódnnuripr]z znlirlllie qic nic tll nrzpnlcrnli, h"'t ' ' '

archrr,vach Deutsche Retchsbahn, lecz n' doku-
mentach aberkommando der NVehrmacht,

a właściwie oberkommando d€s He€les. MoŻna
b1, nawet zaryzykowaĆ twierdzenie, że historia
^^,,,-f--i^ .,,^L,.,^-^-;..,pU\Ą sLdIlId l.\ 'n \Vd'ĘUllt]s ZacZvna slę nle
vt 1rzcripi RaF<a\' A|P,nAĆżr... ..-. -.-r -..-.-.rlf WCZeSnle .

]\,l1ĘDZY \{oJNAMl
Juz od momentu, kied1' rządy w Niemczech

obj4I ,,Że\azny kanclerz'' otto Von Bismarck,
o Niemczecn zaczęro mowić. że jesL Lo ledyne

|]'nct\\'^ rrl ćrlliprin rł' L.tńrt..'. ' lll lo J' |1'In Z.l|ZĘ.

dzała koiejant1' Tak bl,lo jrtż lt czasach Ccsal.
strva, cl-iociażb1. ivted1', kiedy dvrekcja Pluskich
Knl-i p;ncllłnu rlrll n<rr'';r]rzrll: 7l l']lnl^ ó7\'"'''J "
lnai.1 mie( konsLrLtli'.ję m]otk. ' l.r'c nl"szr naItl.

nie do zarżniecial Co tanl trz-l'c},iilldIorvce, co

tam cztetocylindrowce, porz4dnJ, (Cz\.tajI pru'
s\i p"roivoz na nl.e. di'" cr'lir,.lt1. uruclt \Lr)

Ilie lzec tup.lltlą'konsIrukcie' n.Jatrnc się do

protr'adzenia pociągcit,t Io\\Aro\\1 .h i cscbo
rtych, słort'em ma być tak4 ,J,1c!dchen.,fi,il' Al
|?ś. TPIf\ celnwi 'lndno.'adkotrl itano natrct
krylterium ekonomiczności.

hiedl zrkonczlla sig I uojnr srriatotra.
w Repub1ice Weimarskiej zaczęto tole rować
dz.wne wvralazki rv roCzaju rrzr i czrero.) lin-
droulch parowozo\\. do Lei por. rrakiorvane ia-
Ln f>n,hprip :lhn rrn n'dLi '..-'
srrukrorsk,ej. lednak do czasu kochan.. do cza-
s;. Oro. bou iem kied; do wiadzl doszedl towa
rzrr<z Hrlpr i ipon knlprlzv n^-_ i '.4JJ4.||LIL' ' ]\ŚU |\J|!u,.. '.dIUuUn,] 5U(]dllJLl'
clznńrzlllrl cip rz;cll ...-..,. ..4\!lenlJ pansn\'o
r^nlrh 'rzrlr:i' ile|rrr rnllnlrhl m:lerirlArł i nip-

niędzv' Znacjona1izowal.e przez wrrjka,\diego
Detttsche Reichsbahn Geselschgft znowu miało
spelniac swoje oodstawowe zadanie - czyli wo-
zić wojsko. wszędzie tam gdzie sobie wojsko
zaAlrłv'l lłipdrlcnhip załllrzll Tn rvcłpr.]zip'. nip

ql:lorviłn n.n\len i ill; nrl czasó\t Bismarcka
projekt każdej nowej 1inii kolejorvej musiai być
zatwierdzony przez specjaln4 komórkę sztabu
generalnego. krora zawsze miala prawo \vpro-

rvadzić do niego srvoje poprawki. Pozostawaio
r,]Ln nw^ kieir.' : ia|.' Pnniervaź doskona}an]g|\ l v

1 sta]e modernizowana sieć linii kolejott,ych już
od dawna oplatała całq Rzeszę' spełnienie obu
q ch warunkÓw ltvmaga1o ry1ko 'ednego. odpo.
wiedniej liczbl odpowiedniego taboru Do poJo-

w1 lar Lrzydziesn'ch XX r'r. u'sz; stko b11o w po-

rządku, srarczalo odpolviedniej liczby wago-
nów o odpowiedniej i sprawdzonej konstrukcji.
Mialo io rym rłiększe znaczenie' że u przypad.

ku wojny 80% p|ZerzutÓW 'jednostek bojotł1zch

Weltrmachtu miało dokon1.wać siq droga kole
joWą' fulia{o ro decydujqce zraczenie przrde
wszystkim ze względu na gwałtot,t.nie rosn4c4
lirzhp Att^teh iplnncrcl zmnrnnrznrrrenleh

]! 
gl LvJL\

Ktoś powie ''.'.zaraz' przeciez lo się nie
trzyma kupy przerzucać jednostkl ZmotoryZo.
rvane ko)eją? Bezsensl'' No' nie bardZo' \\eZmJ'
cnhip n; nrzr.l.]:rl d1^^/i7ip ń.ń. ''.ń-p.!,\^.ou u-\ \r,-J\ l,dr (slllq. u( tdNq
r^lpd1l,o łl:lll z 1 oiQ lnLr -- 'a l'".':-: .'... !u,us I -ur\6. raNd u-v\\ lzld Pdrl

hnroen: nipannn/Lcllld lU Ul)Bdud LZUlBUń'
i hriroedr ernrlerii rzi,li rel: ,Jgromnd nlasa p0.
i:zlń'l Lninl.rleh r'ń]o-tipni nrln rh i olcipni'
rnurlrh \\/]acnip oecipnirnrł' '''- D: Ycn:

\ iemc) budoivali raprarvde u'span,ale,-lzr-
."Ą.^.'. ].r.r''ń' |..'.'. ''.:.'niA nln'n, l'rrllntvuuttt!) . Nrurvillr ut-\ 5Nd\\ l!4lLtc llluzlld L') lu

l_l.l l) L.l u.l
rl llliljY
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wojsko i kciej

przetzucać wojsko w dorvolny punkt Rzeszy, ty

le q'lko, ze raczej niei.viele zostaio by z taktej

Autoba/tn po przejsciu przez n'a stu pięcdzie

sjęClu cfolgó\' czy|i rrIasnie brtzady' \Ąystar

cz) popalrze( na to, cc dz.eie sle z drogatni

W pewn}/m środkotvoeuropejskim pańsnvie po

codziennych przejazdach,,tylko" wielotono-
rłych cięŻarÓwek. ]ednak to nje ttoska o stan
drog b1la podstaworr1'm powodem przęrzuce.

nia rransportu jednoslek pancernych na bark'
niemieckich kolei' Po pierwsze, chodziło tu wla-
śnie o czołgi' a dokładniej o zachor'vanie ich
w dosronalym stanie technicznym. tzoiS nie

jesr 1imtLzl'ną, ani
samochodem osobo-
tr'Vnl' ktÓr.l.m prze z

pietnaście 1at co

dzierlnic jeŹdzi sic do
praC}'. Wbre\Ą' poZo

ron czolg lest nle'
znvklc skompliko-
Wan)/m (pomlnlo CLq.

g,ivch prób naksy.
nralnego apruszcza
ni;i) z,espolem nle-
chaniztrlÓw zuzywa
jących Slę W Zas[ra.
szaj4cym tenrpie.

Czołg z okresu Il

rt'ojn1' światowej
rnial nieztv1'kle krÓt

ki mechantczny ży
wot. Przede M,szyst-

kim mial bardzo sla-
be serce, czyli silnik,
zylowany w warun-

kach bojowych gwaltownymi zmianami obro

15ry, piiowany na wolnych obrotacir, albo
rr chwrle pozniej gnanl nd mJkabw.znie wJ-

sonich obrotach. Czotgowe silnik z tego okresu

miały ż;łvotność zaledwie około od 300 do 500
godzrn prac1'' pC CZ\ m nadarval1'się do kapiLaJ-

neqo remontu, aloo częsciei po prosIu na zlom.
PĆ UpI\1Vie lego okresu naiczęściej konieczna
okaz1,wała się lymrana całego silnika _ a sil-
nik nie srubka. krórq rlucze się na sztancy. tu

trzeba i precyzy)nych maszyn, doskonałej jako-

ści maLeriaIorł.' |achowców. czasu' a przede

\Ą'szystkim pieniędz)' oieniędzy i ieszczę raz

pieniedzr. ByIob) więc bezsensem marnowanie
tego bezcennego zapasl Ą,lvotności silnika na
długotrwale przemalsze. Silnik to jednak nie

wszysrko. Koleinym niezw1kle wraŻliwym ele-

mentem konstrukcj i czolgu byty,]ego gqsienice.

TaK crlarakreD'sryczn\) ZgtZyI i pisk gąsienlc'
doskonale znan)' Z filmów Woiennych i nieied.

nokro tnie z powodzeniem przebI)ający się przez

ryR czolgorłyctr silników, ro nic innego Iak dro.

binkj kwarcu' z ktorvch rt'większości skladai
się pył fiontowych dróg. pracowicie sziifująry
gIadŹ czoIgowych gąsienic. I tu Znowu Z}nvot-

ność g4sienic po raz kolejny limitowała żyra'gt-

nośĆ czolgu.
Cąsien,ce 

'lt.zaleznosci 
od tego cz5.smaro-

we, czy bezsmarowe) t|Zeba było wymieniaĆ' co

50a CZy 150o kilometlÓW, o przeglądach i kon-
serwacji nie wspominajqc. Przykładowo; nie-

miecki 18-tonowy ciqgnik półg4sienicowy
FA.Ą{o ,"Bulle,, rtyposażony by} w g4sienice

z układem smarowania, albowiem Niemcy _

zamiast jak Amerykanie użyć albo gumowych
gqsienic bezkońcowych, albo metalowych gą-

sienic bezsnlarorłych _ wymyśliii. Że czysto
ary)ski F1''Ą4o będzie jeź'dził na szkieletouych
gqsienicach sralowych. z gumoiłymi nakladka.
mi' a jakby rego b;io ma]o' Le g4sienice będq
wyloiyskowane Żeoy nie skrzypia|y, a,,ozy-
ska ogniw g4sienic będq smarowane! KtoŚ Za-

pya naiwnie. lak smarować g4sienicę, kLóra

caly czas się obraca? Nic plostszego, odpowie

dumnl i czvsn/ raso\vo nordl/ckj kollsiruktori
.f\SL.l .7\ 'i.. Laid'll. n\lli\\'i, 'ii' )'ra\\,r ln

tegr a1n:t o1c jarkę; prar't.da' jalr1c to proste? Pro

ściej iuż nie nlożna, nic r't'Nietnczech|!|Tak na

nlarginesIc nlożna bt'dodać' żc przeglqd glólt'

n\'gąsie nic lil4lo r'vynla.oaI niędz1' inn1rnli \Ą1'-

nliani,' bagateLa' 10 000 rolek łoz1'sk gqsienic.

Trr, 1uż tak zrtpe1nic nlitloc]todelłr, można b;.

n.'cllć' z.'dc l'14: Iol.u tr leqo rrott q.tsien'(e

11';lposaŻona byia rviększcść n ienl ieckich pojaz

dórt, pó'l gqs ien icortt'.ch'

Tymczasem, czolg to pojazd nlechaniczny
napedzany silnikien spalinorvynr, który zuŻy.

wa, a nroże raczej poŻera' bardzo dużo paiirva.

\,! większości przypadków by'Ia to w-ysokookta

nowa benz1,na' Si1niki dies1olł,skle by,Iy

W owym czasie rzadkośCia i traktowane byl1'

raczej jako konstrukcje eksperymentalne. Jedy
n"ymi seryjnie produkolł'anymi lv Europie czol
gami rvyposaŻonyni w silniki dieslowskie byly
polski czołg iekki 7TP wyposaiony y' 1icencyjny

s.Inik Sazrrcr i radziecki IJJ \ĄypoSdŻony W l'e

welacyj n1' siinik I,7Ź (podstawor,łym elementem

konstrukcyjnym tego silnika byl lekki, aiumi-
niowy blok siln.ka. dzir,vnie niezdrowo przvpo'

minaj4cy budowq |rancuski silnik w-vsokopręż'

ny skonstruowany do napędzania sterowców;.

T;.m' kLorz1 o tym nie wiedza prz; pominam' Że

benz1'n; są na;szlachetnieiszvm' nai1żeiszym

i naibardziel lotnym pLoduktem ralinacii ropy

na|Iotvej co Za rvm 'dzie sq one naimniejsZym
plocenlowo produktem tejże rafinac1'i. Są nie

ryLko naitrudnieisze do pozyskania. ale i nai'

drozsze, albowiem trzeba je poddawać dodat'
kon'emu procesowi uszlachetniania, celem, na
p rzykład, zwiększenia liczby oktanow ej. Trze.

ba, zatem je oszczędzaĆ, a zuŻycie pa\iwa przez

czołgi od zawsze liczyIo się nie lv litrach na sto

kiiometlÓW. a1e w dziesi4tkach L setkach litrów
na godzinę pracy silnika. Średnie zużycie paii-

wa przez czołgi w okresie 11 wojny światowej

wahato się od 50 do 2O0 litrów paliwa na go.

dzinę pracy silnika i to przy pojemności zbior-

ników od 150 do 40O litrów paliwa, istny kosz-
marl Tak na marginesie, móglbym dodaĆ, Że

siinik wysokoprężny jest o niebo łarwiejszy
ił eksploaracji ' ma znacznie wieksz4 elasrycz-

ność niż silnik gaŹnikorty' AhaI I jeszcze jedno;

czołg z silnikiem dieslowskim paii się trochę
rrllln'pi niż rzn]o z ciIniLicm henzrmowm
L'uul"rl ,,r. v.v,5 

' 
JLrrr"\rurLL p'1'a)\'er,tiLi

JAb\ PRZE\\'lEZt CZOLC
Poczqtkowo czoł'gi l4lehtmachttt ptzewozo-

ne były na specjalnie skonstruowanych samo-

chodach ciężarowych produkowarrych przede

wszystkim przez ilrmę 'MAN. Taki trzyosiowy
samochód był zdolny zabraĆ ,,na pakę'' lekki
czołg Panzer I Czy Panzer II, a na dwuosiowej
przyczepie kolejny. Dopóki czoIgi Wehrmachru

były czolgami lekkimi i dopóki było ich relar},rł'-

nie niewie1e, wszystko było w porządku. Moż-
na je bylo spokoinie pŻerZUCaĆ prz)' pomocy

autostrad. od biedy moŹna było na\Ą/et w ten
cnncńh nrzprzllear eza|tqi nrodllkcii ezeskiei

P'vve'!\)i 
!a!urr'|!i

(?NHP i Skada\ odziedziczone przez Wehrmacht
po armii czechosłowackiej. Swoj4 drog4 wyglq-

dało calkiem nieŹ]e na zd]ęciu. albo na para.

|t t-r il u.l
_il li_li li Y
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dz1e na Untel den Ltnilen' aLt t't' rzeczrll'istoŚci
iiLL Llzeba łl1'1o tr.ch sarlocilotlÓrt'?

oci k1ed1' czo1gi zaczei1' obIastaĆ CoraZ

grubszvmr pancerzami r zacze]o ich b1'ć nienlal
z cinia rla cizteń coraz rt.ięcei' sanlochod\. rrans
porio\Ą,e' a póŹnie; specja1ne prz-r'czepr' nisko
podiogorve przesta1.l' \\T'staICZaĆ i w peu'nvm

monlencie Zaczclo ich brakować nawet dla pod-

odc1ziajtirt' relllonto\Ąlo ewakuaCyjni'ch \^' ied
nostkach Liniolv1',ch' Także l ivagol1' kolejolve

uŻ\1vane do tej por1'do przert'clzu cZOlgÓw

przestalt. itys|arczaĆ' o i1e czolgi Ptutzer I cz5,

P(Utar ]/ sr'r,obodnie nrieśc]ły się na zu'ykłym
dr,r,uosiowym itagonie piar|olnlie. niekied)' ną'
wpr po d\\a na \(dponie ,na przl1:l"J na plat

lonnie ,.SÓrrrsal1" l) ptl Rl, o tr lc problcnl za

czynai}, się już rł' przypadkrt czoigl't Pdnzer II]'

o Srllngeschtirz nie nórvi4c. o ile czo\gi Wehr

ntac/ltLt w ]9.39 roku miai1' nrasę rzędu kilku
ton, o t.v]e iuz w rok poznle. ich masa grł airotv
nie wzrosla oo kiInunaslu' a na\ĄeI do ponad

dlłudziestu tor' Problem sLanort'jlo nie ry1ko
przekroczenie dopuszczalrei mas; ladunku.
chodzilo także u przekroczen ie dopuszc'a1neeo

nacitku na poszczegolne osie traSonou. a co za

tym idzIe rownież na szyn1'. podklad1 . podro

rze. W q'm mieiscu należ; prz;ponniec. że

więńsZośC europejskjch linii ko.eiolt1'ch budo
r,t ana b;,1a z myśl4 o obslugitł aniu poL j4gi\\

o okreśionej ustalonej masie, a to oznaczalo,'Że
nacisk na jednq oŚ nie mógl przekraczac I5
ton! Na tym jednak nie koniec. Takt nacisk na

os bez problemu znosily iedynie podLorza l.nii
kolejowych I KIasy. a kJas bylo trzl. Zgadnilcle
reraz. ire procenr stanowily )inie koielowe I Kla

s),? TymcZaSem maSa czo]góW ' poiazdót'r woj

skowych gwalLolvnie rosla' a iego \uŻ bylo za

wiele dla standartonych dwuosionych plat-

form przeznaczanych do pftewozn czolgów
Trzeba bylo na głVałt sięgaĆ po stalutkie cztelo.
osiorve platformy typu SS}'. SnĄralzało to masę
probiemów przede wszystkim dla komórek
De u rc c h c Re I c h s ba h t l zajm ujących s i ę zesrawia -

wojskc i kclej
nien Ll'aIlsporLótl' iednosLek pan.cin\'Ćh i Zmc.

'Ilć1.' .J\\Jjl\l J'' \;t loIli'll.|]' n.|\'dl l]liljZ\n.

liczace budou'arrc prze7, I /1 tiltd t iol t(( I B u s t t1.s s

'Ą]achlnes i lr'1'pLut,i'ane pl.ze z nie liart't. pcr fbro

tr'ane z dan\'mi o dosrępnych tt'agollach' Ptzv

kJaden moga b-vć kiopot1' Z przerzlllenl 197'

Bataiionu Dzia] SztLttmon'rrch iSrurnt'
gcschtir:e\. Batalion dtiul tttu,t..tn'vch skla-

da1 się z trzech bareLii samobleżnr,cil dział
szturmorł'1'cil. Bateria skladala się z sześciu

dzial szturmort'1''clt' sześciu półgąsienicow1.ch

transporLerów opancerzonych' ki]kunastu sa

rrrochodów ciężarortych i osobor'l-vclr oraz kiit-

kunastu motocyklj. Praktycznie do ptzewiezie
nia jednej baterii potrzebn1'byl ca1y pociąg' po

nielvaż do lr'agonórrl z pojazdami naleŹalo jesz-

cze dolq-zlc \^dgon)' to\varo\vi dJa persollelrr

baterii, l,tryposażenia. amunicji i materialórv
MPS.

PRZ\'l1oST ]\,iĄSY

TymcZdseT masa niem.ec<'ch czo1goił'

znowu tvzrosia. Problem ni( poiegaJ iuz q'iko

na rosn4cej masie czoigów Pa nzer ]1/, ktÓre nie-
mll z rlni: na Alipń nlole slalr sie norjslawo-I u5rr JLqr)

rt1'mi czołgami średnimi ||ehrmachtu' o 1Ie

\Ą. 1939 loku '.Czwórka'' miała masę okolo 15-

l8 ron, Lo iuz rr rrzy lata pozniei ie masa tvzro-

sta do 25 ion! Ale o transpoltowaniu ,,Czr'vÓ-

rek" )eszcze nLe tym razem. Gwatror'r'ny wzrost
masy niemieckich czołgórv w 1942 |. był konse-

kwenc;q lerniej kampanii i9.l ' r' prowadzonej

przez wehtmachl w Rosji, oto, bo$'iem okaza-
lo się, że ci ,'tępi podludzle ze steporł wschod.
niej Azji. ' rłymyśJlli CoS' na co nie wpadll przo.

dujący jajogłowi Henenvolku' T34 mianowicie!

Jakby tego było mało, okazało się, Ze T34 ma

większych ',braciszków'' i to takich, że nawet
rł r't'iększej kupie niemiecr<ie' czyli ''NaiIepsze
i I\alnowoczesniejsze Na Swiecie . czolgi. mo-

gty radzieckim T34 i KW nagwizdać' proszę ko'
leżeńsrwal TaklT34, albo, co nie dajBoZeKIĄ/,

v"y1ezdŻał sobie na górkę i walit do niemieckich

..1'.l11'1i jc1i''. ,.Tr ti je]i'. i iIZa.LkL] i.s7.C7'Ć spot-\'ka.

nychl ,.Cz,.l.1rell". iak do krrczcfl na srtzeltticl.
SlelwĆ]ll' (iarnlL]\V. ćr.''iczcnia \. strZela]liU dL]

celótr. t ltchom.t,ch' Sr'tLiai.ja |l-vla tak Liranl;1t.\.cf

na. ie Nienlct'polr.ażnit: zaczęli sit ZasLalla.

rr.iać nacl s|iopioil'anienl ladzitckLcgo czolgu
I gd1'b1' na t,\'m poprzesLali 1,.vlob1 u's2,1'stko

n' porzadku... Ale nre , Nicntc.\' jak zu't,klr' mu

sie]i zrobiĆ WSZ\lstkLr 1epicj. Zaczęii lt'iec popra

rt,iac Rosjan poczŹ]\Ą'sZJ] od konstrukcjl t't'lazÓu,'

na podrr'oziu ]]t]\Ą/eBo czcrlgLl końcZąC' PLrwstai

rt' ten sposÓb najbaLdziej luksusorv;. czo,lg ll
r'vo1nll Śr,via[owe;, czy1i PzK71iil, |,,,PLłJ?thcr,,
(,'Pante ra'')' No, tvle rylko, Że pr.',nl11y1alny 1-.7
bi4 napędzany silnikienl dicsłorvskirn. a,.Pall'
tera', rwżt4orvanym do eranic możliwości siLni

kiem benzvnor.tl'm. Prototyp fi- przeiechal t)'

siące kilometrórt' na poligonach i drogach ,'oj-

czyzn}/ światcwego proletariatLI''. a seryjne I
3a zdqzyIy jui por,va1czyĆ na ironcje diva ]ata,

przyszł1im uŻ1,tkownikom',Panter'' ntialo w1.

starcz'vĆ, że,,Pantera'' naj1epsz1''tll czo1giem
jest.'' i jużl Już w czasie bojotvego debiutu.

W czasie bitlt1' na Łuku Kurskinr' ptart'ie 409i,

,,PanteI.' albo spłonęlo Wskutek pożaru siini-
ków albo rł1'ladowa1o .,t' rol'vach rt'skutek awa

rii sprzęgieł bocznych, transmisji lub zat'viesze
nia. PóŹniej b1'1o juz trochę iepiej, co nie zmie.
nialc ranru, ze ''Partera.'tniala trasę dZ 4J ton
: hon-. -r.\{.,1-i\\1 n \1p", "d:Setn r.t.StOd CZOIL uYuqr P, u vr ULL

gów r,v.vmagała odpor,rliedniej eksploatacji i Ser-

\Vlsu. Zapamięta1m;. rymczasem maSę .'Pante-

ry,' i przyirz5,jm5. się ko1eine mu CZo|gowi ukhl.
machtL' a leszcze większej masie'

NoWE CZoŁG1
Czolg Len powstal wczesniej niz ..PanLera'

i mial pełnić innq |unkcję niż ,'Paniera''' o ile
,.Pantera.' ił zaioieniach nliala zasI4pic ir dy-

wizjach pancernych \Ąrehrmachtu wysłużone
i pr zestarzaIe ko nstrukryj n ie,,CZwó lki'', to',Ty.
grys'', o którym tu mowa, miał pełnić funkcię
e.eżkieon cznlpll nrzeIamania' Piertt,otnie

||Jt.l!1,
ll ll,li jjy
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wcjsko i kole!

(r,v 1939 loku) to właśnie ,,Czwórka'' petnila
rr niem.e.ki.l. dt-r,viziac]l pancernrch rolę czo1.

gu cięŹk,ego' Iednak rv miarę upi;'.wu czasLl

na]p'err-ł zosLala przekias;iikotr'ana na czoig
sreoni' a nasiępnie mia]a Zo5tac ZasL4piona
przez oba ryp; nowych czolgow. do czego ied'
nak w końcu nte dosz]o. Tak czy inaczei.

w 1941 r lĄlehnnacht nie dysponorvat czołgami
ciężkimi' jeśli nie liczyc - wszysrkich rrzech -
wielowieżortrych czoigórv Nettba6fhteLtge. Ko-
nicczne sra]o stę lvprorładzenie na uzbtojenie

nor,vego cięŹkiego czołgu' si1nie uzbrojonego
i rórvnie silnie opancerzonego' To. co dzialo się

na froncie rł.schodnim w lecie 194i r stało się
dodatkonym impulsem dla niemieckich szta
bowcórł. r konstruktorów. Efektem rych przemy
śleń mia]o byi r'tlasnie poiawienie się na iron.

Iach ll r'r.ojny światowei .Tygrysa''. czolgu
o masie ponad 50 lon. No\Ąy czolg nie bv1 po-

zbau'jonr' calego szeregu wad, ale o rym za

chwi1ę.

\łloJ.*^^ oo'u'
Norve czqLgi ,.Pantery". ,Jygrysy" przekra-

czały ldŹwig rviększości Wago nów kolej oił,ych

skonstruowanl'ch i produkorvanych w Niem-

czech' Na szczęście dla Wehrmachttr i Deutsche
Reicllsbąhn W N]emczech isrniai ktoś' kto byl

w stanie rczwiązaĆ rł'iększość problemów lI1

RZeSZy' Tym kims byl AIberL Speer' Ten inżynier
architekt był genialnym dzieckiem swojei epo-

ki. |uż r'v drugiej pctowie lat dwudziest-vch )(X
tł.. postarr'iI na Ado|rd Hit]era . nie zawiódl się'
Hitler Zapamiętal młodego ambitnego inżyniera
i Speer stopniolł'o pi4ł się po szczebiach karie-

D,' aDy \Ą' pienvsze. po1otvie Jat trz1'dziesrych
staĆ się nadlr'orn1,m pro,jektantem i architektem
Hir]era. Do dzLś tru'aja Spory cz) Speer byJ ry4.

ko utalenrol'anvm I'arierowiczem cz;' prarvdzi

lr1'm geniuszem \Ą/ ogromnych pracot'vniach

oddany6l do dl,spozycii Speera powstawaty nie

ryiko projekty i ogromne makieg' nowego ary/i-

skrego Berhna czy miast podbitej Europ)r. To

wlaśnie Speer zdolaI częsciotvo opanorVaC po-

tlvorny bałagan kompetencyjni' panujqc;, q' 111

RZesZy. W decydu;ącym momencie to właśnie
Speer skupiajqC w swoim ręku \,Vszystkie nitki
L,ipnrirrp niemiprl- im nrzcmvqlcm zdnlal nrzeN'L' u]ą\L

dlużyc agonie Tysi4cletniej Rzeszy o kole1ne

Ózy la.a. Speer zajmotval sie wszystkim, od ar-

chiLekrur;, przez projekq programu rakjetone
go, nowe rypv poiazdcirv boiowych. az po orga

nizaĄę i budowę podziemnych kompleksów fa-

brycznych.
lVśród wielu zadań postawionych przed

ekip 4 ll, u n de r kt n dó-tl, Sp eer a znalazł s ię p roj ekt

modernizacji taboru Dettrsclte Retchsbahn lesr
ro sanr w sobie temat rzeka. ale dzisiaiza)mie
my się rylko ,iego uycinkiem - Wagonamt do

pruewozu czołgów Jnz w !940 roku' w ramach
pianu rozbudowl, i ujednolicenia taboil Deut-

sclte Reichsbahn w warunkach gospodarki wo-
iprnoi r.u nnczern nrnoram konSrrukcj. specjaJ-
luLL,!1, Lv!PvL!Y

nych wagonów do przewozu ładunków najcięż

szych, równolegi}'do programu budorty loko-

motyrĄy wojennej rypl} 52 (Knegslokomotive

Bąurc\che 52)' Konsirulttorz1, nowych czołgów
przekazali do biura Speera dane, których od

ntch' zaŻqdano, a więc masę nowych czołgóW

ich gabaryq. dlugośc oporow4 g4sienic. iLp.

lpdrą.zcsnie Bi.'rĄ qnPprŻ nrzekazalo do zakla-
dórv i biur konstrukcyjnych podstaworve dane

dorycz4ce najr'vaŹniejszego zagadnienia. skraj.
ni Lorolr'isk' maksymalnej szerokości rvago-

norł: czj,i, maks1'mainej dopLlszcza1nej szero-

kośc1 całkorvite,j nowych czolgólv, jak miało się
okazać' niezw1kJe rł aznego zagadnien ia'

Plat|orm;. konstruolvano z m;'ślą o lrans-
porcie porł'staj4cych,"vłaśnie nolĄł/ch rypólv
czołgórt' średnich o masie ponad 50 ton. W ten

sPosób polt'stala sZeśCioosio\\'a specjalna p1at-

i.ornla kionicorr'a do przer-l'ozl-t cieŻkich ladun'
kórt'' o ntaste lviasrrej 22,3 ton.l'' P]at|brnta nia.
ia nośność tlo 80 t i nrogla ooruszać się pod ob'
ciażeniem z pLędkoŚci4 maks1'malna 80 kn/h'
Drugim tlrpem plaLLbrnt podczolgou'r'ch byla

czreroosiorva platlolnta o masie wlasnej 16

toir' Plat|brnra mtaia llclśność do 50 t i takze

nrogla poruszać się pod obciaŹeniem z prędko-

ściq nr;rks)'malna 8O km/Ir. oba r)'pi' plattbrrn

skoIl5lIJo\Ą'ano laK' ab) do |]lin jnIuln (rqIlni.

czyć ich koszty i nak|ad1, prac1,, konreczrre do

ich budor'r.y' Portstai1' w tcn sposób doskona]e
plat|brrly do przewozl'l ]ridunkÓrt' o drtŹej ma-

sie' Ę,korzvst'vrt'ane jeszcze diugo po wojnie
(platfbrmy SSys Wojellnej produkcj1 były tvyko-

rzysryrwane przez Bundesv,eltry ieszcze w latach
osiemdziesi4tych ubieglego stu]ecia). PodSta-

wo\Ą,\,' element kcnstrukci'jn1' i nośny pIat|orm1,

stanowiiy dwa boczne wsporniki plltrowe

o konsrrukcj. stJ,ou'e.. tvzmocrliolte sLaloul'mi
piaskownikami przyspart'anymt do ich krawę.
dzi. Wsporniki Stano\^ jqCe jednoczesnie kon

sLrr.kcję ram1' platloIm'v polaczone by1y ze sob4

popr/ecznymi' ksztaltorłan;'mi poprzez odku

wanie i tloczenie, k4townikami stalortymi spa-

wanymi do wsporników. Zastosowanie techno-

Iogii spaWania pozrvoł'1o na zast4pienle nilo
wania, czyli przyspieszenie procesu produkcji

i dodatkorve zmn,ejszenie mas-r wagonu. Pod-

łogę platformy rr,ykonano ze stalowej płyty po-

krytej łączon1,mi na Wpust drewnianymi d/a'
mi 1deski o grubości 72 mm). co pozwala}o na

szyok4 uymianę dosć szybko zuży'waiqcej się
nnrlłnci 'nrlpirl n;miplrć n nrm że nnr]clarvo-
PUU'u5L \"q'LZJi yq"'L\ LUL

wym tadunkiem przewożonym przez platformy
obu rypów miały być pojazdy gqsienicowe o du-

żej masie)' Stanowisko hamu1coivego znajduj4-
ce sję na czo1e pIarformy wyposażone bylo

w barierkę i mocowany na jej lamie korbow1,

hamulec ręczny, które można było zdemonto.
wać lub zloiyi' chowa jac wzd'łuż przedniej pio.
nowej ściany platformy. Część wagonów zosta.
ła wyposażona w dodatkowy hamulec postojo.

M/y umieszczonY na boku ściany wspornika.
Byt on wykorzysr}ĄVany do blokowania kót
p1atform składu podcZaS czołowego załadunku
pojazdów. Platformy były wyposażone w stalo.
we kłonice (po cztery na bocznych krawędziach
platformy)' Również i kłonice można było bqdŹ

demonlować' b4dz skIadać' Taka konstrukcja
stanowiska hamulcowego i kłonic poz\,yalała

na załadunek pojazdów b4dŹ od czoia składu -
Z \Ąykorzystaniem lampy czołorvej, iub b4dŹ na
poszczegóine wagony _ z wykorzystaniem plat-

formy rampy załadunkowej bocznicy. Proto|yp

wagonu czteloosiowego powstat już rv 1940

roku, jako platforma typu SSy i niemal narych-

miasr wszedl do seryjnej produkcii. Od roku

1q42 rozpoczęto produkcję nowego rypu wago-

nu SSym. przery,łr'aiac iednocześnie produkcję

plarform SSy. Na pienyszy rzut oka oba ryp)
wagonów prakrycznie nie rożnil1 się od siebie'
różnica ukryta była pomiedz1, szerokimi wspor-

nikami i polegala na odieglości pomiędz5t czo.
pami obrotu wÓzkÓw; \'v wagonie SSy l'vynosi1a

ona 6 i50 mm, a w wagonie SSym - 7 950 ml-

lI l) il l.i
)lu"lii
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iinre ttórn''. \\lózki t,t'agonÓw llo\\'szego t\jpu ZL]

sIa]-v lozsrart.ione szerzej ceLenl ost4gniecia
rviększr'c1r prędkości l 1epszego ustabilizort'an!a
p)arfonnl' rv czasie zaiatlurrku i jazdl pod ob'

ciaieniem r,l. skladzte' \Ą]agtrn\,trbu t}'póu' tllia.
'}]' tę sanltl d1ugość * 10 E00 Inm i dlugoŚć
piat|ormy 6 800 mm' NĄaSa u/lasna Wagonu

r,rytrosi1a 16 000 ki1ogramórt,' ogó'}en tr' czasie
l1 \\'ojn)/ ŚWiato\Ą'ej 11'yp19(ukowano 1 EÓ0 wa
gonórt' obu tvpórt'' Ą4odrlf)liacją u'agonÓW SSv
i SSym byia sZeśCioosiowa plar|orna SSynls bę.

.:.t A ,'I'ieLc rUl'( iąclIięlą'' \\Crs':] CZl('Ioosio\Ąe.

platiorrn1,'' \Ą/agon SSymS n.Lia1 d|ugość i- 200
nlm, a iego plat|orma d'lugość 1'1 2OO rnm. wa'
gon mial masę 22,3 lo]1}l' \,VaEon)/ iypu SS-Vn

i SSyrnS charakteryzort'aiy się u'ysok4 prędko-

ściq marszol.v4 rzędu BO km/h' Tak rv-vsoka

prędkość marszowa podyktol'vana b1,la para

metra mi nowo po\Ą,Sta j qcej Lo komor'wry ivojen.
nej serii 52. NoWe Wagony mialy poruszaĆ się
rr' składach liczqcych oko'io 25 wagonótv'
z moŹliwości4 doI4czenia od kilku. do kilkuna'
sLu rtagonjw lrnr.h typoił' DIa.uego iednak
.'vlaśnie rv takin skiadzie?

lLu przechodzim; oo sedna sp'a\\.J. lak
juz porviedzielism) .'Panler). nlial1 zast4pic
\ń,'sIuŻone .,Czrtorki'' i proces ten miaI zacząĆ

się już od końca 1942 t' ]ednak założenia mu'
siatr usrąplc miejsca real'om, to przeJe
wszystkim w dlvu punktach. Po plerwsze, od-

porviedri4 itczbę ..Panter.' udalo się tq.ptodu.
korvac i skomoletowac dopierc tv piertvszei po-

łowie 1943 r. a po drugie od razu stałc się ja-

sne' że noltych czo]gow srednich iest za malo'
nawet aby wyposażyć r,r' nie nowo formowane
dy.wizie grenadierów pancernych' nle mowi4c

o dy.wiz1ach pancelnych' Tu drobna uwaga: już
przed atakiem na ZSRR liczba niemieckich dy-

wizji pancernych ulegla podwojeniu, jednak nie
nrlez azrzVatllanie a nrzez nł j-irl. n,'] lpi n^n'
PLLLL vą|LNwy\alll(' u PlŁLz yuuLlul' vu LLl PULJ
niemiecka dy.wizia pancerna skladaia sie z pul'
ku czolgor.r, pulku piechog' i pulku arryJerii. Ar'

rylerię i piechotę na razie Zostawmy sobie na
pózniei; za jmijmy sie pu]kiem czoigólt.' podsta-

wowym elementem uderzeniowym dyr'vizji
pancernej' ow pulk sktadał się W 1943 roku
z dwu baLaIionow czolgow średnich Pierwszy
batalion po zdaniu ,,Czwórek'' miał otrzym1,nvać

wojsko i kolej
na \\l\,]-rLrsaŹcniL. nL]1Ą1e',Panter\''.' natol]llasI
druqi batalion ta]i iak dot.t,clrczas, nia1 bl'ć na-

daI rv1'posażonr, .n' ..g71l'cirlr.i,'' Pie]wsZ\' L]ata

1ion nial 91171.111.1lvać ' owszenl niia1' 1ednak'

cześć niemiecliich dyi't'izj1 pancern),Ch przeZ

rt'iększ4 CZeść lg43 roku dy5ppng11.aia tylko
jednr'nl bataiionem czolgólr' _ pocZciu,YCh

,'Czulórek'. ' S1,'Luacia ta ulegia stopniort'ej po

prawie doprero pod koniec 19'13 r. lakbl' tego

bylo ma1o, bataliotl czoigót'v nienlieckiej d}.Wi.

zji prncerre uzo l043 skladal >ic z czterech

konrpanii czo.lgÓrv Kontpania czo}gótv miala
i,r' za'łoŹe niach składać się z cz'terech plutonórv

czołgów po pięć rt'ozów i dwu rvozórv 1al plttto

nie dowodzenia, co w sunlie dawaiobl'22 czol-

gi. Darvalobl', ale nie dalva{ol Ten etat lstntal
jcd1nie na paDlejle' \\iellI Z d;rł.z'. panter.
nych Wehrnlachtl|, CZ.y SS nigd5l 61g uda1o się

osi4gnąć takiego stanu czotgów i jllż od razu

ten etat ,,obcięto'' o pięć czolgórv, czy1i jeden ca

iy pluton. W ten sposób niemiecka kompania
czotgów w r'vielu prz5lpadkach Iiczyla w rzeczy
i'r.istości za]edwie 17 czoIgów' \Ą/ Większości dy
lvizji z trudem udawalo się osiągnqĆ nawet
i ten ,'obcięqr' etat' Dlaczego jednak tak do-

kladnie opisulemy elat niemieckiej kompani;

czołgórv? Ano wlaśnie hler liegt en Httnd be'

grabent.ll Otoz czolgi transportowano i trans-

ponuie się zari,sze nie poied1 nczo' ale ca|ym.
pododdziałami'

NA I'RON'II

]ednym z podstawowych parametrów prz1

zeslawianiu skladu jesr iego dlugość' masa . si-

ła na haku lokomoryvu}'i poszczególnych wa-
gonólt'' Chodzilo także .hociażb; o zuzycie pa.

lirva i długość odcinka hamowania składu.

Specjaliści Deutsche Reichsbahn wspólpracują'
cv z biurem konstrukcyinym Speera uyliczyli.
że przy pomoq. wagonórt' nowego rypu będzie

moŻna z predkosci4 marszową 80 km/h prze-

rzucic okolo d\^.udziestu do dtvudziesru pięciu

czołgów W sumie pozwaiało to na jednoczesne

przerzucenie kompanii czolgów.I o to chodziło,
albowiem to właśnie kompania czołgórt' stano-

wiła najmniejszy i niepodzielny e}ement tak-
ryczny niemieckiei d)rvizii pancernei. Zazwy
czaj zapas moci i dlugosci skiadu ltykorzysry-

\vanr-, do transportorvania pojazcion' innego t1'

pu 1na przr'kla.] samochodtitr, cięŻarour'chl
i z-a|óg tvozórt Llojoll'.l'ch' Tr'lktl rr. szcztgó1n-vch

prz1'padkac1L Ila p1at|ornrach znajciorr'a11' sLę

r,rl'1qcznie czołgi. do1'cz1,lo to Lak ztvan'v-ch

5 o n tle rp a n :c tz L t31r' cz1'i i spec j al rl1'ch poc iagtirł'

dostarczajac]'ch na front non'e iabrt'cznie po

jazdy dia przezbrajanl'ch je{inostek. \\' L,\'m

prz1'padku, jeśii czoigi transportotvarle b1,11' cto

uystln1ęrych skladnic tozi]zie]czvch' i]oŚi. czo1

górł, trallsportowanych jedn;lm pociągtem mo'

,pld L,v. ro,/nd. ieJnlk L'trli poci:tc..tl.. zJilrlirlll)
się' kied1,.rndziej' Tymczasenl w sk1adzie poc1q.

gó\Ą, tranSportujących czo1gi jednostek bojo'
wych nie zawszc znajdorlaly się tyllto czolgi
jednej kompanii, nterzadko u'raz z czolganli
kompanii przerzucano czolgi plntonu dowodze-
nia batalionu (7 czoigól''l; lub dotvodzenia pul-

ku pancernego' Szczególnie po \Ąlplo\\,adzen]L]

nowego typu organizacji bata1ionu czo1gów

Freie Glt|edentl2g, po1egajqcego na zebraniu
c]'lźh nnmnrniezrleh i nhcllloi z hlt.llnnnrr i no

poł4czeniu ich w całość osadzeniu ich w etacie
d1'rvizji na szczeblu pulkrt. Można b1rło '"r' ten

sposób, prz1' pomocy za1edv'ie ośmiu skiadóM',

w ci4gu 24 godzin, przerzuciĆ przez cał4 Eu|o
pę czołgi całego pulku pancelnego. Czołg1' bo

dla przerzucenia kolejq calej niemieckie; d1'wi-

zji pancernei potIl80o b1|o. bagarela'.' około

70 poci4gÓw Miato to kolosa1ne znaczenie dla
przebiegu działań wojennych' Kiedy \'V czelwcu
]o44 roku podenVano tr tq'bie a1armorłym

13o dryizję pancernq (Panzer Lehl), \Ą' ciągu

sześciu godzln cała dyw-tzja stacjonujqca w re-

;onie Chartres _ Le Mans _ orlean znaIazła się
na wagonach kolejorłrych i u.yruszyła rv kierun-
(u..' lrontu wschooniego ito pomlmo ZagroŻe.

nia aliancką inwazj4 na konrynent' 5 CZerWCa

piern'szy eszelon z pojazdami I batalionu
(,,Pantery'') 6 Panzen"eginenttt dyvIzji dotarł do

Magdeburga. Nasiępnego dnia dyr,vizia otrzy.

mał'a rozkaz zarvrócenia rł' kierurrku Nolman.
dii. Dotarła do Sekwan1t do Amiens. Wskutek
Zniszczenia \Ą,szystkiCh iinii kolejotłych na za-

chod od linii Sekwany przez nalog alianckie.
ra]z Avłizie rrzph: hr'ln \\r.l' I..'.^!a,q u) !rLZl\ L.L,u4 u).v "ylduu\vdL I lu)zal
w kierunku Normandii c n lasnvch silach. O ile

drogą kolejową można oylo przepuSZcZac Sk]d

d}'nawet w odstępie kiiku minut, o tyle w pIZy.

padku rransportu drogowegc trzeba bylo nai'
pierr,r.znaleŹć aż pięc drcig i2rzepychać nimi
calą d1rvizję rr tempie kolulnn marszort1'ch

czyli średnio około 3-4 km/h. Tak, tak kochani,
nie ma tu żadnej pomi'iki: Iakie b\'Io średnie

tempo marszu jednostek zmechanizowanych
rv okresie Il lvojny światolvej. o ile w normal-
nych rvarunkach drogq kolejort'q Panzer Lehr

-^nł: r]ntrzpr r]n Nlnrmenr1ii rnz]elnrrl;r qip

l,l ciqgu 1eonei 1ub oivu noc1' o ryle C czer\Ą'Ca

rr1 glqdalo lo zupelnle lnacze'. '\|ianck'e samo
nn -li<zrzv]t *..' <r1łie mosn na Sektran,e
od Pary'ża az do u1-brzeŻa Atianryku. Zamtast
;ąć n("ca Rnllcn nne :oi z clcnlpnl:nli r]r rr'izlj

iipi rzilr Lnlniln milcirlr n_ rLr ,t ..1.^ni -"2-_.l!j ,"u!

Pa^i ral-tzda'ar .nra'r ';r'l ktn. Rzul koio,rt
dr,r,r'izir szedl do Normandii przez d\\'ie dob)'

pokonujq. 400 rrilometrrirr i osiągaj4c >redni4

"1.1.]]) il u"l
illl.li,lil
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wcjskc i kolej
predkośr. ma]-sZo\\'a E knlih. l ta}i Ll.t,l ttl I-tlaj

stt-I.\ltJ,li sanl \Ą' Sol]le' L]o rZL]t Ko]o\\r'\'lt./?j.r
1'l,/lr potttsz:ll się rvlko nocanri i \\' nlL)nlcnLaCh

zltj pogtlLi., \unienloŻli\\'iaj4.ej dzia1atlie
:iLiarlckiego loLl-ticttt.a). ZlliSZcZcZcnie ntostÓtt'

Ila Se.ku'anic spowodort.alo dalsze opÓŹrlicnra .

I l' . n\\ll,J r'..n'Llll,r Drlckta' ...1J :, l-rrJr'r'
prZ'\' pLrl1lo.\' plclnlórt'. ' ' '\{ostórt, 

jlrŹ nit b.v]o,

nar"-eL t1.'cir w,vlcnrontowanvch nr noc-r' przez

Ilicnlicckjcll saperórt.. ocidzi;tly PLIl?Zer Lchr
rv dzień iv-Vsiarv jone Lr)'l'\' na ataki aiianckiego
loLt-ticIrva, \Ą] I1oC-\/ ZnlusZone do szrt]latria ob.
jazdtlil' przez Zgruzo\Ąlane Ze sZCZętem nlas|a
l rtrę211.titogorve celorvo niszczone przez ctężkie
bornborvce wroga. V\I ef'ekcie w czasie tego

kosuntailte.o nrz(indrslLr. zJnin. i'il l'\\e
szla do boju, Pd]lZł Le}l] straci'ia lillkadzresi4t
[|anspo rterÓ\\, o pan cerzon'vch i ciqgników pó'l

g4srenicou1.ch' ]ednak od strat maLerrainvch
ważnrejsze b1'li' opóŹnienia: 7 czetlł,ca d]'rttizi1-

n1,' batalion czo|gÓw Pctnzel.,4,'dotat1 do masy
lvu ieśnego na póit-toc od Alencon i utkn4l
z braku pal1lva. iI bata]ion 902' Pułku Grena.
dierórt' Pancernych wszedi do lt'alki dopiero 8

CZer\,vCa' Dopie ro następnego dnia do rvaiki we-
szły, batalion czotgów Panzer IIl, 901. Pułk
Grenadierów Pancern5l6|t i 130. Batalion NisZ-
CZyCie1i CZo1gó\Ą'' 10 cze|wca do oddziaiów d;l
it'izii doł4czył bata1ion,,PanteI', zarvrócony'
z drogi na r'r:cliod, Lccz mogl tte "i dc akril do
piero następnego dnLa' W e|ekcie d1łvizja wpro'
wadzanr dc 'ł a]ki kawalkami nie nlogla nacie
rać, mogia |y]ko plzeprowadzić Lokalne kontr-
ataki i ptzejść do obrony-

,]T\'GRYS.' ]EDZIE KoLElĄ
Ąle irróctn; do naszych baranjtł' rvagon;

SS;'m przeznaczone br.l1 rłyl4cznie do trans
portorvanla czolgótr' o masie do 50 ton 1nomi-
nalnIe;' czyii',PanLer.' i ewenLuaLnie. cięŻs1ych
od nich niszczycieli czolgorv ..lagdpanrher".
pod żadnym pozorem nie nadarł'ai;.się do

transportorvania,,TygrySóW''l!l 1 tu Właśnie Za.

sadza się bezsens ZeSta\Vienia ,Jygrysa' z wa-

gonem SSym, czvl, zestawu nume'85o! Po oro-

sru cah' dorrrip polega na rym l,e .R?CO' nie
produkuje modelu wagonu SSyms izr'lr pod-

czolgorvki skonstruowanei wlasnie do rrans-
portowania,,Tygrysów'', Mode1e wagonów
SSvms produkuie naLomiast Ltl!iput t AIarklin,
a1e o rych wagonach i zestawach Lilipura kredy
indziej. Dzisla; o,Tygrysie . a dokladniel o iego

pierlvszej wersji.,,Tygrysa Króiervskiego'' także
zostarvint). sobie na póŹniei prz) okazij oma.
wianra zestawu LtliPttta.

,1ak juz sohie wyiaŚniliśm1. 'Tygrys' zostal
ttslatvion; pr7eZ '.Roco'' na podczo1gótvce

SS)mS CJ iesL ocz}rvisrym b1ędem' aie takŻe

i Sam ,,I}rgryS', nie it1'gl4da tak jak it1.gl4dać
poninien Dlaclegol Aby odporviedziei tra rc

p}'tanie należrr się cofn4ć do momenru tazsrrz:-".

gnięcia konkursu na no\Ę.niemicckj czolg cieŹ.

ki. Do konkursu stanęły du'ie konsirukcje: Dość
niezw1'kiy pojazd o napędzie hybrydorł.ilm (sil-
niki spalinoive _ 9eneratoJ'. napędzai4ce siJnl.

ki elekrrvczne' konsrrukcii Porschego i kontven'

c1onaln1 czo]g skonstruoWany \Ą. zakiadac|.

tląA lIlIl||l-ll.) \) l)J )) l) :),J

ll l-rli,li l

f ]cłt.schcl' \\' irakCie pt ÓL. poLLgtll Ltlt'.'\'.h Lrd|Zu'

ccnl zostai prototlp Pors.hcgo, a d. p!rrdukcii

se r1'j ne1 za tl'r.ic l dZtr llLr p rLrIo |\'p zakl adótt. l1r:lz
..'/('' 

].:*o trc' LtL J l . ' ' '1 1]ń ;.jf.
sq'ch zakladach i r.r, 1lrlnie l,|t'gnutltlt' ] tll ].}iĆ.

nla1 nat}'chnriast zaczel-\'się sclrodyl o ilt Llo.

1viem F.orSCile korrstruujac s\Ą/oJego pot\'Vorka

zajrzaI do ksiażki i spralr.c1zi1. jaka 1est s1il.ajIlia

torrt i nakstlnlaina szerokość r,'agontt ko]e1o-

\Ąlego, O tvle chlopc"v ot| Hellsclłlą nle tacz1'|j

ztł'tócić uwagi lra taIi ballaln]l szczeqól i w-y-

Lluclll :klllLl.rl' Cl ociaż czol! ro|}Cl'.'8c Ir'Jl
nase ponad 70 ton (sic1)' i chociaż trzeba byio
..o lrJnsporlu plJlol)'|'L uŻr. spceiainci ''snrio
osiorvej piatlbrmy ntskopodlogolvej SStk
.'ńÓ)'. ..ilore] |1od'Ug( ńy]oZotlo ko]e.otrr.m.
podkladanll Żeb1'jej ze szczętem nie skatorvaly
gąsienice tego potwora). to nlieści] on się swo-
bodnic rr 'krajri to'L' ' lc L,ez zadreeo ploble

mu' Nawet llosjanie, któIZ}' (jak porvszecirnie

wiadomo) mają ror-y na,'' osientdziesiąt dzie-
rł je miIim-llńlł . , r.zp hlldllll <u'oip rzn].

gi cieżkie pomyś]e]i o ryrn. ab1, ich całkowita
cz.r l\nqr nió ../óKr'1l 'vla l jC0 lllilinletrotł'
czyli europejskiej skrajni (dokladniel, KV/ mial
3 250 mrr szcrokosci / zapasem. ot tak tta
tt cinhii nn)nn:ti ,lt,.rini Pnrr:[il Pnrcrhc no

trafili Rosjanie, a1e nie geniusze ad Henschla
I l/vegłna,nna!|\ W efekcie catkiem niezły czolg

'nl nońlp n ip n:d ru : t <ił dn_., -- lldl:5PUlru \u qlu

'''^^^ ^ l,^.^.-..l''^.-.' ^j \^7^^tr1ńn. .1^.''.l'u'cgu, d KUllStluKtulz\ uu vvESilldLllld Lld 5\vall
l=rlpl' <zll^ l. mĄiIl\^r^(. u.n"Inruzni: Tlron -

sa'' na plat|ormę kolejow4' okazało się, że
mnłnr ln zrnhir nl|Ln )p trłcha hv eza\g lP-

go'.' no'.. ciut Zdemontować' W eiekcie tlzeba
bylo najpierw podjechaĆ ''Tygrysem'' na lampę
1,^t^:^.,,^ ,-- -f,i-: Ll^,-il.;Kole]o\V4. [am Z0]qt DloLB]nt' rozcZepLC gąSlen1

ce bojowe \GelildeLetren szerokosci 725 mm\

i podczepić do nich g4sienice transporto\Ą/e (tr4le-

rkskettell _ szerokości 520 mm). Następnie na-
]pźrln llrllrnnmir <irnik ncdiprhr. d^ n.zndl'

I ruJ\\,,4\

na ryle, aby g4slenice transporto\,Ve opasały ko-

la nosne' odczepii g4Sienice bojowe i polacZy.
ze snl^a pasieni.p rrarsnortowe Teraz mazna
byIo odkręcic skrajne kola nośne 1w ilości 8
ę |łz)r]p] <lrnnrl lłrr]lllhl\ l tr.:.. L'.]. ..'.]..

- ..l9LL14 UylU - wUlrru

i ncrrni'nip 1^rr,rrl2r' cie n: nrar'ntmc arnqte\\ rurruL J'l Ltu PrutLVtrLrY. vreJ!!

prawda? Aha, bylbym zapomnia]! Należało
jeszcze przed rvjechaniem na plat|ormę u1ozyc

-. ^i-i nLr ^..*. ^..ipnir hninrrnrrh - m;pic.tlra rlrEl uua Parrla SqJLrLr\ !uieYr.\LLr rrrr\)J\q

pod kadlubem. akurar pomiędzy gqsienicami
.- -r .' i.|.i-ć ..,Ą '- .1.".-lIn nnrpm ilrż nllkn!zulgu ldNllll) Luuslll srorL4aru Pv(rrir ruz rJ t \u

nrlp':]n rl]nżrll rłl pcte.

-,^--^ --^-lt-; *^ .^t -ai-vLZtLc bLU5LNr Ltd icl Dd_

.oi nlerfnrmip łlpmnn-

towane uprzednio kola
.^;.^ : 

-^|^'''^ 
*^;ńalIUblltr' | śULUwEj rLrU4LIa

bylo jechaćI oczywiście
nr mieicerr nratTnae?P-

P 
! !\ ł! !4v!v

nia naieżało lvsz1'stkie te

czynności rĘ,konać w ko-
lpinnćri nrlrllrntnpiI KÓn-

<trtlktnrnm Trrorr,cóu'''*J5'J"'
llde]n cip lllżrrć rlnll nic-

mieckich pancerniaków
dnniprn nn llżrrrill rł Roo
acrrrnirh rrnioreh rpon

t\prr .a1ko\ritit 5|aLtr\\'\'.il iirił ncrśnr'ch zasto
solr.atlr,cjl póŹnit.i rr.,'T.l'gl.''sach lirc]elt'si.lin''.
]i.]]a Sr:L]o\\'e 0 Lrod\\'\'ŻsZL]nej oi1ptltności po.

zrr,oli l_r' na n.r'eli m i nori'a n ir cirvLi ztrt'l.tctlznt ch

rzqdorl, kó1. z,az,,t'', ::,ztlj deltlonicltvanl,ch .1o

rranspoltu kolcja.
Tu cickart,a u\\:aga: CZęstokroć cztllgi rt.e.

dron'a11 r-ra 1'r'onL okr-t'tt piandekanri. Najptelu'
rleganciiimi, ze -spgljalpl:n1i krszkou'atynti kre

szetljanli Ila luĄ.' potenl iLtz t'l'lko zrt''yii]r.nli

plandekaml bcz żadnych es|cL-llcznvch |anabe'

Lii. l'lanc1eki nrialv jeclnolitl' kolol, pier"t'ornie

szzLl'1,zb1iŻont' do ko1oru Iarby' 1aka tlla1owano
czo1gi i poiazdv lĄ]ehrntttcltru 1Pttttzcl.qratt)' ?oŻ

ł'c j' rvrlz :t /.llJni cLou'qzuil.. ci'o S' Ilrl1..|l l

Illaskolr'ania, Zaczęto StoSoWać plandeki nralo
\Ą]ane \Ąr tró]barrvnJ, kanru|laż (cienlnoŹó1t],

podkladotl'r'' ciemnozie]otle i cieI-llnobl.qzorve

plam1|, co jecinali okazaio Sję eksper\'nlentem
d|og' r' t 61651 111cpfl2 lt m. ZJa;/(lo \\'(. slo)u
irac pIandc^i rt "o]crzc rajpierrv '".noŻj]n n
'' |' -"-' ...'' -en:c. lll,r'nel tłnl

\\l\Ą( L/.\)1\\\JLl| P|Z
produkorr'anycli d|a Ą,fi'ilła korps), a następnie
w kolorze cienrnożóirym. P]andekj przvkr5łva-
j4ce pojazd1, okr'\,r'r'ano następnie siatkamj n.'a

skLijacvmi. co drnalo niezuvlle ctekarrl clekt
rvizualny i całk1em nieŹ1e maskolva}o ksztalt
okrytego plandek4 pojazdu. Metodę tq Stoso-

ivano jednak ptzede rt'sz}zstkim łt'czasie dluż-
SZ.'ch postoio\Ą skIado\\ o i]e iednak r,t sz1,stkie
.znro. nL rrur'r. l-v r nlardekanli ,,od lba do

ogona , o ryre..iygns) iezdzill'owszem. okry
te plandekam.' ale z odsion ęra ry|n4 czescia
kadluba. naitet plardeki sDecialnie szyte d1a
T,..-.-;,,..'-. --1, -l--i .7pi.i CLr/inarl..Iyśl.V)U\\ |lIr JIlldly t)illg| \.\JL|... J^qul',du

smiesznie \\)91ądaia kompania,T)'gry>ou.
..].'' ł^^-...:.]' .alÓ+l. i- r.lclnnipnlmi prrl'-uPldrrutrLZUlrd.ldN rdlczw I z uur'Jr,rL..Jrrr., !f,! "
se-- lc l,lor' zalkami] Na czym rł ięc po1egai
lnrllrin7 Tń h:frJ7n nrnqlp namicl:eip |iIm 7lo-uUy\!]y;

to d1a Zuchwałych', (,Jtelly's Heroes,,' 1972)1
pamipra.ip j]L r^ hóh)|pr^]..:ó Ę^Ą|i .}r1 l- j
r arr.l!raLrL la^ tu uurru'LruvtlE lLlu5ll JNlauat

się po mieście ,,SJłemnnem,,, bo ,,Tygrysy'. co
rrzr ondrinrr nrzpz nicInaćcic mintlr mllcialvir4l -svu4rilJ
---^; -',1^ll,',1 ^,:; '^ -^ ',^'r- "'l^ -: ' f--.--;.
StZdL 5lllllNl : ULUZ LU, LU \vyudWdlU >lF ldllLdz'q

SCenaIzySty \Ą' IZecZ)Ąvistoścr bylo prawdq:

świątek, piątek i niedziela, silnik ,,Tygtysa'' na-
] t;.I^ ^--a. -. r"-' nn,l-in'l ''azelei lrłpts'a ałlgzd|(.ślZaL' LU Il.J suuZlllJ' lLLat4t| 'IZtUo 5\

oyio odpaiać przel (o najmniej naslępne irzy
godziny- Stqd też relacje o niezwykłych pociq-
oaeh nz krnn,rh ierh:lv ndczne cznlsi z. trll-
Śu!||' ||u

chomionymi silnikami i dymiacl'mi ruranli tr'1 '

dechonymi.



'.'v,*jsil* i i;,;i,;;
T-\l]r|']iLsi'1lI j..lĆti.l I]'.ls.l1! llr:l|.!].i: |'.ll

lr.Ltts rr., rr.,tr., r,.rrl! aif,:i.i i,',rl:tLl.ilc,5r(' l! itar

:tal n:i ir'Llzrr" ltLlral., i \\ lii \\ \'ri,L\, iliLrh\ -.irl

L.lrr.Lii,:Ltinti. s-\'lLlaiai',1.1i stL-iiric rairi-r jLt:)

ri l.lir.Lar IrciLsLa\\'il tltiLrnrirrlirir! I llLlL'rlr\\'i

' r !. :r. I : .. .:-

llrSO 
|.] 
rZ.', .l/t'l,ł..łilil.t;i.1i. .l.,.! .ryt t'lZ.i .lt] ] qL]

ZLlLitlL].'1'a I poLeż nlL: !r]]il n.( ].Zoll\ tl i s.l'ezi iir:]

czolgcir,r' ,,l atiiinLtnil' . \\' ptzr'dcilnili briu,-i na

Lurill lillfslr.iln trf icjclt z a)^rY plzl, irli rou,, po
j.Lzd na i17|]13jctlie llL]\Ą1L] Ll|\\r|]lZ(:]Ileg. L;sJ
.9r.ll l l,lyi' fŁ n : t r i t1.: t, r,,ib t.,/l1lll. iÓ5 : B a [a ] iL] n rl

CięŻliich Niszcz1 cieil cZÓlgó\\.). alL. zalogi llir.

rnal natr.'chrniasr ocirrzcih' nov,,r' niszczlciel
Ill ia Ilenl .'I| l 4LI / | r',' lsttltll je. jeśl i pll zr,j t.l'et. siq

nlasLodcil |t]w i F'ol sch egt... j est tt' ll L tll ctlś Il j corl
p;lfcle slonlc\\rateqLr.

o ilt '.fle'Ęzlzr..bez pI'ob1enlu nrieści] sic r,a

tra5,1995iorrcl plaLlbrnric SS\'nrs 'r t.t,le ogiom
lr\rll p'..'l' ltl,iu ll.,clli.,t rl;. jreL . rr. lrl ,u lll;i
Sa' \Ąl ROsii jeszcze pó1 Diecl'i'. tam ioIo\\.iska
rtt,Ltzvnl,r.'alr' nacisk nart'et i dlvudziestu ]'lię-

ciu ton na oś' a]e rt'EtlIopie? Prctvadzilo Lo

\\ kcr.:rLrrcnrij do fo.r'cz-osrr.iuq nrez\\l
kiego zestarr'iania transpoI-tórt' z pododdztala.
tlli ."Elclttnrcń,'.'. ' oto bo\'Vien] tozozie 1ano od sie-

bie podczolgór^',k.i z',Elgfan rnlll'. t.r'star'r'ia j.ac

Lru'il,en. r 'lie 1'c Lt,1 dtr.t : ctt, ria;o lr zaia
dor,',ane sanochodauri podoridzialu teal-Lniczne

.go lub zaopattzeniou'ego bataLiorlu. Ź1 czesto-
kLoĆ b)']r' to po pIostu ktl'te waeon1' to\Varowe
f droun e 'zr r, sprzelertt lul' l1,tr ....t ..'i,.,'t ba

,ut1onu. \,lrygladalo to cokolwiek dziu,acznie
i nasttęczato duż1'ch trudności podczas za.
. rr1 ladurrf u eszcloncju. n.ern'e; p^zrr"lalc na

lepsze tczIoz' nie masr sa-1ego \\ lcn :potób
na prz1,k,lad. podróżowala jedna z kompanir
653. Batalionlr W)/Siana do \Ą/łoch w ce1u zli-
kuidonan,- ai anckiego przlizclka pod Anzio.
Eslelol' DrzcK'aczaiacr AlLt\ ptzel p'z(tecz
Brennef r'r-trgladai doprarvdl' malorvniczo. ni-
czl.m tabot c;lgański.

A Ci-r NA TC RO[O?
Reasunluj4c.,J1oCo,, zdecydor,vanie popel-

nilo hIld' b]ad n'm tl ięl.sz1' że pnpclntonr

z pelrrą plemeortacja' \\']asc.tr.ic llaIezalcb1.
5pLISci. la)lJIlę n'lo>,etdzia na p:znslaie dwa
ZeSta\ĄIy, cz7,li: 8T4 i 47184. \,Vsadzanie na rt'a.

gon\, il'pr] SSyn czo1gu Ij4 i sanlochodu cię

żarotve3c c4lc iesI już l'ir L]ędenl' ol. idicn
zmem. ktcirego konlentować nie będę'

LlSr,l,l', irli.LL lf f.,intLtliit,t,,,-1!,:t-'.t LtSl:i

\ijLrna,ir. 111 111q111i.rtrrj ;,.r,1.11,'1.1,:,1,.1 1lf;1

ri l,uli stL:, lL: Jtit rrr.i tal..if !a !lL \r ;rarill\ ilil\\ ai

.',iLJi \\;itlrtrl... i tL. rr l-rrla:r''nr tiiri,riel ltririall
'....t \ . lr .,/ i..,r, l. ..

z nLanlltll.Lin.,'n; itp-,rtnL lrtieiri:rii;, zr: ttrl.i liti
nrLri'i;L.r iiitLzicIi n;L zrijcriailr,,fr gr -iii". Cicka
l',n. raliirgo, cirvha lrcn-g;tlsllicgLrll tltirr.t
iztś.. ]iadiirbit i u,icŹa v'' i1tiib.lr\\.1l\'nl kanlLtl]a
ZL] lil tlr] bict-..' llrcl;lIlli ifJZ.lc 7ItlZLlnlitć. n;L

tl'ct liolot't'otl |.itrl.. llloŻnit rtznać Za L]iLro\\'1e([.

ll ie' t]tirn ;L pol.rx.a,. 7 l'qf] ]J(... ].]\]cl]Lriizl ZźlLclll

t..L ..1 r. , , I. r . r'ui l.,rli;. *.. .,... \41.,

sIL]sL)\\,anL] taki rvl;LśIlic k:rIltLtllaż' ' ' j\lL. Co ZrL].

ilić z iLolna czeŚcią kadlLrL.a: |io]tltk'i zas|oso
r.u.L tl c c1O n}a iL] \ĄlŹL lli a t] o] nc j po]our,,, 1.l.11t:ri,.

nijak rlie nlisLtjq do gÓrnej polot.'.t'..L] \\]iccej 1li

iak rliC paSLlj.1 do jakregoliolv'.ick ].lantLflażil
s LLrsLr\\ a lteqo u n ie ni i eck i m I L'c h ntt ctc h c t t'. P r z\t'

ZnLLil| szczc1ZeI rr.rdzialenl sporo zdjęć ..{l91'
,srn"', i orvqinalnvch l olorotnvch. i czatno-bia-
ll c h, j kol o rour'.1' 111rsi3gritt' kont pu Lero vr.r'c1.t

z t1'chże ' Na żacinvnl z nich tlit. lt,idzia.lenl cze
go- rah cPo. \\ ll ei-lrLr 7e L,o(\.iccJrle ..-la/l
s,//1'.' a jcst tego do.ore parę metiórr' bjeŻacllch
pó1ek, raliże czegoś takieqo tlte znalaz1em.
A Zatem co to jest? B1oto? P1.l l kutz? A moŻe

iro p|ostu |irma '.,Ęoco.. sama pou'tnlla r,r.r'tiu.

|)'..7\'' \ P 7 r.'ń ]. Ąj -n /nd '.] l tl. l ].. '

PrzejdŹm1' jednak do n.rotieli. kiÓre nlclg])'-
,1\ '. rrp'. c'p tt I'oaiC7 \'oJ\\ -( SSlf . O,l Lie-
d. lno9'l sie n. nIej znalez' czcl3 r-. 

^'pĄ1 ^ 
'

arc rakie n.e u po:ra.r. rr akiei p.ezerrttt e qo

,,RoCo". otóż' od ]943 loku ,,CZWórki'' stan-
dattor,l'o yryposażane br']r, r- tak zu.ane

,'Sclltiren,, (Fartucl'rl'l. Czym bilir' o\Ą'e ,.Faltu
cl.r..l ]ir' od l. 4 | t.l\u zaczeto lż1rvac ra
ilcnra.h l] \\.o n\ )\\ iaIo\Ąe. plu ecirr pat.cetnej
mrnirii L mri-rvinpi (ate '

','.Ll '. rJ lq:L dll UlllLla Nu

n,rr1aslin3^ \'e jes. to ric ,rneso iak stanlar
dorrr pocisk przecitt pan.ern\ \\r, posazonJ'
rr odporviednrc ur.isztaltorvanr laciunek mate'
tirlu rq'ouchouego |.rKą [ormę n.a lrdu.lek
kumuiac. jnr.l otdz ił' czes.. czoJcrr e, ma or
|oLmę lejlia odwróconego lv kierrtnku celu SZeI

sZą stron4. ów lejeli przykryty jesr specjaln1'm
rZepC€m balisncznr.rn' pro.ie' plattdal Tak

uJormoudn) pocisk n.e ptueb.ja oartcerza nie-
przr'1acrers".eec czolgu, Lrn go po prostu prze

pala. przeLapia: \\c \\'neltzu le'konateqc rLtvo'

ru po u'1'buchu matefiaiu nltbuchorvego nry-
l\\'?.-'' \:ó ...'a;n . lP'-nPrŹ'ttra i cisr.eni.' kto.

re ksztalt lejkorvatego
u'glebienia foLmuje
rv slup ognia zdolnl'
przepaiić p]Jitę sta]j pat-i-

cetnej o gIttbości narł.et

i 50O nlilinletrólv. Co

dzieje się u,śtodku tra-

fionegrr czolgn lepiej n;e

nl!i\\'jć. rliĆ v:1,g1qda to

ciekau'je' }itoŚ Zap\ita, Co

ma kuniulacrrilt"lr prr:rsk

plzeciilDancet nv dc za]a
dunkli czo1gÓlr' na \\:ago.

r-i1' kolejotrre? A no ma
kochan1enct'. na l otÓi

na illLrSl\/1il i(rl.iila1 iral'rlair\ |iill.r'1.., rllrrl{',1

f,lzcd l-..., isir.iilri i,tl]|irl.ra\ in!nr l,r if, \i a.'.iiir
li \\ain.\ su i.iitrtrrt a(isLilrjr( i,' l,'.Lrrl.llL; Lt.l,.'lu '.'

Ili.i I ii.LOIi;Lit' frraisliL, (rri irnitLi'i.t.l irtarslc.
prart..ia l l.on ltiia;l ]]r,i]isi.] ]iii lll łli.i..' ] :l|. lll i.] l1

lrlttrlttr t![izlitrt Lirl(lzrti]Lr\\'r' :11|ltinil,t lLr-

t ltr,,., I , i \',. I ..:
n i rt ir ja i'-;r f;Lrl,,i ief., lta rr": r r r.r js i.r l.s;tir pi,a'ti:tfirl

de. ltjienri,r l;radii n:r ro, airi ocllrrrrii' horznr'

LlrLi]iĆIZI s\\.Lrl.il .Z|1lqtr\\ p|2) l]rrnl....\ L]iisLl

nictr.ch od L]źiIl..I;1a Ial'tLtiil.l.,r z riliclilllt; ilLa.

ch'r si.rlorr t1' 
.l akir l,r'l iiśtl ir l al t Ll i-l l l' Z.l \\.if sZŻi

no n.i spcc;.iinvclr sz,r'n;ich LrnricszazLrnr'ah narl

blot n i li;i nr i czolgu i n:i Lrclr r'r'r'LnL h rtrznr ieszezo
Il-l,ch lt.okói tr'iezr' lcdIl;r|l l;irLLich..,. trtlSL]nicl.
orL l.i;rtlIrrba $',r sLar,,'ai,t'll irrrza rrLrl-\;s pIatIrrrnr\'

\\'ŹigL]llLl 1 n19gl'1.lll Lt]cl usz].:.Lliizctlitt tt tia|iciu
II:lns|]o1tLl. diaLi:gc.. Lcz lla jcze ścic j ZLLt'i]]ltl\\ ano
Ń:ldIl||'.\\-].J'''tl']. 1''r'l r' '. '\|' | |l ' l

Ilie detrlontorł.anLr sZ) n\' i ll,lt',z. z l.llrtttehanli
ukladano na podlodze pLaLlornri prod liarllLrbcnr

czo]eu' u.laśnje u' takiej posraci LlanspcllLoti'a-
no ,,Cztl.óilii'' koiej4, Iednak ZeSta\. .,nl].tl'' nla

:.. L, ,, ., .r , i ,:t "t1.. q ir t; I \ l,t

po pros|u ZL| dUZa do tra]1s|roI|Lr\laniŻi CZolgl]
'r.,l ri l.,ll r Ir'\\,lr\\.lch-iLllLlLIa
kórt, pięcio Lotlotvą ci ęia rtirvkzt. \\agLr nti\\' tc!1o

11.pLl cia91e brakorr.a1o. stad tcż .1o DIZe1\.oZu

..tZrrclek , p c r.. i-..1, -1..:.. :ncflilfLl
o\Ą:ano Specja]n,\lujagon. ale o rvm reż kiedr'in
dziej' Co $'tęc \\.Sadzić rra plarlolnrę ,.RoCo"?
'.. Jak1 node1? Ctóz nie jest nin Źar.lerl z mode-
1 p oduRotr'an\Cj1 plzel l.rlrc ''F.'ń..'' \a
szcześ.je nie iedna firma '.,toCrj'. na śrt'iecie.

.\b1 skiad pocjaglr l .zolran.; IrriJl seniJ$ 1t\

rrrgi4d na eza'o\\ dn\'i ]l ode ( cl.l..rń naco
\Vały cio mocieli rvagonói,r' i modele wagonó\\'
do czolgor'. l"kis ...e. po;azdr :t1t lran:l orto-
\\ allE podC7o1qcrł kam j IJ pu SS\ .rl Br 11 Lo

' r,pfip 1y:zr:lI.j." czolpr z i.dzin\ sledr.'cf
drap,ezrikorr. cz) l' ..Panteropodobrtth . \ie
br to ich \\'.elq. re'r .,galunel il'ial ot Iap ern

t|ZeCh prZedsta\Ąlicie1i; ocZ)Ąviście,,Panterę'.
rr czterecli ren'nie prodllKottanrcll \\elsJacll.

lriszczyclel czalga\\,,/Gg(lpailrhcr" nlez\\rykle
niebezpiecznego drapieżnika, i opancerzon1'

ci4gnik eulakua C:,jn\,,,3 e Jg ep an t 11 e|, . w sz\,st.
Kie t|Z.. m(-orle p.col.Ńo\\ a1e )a pr,-LZ i]-nle

''rR/Df^'r. ' Ptz1 li.tadeIn tcso ;ak uJ fl4da]\
eszeiony Z cfo]gani Pz Kpfl. i/ ntog4 bl'ć za.
lnieszczone ZdjęCia. Zaś jako tt'1.jqtkort'q cieka
loslke nal-zr lral lo\va( zdjet,e 1-rz.rlsrarrioir-
CL ..BCĘĆ/ 'tttt|'er' ze skiadrl kolnpanij tgmol

towo _ technicznej ó53. BataliolrLl Niszczr'cieli
Czo1gót'v'

Tv1e \\'ięc na dZisiaj. o \vago11ie SS\'nl
i przervoŻon-rlch na nim czoigach' Nastcpnrlm
IaZem o t|oci]ę \\Iięcej o ,,CZ\Ąló|ce'. i ptzeztla.
czLrnYch do ja; przewozu u,aqonacir.

/łrI ,]|,'-].-,--1,l.

Z,!l eci a t|: l th t t 1l : q1 łl to:ł ; i
I I'l rl(nr7?[n ]ri S,ZtrtelJl. Srqil,tl
l'lall\ lla \ilOnalJl .) -ir

.l_l_l l) l_l ll
t:Jt):): i
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