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Od tankietki do shermana
Michał Mackiewicz

Jednym z najlepszych związków taktycznych Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku była
10. Brygada Kawalerii (motorowej), która doskonale zdała egzamin na polu walki. Dla wielu żołnierzy
tej elitarnej jednostki działania w Polsce były tylko początkiem bojowego szlaku. Walkę z Niemcami
kontynuowali potem w zachodniej Europie, docierając w maju 1945 roku do niemieckiego
Wilhelmshaven. W ciągu tych sześciu lat nie zmienił się w zasadzie tylko dowódca – do boju
prowadził naszych pancerniaków Stanisław Maczek. Natomiast struktura organizacyjna
i nade wszystko bojowy sprzęt podlegały kilkukrotnym gruntownym zmianom.

D
D

ynamiczny proces rozbudowy broni pancernej, postępujący w Europie w latach
trzydziestych, nie pozostał
w Polsce niezauważony, a powstanie
zmotoryzowanej brygady było elementem unowocześniania naszej armii i dostosowywania jej do nowej doktryny
militarnej, w której formacje szybkie
miały stanowić ważny składnik. Nowa
jednostka – 10. Brygada Kawalerii
(10. BK) – dopiero w 1939 roku
znalazła się w gestii Dowództwa Broni Pancernej; jej trzon
stanowiły zmotoryzowane pułki
kawalerii: 24. Pułk Ułanów
i 10. Pułk Strzelców Konnych, sprzęt pancerny zgrupowano zaś w dywizjonie
rozpoznawczym (szwadron trzynastu czołgów
rozpoznawczych TKF),
101. kompanii czołgów
rozpoznawczych (trzynaście TKS-ów) oraz

 Pułkownik Stanisław
Maczek wśród żołnierzy
10. Brygady Kawalerii

121. kompanii czołgów lekkich, uzbrojonej w szesnaście czołgów Vickers E.
Jak widać, większość czołgów to tankietki (w tym cztery z działkiem 20 mm),
stanowiące zresztą najliczniejszy sprzęt
pancerny Wojska Polskiego w 1939 roku.
Konstrukcja tych pojazdów wzorowana
była na brytyjskim wozie Carden-Loyd
Mk VI, ale wprowadzono wiele oryginal-

nych modyfikacji i udoskonaleń. Przede
wszystkim zastosowano całkowite opancerzenie (w brytyjskich wozach przedział
bojowy był odkryty od góry), nowe zawieszenie oraz skrzynię biegów. Pierwsze polskie tankietki, oznaczone TK-3,
rozpoczęły służbę w naszej armii w 1931
roku, dwa lata później pojawiła się zaś
udoskonalona wersja – TKS. Czołg otrzy-
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walk utracono wszystkie pojazdy pancerne, jednakże nasi pancerniacy, którzy
zdołali ewakuować się do Wielkiej Brytanii, zabrali ze sobą to, co najcenniejsze
– wojenne doświadczenie. Okazało się,
że droga, którą zapoczątkowali żołnierze
10. Brygady Kawalerii we wrześniu 1939
roku, jeszcze nie dobiegła końca.

Fot. ze zbiorów MWP

Shermanami przez północną
Europę

 Czołgi 10. Brygady Kawalerii Pancernej z czasu walk w Szampanii i Burgundii
w czerwcu 1940 roku

nie na jej czele. Do szkolenia używano
archaicznych renaultów FT-17. Dopiero w ostatniej chwili, w czerwcu 1940
roku, nasi pancerniacy otrzymali względnie nowoczesne renault R-35. Mimo że
uzbrojona dosłownie w przeddzień walki
i w niepełnym składzie (miała de facto
tylko jeden batalion czołgów – 45 R-35),
jednostka dowiodła swej wartości podczas kilku czerwcowych dni 1940 roku,
skutecznie przeciwstawiając się Niemcom w Szampanii i Burgundii. W toku

Ponownie odtwarzane Wojsko Polskie
miało być siłą na wskroś nowoczesną,
dlatego wykorzystując doskonałą i sprawdzoną kadrę oficerską, podjęto wysiłek
utworzenia broni, która przebojem wdarła się na pola bitew Europy. Do nowych
formacji należały oddziały powietrzno-desantowe (sformowano Samodzielną
Brygadę Spadochronową gen. Stanisława Sosabowskiego) i wojska pancerne.
Jedną z najświetniejszych kart w historii polskiego oręża zapisała 1. Dywizja
Pancerna, na której czele ponownie stanął bohater kampanii polskiej i francuskiej – gen. Stanisław Maczek. Utworzona w 1942 roku jednostka szkoliła
się w Anglii i Szkocji na sprzęcie brytyjskim, m.in. czołgach typu Crusader i Valentine. Dopiero pod koniec 1943 roku
zaczęły docierać amerykańskie shermany i brytyjskie cromwelle, z którymi dywizja weszła do walki podczas operacji normandzkiej. Gdy polscy żołnierze

 Wyładunek sprzętu 1. Dywizji we Francji; doskonale widoczny sherman M4A4
(sherman V)
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mał lepsze opancerzenie (płyty grubości
do 10 mm, w TK-3 do 8 mm), które zabezpieczało od zwykłych pocisków karabinowych na każdą odległość, a od pocisków przeciwpancernych na odległość
powyżej 200 m; zastosowano w nim silnik Fiata 122B w miejsce Forda, a także
obrotowy peryskop konstrukcji inż. kpt.
Gundlacha. Nowy pojazd miał też nieco
inny, doskonalszy kształt przodu kadłuba oraz nowe jarzmo dla kaemu. Obie
polskie tankietki były uzbrojone w jeden karabin maszynowy Hotchkiss wz.
25 kal. 7,92 mm, ale wyprodukowano
też niewielką partię wozów, nieco ponad
dwadzieścia, z najcięższym karabinem
maszynowym wz. 38FK kal. 20 mm, krajowej konstrukcji. Tankietki produkowano w Państwowych Zakładach Inżynierii
w Czechowicach. Głównymi zaletami
tych czołgów były małe rozmiary oraz
dobre właściwości manewrowe, dzięki
którym wozy znakomicie nadawały się
do celów rozpoznawczych, jednakże sukces w starciu z bronią pancerną przeciwnika był możliwy tylko w sprzyjających
okolicznościach, takich jak np. zasadzki.
Łącznie w wojnie obronnej 1939 roku
użyto kilkuset tankietek.
10. Brygada Kawalerii, dowodzona
przez płk. Stanisława Maczka, przeszła
długi szlak bojowy na południowym odcinku frontu, wielokrotnie skutecznie
przeciwstawiając się niemieckim związkom szybkim – w tym 2. Dywizji Pancernej i 4. Dywizji Lekkiej. 19 września
1939 roku 10. BK, wykonując rozkaz
Naczelnego Wodza, przekroczyła – jako
zwarta jednostka i wraz z kilkoma tankietkami – granicę węgierską. Działania
dowiodły, że rozpoczynająca się wojna
będzie należeć w dużej mierze do broni pancernej jako najbardziej efektywnej
i rozwojowej. Te doświadczenia sprawiły,
że podczas odtwarzania Wojska Polskiego na obczyźnie wielką wagę przywiązywano właśnie do formacji szybkich.
Już w 1940 roku doszło do odrodzenia
jednostki – we Francji powstała 10. Brygada Kawalerii Pancernej, której kadrę
utworzyli żołnierze płk. Maczka. On sam
zresztą, awansowany w listopadzie 1939
roku do stopnia generała, stanął ponow-



z BroniĄ w rĘku

ponownie stanęli w sierpniu 1944 roku
na francuskiej ziemi, dysponowali potężną siłą – blisko trzystoma czołgami.
W 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej
(cztery pułki, w tym trzy pancerne), najważniejszej części składowej 1. Dywizji, znajdowały się amerykańskie czołgi
Sherman M4, a w 10. Pułku Strzelców
Konnych (pułk rozpoznawczy dywizji)
brytyjskie cromwelle.
Być może amerykański M4, nazwany
przez Brytyjczyków shermanem, nie zasługuje na miano najlepszego wozu bojowego II wojny światowej, jednak olbrzymia rola, którą odegrał w tym konﬂikcie,
sprawia, że należy do absolutnej czołówki i obok radzieckiego T-34 pozostaje
prawdziwym pogromcą Wehrmachtu.
M4 opracowano na początku lat czterdziestych, a jego bojowy debiut nastąpił
w Afryce w 1942 roku. Do końca wojny powstało pięć podstawowych wersji
i wiele wariantów, różniących się m.in.
jednostkami napędowymi (stosowano silniki benzynowe i diesle), kształtem pancerza, uzbrojeniem czy wyposażeniem wewnętrznym. Był to najważniejszy czołg
alianckich dywizji i brygad pancernych,
prawdziwy „koń roboczy”, który znalazł
zastosowanie także na froncie wschodnim
(shermany dostarczano Armii Czerwonej w ramach umowy Lend-Lease). Największymi zaletami czołgów z rodziny
M4 były łatwość ich modernizacji (wykorzystywano je jeszcze długo po wojnie)
oraz stosunkowo prosta, tania i solidna
konstrukcja. Podstawową i najliczniej-
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 Sexton ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Overloon (Holandia)

szą zarazem wersją używaną przez Polaków był M4A4, czyli według brytyjskiej nomenklatury Sherman V. Natomiast
bezsprzecznie najlepszym pojazdem był
Sherman VC, popularny Fireﬂy (ang.
świetlik), uzbrojony w znakomitą broń
ofensywną – siedemnastofuntową (76,2
mm) armatę przeciwpancerną, która uczyniła z niego równorzędnego przeciwnika
dla silnie opancerzonych i uzbrojonych
niemieckich panter i tygrysów. Shermanów VC wyprodukowano stosunkowo
niewiele, dlatego alianckie dywizje dysponowały najwyżej kilkudziesięcioma
takimi wozami – po jednym na pluton
(osłaniane przez pozostałe czołgi, miały
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 Czołg rozpoznawczy TKS; pojazdy
tego typu należały do wyposażenia
10. Brygady Kawalerii we wrześniu
1939 roku

zwalczać niemiecką broń pancerną). Załogę tworzyło czterech żołnierzy, masa bojowa czołgu sięgała 35 ton, a pięć sprzężonych silników gaźnikowych zapewniało
w terenie prędkość 16,5 km/h; grubość
płyt pancernych kadłuba sięgała 50 mm.
Wsparcie zapewniała m.in. artyleria
samobieżna – w 1. Pułku Artylerii Przeciwpancernej zgrupowano amerykańskie
niszczyciele czołgów M10 „Achilles”
(uzbrojone w brytyjską siedemnastofuntówkę), a w 1. Pułku Artylerii Motorowej
– samobieżne Sexton (ang. zakrystian).
Ten ostatni pojazd opracowano w Kanadzie na podstawie amerykańskiego działa samobieżnego M7. Seryjną produkcję
uruchomiono w 1943 roku w zakładach
Locomotive Works-Tank Arsenal z Montrealu. Załoga ważącego 26 ton działa składała się z sześciu żołnierzy, a zasadniczym
uzbrojeniem była dwudziestopięciofuntowa (87,6 mm) armato-haubica. Gaźnikowy silnik Continental o mocy 484KM pozwalał rozpędzić się maszynie do 38 km/h.
W 1. Pułku Artylerii Motorowej znajdowały się 24 sextony, z których w toku walk
utracono dwanaście.
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