
xi”, czyli M 113. Czołgi nacierają, niszczą
rosyjskie wozy rakietami spoza zasięgu
dział, a potem strzelając już „normalnie”,
ale zza szczytu wzgórza „z przyklęku”,
a za nimi, proszę ja was, kroczy i zajmuje
teren podwieziona wspomnianymi „battle
taxi” piechota. Obrazek jak z końca pier−
wszej wojny, bo już w drugiej niemieckie
transportery piechoty aktywnie wspierały na−
tarcie tam gdzie było trzeba, a tam gdzie
było można, nikt z nich bez wyraźnej pot−
rzeby nie wysiadał, ostrzeliwując się bez−
piecznie zza pancerza.
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czołg „S” już to potrafił, to Szwedzi nie chcieli
oddać Amerykanom swoich tajemnic, ci ostat−
ni nie potrafili sami i Niemcy odrabiali za nich
lekcje. Czołg miał wystrzeliwać z armaty
przeciwpancerne pociski kierowane, bo Ame−
rykanie dysponowali już jednym typem takiej
rakiety, która prawie działała. 

W konserwatywnie widzianej przyszłoś−
ci uważali, że „będzie tak, jak jest”, czyli
że zachowany zostanie podział na czołgi
i transportery piechoty w rodzaju „battle ta−

M
ałą chwilę temu, bo
przy okazji opisywania
nowego polskiego, czy−
li niemieckiego czołgu

Leopard 2, wspomniałem o niemiecko−amery−
kańskim programie budowy czołgu, a wynik
tych starań, czyli prototyp Kpz 70, był właś−
nie jednym z dwóch wspomnianych powyżej
eksponatów. Na pierwszy rzut oka pojazd
wydawał się do rzeczy. Miał potężną armatę,
jakiś pancerz i jeździł, czyli wszystko jak
w recepturze. Parę rzeczy było jednak nie
tak, a najważniejszej, czyli monstrualnej ce−
ny, nie było w ogóle widać. Program czołgów
Kpz 70 był realizowany pod dyktando armii
USA, która zażyczyła sobie parę drobiazgów
niezmiernie komplikujących cały pojazd.
Czołg miał „klękać”, czyli płynnie zmieniać
wysokość zawieszenia, bo choć szwedzki

Ssss... specjalny, czyli 
jak (nie) należy robić czołg(u)

Alvar Hansen

Kilka lat temu odwiedziłem niemieckie muzeum czołgów
w miejscowości Munster, a wrażenia z tych odwiedzin 
przekazałem w MT. Napisałem wówczas, że przegalopowałem
przez bogatą ekspozycję broni pancernej NATO i innych,
chcąc co szybciej dobiec do czołgów z II wojny światowej. 
Zdążyłem wówczas zerknąć na dwa eksponaty, których bliskie
sąsiedztwo (bo stały jeden za drugim) pasuje mi jak ulał 
do tematu tego JPTZ.

E gzemplarz czołgu „S” z muzeum
w Munster różni się już od mode−

lu, bo ma dodatkowe osłony pancer−
ne na gąsienicach, ale za to nie ma
już bocznych uchwytów. Zdjęcie było
robione z horyzontu stojącego czlo−
wieka − ten czołg jest bardzo niski.

O gromna liczba części w ogóle, ale na szczęście niewiele
kół. Instrukcja nakazuje zalepienie niektórych dziurek

w kadłubie i wywiercenie innych. Powód − „Trumpeter” pro−
dukuje modele dwóch wersji czołgu, różniące się detalami
zewnętrznymi.

S tan prawie do malowania. Cały ten stos patyków będzie
upychany w bocznych uchwytach. Czołg ma trzech ludzi

załogi i każdy ma swoją łopatę. Ale żeby dowódca też mu−
siał kopać?!
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Kpz 70 spełniał stawiane wymagania,
a zapłacił za nie tak, że się do niczego nie
nadawał. Był wielki, zbyt drogi i obie strony
rozeszły się, by samemu już wyprodukować
swoje nowe zabawki. Tak powstał znakomi−
ty niemiecki (a teraz i nasz) Leopard 2 i już
nie tak znakomity amerykański Abrams. Ten
pierwszy nie był, co prawda, jeszcze na żad−
nej wojnie, a ten drugi i owszem, ale... ale
właśnie, miałem przecież pisać o Szwedach.

Drugim po Kpz 70 eksponacie, którego
nie doceniłem w Munster zaślepiony „tygry−
somanią”, był wspomniany przed chwilą
czołg „S”. Jest to jedyny w swoim rodzaju
i tak dziwny pojazd, że na jego określenie
używa się specjalnie ukutego sformułowania
„czołg bezwieżowy”. Pojazd powstał w póź−
nych latach 50. w firmie Bofors w odpowie−
dzi na zapotrzebowanie armii szwedzkiej na
nowy czołg, a jego koncepcja wydawać się
musiała bardzo radykalna. Czołg wygląda
bowiem jak samo podwozie, z którego wys−
taje z przodu lufa. Miłośnikom II wojny
światowej skojarzy się na pewno z niemiec−
kimi niszczycielami czołgów, ot z taką nieco
rozdeptaną „Jagdpantherą” czy „Hetze−
rem”. Skojarzenie to jest bardzo trafne,
ponieważ i założenia projektowe były po−
dobne, przy czym „S” jest dużo bardziej
„radykalny”, bo o ile te wymienione powy−
żej miały armaty osadzone w łożach o ja−

łubie pozwoliło na dodatkową oszczędność
przestrzeni, bo zarówno ruchome łoże, jak
i zapas miejsca na ruch części zamkowej
w środku trochę by jej pochłonęły.

Czołg jest rzeczywiście malutki, ma au−
tomatycznie ładowaną armatę kalibru 105
mm i przy masie zaledwie 40 ton stopień
opancerzenia porównywalny i lepszy od
współczesnych mu, półtorakrotnie cięższych
maszyn. Trzyosobowa załoga sprawuje niez−
wykłe funkcje, bardzo stosownie do stopnia
niezwykłości pojazdu. Najbardziej z tej trójki
„normalny” dowódca prowadzi obserwacje
terenu, korzystając z miniaturowego, lecz
skomplikowanego odpowiednika wieży, czyli
obrotowego włazu z panoramicznym perys−
kopem głównym, peryskopami bocznymi
i karabinem maszynowym (7,62 mm), ste−
rowanym spod włazu za pomocą mechanicz−
nych popychaczy. Na włazie zamocowano
też wyrzutnie granatów. Kręcąc tym wła−
zem, można więc ostrzeliwać się i zadymiać
w dowolnym kierunku niezależnie od tego
w co akurat celuje lub dokąd jedzie celowni−
czy...to jest ten... kierowca. Trzeci członek
załogi obsługuje radio, ale pełni też funkcję
drugiego kierowcy, gdy maszyna jedzie w tył
i stosownie do swej roli siedzi odwrócony ty−
łem do kierunku jazdy, tak jednak, by móc
w razie awarii automatu ładowania ładować
działo ręcznie. Dowódca, celowniczy, radio−

operator, dwóch kierowców, „awaryjny” ła−
downiczy − zgadza się, razem trzy osoby.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że automat
armaty obsługuje trzy różne typy amunicji,

kimś tam kącie odchylania w pionie i na bo−
ki, to w czołgu szwedzkim armata zamonto−
wana jest w silnie pochylonej czołowej pły−
cie kadłuba „na amen”. Armatą celuje kie−
rowca czołgu, kręcąc oraz pochylając cały
wóz. Obracanie czołgu to żadna nowość ale
do pochylania go w zakresie od  −10o do
+12o trzeba już było opracować specjalne
hydropneumatyczne zawieszenie kół, będą−
ce obiektem takiej zazdrości ze strony Ame−
rykanów. Osadzenie armaty na stałe w kad−

P oczątkowe
ambicje ka−

muflażowe spełzły
na „leniwym ni−
czym” i spróbo−
wałem nieco się
zrehabilitować
przy podstawce.
Pomysł pochodzi
ze zdjęć podejrza−
nych w Internecie
i z obrazka na pu−
dełku. Szwedzi
obkładali swój
płaski czołg
z przodu czymś,
co wygląda jak
wycięte prosto−
kątne „placki”
trawy, trochę tak
jak się teraz ukła−
da trawniki
„z metra”  przed
nowo wybudowa−
nymi gmachami.

I ntensywne kurzenie i wcieranie su−
chych pasteli zdaje się służyć „jeż−

dżącemu trawnikowi”. Podstawka 
otrzymała spory ładunek kamieni −
Szwecja jest w końcu dość kamienista.

Malowanie było całkowicie bez−
bolesne, choć swoim zwyczajem

wolałem malować rzadszą zieloną
farbą dwa razy. Ciemnoszare banda−
że gumowe na 8 nośnych kołach
i czterech rolkach podtrzymujących,
rzadziutka czerń na siatkach, srebrno−
czarny „gunmetal” na karabinie ma−
szynowym.



tj. podkalibrową (APFS/−DS), burzącą (HE)
i dymną, a puste łuski są automatycznie wy−
rzucane przez otwór w tyle pojazdu. Uzbro−
jenie uzupełniają 2 karabiny maszynowe ka−
libru 7,62 mm zamontowane na stałe
w pancernym pudle po lewej stronie czoło−
wej płyty kadłuba i ogień z nich prowadzi
się, tak jak i w przypadku armaty, kręcąc
i pochylając całym czołgiem.

Każdy czołg „S” ma własny lemiesz do
okopywania się i wozi ze sobą gumowy pa−
rawan, który opina się wokół całego kadłuba
tuż nad gąsienicami. Taki ekran służy to do
przeprawiania się przez przeszkody wodne,
jak to czyniły drugowojenne czołgi DD (dup−
lex drive − podwójny napęd, bo one miały
jeszcze śruby niczym statek). Montuje się
go na systemie wsporników i już po 30 mi−
nutach mamy w pełni pływający czołg, przy
czym napęd zapewniają gąsienice, wymu−
szające również przepływ wody przez szcze−
liny specjalnie ukształtowanych błotników.
Załoga siedzi sobie, ot tak, dla większej
pewności na wierzchu, a kierowca steruje
tym stalowo−gumowym pontonem za pomo−
cą... no cóż, czegoś w rodzaju lejców, stojąc
na specjalnej platformie. Cały ten ambaras
składa się po przeprawie już dużo szybciej,
bo w 10 minut. Nie wymyśliłbym dziwniej,
nawet gdybym próbował.

Wspomniany lemiesz służy czołgowi do
samookopywania się, co jest dość ważne, bo
maszyny te miały bronić się przed falami ro−
syjskich T−62 i T−72 z samodzielnie wygrze−
banych dołków, strzelając z lufą ledwie co
wystającą znad trawy. A nad tą trawą, ko−
chani rosyjscy celowniczowie, nic nie ma.
Wszystko to jakoś działało, bo czołgi „S”
zostały już kilka lat temu wycofane ze służ−
by. Podstawową przyczyną, poza niedosta−
teczną skutecznością starej armaty, była nie−
możność prowadzenia ognia w ruchu.
W chwili wprowadzenia typu stabilizacja luf
w klasycznych, wieżowych czołgach była

prawie żadna, jednak przez te
40 lat technika postąpiła
o krok do przodu. Kolejny
gwóźdź do trumny czołgu „S”
wbili kilka lat temu sami
Szwedzi, konstruując głowicę
dla PPK (przeciwpancernego
pocisku kierowanego) „Bill”,
której strumień kumulacyjny
atakuje pojazdy od góry, tam
gdzie pancerze są zwykle naj−
słabsze. „S” ma ostry, klino−
wy kadłub o niewielkim prze−
kroju i jest  bardzo odporny na
trafienie od przodu (zwłaszcza

pociskami podkalibrowymi), ale w widoku
od góry jest to wielka płaska żaba z cienka−
wym pancerzem.

Stare czołgi zostały zastąpione przez
najnowsze, w pełni cyfrowe Leopardy 2 A5
KWS w tak nowoczesnej, czytaj drogiej,
wersji, że nasza sojuszniczka Bundeswehra
nie może sobie na nie pozwolić. I tak histo−
ria zatoczyła kolejne koło, a ja na zakończe−
nie krótkiej przypowiastki o dziwnym czołgu
chciałbym uprzedzić ewentualne wnioski
Drogich Czytelników w rodzaju: „Dobrze, że
ci Szwedzi nie musieli użyć swoich czołgów
do czegoś poza ćwiczeniami i parady przed
królem.” Taki „S” był bardzo dobrze dosto−
sowany do warunków geograficznych
Szwecji. Są one tak mocno odmienne od na−
szych i każdych innych (no, może poza Nor−
wegią), że ten, kto nie był, nie zrozumie.
Czołg, jak to już napisałem powyżej, prze−

znaczony był do obro−
ny i do walki z okopa−
nych zasadzek. Szwec−
ja jest krajem silnie za−
lesionym i pofałdowa−
nym i zasięg widzenia
na wprost jest bardzo
ograniczony. Nie ma
tam pustyń Iraku czy
choćby mazowieckich

nizin i nie ma gdzie popisywać się jecha−
niem wte i strzelaniem na 2 kilometry we−
wte. Wkopany w ziemię na zakręcie drogi
pod lasem i odgryzający się w przewidywa−
nym kierunku i na krótkich (jak na czołg)
dystansach karzełek był tam jak znalazł, mi−
mo że w końcu (i na szczęście dla Szwe−
dów) nikt tej koncepcji obrony nie wypróbo−
wał w praktyce.

I znowu brzmi chińska trąbka...

Któż inny mógłby być producentem cze−
goś tak egzotycznego jak czołg „S”, jeśli nie
chiński „Trumpeter”? Chyba nikt. Widziałem
raz kiedyś ten pojazd w skali 1/35, ale był
to model żywiczny. Szczęśliwie dla kolekcjo−
nerów rzeczy dziwnych i ciekawych „Trum−
peter” wprowadził „normalny”, polistyreno−
wy model do handlu kilka lat temu, gdy
jeszcze walczył o rynek i szukał dla siebie
luki w „europejskim przedmurzu”. Firma ok−
rzepła już jednak na tyle, że bez wahania
wprowadza teraz na rynek „drugie takie sa−
mo, ale droższe, bo lepsze” jak np. ogrom−
ne działo kolejowe „Leopold” w skali 1/35,
przy czym przez „lepsze” Chińczycy rozu−
mieją model z dwukrotnie większą niż
u konkurencji (Dragon) liczbą części.

Czołg „S” ma również, jak na tak nie−
wielki pojazd, sporo części, ale i tu, tak jak
w przypadku opisywanego już przeze mnie
modelu brytyjskiej haubicy samobieżnej AS
90, znakomita instrukcja i doskonałe od−
wzorowanie części powinno pomóc w skleja−
niu. Model ma dobrze odwzorowane mięk−
kie (O, to, to lubię) gąsienice i takie cieka−
wostki jak komplet „drągów z hakiem”,
czyli, jeśli dobrze rozumiem, wsporniki prze−
wożonego ekranu do pływania. Istnieje wie−
le ciekawych i bardzo „szwedzkich” sche−
matów malowania pojazdu, już to zimowe−
go w białe geometryczne plamy o prostych
krawędziach, już to trójbarwnego letniego
(trzy zielenie), jednak instrukcja „Trumpete−
ra” pokazuje czołg w jednolitym kolorze. No
cóż, przyjdzie mi wybierać między „instruk−
cyjnym” lenistwem i własną ambicją. Wyniki
tej walki postu z karnawałem do obejrzenia
na zdjęciach.
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