
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIS TREŚCI 

 

WSTĘP 

PRZEGLĄD LITERATURY 

HISTORIA 

 Ustrój II Rzeszy. 

 Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska.  

 Trzecie powstanie śląskie. 

 Cheng I Sao – Chińska królowa piratów. 

 Junkrzy – “stara gwardia” Prus i Cesarstwa Niemieckiego. 

 Bitwa o Madagaskar – 1942. 

 Monety renesansowe okresu złotowego. 

 Aleksandria w starożytności. 

 Historyczne kadry#1: Belgijscy żołnierze podczas oblężenia Liège. 

MUZYKA 

 100 klasyków na 100 wieczorów #8: Mozart-soave sia il vento. 

 100 klasyków na 100 wieczorów #11: Nimrod. 

 100 klasyków na 100 wieczorów #10: The Lark Ascending 

 100 klasyków na 100 wieczorów #9: Allegro con fuoco 

MIEJSCA 

 Muzeum czynu powstańczego 

INNE 

 Wydarzenie tygodnia#1: Andrzejki 

 Mity i legendy – KRAMPUS 

 Monstrum venatorem 



WSTĘP 

 

Odwaga mówienia ludziom tego, czego nie chcą usłyszeć nazywa się wolnością. 

George Orwell 

 

 Prezentujemy Państwu już piąty tom artykułów zebranych, które ukazały się 

na stronie http://empiresilesia.pl/. Tym razem wpisy pochodzą z 2016 roku. Mamy 

nadzieję, że i tym razem zaciekawią one Was – czytelników, chcących wiedzieć 

więcej.  

 Oprócz tradycyjnego przeglądu literatury, prezentujemy Państwu zestaw 

ciekawych artykułów historycznych, w tym o ustroju II Rzeszy, trzecim powstaniu 

ślaskim oraz zdobycznym sprzęcie wojennym, uzywanym przez III Rzeszę. Dział 

muzyczny zawiera cztery części naszego stałego cyklu o najwspanialszych utworach 

klasycznych. Można będzie także przezczytac o muzeum czynu powstańczego oraz 

artykuł o Krampusie z cyklu Mity i Legendy. 

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym tomem, a także do jego 

bezpłatnego pobierania. 

  

 

Redakcja empiresilesia.pl 
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PRZEGLĄD LITERATURY 

AUTOR: Jacek Dukaj 
TYTUŁ: W kraju niewiernych 
Wydawnictwo: Literackie 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-08-04182-6 
INNE: zbiór opowiadań 

OPIS: 

W tym obszernym tomie opowiadań znalazła się m.in. Katedra – opowieść, która 
zainspirowała Tomasza Bagińskiego i stała się podstawą kilkuminutowej animacji 
nominowanej do Oscara. Samo opowiadanie otrzymało Nagrodę Fandomu Polskiego im. 
Janusza A. Zajdla, prześcignąwszy inny utwór z tomu W kraju niewiernych – Ruch Generała. 
Zbiór – zawierający m. in. także zapowiadające fenomen Matrixa Irreehaare czy 
kontrowersyjną Ziemię Chrystusa – zdobył trzy inne nagrody. 

OCENA: 

Dukaj to polskie dobro narodowe. W kraju niewiernych to zbiór dziewięciu krótszych  
i dłuższych opowiadań mistrza pióra. Autor epokowego Lodu tworzy światy tak oderwane od 
rzeczywistości, że aż możliwe. Nieskrępowana wyobraźnia pisarza stwarza pozory 
chaotyczności, jednak każda część składowa skompilowanej mozaiki twórczej Dukaja, 
zespala się i tworzy ciekawą niesztampową całość. W zbiorze znajdują się opowiadania 
gorsze i lepsze, jednak nawet najgorsze z nich w umyśle innego pisarza w ogóle by nie 
powstało. Najlepsza Katedra, została zekranizowana (to może zbyt dosłowne) przez 
Tomasza Bagińskiego i doczekała się nominacji do Oscara. Główna oś wokół której toczą się 
wszystkie opowiadania to wiara. Wiara nie tylko w bogów czy siły wyższe, ale także wiara w 
siebie, w rzeczywistość, w ideały. Nic nie jest takie na jakie wygląda i nigdy nic nie wiadomo, 
a nawet, wydawałoby się, największe ideały są tylko złudzeniem. 

AUTOR: Cornelius Ryan 
TYTUŁ: Najdłuższy dzień 
Tłumaczenie: Tadeusz Wójcik 
Tytuł oryginału: The Longest Day 
Wydawnictwo: Czytelnik 
Data wydania: 1990 
ISBN: 83-07-01574-X 
INNE: 1959 I wyd. 

OPIS: 

Lądowanie w Normandii 6 czerwca 1944 roku było największą i najbardziej złożoną operacją 
desantową w dziejach, wymagającą katorżniczej pracy planistów, przenikliwości 
meteorologów, geniuszu konstruktorów, nadzwyczajnej przebiegłości wywiadu i kontrwywia-
du, a w końcu poświęcenia i przedsiębiorczości żołnierzy. Cornelius Ryan powiedział kiedyś, 
że nie widzi powodu, aby książka historyczna miała być nudna. O tej w żadnym razie nie 
można tego powiedzieć. Ryan opisuje D-Day tak plastycznie, że czytelnik niekiedy odnosi 
wrażenie, iż znalazł się w centrum wydarzeń: na spadochronie pod nocnym niebem, na 
chybotliwej barce desantowej, pod niemieckim ogniem na normandzkiej plaży… Ta licząca 
niemal pół wieku relacja długo jeszcze będzie niedościgłym wzorem dla korespondentów 
wojennych i historyków wojskowości, którzy usiłują opisać wielkie zmagania zbrojne, nie 
tracąc z pola widzenia człowieka. Najdłuższy dzień w 1962 roku został zekranizowany  

PRZEGLĄD 

LITERATURY 



z udziałem takich gwiazd jak John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Richard Burton  
i Sean Connery. Film nagrodzono dwoma Oscarami. 

OCENA: 

Bardzo popularne przedstawienie pierwszego dnia inwazji na wybrzeża zachodniej Francji  
w 1944 roku. Książka Ryan’a cieszyła się ogromną popularnością zaraz po wydaniu. 
Najdłuższy dzień to monumentalne świadectwo dwudziestu czterech godzin życia 
kilkudziesięciu tysięcy ludzi, z których wielu miało go nie przeżyć. Autor zebrał relacje  
z pierwszej ręki, nie tylko ze strony zwycięskiej, ale także zwyciężonej. Również losy 
ludności cywilnej znalazły odzwierciedlenie w książce Ryan’a. To nie jest stricte historyczna 
książka, a raczej zbiór wspomnień popartych faktami naukowymi. I właśnie w nich tkwi siła 
wyrazu Najdłuższego Dnia.   

AUTOR: Dan Brown 
TYTUŁ: Inferno 
Tłumaczenie: Robert J. Szmidt 
Tytuł oryginału: Inferno 
Wydawnictwo: Sonia Draga 
Data wydania: 2013 
ISBN: 978-83-7508-712-3 

OPIS: 

Światowej sławy specjalista od symboli, Robert Langdon, budzi się na szpitalnym łóżku  
w zupełnie obcym miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł się w szpitalu. Nie potrafi też 
wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w posiadanie tajemniczego przedmiotu, który znajduje we 
własnej marynarce.Czasu na rozmyślania nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na dobre 
odzyskuje przytomność, ktoś próbuje go zabić. W towarzystwie młodej lekarki Sienny Brooks 
Langdon opuszcza w pośpiechu szpital. Ścigany przez nieznanych wrogów przemierza 
uliczki Florencji, próbując odkryć powody niespodziewanego pościgu. Podąża śladem 
tajemniczych wskazówek ukrytych w słynnym poemacie Dantego… 

OCENA: 

Brown podobnie jak Rowling ma dar. Ma dar do pisania ciekawych historii, które niemal od 
pierwszej strony wpychają czytelnika w króliczą dziurę. W odróżnieniu jednak od Rowling 
brakuje mu umiejętności literackich. Historie Browna to zlepek konspiracyjnych teorii 
spiskowych przemielonych przez ciekawostki z historii sztuki, dziejów świata  
i technologicznych nowości. Bez całego sztafażu, który tak zaciekawia czytelnika, powieści 
Browna są niczym szczególnym. Trzeba mu jednak oddać że zaciekawić i wzbudzić 
kontrowersje potrafi jak mało kto. Co pokazują nakłady jego książek, mogące się równać 
tylko z panią Rowling. 

AUTOR: Jean-Paul Roux 
TYTUŁ: Średniowiecze szuka drogi w świat 
Tłumaczenie: Tadeusz Rosłanowski 
Tytuł oryginału: Les Explorateurs au Moyen Age 
Wydawnictwo: Wiedza Powszechna 
Data wydania: 1969 
SERIA: Omega 130 

 



OPIS: 

Wyobrażenia o świecie w czasach średniowiecza daleko odbiegały od rzeczywistego obrazu 
tego świata. Znajomość kształtu kuli ziemskiej, liczby i rozmieszczenia na niej kontynentów 
miała przyjść dużo później. Ludzie średniowiecza początkowo znali jedynie swój Stary Świat. 
Dopiero w wieku XIII i XIV zapoczątkowane zostały kontakty między Europą i Azja, 
wzajemne poznawanie się – odkrywanie.  

OCENA: 

Francuski historyk w fascynujący sposób opowiada historię wspólnych kontaktów Wschodu  
z Zachodem w średniowiecznym świecie. Mimo pominięcia kilku szczególnych faktów 
(wyjaśnionych w posłowiu Tadeusza Rosłanowskiego) to doskonałe świadectwo przenikania 
się kultur. Nie tylko bowiem Marco Polo jeździł po ówczesnym świecie. Książka Rouxa 
uświadamia czytelnikom po raz kolejny że średniowiecze wcale nie było wiekami ciemnymi  
i tez miało swe wielkie okresy rozkwitu. Przepełniona jest faktami i ciekawostkami, a także 
mini przewodnikiem dla średniowiecznych podróżników. Francuski historyk przenika krainy  
i ludzkie osobowości, analizując podstawy a także tok myślenia nie tylko średniowiecznych 
podróżników ale także całych cywilizacji. Ta książka to ważne świadectwo ludzkiej 
ciekawości, która pokazuje jak ważną częścią ludzkiego życia jest odkrywanie. 

AUTOR: J. K. Rowling 
TYTUŁ: Harry Potter i Czara Ognia 
Tłumaczenie: Andrzej Polkowski 
Tytuł oryginału: Harry Potter and the Goblet of fire 
Wydawnictwo: Media Rodzina 
Data wydania: 2000 
ISBN: 978-83-7278-515-2 

OPIS: 

W tym roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart rozegra się Turniej Trójmagiczny, na 
który przybędą uczniowie z Bułgarii i Francjii. Zgodnie z prastarymi regułami w turnieju 
uczestniczyć ma trzech uczniów – reprezentantów każdej ze szkół, wybranych przez Czarę 
Ognia. Dziwnym zbiegiem okoliczności wybranych zostaje czterech. 
Co z tego wynika dla Harry`ego, jego przyjaciół i całego świata czarodziejów, dowiecie się  
z lektury 766 strony czwartego tomu Harry’ego Pottera. 

OCENA: 

Po raz czwarty brytyjska pisarka zabiera nas w podróż do swojego świata magii, 
niewypowiedzianego zła i niesamowitych przygód. Rowling ma dar, to pewne,  
a potwierdza to gigantyczna popularność cyklu. Tym razem mamy do czynienia  
z książką objętościowo tak wielką jak dwie poprzednie części razem wzięte.Oprócz ilości 
stron autorka poszerzyła także swój świat. Można powiedzieć, że odkryła świat czarodziei 
dla mugoli. Mamy więc mistrzostwa świata w quidditchu a także turniej trzech szkół 
magicznych. To jednak nie wszystko, bowiem z czeluści zła narodzi się także główny 
oportunista naszego bohatera. Czwarta cześć cyklu o Harrym Potterze ma wszystko to, 
czym popularność zdobyły poprzednie części. Dodatkowo wzbogacono go o całą magiczną 
otoczkę świata czarodziei, przez co cała historia nabrała znamion “realizmu”. 

AUTOR: Markus Herrmann 
TYTUŁ: Kamerdyner papieża 
Tłumaczenie: Paulina Kolińska 



Tytuł oryginału: Der Kammerdiener des Papstes 
Wydawnictwo: SALWATOR 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-7580-032-6 

OPIS: 

Ledwie Hadrian VI został papieżem, a już krytycy zaczęli przeciwstawiać się jego 
reformatorskim planom. Jest im na rękę, że Eryk Weitering, zaufany kamerdyner papieża 
wyjeżdża do serca reformacji – Wittenbergi. Szeptano, że spotkał się tam z najbliższym 
współpracownikiem Marcina Lutra, Filipem Melanchtonem i był widziany w dzielnicy 
żydowskiej. Szpiedzy obserwują jak pewnej nocy w największej tajemnicy spotykają się 
wielki rabin Rzymu i papież Kościoła katolickiego. W tym momencie przystępują do dzieła…  

OCENA: 

Króciutka nowela wydana przez katolickie wydawnictwo. Opowiada historię papieskiego 
kamerdynera, który stara się pomóc swemu panu, a jednocześnie przyjacielowi podczas 
trudnego pontyfikatu. Ta książeczka nie oferuje wiele i skierowana jest głównie dla 
młodzieży. Historia rozpostarta na kartach powieści jest prosta niczym drut i w ogóle nie 
zaskakuje. Ot taka moralizatorska książeczka. 

  

AUTOR: Rudyard Kipling 
TYTUŁ: Zaginiony Legion 
Tłumaczenie: Józef Birkenmajer, Marek Marszał 
Wydawnictwo: ISKRY 
Data wydania: 1987 
ISBN: 83-207-0896-6 
INNE: Klasyka Fantazja 

OPIS: 

Antologia opowiadań fantastycznych Kiplinga: 
“Proste jak D.R.U.T.” 
“Złowroga Bisara” 
“Madonna z okopu” 
“Zaginiony legion” 

OCENA: 

Zbiór opowiadań  wielkiego brytyjskiego pisarza, zdobywcy nagrody Nobla i piewcy 
kolonializmu. Zaskakujące w swej koncepcji wizje brytyjskiego noblisty to doskonały przykład 
rozmachu literatury dziewiętnastowiecznej. Pierwsze z opowiadań to typowy przykład 
futuryzmu brytyjskiego, przewidującego przyszłość przez pryzmat potęgi Imperium 
Brytyjskiego. Kolejne trzy opowiadania, posiadając pierwiastek fantastyczny, osnute są 
wokół historii nierzeczywistych, baśniowych i niezwykle klimatycznych. 

AUTOR: Andy Weir 
TYTUŁ: Marsjanin 
Tłumaczenie: Marcin Ring 
Tytuł oryginału: The Martian 
Wydawnictwo: Akurat 



Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-7758-817-8 

OPIS: 

Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark 
Watney, musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje 
przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam w zdewastowanym przez wichurę obozie,  
z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co 
gorsza, zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za 
martwego, nikt więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po 
niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, 
wody i żywności. Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę  
o przetrwanie, w której równie ważną rolę, co naukowa wiedza, zdolności techniczne  
i pomysłowość, odgrywają niezłomna determinacja i umiejętność zachowania dystansu 
wobec siebie i świata, który nie zawsze gra fair…  

OCENA: 

Historia stworzenia Marsjanina podobna jest do tej Glukhovskiego – autora Metra 2033. 
Początkowo autor zamieszczał poszczególne rozdziały w internecie. W końcu jego prace 
cieszyły się takim zainteresowaniem, że do gry wkroczył wydawca z krwi  
i kości i bardzo dobrze. Książka Weira to napisana z dużą dozą humoru opowieść  
o współczesnym Robinsonie Cruzoe. To także odważny zew za powrotem do gwiazd, apel 
skierowany do każdego z nas. Jakby źle nie było, to i tak damy sobie radę. 

AUTOR: James Jones 
TYTUŁ: Stąd do wieczności 
Tłumaczenie: Bronisław Zieliński 
Tytuł oryginału: From here to eternity 
Wydawnictwo: Książnica 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-245-7950-1 

OPIS: 

Amerykańska baza wojskowa na Hawajach kilka miesięcy przed niespodziewanym atakiem 
lotnictwa japońskiego na Pearl Harbor. Do koszar przybywa szeregowiec Prewitt znany jako 
jeden z najlepszych trębaczy i doskonały bokser. Dowódca kompanii liczy, że nowy 
zawodnik przyczyni się do zwycięstwa drużyny w rozgrywkach bokserskich, on zaś dostanie 
wymarzony awans. Ale Prewitt nie chce walczyć – kiedyś nieumyślnie okaleczył przeciwnika 
i wtedy poprzysiągł sobie, że nigdy więcej nie wystąpi na ringu. Zaczyna się rozgrywka 
między podwładnym a przełożonym, który za wszelką cenę postanawia złamać opór 
Prewitta.  

OCENA: 

Głośna i sugestywna książka obrazująca ostatnie dni przedwojennej idylli (czy aby napewno, 
czy aby na pewno wojna to największe zło?) amerykańskich żołnierzy na Hawajach. Młodzi 
ludzie swój najważniejszy czas w życiu trwonią na wzajemnych walkach, bezowocnej służbie 
i zabawie na którą przeznaczają cały swój żołd. Niemoralność i zepsucie toczą życie ludzi 
niczym robak zdrowe jabłko. Nikt nie przeczuwa jak wielką tragedią stanie się nadchodząca 
wojna. Najgorsze jest w tym wszystkim to trwonienie czasu niczym niepodparte  
i bezsensowne, kończące się często tragedią. 



AUTOR: Michał Krzyżaniak 
TYTUŁ: Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle dokumentów i materiałów 
niemieckich                                     
Wydawnictwo: Pomost 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-89789-24-2 

OPIS: 

Nowa pozycja z serii “Festung Posen 1945” wydana w 70. rocznicę zakończenia walk  
o Poznań. Praca autorstwa Michała Krzyżaniaka przestawia obraz walk o Poznań w oparciu 
o dokumenty i źródła niemieckie. Autor wplata te wydarzenia w wielkie zmagania zimy  
i wiosny 1945 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Oceniając niemiecki materiał źródłowy 
wychodzi poza jego merytoryczną zawartość, wchodząc w sferę pamięci historycznej, 
pytając o obecność refleksji moralno-etycznej we wspomnieniach niemieckich obrońców 
Festung Posen. Publikacja podzielona jest na następujące części: Niemieckie plany obrony 
Poznania; Ogłoszenie alarmu dla twierdzy Poznań (Festung Posen); Bitwa o Poznań; 
Powietrzne zaopatrzenie Twierdzy Poznań; Ucieczki z Festung Posen. 

AUTOR: Andrzej Ćwiek 

TYTUŁ: Hieroglify egipskie. Mowa bogów 

Wydawnictwo: Poznańskie 

Data wydania: 2016 

ISBN: 978-83-7976-379-5 

OPIS: 

W powszechnej opinii tradycja europejska zaczyna się od kultur antycznych – starożytnej 

Grecji i Rzymu. Jesteśmy nieświadomi egipskiego pochodzenia wielu wynalazków, idei  

i motywów. Dotyczy to nauki, religii, filozofii, symboliki w sztuce, ale także imion, jak Onufry 

czy Zuzanna, czy słów takich jak chemia, heban czy bazalt. Dzielimy dobę na dwadzieścia 

cztery godziny nieświadomi, że zawdzięczamy to faraońskim kapłanom. Używamy 

komputerowych programów Adobe, nie wiedząc, że to słowo pochodzące od staroegipskiego 

terminu oznaczającego „cegłę”, które dzięki Arabom zawędrowało do Hiszpanii i dalej,  

z Kolumbem, do Ameryki. Oglądamy Catherine Deneuve w Zagadce nieśmiertelności 

noszącą na szyi (w morderczych celach zresztą) anch, kojarząc go raczej z ezoterycznym 

krzyżem Atlantydów niż ze staroegipskim znakiem życia. 

AUTOR: Tomasz Kizwalter 

TYTUŁ: Historia Powszechna. Wiek XIX 

Wydawnictwo: TRIO 

Data wydania: 2007 

ISBN: 978-83-7436-117-0 

Pisałem ten tekst z myślą o studentach historii oraz nauczycielach tego przedmiotu  

w szkołach średnich. Mam nadzieję, że może również zainteresować innych amatorów lektur 

historycznych. Chciałbym, aby pełnił funkcję podręcznika. Nie było jednak moim zamiarem 

przygotowanie czegoś, co stanie się tylko i wyłącznie podręcznikiem. 

 

 



OCENA: 

Podręcznik Kizwaltera to doskonałe i zdystansowane źródło przekrojowej wiedzy  

o XIX wieku. Autor nie stara się narzucać czytelnikowi swojej interpretacji dziejów,  

a w zamian pokazuje historię taka jaką była. Książka ta, obok kilku innych pozycji, powinna 

stać się obowiązkową lekturą studentów historii i pokrewnych kierunków humanistycznych. 

Napisana czytelnym językiem skupia się na opowiadaniu dziejów, a nie jak to często bywa 

datach i wydarzeniach. Pozycja Kizwaltera to dobrze napisana synteza dziejów długiego 

wieku dziewiętnastego, warta poświęconego na jej lekturę czasu. 

AUTOR: Rod Rees 

TYTUŁ: Demi-Monde. Zima 

Tłumaczenie: Sławomir Kedzierski 

Tytuł oryginału: The Demi-Monde: Winter 

Wydawnictwo: Amber 

Data wydania: 2011 

ISBN: 978-83-241-3865-4 

OPIS: 

Najbardziej deliryczny wirtualny świat, jaki wykreowano od czasu „Matrixa”. 

Demi-Monde to:Świat, w którym żyją najokrutniejsi psychopaci w dziejach. 

Świat, w którym spełniają się najdziksze fantazje i najstraszliwsze koszmary. Świat, w którym 

awatary są bardziej prawdziwe niż ludzie. Świat, w którym najwięksi zbrodniarze z robią 

wszystko, by uciec ze swojego wirtualnego więzienia i opanować real.Czy samotna 

dziewczyna zdoła ich powstrzymać? Demi-Monde: cyberświat trzydziestu milionów istot, 

stworzonych, by żyć w piekle, w nieświadomości istnienia rzeczywistości XXI wieku. 

Świat rządzony przez najstraszliwszych psychopatów w historii. Heydrich. Beria. 

Robespierre. Torquemada. Każdy z nich pragnie władzy, władzy absolutnej. Nie tylko  

w swoim świecie, ale i w realu. A władza nad prawdziwym światem, jak się okaże, jest 

blisko.Niespodziewane przybycie do Demi-Mondu córki amerykańskiego prezydenta, Nancy, 

daje zbrodniarzom niepowtarzalną szansę na realizację ich planów. Szansę, którą może 

zniszczyć tylko osiemnastoletnia Ella Thomas, wysłana z misją uratowania Nancy do świata, 

gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje, a wszystko może być śmiertelnie niebezpieczne… 

OCENA: 

Pierwsza część cyku Demi-Monde nie zachwyca. Jest oczywiście mrocznie, świat 

przedstawiony obfituje w brutalne wynaturzenia a galeria antagonistów zapiera dech  

w piersiach. I co z tego? To lektura po prostu miałka i mierna, pisana jakby na kolanie. 

Nierealny rozwój akcji, świat powieści skonstruowany na szybko i mało przemyślany (choć 

kilka elementów zasługuje na pochwałę) to tylko dwie z licznej bazy niedoskonałości tej 

powieści w której każda następna strona wydaje się tylko pretekstem do opisania 

wynaturzeń i okrucieństw. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby poziom warsztatu Reesa był 

wyższy, a sama książka lepsza. 

AUTOR: James Clavell 

TYTUŁ: Król szczurów 

Tłumaczenie: Małgorzata i Andrzej Grabowscy 

Tytuł oryginału: King Rat 



Wydawnictwo: Książka i Wiedza 

Data wydania: 1987 

ISBN: 83-05-11345-0 

OPIS: 

Autor sugestywnie maluje życie żołnierzy alianckich w owym obozie na końcu świata, 

oderwanych od wszelkich informacji o losach wojny, dziesiątkowanych przez śmierć, 

pozbawionych nadziei, a często nawet woli przetrwania, skazanych na głód, choroby 

tropikalne i zimnych japońskich oprawców. Na powierzchnię wypływają szczury, jednostki 

cyniczne, które żerują na bezbronnych współwięźniach.  

OCENA: 

Jedna z najsłynniejszych powieści, których akcja rozgrywa się podczas drugiej wojny 

światowej. Król szczurów to opowieść o radzeniu sobie w świecie wojennej zawieruchy, 

pełna okrutnych relacji międzyludzkich. To opowieść o ludziach zamkniętych na małej 

przestrzeni, w której na czoło wybijają się jednostki w normalnym świecie, niczym się nie 

wyróżniające. To historia największych sukcesów i zarazem upadku jednego z nich. Historia 

smutna i pouczająca. Clavell genialnie odrysował stosunki panujące w tego typu obozach 

(może dlatego że znaczna część wojny spędził w jednym z nich), ukazując ich pełną odrazy 

do siebie samego, postawę zwykłego człowieka.  W miejscu, gdzie walczyło się o przeżycie 

choć jednego dodatkowego dnia, bohaterowie pisarza walczą o swoje szanse.  

W świecie, gdzie człowieczeństwo powoli zanika, do głosu dochodzą jednostki wybitne, 

wybitne jednak pokrętnie, powykręcane, nie mogące żyć w normalnych warunkach. Wtedy 

tez przejmują władzę i rządzą na swoich regułach, nieustannie tocząc walkę ze swoim 

nemesis aż do momentu powrotu normalności, a gdy powróci stary świat, znów stają się 

zagubione i pokonane. 

AUTOR: Robert Jordan 

TYTUŁ: Oko Świata. 

Tłumaczenie: Katarzyna Karłowska 

Tytuł oryginału: The eye of the world 

Wydawnictwo: Zysk i S-ka 

Data wydania: 2011 

ISBN:978-83-7506-530 

Cykl: Koło Czasu. Tom 1 

OPIS: 

Wspaniała powieść fantasy, przypominająca cudowną baśń o śmiałkach. Imponuje rozległą 

tematyką, barwnymi opisami, bogactwem detali oraz niezwykle szerokim wachlarzem 

przekonujących postaci. R. Jordan – uznany historyk i artysta w jednej osobie – prezentuje  

w niej wstrząsającą wizję Dobra i Zła.  

OCENA: 

Pierwsza część monumentalnej sagi fantasy. Robert Jordan stworzył wielotomowe dzieło, 

czerpiące z klasyków literatury. To historia jaką chciałby przeczytać każdy fan gatunku. 

Mamy tu wszystko, co dobra fantasy winna posiadać. Potężnego wroga  

i jego podłych sługusów, którym w beznadziejnej walce przeciwstawia się grono na początku 



nieświadomych młodzieńców kierowanych przez wielkich, wyklętych mędrców i wojowników. 

A to wszystko w sztafażu fantastycznej. pieczołowicie stworzonej krainy, zapełnionej 

niesamowitymi stworzeniami, wielkimi bohaterami i historią sięgającą dziesiątki tysięcy lat 

wstecz. Pierwsza część nie zachwyca, jednak jest doskonałym wprowadzeniem do historii.   

AUTOR: Samuel R. Delany 
TYTUŁ: NOVA 
Tłumaczenie: Jolanta Pers 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2014 
ISBN:978-83-7590-091-0 
SERIA: Klasyka science fiction 

OPIS: 

Powieść jest historią wyprawy po ilirion, niewyobrażalnie rzadkie i efektywne źródło energii. 
Do celu zmierza kilka konkurujących ze sobą statków międzygwiezdnych,  
a wygra tylko jeden – najsilniejszy, najsprytniejszy. Bohaterowie Delany’ego są niezwykle 
barwni, to mieszkańcy Ziemi, księżyców Drako i planet z Federacji Plejad. Każdy z nich 
posiada ukryte zdolności, które mogą pozwolić przechytrzyć przeciwnika.  

OCENA: 

Autor jednego z największych hitów literatury sci-fi: “Babel 17” tym razem postawił na trochę 
inne realia. Prezentowana książka może śmiało pretendować do tytułu książki nowatorskiej, 
choć po prawdzie niełatwej. Próżno szukać w niej akcji, nie o to w niej chodzi. Garść 
niesztampowych bohaterów, tradycyjna u Delany’ego zabawa językiem, przemyślenia  
o przyszłości ludzkości, a to wszystko podlane sowitą dawką czegoś na wzór cyberpunku, 
sprawiają że to powieść godna uwagi. Niestety mniej wybredni niemal od razu poczują do 
niej dystans, a najwcześniej po paru rozdziałach odłożą ja na półkę. Winę za taki stan rzeczy 
ponosi charakterystyczny język autora, abstrahując już od tego, że sama treść książki nieco 
się zestarzała w dobie prozy Stephensona, czy Gibsona. 

AUTOR: Mikołaj Gogol 
TYTUŁ: Martwe dusze 
Tłumaczenie: Wiktor Dłuski 
Wydawnictwo: znak 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-240-3127-6 
SERIA: 50 na 50 

OPIS: 

Paweł Iwanowicz Cziczikow przemierza w interesach rosyjską prowincję. Pije szampana  
z prezesem sądu, gra w wista z policmajstrem, chadza na bale do gubernatora, zachwyca 
miejscowe damy. Uważnie obserwuje rosyjskie inferno z jego namiętnościami, hulankami, 
łajdactwem i korupcją. Szukając martwych dusz na sprzedaż, spotyka żywych, choć 
naznaczonych już przez piekło ludzi. Cziczikow niczym Dante zstępuje w coraz to niższe 
kręgi, napotykając gburów, łapówkarzy i pijaków, by wreszcie spotkać samego siebie. Autor 
Martwych dusz, targany wyrzutami sumienia, zmagał się z własnymi poglądami – kilkukrotnie 
palił rękopisy, w których próbował tłumaczyć swoją postawę wobec Rosji i Rosjan. 

 



OCENA: 

Gogol to prawdziwa wyrocznia rosyjskiej mentalności. Doskonały obserwator  
i inteligentny komentator prowincjonalnej małostkowości. Jego bohater przemierzający 
przestrzenie Cesarstwo Rosyjskiego, podróżujący wraz z dwoma pomagierami, odwiedza 
szereg doskonale zilustrowanych postaci. Przemierza miasta gubernialne pełne ludzi którzy 
pod maską cywilizacji i ogłady kryją rzekę najgorszych ludzkich przypadłości: nepotyzm, 
zdradę, wiarołomstwo itd. Podobnie wygląda życie na wsi przedstawione przez Gogola. Tam 
jednak bohaterom nie towarzyszy blichtr, zamiast niego mamy pomieszane ideały i szalone 
pomysły. Świat rosyjskiej prowincji na pozór doskonały i harmonijny, jest siedliskiem 
niemocy, pomylenia i innych przywar. Nawet bohater powieści, podążający za swym 
tajemniczym celem, okazuje się ostatecznie kolejnym człowiekiem kierującym się tylko  
i wyłącznie chęcią zysku i pogonią za bogactwem. 

AUTOR: Benon Miskiewicz 
TYTUŁ: Wstęp do badań historycznych 
Wydawnictwo: PWN 
Data wydania: 1973 

Książka Benona Miśkiewicza od lat towarzyszy wszystkim studentom historii  
i pokrewnych kierunków na wszelkich uczelniach wyższych w Polsce. Choć wiele informacji 
w niej zawartych zdezaktualizowało się, to i tak pozostaje do dzisiaj wielka skarbnica wiedzy 
o podstawach nauki historycznej i jest doskonałym wprowadzeniem do zawodu historyka. 
Książka w skonsolidowany i przystępny sposób przedstawia podstawy pracy historyka, 
biorąc poprawke na studentów I roku, do których to jest ona adresowana. 

AUTOR: Andrzej Skrzypek 
TYTUŁ: Historia społeczna Europy XIX i XX wieku 
Wydawnictwo: Poznańskie 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-7177-609-0 

OPIS: 

Książka zawiera rozważania autora o najważniejszych czynnikach rozwoju społeczno-
politycznego Europy XIX i XX wieku: rewolucji przemysłowej końca XIX wieku i późniejszych 
rewolucji naukowo-technicznej, dwóch wojnach światowych, dwóch totalitarnych, rozpadzie 
imperiów kolonialnych, zasadniczych przemianach wewnętrznych w państwach, 
przeobrażeniach roli państw europejskich oraz zjawiskach globalizacji w integracji 
europejskiej. 

OCENA: 

Książka ta jest pierwszą wśród polskich uczonych próbą syntezy ogółu życia społecznego  
i procesów nim kierujących w XIX i XX wieku. Autor w błyskotliwy  
i często zaskakujący sposób, dzięki wnikliwej analizie, obrazuje zjawiska  
i wydarzenia, które zmieniały świat i ludzi jako jednostki oraz zbiorowości. To niezwykle 
ciekawa pozycja, godna uwagi. 

AUTOR: Małgorzata Szejnert 
TYTUŁ: Dom żółwia. Zanzibar 
Wydawnictwo: znak 
Data wydania: 2011 
ISBN: 978-83-240-1819-2 



OPIS: 

Opowieść o kraju, który jest przedsionkiem Afryki. Kraju, który był bazą handlarzy 
niewolników. Kraju, który wyzwolił się z arabskiego ucisku i wpadł w sidła rewolucji. Teraz 
znów jest rządzony przez religijnych Arabów. Zanzibar oferuje najwspanialsze na świecie 
zachody słońca. Tutaj urodził się Farrokh Bulsara, szerzej znany światu jako Freddie 
Mercury, ale fundamentaliści nie pozwolili obchodzić 60 rocznicy jego urodzin. Stąd 
rozpoczął swoją ostatnią wyprawę David Livingstone. Karty książki zaludniają barwne 
postaci: księżniczka Salme Emily Ruete, Henry Morton Stanley, John Kirk, a także polscy 
podróżnicy Henryk Jabłoński i Henryk Sienkiewicz. 

OCENA: 

Kolejna reporterska podróż w czas i przestrzeń doskonałej autorki. Tym razem na tapetę 
wybrała wyspę Zanzibar, miejsce krzyżowania się dziesiątków szlaków handlowych, 
życiorysów i wydarzeń. Za podstawę do opowiedzenia niezwykłej historii wyspy i jej 
mieszkańców posłużyły autorce domy. Miejsca na Zanzibarze, w których rozgrywały się 
dramatyczne historie i spokojne losy. Miejsca w których mordowano i się rodzono. Historia 
wyspy pełna jest sprzeczności i charakterystycznych wydarzeń. Najkrótsza wojna na świecie 
to tylko jeden przykład historii Zanzibaru. Zmysł autorki do przedstawiania tego co ważne, 
kreśli historię od czasów niewolnictwa, wielkich wypraw geograficznych, aż po przewrót na 
wyspie, mordercze bratobójcze walki i dzień dzisiejszy. Od niszczenia po ochronę przyrody. 
To książka świetnie napisana, będąca kalejdoskopem życia nie tylko tej jednej 
charakterystycznej wyspy, ale i całej ludzkości. 

KOMIKS: 

SCENARIUSZ: Jean-Michel Charlier 
RYSUNKI: Jean Giraud 
TYTUŁ: Blueberry: Człowiek ze srebrną gwiazdą, Kopalnia zaginionego Niemca, Widmo ze 
złotymi kulami 
PRZEKŁAD: Wojciech Birek 
Wydawnictwo: Egmont 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-61101-08-6 
SERIA: Plansze Europy 

OPIS: 

Seria westernowa współtworzona przez słynnego Moebiusa, który w przypadku tego cyklu 
używa pseudonimu Gir. Ukazuje przygody Mike’a Blueberry’ego, amerykańskiego 
porucznika hulaki, awanturnika i hazardzisty, z trudem podporządkowującego się rygorom 
armii Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie jest szlachetny i skłonny do najwyższych 
poświęceń. Seria składa się z 28 tomów podzielonych na kilka pod cykli, z których każdy 
opowiada o innym etapie życia głównego bohatera. Seria ta jest uznawana za czołowe 
europejskie osiągnięcie w dziedzinie komiksu westernowego. 

W albumie znajdują się trzy części serii: 

– Człowiek ze srebrną gwiazdą (L’homme a l’étoile d’argent) 
– Kopalnia zaginionego Niemca (La Mine de l’Allemand perdu) 
– Widmo ze złotymi kulami (Le Spectre aux balles d’or) 

OCENA: 



Klasyka komiksu nie tylko francuskiego ale i międzynarodowego. Oklepany motyw Bardzo 
Dzikiego Zachodu przemielony przez francuską szkolę komiksu nabiera nowego wymiaru. 
Nie ma co komentować kreski, gdyż to poezja (moebius), fabuła nie wnosi nic nowego  
i chyba to jest największa siła sagi o Blueberrym. Klasyczna westernowa opowieść, pełna 
spelun, Indian, złota i tajemniczych Niemców. Wielkie słowa uznania dla wydawcy, który  
w serii Plansze Europy prezentuje doskonale albumy komiksowe europejskich twórców. 

AUTOR: Jaroslav Hasek 
TYTUŁ: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 
Tłumaczenie: Paweł Hulka-Laskowski 
Wydawnictwo: Agora SA 
Data wydania: 2011 
ISBN: 978-83-268-0485-4 
SERIA: Literatura czeska 
INNE: Tom 1 i 2, Biblioteka GW 
 

OPIS: 
 
Kiedy zamordowano arcyksięcia Ferdynanda, zmienił się porządek świata. Jednak nic nie 
jest w stanie wstrząsnąć Szwejkiem na tyle, by zechciał zmienić porządek,  
a właściwie bałagan swojego życia. Nie zmienił się. Nie miał na to czasu. 
Od wydania kultowej powieści minęło już prawie całe stulecie i rzeczywiście nic się nie 
zmienia. Popularność niezbyt dobrego żołnierza nie słabnie. Jego absurdalne losy 
przetłumaczono dotąd na 55 języków, doczekały się licznych ekranizacji  
i adaptacji.Na każdego znajdzie się paragraf. Głupota Szwejka wymyka się wszelkim 
kategoriom. Choć w tej głupocie jest metoda. Przed wami Szwejk. Idiota z urzędu. 

 
OCENA: 

 
Ta książka to dobro narodowe Republiki Czeskiej. Jej mieszkańcy są właśnie tak 
postrzegani: trochę ciamajdowaci, żyjący jakby obok światowych wydarzeń, powściągliwi, 
lubiący piwo, rozmowy o niczym i lenistwo. Szwejk stał się synonimem Czecha. A jednak! 
Ten sam Szwejk, w całym szaleństwie person występujących  
w powieści, ostatecznie wydaje się najbardziej normalny. Wszystkie wydarzenia wielkiej 
wagi, są niczym wobec losów jednej nieświadomej istoty, jaką jest dobry wojak. W burdelu 
jakim jest świat, Szwejk stara się mimo przeciwności pozostać wiernym wyuczonym ideałom, 
choć tak naprawdę, nikt już w nie nie wierzy. Los pcha go wszędzie tam gdzie coś się dzieje, 
a on z uporem maniaka kroczy dostojnie przez życie, omijając co gorsze koleiny, 
bezustannie wdeptując w te mniejsze. Cudowna, zabawna książka o prostocie życie  
w zwariowanym świecie. 
  
AUTOR: Tadeusz Zubiński 
TYTUŁ: Błękitna Dywizja 
Wydawnictwo: Poznańskie 
Data wydania: 2016 
ISBN: 978-83-7976-385-6 
 

OPIS: 
 
Gdy 22 czerwca 1941 roku Trzecia Rzesza zaatakowała Związek Radziecki,  
w żadnym kraju w Europie nie było takich przejawów radości, jak w Hiszpanii. Ambasada 
niemiecka w Madrycie została zasypana lawiną telegramów z gratulacjami, a w Barcelonie 
tysiące uradowanych mieszkańców wyległo na ulice, aby zamanifestować swoją radość 
przed konsulatem niemieckim. Francisco Franco propozycję utworzenia ochotniczej jednostki 
hiszpańskiej złożył Joachimowi von Ribbentropowi już tego samego dnia wieczorem. 



Błękitna Dywizja (250. Dywizja Wehrmachtu) na Froncie Wschodnim zasłynęła niezwykłą 
walecznością, odwagą i nieustępliwością. Hiszpanie walczyli na północy Rosji, na Froncie 
Wołchowskim i Leningradzkim, gdzie stoczyli najsłynniejszy, najbardziej heroiczny  
i najkrwawszy bój pod Krasnym Borem z wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem. Wódz 
Trzeciej Rzeszy, Adolf Hitler, tak opisywał wartość bojową Błękitnej Dywizji: “Hiszpanie [… ] 
nigdy nie oddają ani centymetra terenu. Nie można sobie wyobrazić ludzi bardziej 
walecznych od nich. Trudno ich zrozumieć, gdy szydzą ze śmierci. Nasi żołnierze są 
zadowoleni i bardziej zdeterminowani mając Hiszpanów za sąsiadów w walce”. 
  
  
AUTOR: Heinz Guderian 
TYTUŁ: Achtung Panzer! Uwaga czołgi 
Tłumaczenie: Krzysztof Fudalej 
Wydawnictwo: Tetragon/Erica 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-63374-05-1 
SERIA: Biblioteka wojskowa 
 

 
OPIS 

: 
Jest to książka napisana na rozkaz. Wschodząca gwiazda niemieckiej armii jaką był  
w drugiej połowie lat 30-tych XX wieku Heinz Guderian, dostała za zadanie opisanie dopiero 
rodzącej się teorii wojny pancernej. Wywiązał się z tej roli znakomicie.„Achtung Panzer!” 
zaczyna się od analizy bitew I wojny światowej w których użyto czołgów, następnie Guderian 
przechodzi do opisu swoich poglądów na przyszłą wojnę, a także współczesnej mu techniki  
i organizacji armii. Język użyty przez autora jest jasny i prosty – trzeba bowiem pamiętać, że 
był on doświadczonym pedagogiem, wykładającym historię wojskowości. Jest to jedna z tych 
książek, bez których pełne zrozumienie rozwoju wojsk pancernych i przebiegu kampanii 
wojennych, od II wojny światowej na Iraku kończąc, wymykałoby się pełnemu zrozumieniu. 
„Achtung Panzer!” nie jest nazistowską broszurą propagandową, a w pełni przemyślanym 
dziełem teoretyka i praktyka wojskowości. Co ciekawe stało się w Niemczech bestsellerem,  
a gen. Guderian mógł sobie kupić dzięki niej swój pierwszy samochód. 
  
  
AUTOR: Marina i Siergiej Diaczenko 
TYTUŁ: Miedziany król 
Tłumaczenie: Iwona Czapla 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-7590-012-5 
 

OPIS: 
 
Akcja powieści toczy się w tym samym uniwersum co wcześniejsza powieść ukraińskiego 
duetu, “Waran”. Jej bohaterem jest potomek wyklętej przez większość ludów 
zamieszkujących ów świat rasy heksów; trudno się zresztą dziwić niechęci do kanibali. 
Natura obdarza go niesamowitą pamięcią; wystarczy mu raz przeczytać książkę, by potrafił 
zacytować ją bez najmniejszego choćby błędu. Przypadek sprawia, że poznaje pradawne 
zaklęcie – prośbę skierowaną do tytułowego Miedzianego Króla: w zamian za rzecz 
szczególnie dla proszącego ważną Król dać ma to, czego w danej chwili proszący 
szczególnie potrzebuje, przy czym to Król, a nie proszący, decydować ma, co stanie się 
przedmiotem zamiany. Chłopak korzysta z owej wiedzy w sposób bezwzględny. Dzięki niej  
z niewolnika wspina się na sam szczyt społecznej drabiny – dowodzona przez niego armia 



jest w stanie konkurować z największymi potęgami tego świata. Czy aby jednak na pewno 
dzięki temu osiąga sukces? Czy może osiągnąłby go i tak, bez pomocy mitycznego Króla? 
 

OCENA: 
 
Diaczenkowie to uznany ukraiński duet, cieszący się w Polsce sporym zainteresowaniem. 
Historia przedstawiona w “Miedzianym Królu” mogłaby stać się podstawą do kilku odrębnych 
historii. Przed sobą mamy tradycyjnego wyrzutka bez przeszłości i przyszłości, 
wywodzącego się z przeklętej rasy, jednak obdarzonego niezwykłym talentem. Szybko, 
dzięki owej mocy zdobywa przyjaciół, władzę, kobietę, walczy ze złym Imperium, 
podstępnymi rozbójnikami i z kim tam jeszcze. Fabuła nie należy do odkrywczych, choć 
skupia się na losach niemal całego życia głównego bohatera. To co jest prawdziwą mocą tej 
książki, to świat przedstawiony, i mimo, że on także jest klasyczny, to nawał pomysłów 
bardzo dobrze robi lekturze. Ogrom zarysowanego, bardzo barwnego świata jest gratką dla 
każdego fana fantasy. Podsumowując, to ciekawa, choć fabularnie średnia opowieść  
w niezwykłym świcie fantastycznym.  
 
AUTOR: Stanisław Lem 
TYTUŁ: Opowieści o pilocie Pirxie 
Wydawnictwo: Nowe wydawnictwo polskie 
Data wydania: 1990 
ISBN: 83-85135-16-2 
 

OPIS: 
 
Opowieści o pilocie Pirxie – zbiór opowiadań science fiction Stanisława Lema. Po raz 
pierwszy wydany w 1968 roku przez Wydawnictwo Literackie, Kraków. 
Głównym bohaterem oraz narratorem opowiadań jest tytułowy Pirx – pilot,  
a następnie dowódca, statków kosmicznych. Tematyka książki krąży wokół problemów 
powstających na styku człowieka z maszyną (np. w opowiadaniu Ananke), w kilku miejscach 
stawiając nawet pytanie o zdolność maszyny do samodzielnego myślenia ze wszystkimi tego 
konsekwencjami (opowiadania Terminus, Wypadek, Rozprawa); mówi o możliwościach, 
słabościach i reakcjach człowieka (Patrol, Opowiadanie Pirxa, Odruch warunkowy, Albatros). 
 

OCENA: 
 
Proza Stanisława Lema to dla Polski dobro narodowe. Na jego słowie wychowały się miliony 
Polaków, dla których stał się postacią kanoniczną, a jego utwory wyrocznią historii. Z pozoru 
lekkie, kryją  sobie gęstość materii, błyskotliwe analizy społeczno-psychologiczne i ciekawe 
opowieści. Zbiorcze wydanie przygód nieco ciamajdowatego pilota Pirxa to doskonała gratka 
dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z twórczością pisarza. Zbiór zawiera w sobie 
dziesięć przygód Prrxa, w których stałym elementem jest jest zestawienie myślącego 
człowieka z maszyną oraz pytanie o istotę człowieczeństwa. 
 
KOMIKS 
 
SCENARIUSZ: Fabien Nury 
RYSUNKI: John Cassidy (Laura Martin – kolory) 
TYTUŁ: Faun tańczący. Toma 1 
PRZEKŁAD: Dominik Kluszczyk 
Wydawnictwo: SUTORIS 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-61101-08-6 
SERIA: Jam jest Legion 
 



OPIS: 
 
Rok 1942. Środkowa Europa. Centrum wojennej pożogi. Rumuński ruch oporu heroicznie 
walczy z okupantem, lecz wiadomo dobrze, że rozpędzonej niemieckiej machiny zniszczenia 
nic nie jest już w stanie zatrzymać… W tym samym czasie słynny londyński detektyw Stanley 
Pielgrzym prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczej śmierci milionera Victora Thorpe’a. 
Nikt jeszcze nie wie, że Rzesza przygotowuje się na zadanie ostatecznego ciosu Aliantom. 
Drogą do sukcesu ma być projekt pod kryptonimem Legion. 
 

OCENA: 
 
Pierwszy tom cyklu: “Faun tańczący” to doskonałe połączenie żywej szpiegowskiej historii  
z nadprzyrodzonymi mocami, kryminalnymi zagadkami i nazistami w tle. Fabułę zarysowano 
na kilku planach i okraszono świetnymi, bardzo realistycznymi rysunkami autorstwa 
Cassidy’ego. Wydawałoby się, że temat okultyzmu i mistycznych, tajemniczych mocy  
w połączeniu z III Rzeszą został już wyeksploatowany, jednak Nury ma do opowiedzenia 
ciekawą historię, nie tylko ze względu na drugo-wojenne tło, ale przede wszystkim na to, że 
bazując na znanych kliszach, stworzył dzieło doskonale wyważone, mieszające groteskę  
z realizmem. To gra ryzykowna, bo łatwo popaść w sztampę, ale duetowi Nury–Cassaday 
udaje się nie przekroczyć cienkiej linii, a przy okazji stworzyli świetny komiks.  

AUTOR: Greg Egan 
TYTUŁ: Teranzezja 
Tłumaczenie: Konrad Kozłowski 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2010 
ISBN: 978-83-7590-031-6                                 

OPIS: 

Dziewięcioletni Prabir Suresh mieszka z młodszą siostrą, Madhusree, w odległym zakątku 
świata. Na malutkiej, zapomnianej niemal przez wszystkich, wyspie. To raj, którego próżno 
szukać nawet na mapach regionu – Teranezja. Tam właśnie ich rodzice, biolodzy, badają 
pewien gatunek motyli, który dość niepojętym i dziwnym trafem pozostał nieodkryty aż do 
dwudziestego pierwszego wieku. 

Przez Indonezję przechodzi jednak fala wojny domowej, wywracając do góry nogami życie 
Prabira i Madhusree, nieodwołalnie kończąc ich idyllę. Mija dwadzieścia lat, a Prabira wciąż 
dręczy poczucie winy i odpowiedzialności za siostrę. Ta bowiem, nie słuchając rad brata, 
powraca na Teranezję, by kontynuować tam zapomnianą pracę rodziców. Chce rozwiązać 
zagadkę tajemniczych motyli, lecz okazuje się to zaledwie czubkiem góry lodowej… 

Napotyka bowiem przedziwne rośliny i zwierzęta, tak odległe od wszelkich znanych  
i spokrewnionych z nimi gatunków, aż budzi to przekonanie, iż obserwowane u nich mutacje 
nie mogą być dziełem przypadku. Kierowany troską o Madhusree Prabir wyrusza na 
Teranezję w poszukiwaniu siostry… Witajcie na Teranezji, gdzie zabierze was Greg Egan, 
zdobywca m.in. nagrody Hugo, uważany za czołowego przedstawiciela SF lat 90. 

OCENA: 

Powieści Grega Egana to trudna rozrywka, pisana specyficznym językiem, pełnym 
naukowych rozważań. Tym razem autor zderza czytelnika z bezwzględną ewolucją  
i traumami przeszłości. Dla pisarza nie ma świętości i co jeszcze kilka lat temu kłuło by  
w oczy (powieść wydano w Stanach w 2008 roku), on wykorzystuje jako naturalny zabieg. To 



powieść wymagająca zastanowienia, pisana ciekawym choć mało przyswajalnym językiem, 
pełna odniesień i aluzji do świata współczesnego. To także próba zobrazowania historii 
ewolucji od nowa. 

AUTOR: Farley Mowat 
TYTUŁ: Wyprawy wikingów 
Tłumaczenie: Wacław Niepokólczycki 
Wydawnictwo: Książnica 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-245-7551-0             
 SERIA: kieszonkowa 

OPIS: 

Nazywani wikingami żeglarze skandynawscy przez kilka stuleci wczesnego średniowiecza 
siali postrach w całej Europie, łupiąc nadmorskie tereny i z biegiem rzek wdzierając się  
w głąb lądu. Niewiarygodną ekspansję ułatwiła im niezwykła sprawność żeglarska, obycie  
z morzem, znajomość nawigacji według gwiazd, umiejętność budowy szybkich  
i wytrzymałych statków. Z podbitych terenów wypierali miejscową ludność i zakładali własne 
osady, które szybko się rozrastały, stając się bazami wypadowymi dla kolejnych pokoleń 
Normanów. Ze zdobytej w X wieku Islandii wyruszyli do Grenlandii, stamtąd zaś dalej na 
zachód, aż do Ameryki Północnej, jako pierwsi odkrywcy tego kontynentu. Tym właśnie 
fragmentem ich dziejów zajął się w Wyprawach wikingów kanadyjski pisarz Farley Mowat, 
autor wielu książek popularyzujących wiedzę, doświadczony żeglarz i rybak. 

OCENA: 

Kontrowersyjna książka kanadyjskiego pisarza, to podróż w świat miniony, w świat Wikingów 
i ich wypraw. Książka traktowana z przymrużeniem oka w środowiskach akademickich. Autor 
w dosłowny sposób interpretuje sagi i podania ludu morza, w licznych aneksach wyjaśniając 
wiele zjawisk towarzyszących podróżom odkrywczym do Ameryki. Dla jednych doskonała 
pozycja, dla drugich książka kalumnia. Ciekawe.    

AUTOR: James A. Owen 
TYTUŁ: Król Indygo 
Tłumaczenie: Maciejka Mazan 
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia 
Data wydania: 2000 
ISBN: 978-83-10-11686-4             
SERIA: Tom 3 Kroniki Imaginarium Geographica 

 

OPIS: 

Pewnego wrześniowego wieczora 1931 roku Opiekunowie Imaginarium Geographica 
odkrywają w średniowiecznym manuskrypcie zaszyfrowane ostrzeżenie. Zanim zdążą 
rozwikłać tę zagadkę, jej autor przechodzi przez drogi w czasie… i słuch o nim ginie. Za 
pomocą wynalazku Juliusza Verne’a Opiekunowie wyruszają w podróż w czasie  
i przestrzeni, by odwrócić bieg wydarzeń oraz powstrzymać zbliżającą się zagładę. Aby mieć 
choć nikłe szanse powodzenia, w ciągu jednej nocy przyjaciele muszą zmierzyć się  
z pytaniem, które od ponad dwóch tysięcy lat pozostaje bez odpowiedzi: kim jest Kartograf? 

 



OCENA: 

James Owen dokonał ciekawego zabiegu: zebrał największych literatów przełomu XIX i XX 
wieku i wpędził ich w swój wyimaginowany świat. Tak więc na kartach jego powieści obok 
Wellsa mamy Tolkiena, Lewisa i innych. Cała ta czereda wielkich pisarzy broni świata magii 
przed wielkimi niebezpieczeństwami. Przygody bohaterów skierowane są do młodszego 
czytelnika i wydać to w charakterystycznych zabiegach literackich stosowanych przez 
Owena. Mimo tego, książkę równie dobrze czytać będą starsi czytelnicy, którzy powinni 
docenić barwność stworzonego przez autora świata.   

AUTOR: Frederik Pohl 
TYTUŁ: Człowiek Plus 
Tłumaczenie: Marek Marszał 
Wydawnictwo: Iskry 
Data wydania: 1986 
ISBN: 83-207-0882-6                     
SERIA: Fantastyka, Przygoda 

OPIS: 

Główną scenerią Człowieka Plus jest Ziemia po roku 2000: przeludniony, pogrążony  
w kryzysie świat, w którym toczy się kosmiczny wyścig między mocarstwami. Fabuła 
powieści zbudowana jest wokół amerykańskiego tajnego projektu Człowiek Plus, którego 
celem jest stworzenie cybernetycznie zmodyfikowanego Ziemianina, mającego docelowo 
zasiedlić Marsa. Miejscem akcji są więc laboratoria i pracownie tajnych rządowych ośrodków 
oraz gabinety politycznych decydentów, z prezydentem Stanów Zjednoczonych na czele. 
Czytelnik jest świadkiem kolejnych testów, mniej lub bardziej udanych prób modyfikacji,  
a także wysiłku naukowców starających się osiągnąć pożądany efekt. Niesamowitą 
atmosferę Człowieka Plus tworzy cała paleta różnorodnych postaci. Pohl tworzy 
rozbudowaną sieć wzajemnych powiązań, oddającą wiernie realia małej, zamkniętej grupy 
społecznej. Tu każdy z każdym o coś gra i każdy ma własne cele. Autor cyklu Gateway 
wykazał się wielkim talentem obserwatora życia społecznego. Instytut, w którym rozgrywa 
się większość akcji, to żywy organizm społeczny, obserwacja którego wciąga czytelnika bez 
reszty. Sercem historii jest postać głównego bohatera – Rogera Torrawaya. Pohl pokazuje 
dramat osoby, której człowieczeństwo zostaje w pewien sposób podważone; w bólu, ze 
zmodyfikowanym ciałem, będącym jednym wielkim cybernetycznym eksperymentem, 
Torraway staje przed zadaniem postawionym mu przez polityczną machinę. Niezwykle 
intrygującym elementem powieści jest narracja. Zewnętrzna, często przerywająca akcję 
rozbudowanymi dygresjami opisującymi tło wydarzeń: historię, ekonomię i politykę świata 
przyszłości. Czytelnik niemal przez całą powieść zastanawia się: kto u licha jest narratorem? 
Niestety polski wydawca daje nam na to pytanie odpowiedź już w tekście okładkowym, 
psując trochę przyjemność samodzielnych poszukiwań. Człowiek Plus, jak przystało na 
powieść z gatunku hard science fiction, to w ogromnej części opisy technologii. Niestety ten 
element kreacji Pohla nie obronił się przed upływem czasu. Auta-poduszkowce, 
mechaniczne wszczepy czy podróże na Marsa jeszcze przed nami, ale erę komputerów 
wielkości pokoju i nagrywanie głosu na taśmy mamy już daleko za sobą. Jest to swoisty urok 
fantastyki sprzed dziesięcioleci, stanowiący wskaźnik tego, czym żyła ludzkość kilkadziesiąt 
lat temu i jak widziała swoją przyszłość. 

OCENA: 

Pohl to uznany twórca fantastyki, autor przewrotnych, zakrapianych czarnym humorem 
powieści, których warstwa znaczeniowa opiera się na zestawieniu człowieczeństwa  
z problemami, jakie zaserwuje nam przyszłość. Człowiek Plus doskonale wpisuje się w ten 



nurt. Doskonałe zestawienie błyskotliwego pióra Pohla z ciekawym pomysłem stanowi kanwę 
do opowieści o przyszłości ludzkości, dodajmy, że nie za ciekawej.Autor to wizjoner, którego 
przewidywania, w dużej części powoli się spełniają, to jednocześnie świetny obserwator ludzi 
i ich przywar. Wszystko to znajdziemy na kartach jego powieści, w tym  
i prezentowanej. Mimo mankamentów (jest to bowiem powieść nierówna, z dłużyznami), jest 
ona wizją świata niepokojącego, ale i tchnącego duchem nadziei. 

AUTOR: Marcin Batylda 
TYTUŁ: Wiedźmin. Kompendium wiedzy o świecie gry 
Wydawnictwo: Agora 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-268-2219-3 

OPIS: 

Zanurkuj w głąb świata łowców, potworów, gdzie główni bohaterowie zabiorą Cię  
w podróż po fascynującej krainie fantasy jaką jest świat Wiedźmina. Ten wspaniały, 
ilustrowany przewodnik po grze, zawiera dogłębną wiedzę o lokalizacjach,morderczych 
bestiach, które je zamieszkują, oraz zabójczej broni która pozwoli Ci je zgładzić. Jest to książ 
ka która powstała na bazie gier Wiedźmin, swoista zgrafizowana kronika przygód Wiedźmina 
Geralta. Obecnie na rynku dostępne są dwie gry, a w raz z premierą trzeciej części zostanie 
wydany powyższy tytuł. 

OCENA: 

Wydana przy okazji trzeciej gry komputerowej CD Projekt poświęconej światu Wiedźmina 
książka, jest doskonałym uzupełnieniem tak  gry jak i książkowego oraz po części 
komiksowego uniwersum. Bogato ilustrowane dzieło, to kompendium pełne ciekawych i 
pożytecznych informacji dla fanów serii. Maniacy Sapkowskiego, będą ukontentowani przede 
wszystkim dzięki bajecznym rysunkom i grafikom, natomiast zawiodą się na treści, która 
może stanowić tylko coś interesującego dla jaroszy świata Sapkowskiego. 

AUTOR: Karel Capek 
TYTUŁ: Księga apokryfów 
Tłumaczenie: Helena Gruszczyńska-Dębska 
Wydawnictwo: vis-a-vis.etiuda 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-79980-13-0 

OPIS: 

Zbiór niezwykłych, zdecydowanie niekanonicznych opowiastek o historii, religii  
i literaturze. Ale czy nie czasem znacznie bliższych życiu i ludzkiej naturze niż wersje znane 
powszechnie? Poznamy więc zupełnie inną historię Prometeusza, Piłata, Łazarza, hamleta 
czy Don Juana. I wszystko delikatnie przyprawione typowo czeskim humorem… 

OCENA: 

Czeski pisarz, autor m.in: “Inwazji jaszczurów” i dramatu “RUR” wziął na tapetę różne, 
standardowe i kanoniczne motywy współczesnej literatury, kultury oraz historii i przerobił je 
na swoją modłę. Zbiór “Księga apokryfów” zawiera kilkanaście króciutkich opowiadań 
rozpostartych wokół największych toposów ludzkości: mitu Prometeusza, chrześcijaństwa, 
utworów Shakespeare. Czech jednak modyfikuje je na swój sposób, sprawiając, że stają się 
o wiele bliższe ludzkiej naturze. Urealnia je i unurza w codzienności, przez co zyskują drugie 



dno. To kilkanaście mitów, które stają się historiami z sąsiedztwa, mogącymi wydarzyć się 
niemal wszędzie, wczoraj, dzisiaj lub pojutrze.  

AUTOR: Drew Karpyshyn 
TYTUŁ: Dynastia zła 
Tłumaczenie: Błażej Niedziński 
Wydawnictwo: Amber 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-241-4173-9 
Seria: Darth Bane 

OPIS: 

Zgodnie ze stworzoną przez Dartha Bane’a Zasadą Dwóch uczeń musi pokonać swojego 
mistrza, udowadniając, że jest godny stanąć na czele zakonu Sithów. Dlaczego więc Zannah 
wciąż nie wyzywa go na pojedynek? 

Bane potrzebuje czasu, by znaleźć i wyszkolić nowego ucznia. Żeby posiąść sekret 
długowieczności, postanawia odnaleźć holocron starożytnego mistrza Sithów. Ale wpadnie w 
zasadzkę, z której uratować może go Zannah – po to tylko, by stoczyć  
z nim ostateczną walkę… 

OCENA: 

Trzecia i ostatnia część trylogii o przygodach legendarnego Dartha Bane’a – twórcy zasady 
dwóch, to książka słabsza niż dwa poprzednie tomy. Autorowi wyraźnie zabrakło rozmachu 
w opowieści o jednym z największych Sithów w dziejach uniwersum Star Wars. W trójksięgu 
wyraźnie najlepszą pozostaje część pierwsza. Dynastia zła posiada wiele mankamentów:  
w tym nierówną akcję, słabo zarysowanych bohaterów i po prostu nudne, oklepane 
rozwiązania fabularne. Seria o Darthu Bane, po pierwszej części miała wszelkie zadatki by 
stać się równą trylogii Thrawna, jednak gdzieś po drodze zatraciła swój potencjał i wpisuje 
sie w nurt kolejnej słabej historii ze świata Gwiezdnych wojen.   

AUTOR: Jeff VanderMeer 
TYTUŁ: Podziemia Veniss 
Tłumaczenie: Grzegorz Komerski 
Wydawnictwo: Mag 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-7480-140-9 
Seria: Uczta Wyobraźni 

OPIS: 

Podziemia Veniss to przesiąknięta mrocznym pięknem i jednocześnie prawdziwie koszmarna 
opowieść, zdobywająca szturmem teren fantastycznej antyutopii, którą przekształca się  
w zupełnie nową jakość. Jeff VanderMeer nie marnuje czasu na tworzenie 
konwencjonalnego, spójnego futurystycznego świata. zamiast tego jego postacie 
charakteryzują się niemal mitologiczną prostotą i żyją wśród krajobrazów, które wiele 
zawdzięczają zarówno Hieronimowi Boschowi i Salvadorowi Dali, jak i autorom SF, takim jak 
J.G. Ballard czy Simon Ings. Rozgrywające się w świecie zewnętrznym katastrofy postępują 
ramię w ramię z głęboką refleksją i odkrywaniem przez bohaterów samych siebie. Pełno tu 
również intensywnych, rozrzuconych na wszystkich stronach powieści chwil piękna i grozy, 
żywcem wprost ze złego snu. 



OCENA: 

Podziemia Veniss to niesamowita wizja przyszłości, przesiana przez wyobraźnię 
VanderMeera, na którą składa się powieśc i krótka nowela pod tytułem: Wojna Balzaka. To 
powieść niełatwa, zakorzeniona w cyberpunku, ale jakże od niego różna. Mroczna, pełna 
tajemnic i przerażających wizji. To także powieść momentami poetycka w swym 
okrucieństwie, poszukująca odpowiedzi o granice człowieczeństwa. Napisana językiem 
pięknym, ale przetykanym rynsztokiem, doskonale pasującym do jej klimatu. Jej akcja toczy 
się w świecie zniszczonym, gdzie jedyny spokój panuje w tajemniczych miastach, które 
same w sobie są odrębnymi okrutnymi wszechświatami. Cała fabuła toczy się wokół trójki 
bohaterów, starających się odnaleźć w trzewiach wielkiego miasta, rządzonego pod 
przykrywką przez tajemniczego stwórcę nowej rasy, nowego gatunku istot.    

AUTOR: Doris Lessing 
TYTUŁ: Opowieści Afrykańskie 
Tytuł oryginału: African Stories 
Tłumaczenie: Jacek Manicki, Krzysztof Obłucki 
Wydawnictwo: Albatros 
Data wydania: 2015 (wyd. IV) 
ISBN: 978-83-7985-666-4 

OPIS: 

Farmerzy, ich samotne żony, czarni służący, wielkie otwarte przestrzenie skąpane  
w blasku słońca – to wszystko składa się na obraz niezwykłego kontynentu, którego ani 
człowiek, ani żadna inna siła nie są w stanie ujarzmić. 

OCENA: 

Lessing w swych “Opowieściach Afrykańskich” obrazuje nie tylko codzienność życia na 
kontynencie afrykańskim, ale przede wszystkim szuka odpowiedzi na pytania  
o sens życia, rolę kobiet oraz samotność, nieustanie towarzyszącą ludziom. Noblistka w 
swych opowiadaniach kreśli fascynującą, opartą na własnych doświadczeniach, wizję 
zalążków cywilizacji w interiorze afrykańskim. Cywilizacji pełnej konwenansów i złudnych 
nadziei, przesiąkniętej zgnilizną i niezrozumieniem dla otaczającego go świata. To świat 
ludzi zagubionych pomiędzy tym co stare, a tym co nowe i nie do końca pojęte. Bohaterowie 
i bohaterki Lessing to ludzie zatraceni w czasie, nie mogący sobie poradzić ze światem  
i samym sobą. To gorzkie historie o samotnych ludziach, jednak nasycone pewną nadzieją, 
na lepsze życie i lepsze jutro, a to wszystko wśród plenerów Afryki.  

 

AUTOR: Marc Bloch 
TYTUŁ: Społeczeństwo feudalne 
Tytuł oryginału: La Societe Feodale 
Tłumaczenie: Eligia Bąkowska 
Wydawnictwo: PIW 
Data wydania: 1981 
ISBN: 83-06-00613-5 
SERIA: Klasycy historiografii 

 

 



OCENA: 

Marc Bloch uznawany jest za jednego z największych historyków w dziejach historiografii. 
Autor Pochwały historii stworzył fundamentalne dzieło poświęcone strukturze społeczeństwa 
feudalnego w średniowiecznej Europie. Choć dzieło to jest już dziś niemłode to nadal 
stanowi kanwę światowej historiografii w tym temacie. Oczywistym jest fakt, że wiele 
stwierdzeń pozostaje zdezaktualizowanych, ale zaskakująco wiele pozostaje również 
aktualnych. Warto zapoznać się z tą pozycją, choćby tylko dlatego by zapoznać się  
z doskonałym warsztatem tego francuskiego historyka, który zginął tragicznie podczas II 
wojny światowej. 

AUTOR: Michał Gołkowski 
TYTUŁ: Błoto 
Wydawnictwo: fabrykasłów 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-7964-048-5 
SERIA: Stalowe szczury 
INNE: ilustracje: Andrzej Łaski 

OPIS: 

Wiosna 1922. Samobójcze natarcie na pozycje przeciwnika po raz kolejny prowadzi kapral 
Reinhardt i jego kompania karna – kundle wojny, dezerterzy, podpalacze i najgorsze 
szumowiny. Straceńcy gotowi na wszystko. 

OCENA: 

Pan Gołkowski niczym jego idol Dmitry Glukhovsky (również recenzowany w tym 
przeglądzie) w szybkim tempie zrobił zadziwiająca karierę. Pisze szybko  
i z zacięciem, i choć nie jest to literatura najwyższych lotów, to trudno nie docenić jej zalet,  
a należą do nich: wartka akcja, ciekawi bohaterowie, interesująco nakreślone realia i i styl 
doskonale pasujący do tego typu literatury. Cykl “Stalowe szczury” opowiada o przygodach 
kompanii karnej Cesarstwa Niemieckiego w okopach I wojny światowej. I jest to opowieść, 
zgodnie z tytułem, pełna okrucieństwa, cierpienia, w porządny sposób obrazująca epokę 
wielkiej wojny, choć nieco wydłużonej na potrzeby fabuły. “Błoto” to książka solidna i godna 
polecenia, choć bez fajerwerków.    

AUTOR: Michael Kerrigan 
TYTUŁ: Historia śmierci 
Tłumaczenie: Sławomir Klimkiewicz 
Wydawnictwo: Bellona 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-11-11616-0 

OPIS: 

Wielowątkowa książka analizuje frapujący temat śmierci i pogrzebów w różnych kulturach, 
społeczeństwach oraz czasach. Omawia rytuały związane ze śmiercią, począwszy od 
teatralnych pogrzebów monarszych w średniowiecznej Francji, po barwne zwyczaje 
związane ze składaniem zmarłych do grobu przez plemię Dinka w Sudanie, od władców 
udających się w podróż na tamten świat w towarzystwie pięciotysięcznej armii z terakoty, po 
kunsztowne mauzolea bogatych Wiktorian. 



Autor przedstawia również różnorodne podejścia do ceremonii pogrzebu: od uroczystych  
i przesyconych powagą, po radosne, pełne pijackich awantur i rozpasania seksualnego. 
Wyjaśnia związki pomiędzy aspektami ziemskimi i duchowymi w ceremoniach 
pogrzebowych, praktyki składania ludzkich ofiar oraz rytualnego zabijania, opowiada  
o formach wyrażania żalu i obchodzenia żałoby w różnych kulturach, składania zmarłych do 
ziemi, kremacji, formach pamięci. Książka zawiera liczne fotografie, reprodukcje rysunków  
i dzieł sztuki. 

OCENA: 

Kerrigan zabiera swojego czytelnika w podróż poprzez wachlarz kultur i cywilizacji, ukazując 
ich najbardziej charakterystyczna cechę – obraz śmierci. Towarzyszy ona każdemu 
człowiekowi, bez względu na wszystko. Od starożytności po czasy współczesne ludzie,  
w wieloraki sposób starali się zrozumieć i pokonać ją. Nikomu się nie udało, co nie stanęło 
na przeszkodzie stworzeniu niesamowicie licznych rodzajów jej kultu i obrządku. Autor 
zręcznie lawiruje pomiędzy często niemal całkowicie odmiennymi sposobami interpretacji  
i prezentacji śmierci. Książka uzbrojona jest w pokaźną liczbę, w wielu przypadkach 
niezwykle oryginalnych fotografii i rycin, które pomogą zrozumieć i docenić ten największy  
i najpewniejszy mit naszego świata.  

AUTOR: Dmitry Glukhovsky 
TYTUŁ: Metro 2035 
Tłumaczenie: Paweł Podmiotko 
Wydawnictwo: Insignis 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-65315-05-2 

OPIS: 

Trzecia wojna światowa starła ludzkość z powierzchni Ziemi. Planeta opustoszała. Całe 
miasta obróciły się w proch i pył. Przestał istnieć transport, zamarła komunikacja. Radio 
milczy na wszystkich częstotliwościach. W Moskwie przeżyli tylko ci, którzy przy wtórze syren 
alarmowych zdążyli dobiec do bram metra. Tam, na głębokości dziesiątek metrów, na 
stacjach i w tunelach, ludzie próbują przeczekać koniec cywilizacji. W miejsce utraconego 
ogromnego świata stworzyli swój własny ułomny światek. Czepiają się życia i ani myślą się 
poddać. Pewnie marzą o powrocie na powierzchnię – kiedyś, kiedy obniży się poziom 
radiacji. I nie tracą nadziei na odnalezienie innych ocalałych… 

Metro 2035 kontynuuje historię Artema z pierwszego tomu kultowej serii. Na tę książkę 
miliony czekały przez całe dziesięć lat, a prawa do tłumaczenia wydawnictwa wykupiły na 
długo przed jej ukończeniem. Metro 2035 jest przy tym książką niezależną i również od niej 
można zacząć przygodę z cyklem Glukhovsky’ego, który podbił serca czytelników w Rosji  
i na całym świecie. 

OCENA: 

Trzecia i ostatnia część jednego z najgłośniejszych cykli literatury post-apokaliptycznej  
w końcu ujrzał  światło dzienne. Opowieść o mieszkańcach moskiewskiego metra po raz 
kolejny przerodziła się w historię ludzkiej cywilizacji w pigułce. Najgorsze ludzkie instynkty 
zakorzenione w historii i kulturze wybuchają u Glukhovskyego ze zdwojoną siłą i stają się 
pretekstem do filozoficznych dysput. Autor zaskoczył czytelników usuwając ze swego 
uniwersum wszelkiego sortu zmutowane stworzenia. Książka, tak samo jak poprzednie, 
trzyma równy poziom, zaskakując puentą, pomysłami i rozwiązaniami. To doskonała lektura  
i godne zwieńczenie całego cyklu. 



AUTOR: Drew Karpyshyn 
TYTUŁ: Zasada Dwóch 
Tłumaczenie: Aleksandra Jagiełowicz 
Wydawnictwo: Amber 
Data wydania: 2012 (wyd II) 
ISBN: 978-83-241-4172-2 
Seria: Darth Bane 

OPIS: 

Po bitwie na Ruusanie ocalał tylko jeden Sith – Darth Bane, wyznawca Zasady Dwóch, 
według której w galaktyce może żyć równocześnie tylko dwóch Sithów: mistrz i jego uczeń. 
Dziesięcioletnia Zannah, która pokonała dwóch Jedi, wydaje się odpowiednią kandydatką  
i pojętną uczennicą. Może stać się kluczem do zniszczenia Jedi i przejęcia władzy  
w galaktyce. Bane postanawia ją wyszkolić, chociaż wie, że kiedyś Zannah go zabije… 

OCENA: 

Drugi tom jednej z najlepszych serii ukazujących się w ramach uniwersum Star Wars (dziś 
już wiadomo, że Disney całe to uniwersum wrzucił do kosza). W naszej opinii Zasada dwóch 
wyraźnie jednak ustępuje pierwszej części cyklu. To wciąż dobra, konkretna literatura (to cykl 
z Gwiezdnych Wojen – nie wymagajmy ambicji i językowej doskonałości), obrazująca 
uniwersum od strony tych “złych”. Wielu fanów docenia konstrukcje świata, wybór czarnych 
charakterów na protagonistów i prowadzenie fabuły. To po prostu dobra książka ze świata 
Star Wars.    

AUTOR: Robert Silverberg 
TYTUŁ: Zamek Lorda Velentine’a 
Tłumaczenie: Helena Michalska 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-7590-017-0 
Seria: Kroniki Majipooru 

OPIS: 

Planeta Majipoor to świat olbrzymich rozmiarów, ale niezwykle przyjazny dla 
zamieszkujących je istot. Przed tysiącami lat przybyli nań ludzie, a za nimi inne rasy 
Galaktyki, by stworzyć na Majipoor cywilizację współpracujących ze sobą ras. Nie obyło się 
jednak bez rozlewu krwi – ludzie, osiedlając się na Majipoor, musieli stoczyć krwawą wojnę  
z tubylczą rasą Metamorfów, dziwnych istot potrafiących zmieniać kształt swego ciała. Rasy 
Majipooru stworzyły też znakomicie prosperujący podział władzy na urzędy Koronala  
i Pontifexa oraz instytucje religijne i wymiaru sprawiedliwości. Majipoor to jednocześnie 
kraina technologii i magii, jako że niektóre z zamieszkujących je ras posiadają umiejętności 
pozazmysłowe. 

  

OCENA: 

Silverberg to uznany światowy twórca sci-fi, w Polsce szczególnie hołubiony. Pierwsza część 
sześcioksięgu “Kroniki Majipooru” to doskonałe wprowadzenie, a zarazem najlepsza  
z powieści rozgrywających się na fikcyjnej planecie Majipoor. Powieściopisarz stworzył 
monumentalną powieść, której fabuła niczym dobry posiłek dawkowana jest powoli, a akcja 



rozwija się równomiernie i nieśpiesznie. Ogrom świata wykreowanego przez tego demiurga 
zadziwia i zaskakuje, a kunszt językowy dodaje dodatkowego smaku tej smacznej potrawie.  

 
AUTOR: Scott Westerfeld 
TYTUŁ: Behemot 
Tłumaczenie: Jarosław Rybski 
Wydawnictwo: Rebis 
Data wydania: 2011 
ISBN: 9788375105902 
Seria: “Lewiatan”. Tom 2 
 

OPIS: 
 
Dalszy ciąg przygód Deryn Sharp i księcia Alka, tym razem w Konstantynopolu. Alek ucieka 
ze złotej klatki statku Lewiatan, przypadkowo natrafi a na tureckich rewolucjonistów, którym 
też nie są w smak rządy Niemców w mieście. Tymczasem Deryn, wciąż w chłopięcym 
przebraniu, otrzymuje tajne zadanie, od którego powodzenia zależą losy całej wojny. Coraz 
więcej osób jednak, przede wszystkim hrabia Volger, podejrzewa, że nie wszystko z tym 
kadetem jest jak należy. Deryn musi więc teraz informować Volgera o wszystkim za cenę 
jego milczenia. 
 

OCENA: 
 
Drugi tom cyklu “Lewiatan” rzuca bohaterów do Imperium Osmańskiego, gdzie ścierają się 
macki mocarstw i ideologii. Ma ona w sobie wszystkie zalety poprzednika, a więc świetny 
pomysł i cudowne ilustracje, jednak posiada także wszystkie jego wady: drewnianych 
bohaterów, słabe i przewidywalne wątki itd… Nie da się ukryć, że jest to powieść skierowana 
do młodych czytelników, których na pewno zafascynuje, jednak starsi powinni ją omijać, choć 
te ilustracje… 
 
AUTOR: Michał Gołkowski 
TYTUŁ: Chwała 
Wydawnictwo: fabrykasłów 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-7964-090-4 
Seria: “Stalowe szczury”. Tom 2 
 

OPIS: 
 
Wyniesiony z błota kompanii karnej i przywrócony do rangi kapitana, Reinhardt szykuje 
swych ludzi do wykonania misji, która ma szansę zakończyć trwającą już ósmy rok Wielką 
Wojnę. Zarówno on, jak i jego załoga to wyłącznie dodatek do tego, co naprawdę liczy się  
w tym wielkim równaniu sił i w całym jego życiu – „Marlene”.Tymczasem w dymie cygar  
i pryzmatach kryształowych karafek snuje się salonowa intryga, sięgająca od lądowisk 
sterowców przy linii frontu aż do odległego, zimnego Königsberga. Czego tak naprawdę chce 
von Ludendorff? W to, że pionkiem jest porucznik von Haugwitz, nie wątpi nawet on sam, ale 
czy możliwe jest, żeby potężny generał też nieświadomie grał swą rolę w ogromnym 
przedstawieniu na arenie dziejów?W warkocie rotorów, w dudnieniu działek pokładowych  
i świście wichru w olinowaniu nadchodzi Flammender Ruhm. Płomiennej chwały blask. 
 

OCENA: 
 
Druga część stalowych szczurów przenosi nas z piekła okopów wprost w przestworza wraz  
z tajną misją. Poza tym nic się nie zmieniło: to dalej wartka opowieść o grupie straceńców 



walczących przeciwko przeważającemu przeciwnikowi. Darem Gołkowskiego jest 
umiejętność pisania ciekawych historii, pełnych akcji i to akcji na najwyższym poziomie. Nie 
ma on aspiracji do pisania literatury wyższego sortu, za to doskonale czuje się i co 
najważniejsze sprawdza w takiej własnie koncepcji jak opisywana pozycja. Cykl ciekawy, 
niesztampowy w polskiej literaturze. Czekamy na kolejne części.   
 
AUTOR: Romain Rolland 
TYTUŁ: Colas Breugnon 
Tłumaczenie: Franciszek Mirandola 
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
ISBN: 978-83-7255-667-7 
 

OPIS: 
 
Romain Rolland, laureat Nagrody Nobla, powieść “Colas Breugnon” napisał  
w hołdzie swej ojczystej Burgundii, ziemi miodem, mlekiem i… winem płynącej, 
zainspirowany dziejami swego pradziada Boniarda. Colas Breugnon gada, pije  
i zajada, kocha kobiety, przyrodę, swą pracę stolarza-artysty, zwalcza zarazę, wojuje ze 
złoczyńcami i możnymi tego świata, zawsze z równym zapałem, soczystym humorem, 
wierząc w piękno życia i przyjaźń między ludźmi. “Colas Breugnon” to jedna z najbardziej 
pogodnych i optymistycznych powieści w światowej literaturze. 
 

OCENA: 
 
Colas Breugnon to jak sam o sobie mówi: typowy Galijczyk, wesoły, nie martwiący się na 
zapas, lubiący i dobrze pojeść i dobrze popić. To także ktoś więcej… filozof, wódz, bohater, 
a przede wszystkim człowiek który wie jak cieszyć się prostym, nieskomplikowanym życiem. 
Do szczęścia nie potrzebuje wiele, ot wino, przyjaciele i śpiew. Książka francuskiego pisarza, 
zdobywcy nagrody Nobla w dziedzinie literatury, pokazuje nam z czego powinno się cieszyć  
i jak powinno się przeżyć życie. To ważny głos, szczególnie teraz, w obliczu tego całego 
pędu XXI wieku. A więc wypijmy, nie tylko za dobrą literaturę…   
 
AUTOR: William Wharton 
TYTUŁ: W księżycową jasną noc 
Tłumaczenie: Jolanta Kozak 
Wydawnictwo: Rebis 
Data wydania: 2010 
ISBN: 978-83-7510-547-6 
 

OPIS: 
 
Wielka popularność Williama Whartona rozpoczęła się między innymi od tej powieści. Autor 
opowiada tu, zaczerpniętą z własnego życia, historię sześciu chłopców wysłanych na wojnę. 
Książka zadziwia mimo brutalności czasów i opisów jest naturalna, chwilami wzruszająca, 
niekiedy śmieszna. Na podstawie powieści nakręcono film, który, choć to zdarza się bardzo 
rzadko, jest prawie tak dobry jak książka. 
 

OCENA: 
 
William Wharton uznawany jest za jednego z największych amerykańskich pisarzy 
dwudziestego wieku. Sławę zdobył miedzy innymi dzięki opisywanej właśnie książce. To 
niesamowita historia grupki amerykańskich inteligentów, zagubionych  
w drugowojennej zawierusze, gdzieś w mroźnych lasach Ardenów. To fantastyczna historia, 
która mogła zdarzyć się naprawdę, napisana dosadnych, a przy tym zaskakująco, jak na 
tematykę – pięknym językiem. Pisarz opisał zderzenie nie tylko kultur, idei i poglądów, ale 



przede wszystkim całych innych światów, które mimo wszystko mogłyby żyć razem  
w zgodzie, choćby przez tą jedną magiczną noc w roku… 
 
AUTOR: J. K. Rowling 
TYTUŁ: Harry Potter i Książę Półkrwi 
Tłumaczenie: Andrzej polkowski 
Wydawnictwo: Media Rodzinne 
Data wydania: 2005 
ISBN: 978-83-7278-167-3 
Seria: Harry Potter. Tom 6 
 

OPIS: 
 
Po nieudanej próbie przechwycenia przepowiedni Lord Voldemort jest gotów uczynić 
wszystko, by zawładnąć światem czarodziejów. Organizuje tajemny zamach na swego 
przeciwnika, a narzędziem w jego ręku staje się jeden z uczniów. Czy jego plan się 
powiedzie? Tom szósty przygód Harry’ego Pottera przynosi cenne informacje o matce 
Voldemorta, jego dzieciństwie oraz początkach kariery młodego Toma Riddle’a, które rzucą 
nowe światło na sylwetkę głównego antagonisty Pottera.Na czym polega sekret 
nadprzyrodzonej mocy Czarnego Pana? Kto będzie nowym nauczycielem obrony przed 
czarną magią? Jaki jest cel tajemniczych i niebezpiecznych wypraw Dumbledore’a? Kto 
będzie wybranką serca Harry’ego? I wreszcie, kto jest tytułowym Księciem Półkrwi i jaką 
misję ma on do spełnienia? 
 

OCENA: 
 
Tom szósty światowego bestsellera wnosi wiele nowego do magicznego świata stworzonego 
przez Rowling. Dyrektor Hogwartu prowadzi Pottera trudnymi ścieżkami życia Lorda 
Voldemorta, dzięki poznaniu których, ma on w przyszłości pokonać wielkiego 
czarnoksiężnika. Jest to typowa powieść cyklu, niczym nie zaskakująca, ale także przy okazji 
trzymająca równy poziom poprzednich. Napisano o cyklu Rowling już wszystko, także my 
możemy dodać tylko tyle… Warto znać całość.    
 
AUTOR: Robert Silverberg 
TYTUŁ: Valentine Pontifex 
Tłumaczenie: Krzysztof Sokołowski 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-7590-019-4 
Seria: Kroniki Majipooru, tom III 
 

OPIS: 
 
Trzeci tom jednego z najsłynniejszych cykli science fiction. Majipoor to olbrzymia planeta, 
zamieszkana przez wiele ras napływowych, wśród których ludzie są rasą dominującą. Na 
Majipoor żyją też tubylcy, dziwna i wyobcowana rasa zmiennokształtnych, których wszyscy 
się boją. Z racji braku surowców cywilizacja na planecie jest raczej słabo rozwinięta, ale nie 
brak i zaawansowanych technologii. 
 

OCENA: 
 
Następna część monumentalnej sagi Silverberga po raz kolejny przenosi czytelników na 
gigantyczną, szczęśliwą planetę Majipoor, na której to jednak dochodzi do serii tajemniczych 
zdarzeń, mogących mieć dalekosiężne konsekwencje dla losów globu  
i jego mieszkańców. Styl amerykańskiego prozaika jest niezmienny: rozwlekły, pełen 



szczegółów i dygresji. Opowieść snuta przez autora nieśpiesznie, wszelkimi meandrami, 
sunie ku zwieńczeniu. Nie jest to już jednak tak dobra książka jak otwierający sagę: Zamek 
Lorda Valentine’a. 
 
AUTOR: Asa Larsson 
TYTUŁ: W ofierze molochowi 
Tłumaczenie: Beata Walczak-Larsson 
Wydawnictwo: Literackie 
Data wydania: 2013 
ISBN: 978-83-08-05028-6 
 

OPIS: 
 
Pewnej niedzieli we własnym domu zostaje bestialsko zamordowana starsza kobieta. 
Siedmioletni wnuk zmarłej, Marcus, zostaje odnaleziony w pobliskim lesie. Zszokowany, nie 
potrafi wyjaśnić, co się stało. Wkrótce okazuje się, że nad rodziną chłopca ciąży fatum.  
W dziwnych okolicznościach zmarli prawie wszyscy jego krewni. Pradziadek został 
rozszarpany przez niedźwiedzia, a ojciec śmiertelnie potrącony przez nieznanego kierowcę. 
To nie może być zwykły przypadek. Rusza śledztwo, którym kieruje prokuratorka Rebeka 
Martinsson. Podstępem dochodzenie odbiera jej jednak cyniczny karierowicz, prokurator Carl 
von Post, który robi wszystko, by pojawić się na pierwszych stronach gazet. Rebeka, 
wściekła, sama udziela sobie urlopu i… zaczyna szukać mordercy na własną rękę. 
Tymczasem chłopiec też jest w niebezpieczeństwie. Fatum z przeszłości odżywa. 

 
OCENA: 

 
Szwedzki kryminał w najlepsze nawiązujący do niezwykle modnego obecnie nurtu 
skandynawskich utworów w tym gatunku. Wrażenie robi na pewno kilka rzeczy: 
umiejscowienie akcji w mroźnych krainach północy kontynentu, opis konfliktu kompetencji 
między dwójką prokuratorów oraz wyraziści bohaterowie z przeszłością. Sama historia 
przedstawiona, także znakomicie wpisuje się w tradycje najlepszych kryminałów, dzięki 
czemu dla złaknionych tajemnic, morderstw i nieustraszonych policjantów, jest to doskonała 
propozycja.  
 
AUTOR: Mervyn Peake 
TYTUŁ: Tytus Groan 
Tłumaczenie: Jadwiga Piątkowska 
Wydawnictwo: Literackie 
Data wydania: 2011 
ISBN: 978-83-08-04795-8 
 

OPIS: 
 
Tytus Groan to pierwsza powieść trylogii opisującej losy 77. hrabiego na zamku 
Gormenghast, stanowiącego gotycki labirynt dachów, korytarzy, krużganków, schodów, 
podziemi i tajemnych przejść. Książka wybiega daleko poza normalną codzienną 
rzeczywistość, akcja trzyma nas w napięciu i nieustannie zaskakuje. Postaci są niezwykłe, 
tło akcji fantastyczne i niemal wszystko mogłoby w niej wydawać się ekscentryczne, gdyby 
nie dziwne poczucie rzeczywistości przebijające przez groteskowe, przerażające rekwizyty 
szalonego zamku. 

OCENA: 

Tytus Groan nie należy do lektur łatwych i przyjemnych. To tak naprawdę nudna cegła, choć 
napisana pięknym językiem. Przez kilkaset stron dzieje się niewiele, ot losy ekscentrycznej 



rodzinki i jej służących w gigantycznym, pradawnym zamczysku. Nuda, nuda, nuda… Ale 
jaka to nuda: z pogranicza jawy i snu, nieśpieszna mieszanka baśni, bajki i powieści grozy 
skondensowana w konglomerat niesamowitej historii zaprawionej groteską. To powieść 
ważna i już klasyczna, a że nudna, co z tego…    

AUTOR: Scott Westerfeld 
TYTUŁ: Goliat 
Tłumaczenie: Jarosław Rybski 
Wydawnictwo: Rebis 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-7510-591-9 
INNE: ilustracje – Keith Thompson 
SERIA: Lewiatan, tom III 

OPIS: 

W alternatywnej przeszłości w Europie wybuchła wojna. Mocarstwa pod przywództwem 
Niemiec stworzyły armię potężnych bojowych maszyn. Ich przeciwnikami są angielscy 
darwiniści i wyhodowane przez nich niezwykłe żywe organizmy. Konflikt się rozwija,  
a przeciwnicy rywalizują o wpływy w kolejnych państwach, usiłując przeciągnąć je na swoją 
stronę. Lewiatan opuścił ogarnięty rewolucją Konstantynopol i skierował się na wschód, by 
bronić brytyjskich interesów w Azji. Jednak nad Syberią na prośbę cara załoga wykonuje 
szczególną misję – z centrum zdewastowanego obszaru ratuje niezwykłego naukowca. 
Nikola Tesla szybko oznajmia, że ma potężną broń zdolną zakończyć Wielką Wojnę. I daje 
pokaz jej możliwości. Nie wiedząc, którą stronę konfliktu genialny wynalazca w końcu 
poprze, Alek, prawowity następca tronu Austro-Wegier, myśli o swych rodakach. Ale musi 
też nieść brzemię dopiero co odkrytej tajemnicy Deryn Sharp… a w zasadzie dwóch 
tajemnic. Od jego decyzji zależeć będzie nie tylko bieg historii, ale też przyszłość pięknego 
uczucia.  

OCENA: 

Goliat to zakończenie ciekawie rozpoczętego cyklu młodzieżowego. Jak zwykle urzekają 
cudowne ilustracje Keitha Thompsona. Niestety z treścią jest już znacznie gorzej. O ile 
pierwsza część była ciekawa, to kolejna już nie, a prezentowana – ostatnia z trójksięgu  
w ogóle zatraciła interesujący charakter, a szkoda bo cały cykl mógł być naprawdę 
zajmujący. No niestety nie wyszło, choć sam pomysł, a ilustracje przede wszystkim zasługują 
na uznanie.     

AUTOR: J.K. Rowling 
TYTUŁ: Harry Potter i insygnia śmierci 
Tłumaczenie: Andrzej Polkowski 
Wydawnictwo: Media Rodzina 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-7278-280-9 
INNE: ilustracje – Mary GrandPre 
SERIA: Harry Potter, tom VII 

OPIS: 

Po śmierci Dumbledore’a Zakon Feniksa wzmaga swoją działalność, próbując przeciwstawić 
się coraz potężniejszym siłom śmierciożerców. Harry wraz z przyjaciółmi nie wraca do 
Hogwartu, tylko wyrusza z misją znalezienia sposobu na pokonanie Voldemorta. Wyprawa ta 



pełna niepewności i zwątpienia najeżona jest niebezpieczeństwami, a co gorsza nikt nie wie, 
czy zakończy się sukcesem i czy wszyscy dotrwają do jej końca. 

Dlaczego Dumbledore nie pozostawił Harry`emu czytelnych wskazówek? Czy przeszłość 
nieżyjącego dyrektora kryje jakieś niezwykłe tajemnice? Jaką rolę odegra Snape przy boku 
Voldemorta? Czy Harry`emu uda się dotrzeć do najważniejszych miejsc i faktów dotyczących 
jego rodziny? Siódmy tom przyniesie odpowiedzi na wszystkie istotne dla potteromaniaków 
pytania. 

OCENA: 

Wielkie zakończenie najgłośniejszego cyklu przełomu wieków. Rowling kreśli epickie 
zakończenie przygód Pottera i jego przyjaciół z charakterystyczną dla siebie umiejętnością 
kreowania akcji i bohaterów. To mokry sen ludzi, którzy od 1997 roku dorastali wraz  
z bohaterem i wraz z nim walczyli przeciwko niepowetowanemu złu. Magiczny świat 
stworzony przez brytyjską pisarkę do dzisiaj pozostaje i jeszcze długo pozostanie jedną  
z najlepszych światokreacji w historii literatury. Ostateczne starcie z głównym oponentem 
bohatera jest odpowiednio epickie i zaskakujące zwrotami akcji. Insygnia śmierci są 
odpowiednim zakończenie dla tego, już na stałe wpisanego w dzieje literatury, cyklu.   

AUTOR: Walter Moers 
TYTUŁ:  
Tłumaczenie: Katarzyna Bena 
Wydawnictwo: Dolnoślaskie 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-271-5328-9 

OPIS: 

Bracia Grimm nieźle by się zdziwili. Zamiast Jasia i Małgosi mamy Jasioła i Mgłosię, bliźniaki 
z Fernhachii, które spędzają wakacje w Wielkim Lesie, jednej  
z największych atrakcji turystycznych w Camonii. Po dwóch tygodniach spokojnego 
wypoczynku stwierdzają, że nadeszła najwyższa pora na przygodę. Spotykają kolorowe 
niedźwiedzie, sztolniowe trolle, liściołaki, a wreszcie i czarownicę. Ale to, co przytrafia im się 
później, jest naprawdę niesamowite, nawet jak na camońskie normy. 

OCENA: 

Proza Moersa to coś więcej niż zwykłe książki, to po prostu osobne wszechświaty zamknięte 
na przestrzeni kilkuset stron ze sprasowanych włókien drewna. To prawdziwie wystawna 
uczta wyobraźni, nigdy niczym nieskrępowanej, piękny hołd oddany czytelnictwu  
i czytelnikom, hołd wyobraźni i marzeń, a także chyba naiwności… Bo coś tak doskonałego 
musi być trochę naiwne. To trzeba przeczytać…   

AUTOR: Feliks W. Kres 
TYTUŁ: Pani Dobrego Znaku. Tom 1 
Wydawnictwo: Mag 
Data wydania: 2010 
ISBN: 978-83-7480-155-3 
SERIA: Księga Całości 

OPIS: 



Szerń obdarzyła rozumem ludzi, koty i sępy. W Pani Dobrego Znaku Szerń obdarzyła mocą 
magiczną niewolnicę prowincji Dartan – Ezenę. Jest ona uosobieniem legendarnej 
wojowniczki, posiadającą cechy, jakie według wyobrażenia jej współczesnych, miała 
legendarna królowa. Jej niezwykłe podobieństwo do tej kobiety sprawia, że staje na czele 
walki wyzwoleńczej Dartanu z okupantem – cesarstwem armektańskim. Powieść opowiada  
o roli Ezeny w walce wyzwoleńczej Dartanu.  

OCENA: 

Kolejny tom jednej z najlepszych polskich opowieści fantasy i choć Kres już  
z pisarstwem definitywnie rozstał się, to ciągle jego dokonania pozostają wzorem dla 
kolejnych pokoleń. Nie jest to fantastyka wysublimowana i olśniewająca bogactwem języka, 
zamiast tego dostaje Czytelnik pełnokrwistą i zarazem ciekawą, twardą fantasy z wielkimi 
herosami (w tej roli, jak to w prozie Kresa głównie kobiety), dziwnymi rasami i misją  
o znaczeniu dla całego świata.    

AUTOR: Robert Silverberg 
TYTUŁ: Kroniki Majipooru 
Tłumaczenie: Krzysztof Sokołowski 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-7590-018-7 
SERIA: Kroniki Majipooru. Tom 2 

OPIS: 

Czternastoletni Hissume, towarzysz Lorda Valentine’a z czasów wyprawy, która miała na 
celu odzyskanie tronu Koronala, urozmaica sobie monotonną pracę  
w archiwach Labiryntu nielegalnymi wyprawami do Rejestru Dusz. Dzięki specjalnym 
urządzeniom do odtwarzania myślowych zapisów można tam przeżyć to, czego 
doświadczały miliardy rozumnych istot zamieszkujących planetę przez kilkanaście tysięcy lat. 
Wcielając się na krótko w rozmaite postacie – władców, herosów, a także zwykłych 
mężczyzn i kobiet – Hissume w ciągu kilku lat zdobywa doświadczenie, które pozwoli mu 
zrozumieć Majipoor…  

OCENA: 

Kroniki Majipooru na stałe wpisały się w kanon literatury fantastycznej, choć może po 
prawdzie to tylko pierwszy ich tom się wpisał. Część druga wyraźnie odstaje od 
poprzedniczki. To zbiór kilku opowiadań rozgrywających się na przestrzeni kilkunastu tysięcy 
lat od momentu kolonizacji planety, aż po czasy najnowsze. Silverberg chciał przez to 
stworzyć złudzenia istnienia osobnego bytu literackiego, nawiązując tym samym do 
Śródziemia czy Ziemiomorza. Udało mu się to tylko połowiczne. Nie można mu odmówić 
rozmachu i pomysłowości; stworzył wszakże fikcyjną planetę o skomplikowanej strukturze, 
jednak zagłębiając się w szczegóły wizja autora traci na intensywności. Opowiadani są 
sprawnie skonstruowane i ciekawe, jednak jako całość zupełnie się nie bronią.  

 

AUTOR: Joanne K. Rowling 
TYTUŁ: Harry Potter i Zakon Feniksa 
Tłumaczenie: Andrzej Polkowski 
Wydawnictwo: Media Rodzina 
Data wydania: 2009 



ISBN: 83-7278-096-X 
SERIA: Harry Potter. Tom 5 

OPIS: 

Harry znów spędza nudne, samotne wakacje w domu Dursleyów. Czeka go piąty rok nauki  
w Hogwarcie i chciałby jak najszybciej spotkać się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, 
Ronem i Hermioną. Ci jednak wyraźnie go zaniedbują. Gdy Harry ma już dość wszystkiego  
i postanawia zmienić swoją nieznośną sytuację, sprawy przyjmują całkiem nieoczekiwany 
obrót. Wygląda na to, że nowy rok nauki w Hogwarcie będzie bardzo dramatyczny. Po raz 
pierwszy w życiu Harry poczuje się tam nie jak w domu, tylko… więzieniu, i to nie za sprawą 
przywróconego do życia Lorda Voldemorta. 

OCENA: 

J. K. Rowling stworzyła spójny i bardzo różnorodny świat i za to pokochały ja miliony 
czytelników na całym świecie. W kolejnym tomie przygód nastoletniego czarodzieja 
atmosfera gęstnieje. Pewnym staje się powrót Tego, którego imienia nie wolno wymawiać, 
jednak społeczność magów stara się wszelkimi sposobami wyprzeć najgorszego. Uczniów 
klasy piątej czekają ważne egzaminy, także trójka głównych bohaterów ma co robić. 
Sojusznicy głównego bohatera zbierają siły, podobnie jak jego oportuniści. Powieść posiada 
wszystko to, co mają pozostałe książki. To Potter w najlepszym wydaniu.  

AUTOR: Henryk Zins 
TYTUŁ: Afryka i Europa 
Wydawnictwo: Dialog 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-8002-152-5 
SERIA: Dzieje Orientu 

OPIS: 

Piętnaście rozpraw zamieszczonych w niniejszym tomie to owoc badań naukowych autora – 
profesora historii – prowadzonych w latach 1975-1999 w Afryce. 

OCENA: 

Henryk Zins będąc uznanym badaczem zagadnień afrykańskich oraz znanym na całym 
świecie profesorem, sumptem wydawnictwa Dialog wydał zbiór rozpraw naukowych, 
dotykających w swej problematyce różnych aspektów historii Afryki. Lista tematów jest 
doprawdy imponująca: zniesienie niewolnictwa, rywalizacja Niemiec  
i Wielkiej Brytanii, apartheid czy dzieje polaków w Afryce Wschodniej. Zins kreśli ciekawe 
historie z imponującym znawstwem. Ważna pozycja.  

 

 

 

 

 



Ustrój II Rzeszy 

 18 stycznia 1871 roku proklamowano, dzięki dyplomatycznym zabiegom Otto von 
Bismarcka, II Rzeszę czyli Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I, jako cesarzem niemieckim 
na czele. Takie rozwiązanie uznano za połowiczny sukces wieloletnich starań prowadzonych 
w celu zjednoczenia Niemiec. Zaraz po zjednoczeniu nowo-powstałe państwo nie miało 
nawet ogólno przyjętego hymnu i godła. Mimo wielu niesnasek społeczeństwo w pewnym 
stopniu przyjęło z ulgą zjednoczenie. 

Droga do zjednoczenia żelazem i krwią. 

Flaga Cesarstwa Niemieckiego.  

 Wraz ze zjednoczeniem Włoch (1861r.) w Niemczech nieliczna dotąd grupa 
demokratów zaczęła usilnie głosić idee zjednoczeniowe. Dysponowali oni jednak niewielkimi 
wpływami. Ratunkiem dla jedności Niemiec było obsadzenie przez króla pruskiego w 1862 
roku Otto von Bismarcka na stanowisku premiera rządu pruskiego (piastował to stanowisko 
nieprzerwanie od 1862 do 1890 roku). Pod względem ekonomicznym i gospodarczym 
Niemcy były w zasadzie zjednoczone, a to za sprawą Związku Celnego utworzonego w 1834 
roku i w kolejnych latach stale poszerzanego. Bismarck zdając sobie sprawę z niemożności 
utworzenia silnego scentralizowanego państwa w środku Europy bez politycznych sojuszy, 
zaczął takowych poszukiwać. Szybko doszedł do porozumienia z Rosją, co ubezpieczało 
wschodnią flankę jego państwa. Dużym problemem była Austria Habsburgów. Według idei 
Wielkich Niemiec, w skład zjednoczonego państwa wejść miała oprócz Prus, Bawarii  
i państewek niemieckich także Austria; tymczasem Austria miała rozliczne problemy 
wewnętrzne, kumulowane jeszcze multum narodów zamieszkujących jego granice. Bismarck 
powoli, acz nieubłaganie dążył do realizacji swojego życiowego celu.  
W 1864 roku wspólnie z Austrią wypowiedział wojnę Danii o dwa księstwa – Holsztyn  
i Szlezwik, które stanowiła około 2/5 całego terytorium tego skandynawskiego kraju. Mimo 

HISTORIA 



rozpaczliwego oporu Duńczycy zostali pokonani (dzięki doskonałej taktyce, wykorzystaniu 
najnowszych zdobyczy techniki wojskowej, a także braku interwencji tak Rosji jak i Francji),  
a oba księstwa podzielono pomiędzy zwycięskie państwa. Zwycięstwo to umocniło w dużym 
stopniu pozycję Bismarcka na arenie tak wewnętrzno niemieckiej jak i międzynarodowej. 

 Po zwycięskiej wojnie sojusz Prus i Austrii zaczął się rozpadać, po części 
spowodowane to było różnymi koncepcjami zjednoczeniowymi. Bismarck popierał ideę 
Małych Niemiec, czyli zjednoczenia Niemiec pod kierownictwem Prus, bez Austrii. W końcu 
rozpoczęła się między oboma państwami (Prusy wspierały Włochy) wojna, z której po słynnej 
bitwie pod Sadową górą wyszły Prusy. W wyniku zwycięstwa państwa Hohenzollernów, 
Austriacy stracili jakąkolwiek szansę na dzierżenie przewodniej roli w kierowaniu 
zjednoczeniem Niemiec. Habsburgowie od tego czasu całą uwagę poświecą na utrzymaniu 
swego państwa w jedności. Bismarck, mimo krytyki, nie upokorzył Austrii, podpisując z nią 
tajne porozumienia o współpracy. 18 sierpnia 1866 roku z inicjatywy Prus powstał Związek 
Północnoniemiecki, złożony z 19 państewek na czele których stanęły Prusy. Bismarck został 
kanclerzem Związku, dysponując władzą wykonawczą, odpowiedzialnym przed królem Prus  
i prezydentem Związku. Wilhelm I, pruski król, został głównym dowódcą armii Związku. Prusy 
decydowały także o polityce międzynarodowej. Z kolei z katolickim południem (Badenią, 
Wirtembergią i Bawarią) Bismarck podpisał umowy celne, gospodarcze oraz wojskowe. 
Działania te w pewnym sensie legitymizowały działania Bismarcka na rzecz zjednoczenia 
Niemiec. Do pełnego sukcesu brakowało mu jedynie zgody Francji, najpoważniejszego 
gracza w tym regionie oraz głównego przeciwnika tworzącej się Rzeszy. Do wojny doszło 
ostatecznie w 1870, po części w wyniku słynnej depeszy emskiej. Prusy wspierane przez 
niemieckich sojuszników rozbiły armie francuskie, a pod Sedanem do niewoli dostał się sam 
król Napoleon III wraz z marszałkiem i 39 generałami.  10 maja 1871 roku nowy rząd 
francuski we Frankfurcie podpisał upokarzający pokój. Na rzecz Niemiec Francja musiała 
zapłacić kontrybucje wojenną w wysokości 5 mld franków w złocie. Prusy terytorialnie 
zwiększono o Alzację i część Lotaryngii (w sumie około 1,6 mln ludzi). Wraz ze sukcesami 
wojennymi, wzrastało w Niemczech poczucie solidarności i dumy. Po długich negocjacjach 
(Bawaria upierała się o nadaniu jej równoprawnego charakteru względem Prus) doszło do 
kompromisu. Parlamenty państw południowych większością głosów 2/3 musiały przystać na 
propozycje Bismarcka, by dołączyć do II Rzeszy. 

 18 stycznia 1871 roku (w rocznicę koronacji pierwszego króla Prus w 1701 roku)  
w Wersalu, w sali Lustrzanej (inaczej zwanej Zwierciadlaną) Wilhelm I został wyniesiony do 
godności cesarza niemieckiego. 

II Rzesza. 

 Nazwa nowo powstałego państwa nawiązywała do Starej Rzeszy (lub Pierwszej 
Rzeszy) czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Heiliges Römisches Reich) istniejącego  
w średniowieczu. W skład II Rzeszy weszły państwa należące do Związku 
Północnoniemieckiego pod przewodnictwem Prus oraz państwa południowoniemieckie: 
Bawaria oraz Badenia i Wirtembergia. Pierwszym cesarzem został król pruski Wilhelm  
I (1871-1888), a kanclerzem Otto von Bismarck (1871-1890). Powierzchnia Cesarstwa 
Niemieckiego wynosiła w 1910 roku 540 858 km2, a liczba ludności 64 925 993 obywateli. 
Stolicą państwa był Berlin (zamieszkany przez dwa miliony ludzi w 1907 roku). Największą 
częścią składową państwa były Prusy (65% powierzchni i 62% ludności), na kolejnych 
miejscach znajdowały się: Bawaria Wirtembergia, Badenia, Saksonia, Alzacja-Lotaryngia 
jako terytorium Rzeszy oraz Meklemburgia. Każdy z krajów wchodzących w skład Cesarstwa 
Niemieckiego zachował własny ustrój, oparty na odrębnych konstytucjach, tak więc istniały: 

1. Królestwa: Prus, Bawarii, Saksonii oraz Wirtembergii; 
2. Wielkie Księstwa (Grossherzogtumer): Badenia, Hesja, Meklemburgia-Schwerin, 



Meklemburgia-Strelitz, Oldenburg, Saksonia-Weimar-Eisenach; 
3. Księstwa: Reuss linii starszej, Reuss linii młodszej, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-
Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Lippe-Detmold, Anhalt, Brunszwik, 
Saksonia-Meiningen, Saksonia-Coburg-Gotha, Saksonia-Altenburg, Saksonia-Lauenburg (do 
1876 roku); 
4. Wolne Miasta: Brema, Hamburg, Lubeka. 

Do II Rzeszy należały także: 

1. Alzacja-Lotaryngia jako terytorium Rzeszy; 
2. Schutzgebiete (Protektoraty niemieckie): 
• w Azji: Tsingtau (Qingdao); 
• w Afryce: Niemiecka Afryka Wschodnia, Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia, 
Togoland, Kamerun Niemiecki, Neukamerun;  
• w Oceanii: Samoa Niemieckie, Nowa Gwinea Niemiecka. 

 W 1871 roku liczba ludności II Rzeszy wynosiła 41 058 792 ludzi  
i systematycznie wzrastała by w 1910 osiągnąć 64 925 993. Tak dynamiczny wzrost liczby 
ludności stał się jedną z przyczyn wzrostu nastojów ekspansywnych. Aby uzupełnić obraz 
konstrukcji Cesarstwa Niemieckiego, trzeba dodać, że trzy wolne miasta – Brema, Hamburg  
i Lubeka, podlegały bezpośrednio cesarzowi. Miały status niezawisłych krajów związkowych  
i były ostatnią pozostałością po wolnych miastach dawnej cesarskiej Rzeszy. Istniała również 
sprawa zdobytych na Francuzach w 1871 roku terenów Alzacji i części Lotaryngii z Metzem. 
Tych dwóch prowincji nie włączono w ramy żadnego dotychczasowego kraju Rzeszy. 
Uznano je za wspólne dla całego kraju i pozostawały pod bezpośrednią władzą cesarza  
i kanclerza- reprezentowanych przez specjalnego namiestnika. W późniejszym czasie kraje 
te otrzymały większą autonomię, nigdy jednak nie były równorzędne względem innych części 
składowych Cesarstwa. Od 1911 mogły jednak utrzymywać swoje przedstawicielstwo  
w Radzie Związku. 

Konstytucja Rzeszy Niemieckiej. 

 Po pierwszych wyborach 3 marca 1871 roku uchwalono konstytucję Rzeszy 
Niemieckiej na mocy której II Rzesza stawała się federacją 22 monarchii w tym  
4 królestw i 3 wolnych miast. Weszła ona do życia publicznego 4 maja tego roku. 
Konstytucję, która regulowała ustrój państwa, uchwalono przez sejmy państw, mających 
wejść do Cesarstwa Niemieckiego. Nowo uchwalona konstytucja była przeróbką dotychczas 
obowiązującej konstytucji Związku Północnoniemieckiego wraz ze specjalnymi umowami  
z państwami południowoniemieckimi. Wprowadzała ona Niemcy jako kraj związkowy, 
federacje szeregu monarchii pod dziedziczną władzą króla pruskiego, jako cesarza 
niemieckiego. System federacyjny sprawiał, że obok instytucji wspólnych dla całego 
państwa, dalej istniały lokalne ośrodki władzy czyli stare rody, dynastie, rządy i prawa. Dla 
wszystkich było jasne, że każde nowo powstałe państwo o charakterze federacyjnym musi 
określić, które sprawy funkcjonowania państwa należą do wspólnych, a które do lokalnych 
kompetencji. Ustalono, że rządy krajów wchodzących w skład Rzeszy reprezentowane będą  
w Bundestagu (Radzie Związku) w którym liczba głosów zależała od wielkości danego 
księstwa. Bez zgody Rady nie można było uchwalić jakiejkolwiek ustawy. Reichstag był 
natomiast parlamentem Rzeszy, którego przedstawiciele wybierani byli w wyborach 
powszechnych i równych. To od niej, a także Rady zależał budżet oraz ustawodawstwo. 

 Większe kraje związkowe z południa jak Bawaria czy Wirtembergia zachowały własne 
zarządy poczty i kolei. Bawaria ponadto miała prawo utrzymywania własnych stosunków 
konsularnych (z czego korzystała utrzymując konsulów z Watykanie, Austrii i Francji – 
głównie przez osobę Ludwika II). Inne państwa mogły utrzymywać stosunki z krajami 



zagranicznymi na stopie wyłącznie dyplomatycznej. Między poszczególnymi państwami 
dopuszczalne były stosunki konsularne i dyplomatyczne, co jednak nie miało większego 
sensu, gdyż każde państwo posiadało przedstawicielstwo w Berlinie. 

Jako wspólne dla całej Rzeszy uchwalono: 

1) cła, walutę i inne sprawy gospodarcze; 

2)ustawodawstwo w dziedzinie prawa cywilnego, karnego, procesowego  
i handlowego; 

3) administrowanie koloniami; 

4) marynarkę wojenną; 

5) podatki do celów wspólnych; 

 Sprawy zagraniczne zależały natomiast od cesarza i kanclerza. Wszelkiego rodzaju 
traktaty, sprawy wojenne i pokojowe zależały także od cesarza, oczywiście za zgodą Rady, 
który mianował także kanclerza, który to z kolei podlegał tylko cesarzowi i był w praktyce 
zwykle ministrem spraw wewnętrznych. Kanclerz był także jedynym ministrem Rzeszy,  
a decyzje cesarza musiały mieć poparcie kanclerza. Ustawy Rzeszy otrzymało 
pierwszeństwo przed analogicznymi ustawami poszczególnych krajów związkowych. Kwestia 
wojsk lądowych poszczególnych państw w ramach armii Rzeszy w czasie pokoju leżała  
w gestii własnych władców, natomiast w czasie wojny armia podlegała wyłącznie cesarzowi. 
Administracja wewnętrzna podlegała lokalnym władcom. Dominująca rola Prus stwarzała 
podstawy pod jednolitość i zwartość państwa niemieckiego. 

 Cesarstwo niemieckie mimo charakteru narodowego, szczególnie  
w pierwszych latach istnieje borykało się z licznymi problemami tożsamościowymi. Najlepiej 
o tym świadczy fakt symboli narodowych. Godło, choć ogólnie przyjęte, miało charakter 
wyraźnie pruski (orzeł pruski w tarczy na środku piersi jednogłowego orła z czerwonym 
dziobem). Sprawa flagi także było nieoczywista. Dopiero w 1892 roku Wilhelm II 
jednoznacznie  ustanowił flagę narodową w kolorach czarno-biało-czerwonych. Inne flagi 
pojawiły się w armii i marynarce. Na początku istnienia II Rzeszy, państwo nie miało 
oficjalnego hymnu. Pojawiło się kilka propozycji (w tym słynna Warta/Straż na Renie), 
ostatecznie jednak, dopiero w 1922 roku oficjalnie uznano Deutschlandlied za oficjalny hymn 
Niemiec. 

 

 

Rysunek 1 Godło II Rzeszy 



Cesarstwo. 

 Powstanie II Rzeszy w obecnym kształcie uznano za duży, choć nie do końca 
spełniony sukces. Wszystkim wiadome było, że za największego wygranego 
zjednoczeniowych procesów trzeba uznać Prusy. Na drugim biegunie z kolei znalazła się 
przede wszystkim Austria wywindowana całkowicie poza nawias Cesarstwa Niemiec oraz 
silne kraje południowoniemieckie. Cesarstwo stało się zwycięstwem Bismarcka i szeregiem 
ustępstw władców niemieckich, chcących zachować choć cząstkę dotychczasowej władzy. 
Także w samych Prusach pojawiały się głosy negujące nie tylko sam sposób zjednoczenia, 
ale także jego istotę. Nie zmieniało to faktu, że od 1871 roku na arenie europejskiej pojawiło 
się duże silne państwo z mocarstwowymi ambicjami (oczywiście same Prusy także stanowiły 
liczący się kraj na arenie międzynarodowej). 

 Powstałe w 1871 roku Cesarstwo Niemieckie, mimo licznych problemów 
wewnętrznych stworzyło stabilną władzę. Głową państwa był cesarz wspierany przez 
kanclerza. Rozwój ludnościowy i ekonomiczny w błyskawiczny sposób wprowadził II Rzeszą 
do grona najwonniejszych państw decydujących o globalnej polityce. Duży wpływ na to miała 
również silna armia opromieniona zwycięstwami z Francją, Dania i Austrią. 
 
Rządy na szczeblu ogólnopaństwowym. 
 
 Najważniejszą postacią w państwie był cesarz, wywodzący się z pruskiej dynastii. 
Mianował on kanclerza, który sprawował władze w jego imieniu i tylko przed nim odpowiadał 
(pojawiały się próby rewizji konstytucji i ograniczenia roli kanclerza oraz zmuszenia go do 
odpowiedzialności przed Reichstagiem; wszystkie zakończyły się niepowodzeniem). Władca 
przyjął tytulaturę cesarza niemieckiego. Do zakresu jego kompetencji należało 
reprezentowanie państwa na arenie międzynarodowej, wypowiadanie wojen, zawieranie 
pokojów, podpisywanie umów i traktatów między państwowych. Dysponował równie prawem 
zwoływania, otwierania i zamykania posiedzeń obu izb parlamentarnych. Był najwyższym 
dowódcą, mianował i odwoływał urzędników Rzeszy. Dysponował także prawem 
przygotowywania i ogłaszania ustaw Rzeszy. Cesarz przyjął wymyślone przez Bismarcka  
(a oficjalnie zaproponowane przez króla Bawarii Ludwika II) miano cesarza niemieckiego 
(Kaiser der Deutschen). Sama tytulatura cesarska wzbudziła w Niemczech liczne dyskusje. 
Liberałowi optowali za tytułem cesarza Niemców (w ich mniemaniu tytuł ten odnosił się do 
idei demokratycznej), natomiast sam król Prus domagał się dla siebie tytułu: cesarza 
Niemiec w myśl postanowień konstytucji frankfurckiej z 1849 roku. Sama władza cesarza 
opierała się tylko na jego pozycji naczelnego wodza i szefa dyplomacji. Urząd spraw 
zagranicznych podlegał zaś sekretarzowi stanu, który z kolei odpowiedzialny był tylko przed 
kanclerzem. 



 
Cesarze niemieccy: 
1. Wilhelm I (1871-1888); 
2. Fryderyk III (1888); 
3. Wilhelm II (1888-1918). 
 
 Jedynym ministrem Rzeszy był kanclerz, mający do dyspozycji sekretarzy stanu (dziś 
nazwalibyśmy ich ministrami). Byli oni odpowiedzialni także przed parlamentem.  
W rzeczywistości byli jednak tylko urzędnikami w zupełności podlegającymi kanclerzowi. 
Sam kanclerz był równocześnie premierem rządu najpotężniejszego kraju związkowego 
(czyli Prus), co czyniło jego pozycję niezwykle silną. Dominująca rola kanclerza wiązała się  
z wysiłkami i działalnością Otto von Bismarcka, który dążył do ustanowienia przewodniej roli 
Prus w Związku niemieckim. Sekretarze stanu i kanclerz nie tworzyli żadnej rady i po 
ustąpieniu Bismarcka ze stanowiska kanclerza, nawet jeśli zdarzały się jakieś narady na osi 
cesarz, kanclerz i sekretarze, to nie miały one praktycznie jakiegokolwiek znaczenia. 
Kanclerza wybierał cesarz, według znanych tylko sobie kryteriów. Kanclerz odpowiadał tylko 
przed władcą. Trzeba jednak podkreślić, że podpis kanclerza był obowiązkowy przy 
wszystkich dokumentach sygnowanych przez głowę państwa i wydawanych przez jego 
kancelarię. Przynajmniej teoretycznie kanclerz był więc odpowiedzialny za działalność 
cesarza. W 1878 roku utworzono Kancelarię Rzeszy, która była wyłącznym biurem 
kanclerza. 
 
Kanclerze II Rzeszy: 
1. Otto von Bismarck (1871-1890); 
2. Leo von Caprivi (1890-1894); 
3. Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1894-1900); 
4. Bernhard von Bülow (1900-1909); 
5. Theobald von Bethmann-Hollweg (1909-1917); 
6. Georg Michaelis (1917); 
7. Georg von Hertling (1917-1918); 
8. Maximilian von Baden (1918). 
 
 Władzą ustawodawczą oprócz cesarza dysponował sejm Rzeszy czyli Reichstag. 
Członków sejmu czyli posłów wybierano w wyborach demokratycznych, powszechnych 
(odnosiło się to tylko do mężczyzn), tajnych, równych i bezpośrednich. Mankamentem 
systemu głosowania było to, że w czasach wielkiej migracji ludności do ośrodków miejskich  



i centrów przemysłowych, nie zmieniono partycypowania mandatów. Powodowało to że  
z ośrodków miejskich zamieszkanych przez większą liczbę ludności wysyłano 
nieproporcjonalnie mniej przedstawicieli niż z obszarów rolniczych. Rozdział mandatów 
wspierał konserwatystów i przedstawicieli Centrum, pomijając w dużym stopniu 
socjaldemokratów. Czynne prawo wyborcze dotyczyło mężczyzn od dwudziestego piątego 
roku życia, zaś bierne od trzydziestego. Kadencja sejmu pierwotnie trwała trzy lata, ale  
w 1888 roku wydłużono ją do pięciu lat. Wszelkie ustawy uchwalano bezwzględną 
większością głosów. Do Reichstagu wchodziło 397 posłów. Parlament Rzeszy dysponował 
prawem decydowania o: 
 
– budżecie państwa; 
– polityce zagranicznej; 
– wojskowości; 
– kolonializmie; 
– cłach; 
– walucie; 
– niektórych podatkach; 
– wydawaniu ustaw z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego. 
 
 Przed wejściem w życie jakiejkolwiek ustawy, musiały być one zaakceptowane przez 
faktyczną, choć nieoficjalną wyższą izbę parlamentu – Bundesrat (Radę Związkową. Była 
ona organem rządów krajów związkowych i składała się z 58 pełnomocników mianowanych 
przez poszczególne rządu II Rzeszy. Bundesrat na równi z parlamentem dysponował 
inicjatywa ustawodawczą. Dodatkowo dysponował szeregiem uprawnień ustawodawczych, 
co czyniło z niego rzeczywistą izbę wyższą parlamentu. Do jej przymiotów należała: 
 
– inicjatywa ustawodawcza; 
– wydawanie przepisów wykonawczych do ustaw Rzeszy; 
– decydowanie w sprawach niedociągnięć wynikających ze stosowania aktów prawnych; 
– współdecydowanie wraz z cesarzem o rozwiązaniu Reichstagu. 
 
 Do uchwalenia ustawy potrzebna była większość głosów, natomiast do odrzucenia 
ustawy zmieniającej konstytucję jedynie czternaście. Uwidaczniało to jednoznacznie rolę 
Prus na tle innych państw. Liczba członków Bundesratu z poszczególnych części 
składowych II Rzeszy wynikała mniej więcej z proporcji w liczbie ludności. Prusy miały aż 
siedemnastu przedstawicieli, Bawaria sześciu, Saksonia czterech, a małe kraje takie jak 
Lippe czy Waldeck zaledwie po jednym.  Cesarz musiał ogłosić każdą ustawę uchwaloną 
przez obie izby parlamentu, jednak jego władzę zabezpieczała pruska większość w Radzie 
Związkowej. Sam Bundesrat oprócz oczywistych funkcji, miał również dawać złudzenie 
małym krajom związkowym o tym, że mają one jakikolwiek wpływ na rozstrzyganie spraw 
wspólnych, co nie miało jednak przełożenia na polityczną rzeczywistość. 
Do parlamentów lokalnych – Landtagów, wybory odbywały się z reguły na mocy 
niedemokratycznej ordynacji wyborczej i miały charakter kurialny oraz jawny. Niemal 
wszystkie aspekty polityki wewnętrznej leżały gestii krajów związkowych. 
W Prusach natomiast ustrojowo po zjednoczeniu nic się nie zmieniło. Nadal istniało 
trójklasowe prawo wyborcze (cenzus majątkowy). Wyborcy wskazywali elektorów, którzy  
z kolei wybierali przedstawicieli do Landtagu. Wyborcy byli podzieleni na trzy grupy według 
statusu majątkowego. Najbogatsza z tych grup wybierała tylu deputowanych, ile dwie 
pozostałe razem wzięte. 
 Do najważniejszych ugrupowań politycznych istniejących w Cesarstwie Niemieckim 
zaliczyć trzeba: 
 
– Partię Narodowo Liberalną, grupującą część inteligencji oraz sfer finansowo-
przemysłowych. Partia ta optowała za liberalnym państwem prawa i popierała zagraniczną 
politykę prowadzona przez Otto von Bismarcka. 



– Niemiecka Partia Rzeszy złożona z wolnych konserwatystów oraz kręgów agrarno-
przemysłowych. 
– Niemiecka Partia Konserwatywna została utworzona w 1876 roku i złożona była 
z kół agrarnych. Miała silne oparcie w Prusach. Sprzeciwiała się polityce Rzeszy. 
– Partia Postępowa, której przewodził Eugen Richter o lewicowo-liberalnych poglądach. 
– Centrum. Gromadziła opozycję (Koła Polskie, Welfów, Duńczyków, autonomistów 
alzackich). Została reaktywowana po zjednoczeniu Niemiec. Jej członków łączyła walka  
o zachowanie własnej tożsamości narodowej i wyznaniowej. Bronili konstytucji pruskiej  
z 1850 roku oraz nawoływali do umieszczenia artykułów prokatolickich 
w nowej konstytucji przeciwstawiając się protestanckiej polityce Prus. 
– Socjaldemokracja została utworzona podczas zjazdu w Gothcie w 1875 roku. 
 
 Parlament nie miał właściwie większego wpływu na władzę wykonawczą, więc trudno 
mówić w przypadku Cesarstwa Niemieckiego o właściwym systemie parlamentarnym,  
w którym większość wyłania odpowiedzialną przed parlamentem egzekutywę. Realnymi 
wpływami na rządy w państwie dysponowały korporacje przemysłowe i zbrojeniowe. Należy 
jednak podkreślić, że mimo wszystko było to państwo liberalne i ściśle praworządne, a sama 
jednostka nie była narażona na samowolę władz. Z każdym rokiem w Rzeszy rosła liczba 
ministerstw zarządzanych przez sekretarzy Rzeszy. 
 
Armia. 
 
Armia II Rzeszy składać się miała z czterech kontyngentów: 
 
– pruskiego wraz z mniejszymi państwami; 
– bawarskiego; 
– saskiego; 
– wirtemberskiego. 
 
 Kwestia sztabu generalnego i marynarki wojennej należała wyłącznie do Rzeszy.  
W czasie pokoju armia bawarska nie podlegała cesarzowi, natomiast wojskami Saksonii  
i Wirtembergii dowodzili oficerowie mianowani przez własnych królów, za zgodą cesarza. 
Budżet wojskowy znajdował się pod zarządem pruskiego ministra wojny. Głównymi 
czynnikami wpływającymi na politykę wojskową był sztab generalny wsparty gabinetem 
wojskowym. 

Budżet II Rzeszy. 

 Pozycja Reichstagu była bardzo słaba i niemal od początku ta izba parlamentu 
Rzeszy nie potrafiła obronić swoich uprawnień wynikających z konstytucji. Skarbowość II 
Rzeszy była kwestią bardzo istotną, jednak w pierwszych kilkunastu latach istnienia jedynymi 
wpływami do budżetu Rzeszy były podatki pośrednie i cła. Dochody te były niestety 
niewielkie. Wszelkie deficyty pokrywane były z wpłat matrykularnych wpłacanych przez 
państwa związkowe, które jako jedyne mogły pobierać podatki bezpośrednie. Dopiero  
w pierwszych latach XX wieku Reichstag uchwalił podatki bezpośrednie przynoszące dużo 
większe dochody. Do tej pory Reichstag decydował więc głównie o wydawaniu pieniędzy,  
a nie o ich zbieraniu. Słabość cesarskiej skarbowości jest jednym z najdobitniejszych faktów 
dowodzących roli Prus w rządzeniu krajem. To głównie pruskie pieniądze utrzymywały 
budżet Rzeszy w nienaruszonym stanie. W 1913 roku dochód całej Rzeszy nie przekraczał 
4,1 mld marek, podczas gdy dochód samych Prus wynosił o sto milionów więcej. Na 
początku Reichstag miał pełnić również, na czas nieokreślony, kontrolę nad budżetem 
wojskowym Rzeszy (który stanowił jedną piątą wszystkich wydatków).  
W wyniku udanej propagandowej akcji Bismarcka i pod naciskiem mediów przeciwnych 
takiemu ruchowi, Reichstag uchwalił budżet wojskowy na okres siedmiu lat (septennat), 
przez co w tym okresie Reichstag nie mógł dokonywać cięć w armii. 



Ustój państw związkowych. 

 Ustroje w poszczególnych państwach związkowych przypominały ten ogólny dla całej 
Rzeszy. Monarchowie mianowali rządy, które z kolei musiały się liczyć  
z parlamentem, choć bezpośrednio przed nim nie odpowiadały. Parlamenty państw 
związkowych dysponowały, wzorem parlamentu Rzeszy, uprawnieniami ustawodawczymi   
i budżetowymi. Państwa północnoniemieckie były mniej demokratyczne niż te  z południa 
kraju. W wolnych miastach rządziły lokalne senaty złożone  z najbogatszych przedstawicieli 
miejskiego establishmentu. W państwach północnoniemieckich nadal o władzy decydowały 
wąskie grupy obywateli. W Prusach istniał podział na trzy klasy majątkowe. W Saksonii 
najbogatsi dysponowali wielokrotnym prawem głosu. W Hamburgu istniało osiem klas 
majątkowych, a w niektórych księstwach wciąż funkcjonowały tradycyjne przedstawicielstwa 
stanowe szlachty. Na południu z kolei istniało powszechne i równe prawo wyborcze. 
Jedynym ograniczeniem tego systemu była zasada wyborów pośrednich.  
W Wirtembergii dodatkowymi miejscami w parlamencie dysponowali przedstawiciele szlachty 
i kościoła. Niestety dla południowców, którzy nie umieli stworzyć jednego frontu w Rzeszy, 
pozycja Prus była zbyt silna. Niemieckie państwa południowe jako jedyne mogły 
przeciwstawić się hegemonii Prus, jednak same między sobą nie mogły dojść do 
konsensusu. Dla przykładu Badenia, będąca ostoją antyklerykalizmu  
i liberalizmu, popierała dążenia Prus. W całkowitej opozycji do niej znajdowała się Bawaria, 
która była silnie ukorzeniona w swojej odrębności, przywiązaniu do dynastii Wittelsbachów  
i silnych katolickich konotacjach. 

Krótki zarys parlamentaryzmu II Rzeszy. 

 

 Największym wpływem na politykę prowadzoną przez Rzeszę dysponowała warstwa 
wielkich niemieckich obszarników, zwanych junkrami (występowali na terenie Prus, 
Holsztynu i Meklemburgii). Była to grupa ciesząca się wielkim szacunkiem w II Rzeszy, 
dysponująca ogromnymi wpływami w armii, na dworze i w rządzie. Charakteryzowały ich 
wspólne wartości i zwyczaje; byli niezwykle solidarni i posłuszni władzy, uosabiali świat 
starych wartości w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XIX i pierwszej połowy XX 
wieku. Kapitaliści, których liczba zaczęła wzrastać, dążyli, wzorując się na junkrach, do 
uzyskania większej roli w kierowaniu państwem. Powoli, acz systematycznie, obie warstwy 
zaczęły się przenikać; junkrzy inwestowali w fabryki, z kolei kapitaliści zaczęli wchodzić  
w posiadanie wielkich majątków. Dalej jednak nic się nie zmieniło w sferze politycznej  
i ideologicznej. Junkrzy byli w większości konserwatystami, z kolei dorobkiewicze – 
liberałami. Bismarck doskonale zdawał sobie sprawę z kruchości stworzonego przez siebie 
systemu. Za przeciwników scentralizowanego państwa niemieckiego uważał  
w głównej mierze liczne, bo stanowiące aż 10%, i zamieszkujące peryferia państwa 
mniejszości narodowe (Polacy, Duńczycy, Alzatczycy, Francuzi, Belgowie, Czesi, Fryzowie, 



Litwini i Mazurzy). Przedstawiciele tych ludów optowali za swoimi ojczyznami narodowymi, 
dlatego żelazny kanclerz, może trochę przeceniając ich siły, uznał, że jedyną możliwą opcją 
asymilacji tej ludności jest germanizacja. Miała ona być realizowana poprzez wychowanie  
w pruskiej szkole i armii oraz kolonizację rolniczą. Aby wzmocnić efekt asymilacyjny 
prowadzono także rozwiniętą akcję propagandową ukazującą Cesarstwo jako dobre 
państwo. Zwracano uwagę na propagowanie wizerunku dobrego i opiekuńczego cesarza, 
zalety państwa, którego siłą było prawo skrupulatnie przestrzegane przez wykwalifikowanych 
urzędników. 

 Innym wrogiem narodowej jedności w mniemaniu Bismarcka był Kościół katolicki, 
który stanowił jakoby państwo w państwie. Doskonałym pretekstem do rozpoczęcia walki  
o laickie państwa stało się nieporozumienie między rządem Bawarii a Watykanem. 
Urzędujący w Stolicy Piotrowej papież wprowadził dogmat o nieomylności papieża, podczas 
gdy w Bawarii, tradycyjnie od czasów józefińskich, Kościół podlegał tamtejszemu monarsze  
i to on w dużej mierze decydował o sprawach Kościoła w tym państwie związkowym. 
Liberałowie, w dużej części nastawieni antyklerykalnie, dążyli w parlamencie do utworzenia 
państwa laickiego. Bismarck zawarł z nimi sojusz i już 17 stycznia 1987 roku rozpoczął się 
kulturkampf (walka o kulturę). Sama nazwa została wymyślona przez posła pruskiego 
Landtagu – Rudolfa Virchova. W kolejnych latach Reichstag uchwalił wiele aktów 
skierowanych przeciwko Kościołowi katolickiemu. Do 1875 roku uchwalono ustawę sejmu 
Rzeszy, w której wprowadzono rejestry urodzeń, zgonów i ślubów w urzędach cywilnych. 
Duchownych w ich walce z państwowością wsparła partia niemieckich katolików – Centrum – 
założona w 1870 roku i kierowana przez polityka dużej klasy – Ludwika Windhorsta. 
Bismarckowi nie na rękę było tworzenie się dwóch obozów: katolickiego i protestanckiego, 
dlatego też dążył do zażegnania konfliktu. Kościołowi katolickiemu udało się wkrótce 
odzyskać wiele z utraconych praw, głównie dzięki mediacji papieża i nowemu cesarzowi – 
Fryderykowi III. 

 Po takim unormowaniu kryzysu religijnego na horyzoncie politycznym pojawiła się 
nowa siła – rozrastająca się na całym świecie socjaldemokracja – w Niemczech kierowana 
przez Wilhelma Liebknechta i Augusta Bebla. Poparcie dla niej zaczęło systematycznie 
wzrastać i w wyborach z 1877 roku była już czwartą siłą w parlamencie. Kanclerz postrzegał 
ich jako anarchistów dążących do zniszczenia państwa. Wkrótce, pod wpływem zamachów 
na życie cesarza, rząd uchwalił ustawę antysocjalistyczną obowiązującą od 1890 roku.  
W międzyczasie uchwalono także ustawy wprowadzające w życie atrakcyjny dla 
pracowników fizycznych pakiet ustaw społecznych, na który składały się: 

1. przymus ubezpieczenia od choroby, od nieszczęśliwych wypadków, od starościi 
inwalidztwa; 

2. obowiązkowy odpoczynek niedzielny; 
3. ochronę położnic; 
4. zakaz zatrudniania dzieci do lat 13. 

 Mimo tych działań, socjaldemokracja wcale nie osłabła – wręcz przeciwnie, jeszcze 
zyskała na popularności. W 1910 roku do SPD należało prawie dwa miliony członków. 
Tymczasem w 1890 roku Otto von Bismarck został zdymisjonowany przez kolejnego cesarza 
niemieckiego – Wilhelma II, który na tronie cesarskim zasiadł w 1888 roku. Według nowych 
niemieckich elit dotychczasowy kanclerz prowadził politykę zbyt zachowawczą, zaledwie 
lokalną, na skalę europejską. Tymczasem w Niemczech zaczęły dochodzić do głosu teorie  
o wielkiej roli Niemców w systemie światowym. Dotychczasowa pozycja Bismarcka zaczęła 
także ciążyć nowemu cesarzowi, który dążył do umocnienia władzy dynastii Hohenzollernów. 
Nowym kanclerzem został mianowany generał Leo von Caprivi (rządził w latach 1890-1894), 
który złagodził kulturkampf i konflikt z socjaldemokratami. Mimo sukcesów, działania te 
prowadziły do utworzenia ruchu nacjonalistycznego stawiającego interes narodu 
niemieckiego ponad interes państwa. Zaczęły narastać animozje pomiędzy junkrami, 
nacjonalistami, socjaldemokratami, mniejszościami narodowymi, katolikami, protestantami  
i burżuazją. Początek XX wieku w parlamencie był okresem narastania nastrojów 



szowinistycznych, a także dyskusji o polityce kolonialnej, zbrojeniach oraz budowie silnej 
floty. Duży wpływ na podejmowanie decyzji miał nowy cesarz, który na tle poprzedników 
wyróżniał się duża aktywnością. Zwiększono ucisk wobec socjalistów i mniejszości 
narodowych, co wkrótce spowodowało konflikty na linii Bernhard-Bulow (kanclerz) i Centrum-
Socjaldemokracja. Niemieccy nacjonaliści, dążąc do zwiększenia wpływów na arenie 
międzynarodowej, sprawnie realizowali swój plan rozwoju sił zbrojnych. Gdy książę Hollweg 
został nowym kanclerzem, skupił wokół siebie konserwatystów i członków Centrum, dzięki 
czemu przeprowadził reformę finansów, która z kolei pozwoliła w dalszym stopniu na 
finansowanie zbrojeń. W Cesarstwie dominowały tradycyjne struktury władzy, a więc dwór, 
armia  i junkrowie – choć nie była to już tak jednolita grupa, jak kiedyś. Część z nich 
skoligacona była z liberalizującymi arystokratami finansowo-przemysłowymi. Dominującym  
i już doskonale widocznym kierunkiem rozwoju cesarstwa stał się militaryzm. Rozwój 
Niemiec był tak olbrzymi niemal w każdym aspekcie, że jedyną dostrzeganą i możliwą do 
realizacji koncepcją dalszego rozwoju był imperializm. 
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Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska.  
 

 Niemiecka armia w toku działań drugiej wojny światowej na szeroką skalę korzystała, 
ze zdobyczy sprzętowych na swoich przeciwnikach. Na froncie zastosowanie znalazły 
wszelkie możliwe przejawy techniki Aliantów,  
a w niektórych rodzajach w znaczny sposób przewyższały one dokonania nazistowskiej 
myśli konstrukcyjnej. Artykuł ten w żadnym razie nie wyczerpuje zagadnienia, a jest 
zaledwie przyczynkiem do problemu. Nie sposób opisać tu wszelkich rodzajów sprzętu 
wojskowego (bo przecież zaliczamy do niego również, choćby wszystkie rodzaje 
amunicji, radiostacje, rowery jak duńskie Cykel M.1903/30, dziesiątki rodzajów bagnetów 
i wiele wiele innego sprzętu wojskowego). 
 
Anschluss Austrii.  
 
 W 1938 roku III Rzesza dokonała aneksji federalnego państwa austriackiego.  
W wyniku przyłączenia Austrii do Wielkich Niemiec, naziści przejęli znaczne ilości sprzętu 
oraz wysokie jakościowo firmy austriackie. Niemiecka armia przejęła także prawie sto 
samolotów, kilka tysięcy sztuk broni osobistej, km, dział, haubic oraz różnego rodzaju 
wozów i pojazdów wojskowych. Z Österreichisches Bundesheer (armii austriackiej) 
utworzono kilka dywizji: 
 
– 44 i 45 Dywizja Piechoty; 
– 4 Dywizja Lekka – przemianowana w 1940 roku na 9 Dywizję Pancerną; 
– 2 i 3 Dywizję Strzelców Górskich. 
 
 Ostatecznie Austriacy tworzyli bądź współtworzyli 22 dywizje oraz 12 brygad 
zapasowych. W ręce nazistów wpadł sprzęt wojskowy wyceniany ostrożnie na około 500 
mln Reichsmarek. III Rzesza przejęła zarząd nad wieloma doskonałymi technologicznie 
zakładami, na czele których wysuwał się Steyr-Daimler-Puch AG (koncern stworzony  
z połączenia Steyr Werke AG, Daimler i Puch). Produkował on początkowo nowoczesną 
broń osobistą, by później konstruować samochody. Niemiecka armia wykorzystywała 
samochód pancerny produkcji koncernu Steyra: Polizei-Panzerkampfwagen ADGZ 
(zwany też: M35 Mittlere Panzerwagen).  

 
 Był on produkowany w latach 1935-1937. Wyprodukowano wtedy ogółem 26 wozów, 
z których większa część służyła w siłach policyjnych. Po zajęciu Austrii weszły one  
w skład niemieckich sił policyjnych i SS jako PzKpfw Steyer ADGZ. Do 1941 roku 
wyprodukowano dalsze 25 samochodów pancernych. Brały one udział m.in. w ataku na 
Polskę (walki w Gdańsku), na Bałkanach i w walkach z Armią Czerwoną. Załoga 
wynosiła 6 ludzi, a maksymalna prędkość 70km/h. Wóz posiadał jedno działko 20 mm  
i trzy karabiny maszynowe MG-34 7,92mm. Ważył 12 ton przy silniku o mocy 110KM  
i zasięgu 450 kilometrów. Pancerz miał grubość dochodzącą do 11mm.  

HISTORIA 



 Niemcy wykorzystywali austriackie haubice górskie 10 cm G.H. M16, produkowane 
przez Skodawerke w Pilznie. Część tych haubic po pierwszej wojnie znalazła się  
w Austrii, część w Czechosłowacji, Włoszech i Polsce (100 mm haubica górska wz. 16). 
Austriackie trafiły do armii niemieckiej po anschlussie jako 10 cm Geb H 16(ö), po czym 
zostały przystosowane do strzelania amunicją kal. 10,5 cm, jaką posługiwały się 
niemieckie lekkie haubice polowe. Po zajęciu Czechosłowacji (10 cm Geb H 16(t))  
i Polski, a także po przejęciu włoskiego sprzętu w 1943 roku w składzie niemieckiej armii 
przybyło haubic górskich. Haubice te zostały przejęte przez Wehrmacht, a część wysłano 
do Norwegii.  
 Kolejną świetną bronią zdobytą na austriackiej armii była armata przeciwpancerna 4,7 
cm Böhler. Produkowano ją od 1935 roku na licencji w różnych krajach (Włochy, 
Holandia, Rumunia). Jej kaliber wynosił 47mm i służyła nie tylko jako działo 
przeciwpancerne, ale także jako działo wsparcia dla dywizji piechoty i wojsk 
spadochronowych. W armii niemieckiej weszła do uzbrojenia jako 4,7cm Pak. Z broni 
osobistej niemiecka armia wykorzystywała m.in. Maschinepistole 34(ö) produkowany 
przez Steyera (w niemieckiej nomenklaturze wojskowej: Steyr-Solothurn lub MP 34(ö)). 
Ten pistolet maszynowy o kalibrze 9 mm, 7,63 mm lub .45 produkowano w latach 1924-
1940.  

 
W ręce armii niemieckiej wpadły także takie typy broni jak: karabin powtarzalny  
8 mm wz.1894/95 Mannlicher i armata górska 7,5 cm Gebirgskanone M.15. Mannlichery 
ze względu na nietypowy kaliber wycofano z użytku w Wehrmachcie i przekazano 
formacjom Grenzschutzu.  
 
Aneksja Czechosłowacji.  
 
 Na mocy układu monachijskiego w ręce nazistów wpadły znaczne obszary 
Czechosłowacji (Sudety), a w wyniku kolejnych działań Czechosłowacja rozpadła się,  
w ten sposób z części kraju utworzono Pierwszą Republikę Słowacką, a reszta w końcu 
znalazła się pod protektoratem III Rzeszy lub pod okupacją polską (Zaolzie). Zajęte przez 
niemieckie siły obszary bądź co bądź małego państwa, dysponowały jednak pod 
względem technologicznym prawdziwym potencjałem, gdyż stanowiły produkcyjne 
zaplecze Imperium Austro-Węgier. Kilkadziesiąt fabryk swoim potencjałem wspierało 
wielką modernizację czechosłowackiej armii. I całe to zaplecze oraz bardzo nowoczesny 
sprzęt przejęła III Rzesza. Już przed aneksją OKW uparcie dążyło do zakupu ciężkiego 
sprzętu artyleryjskiego, podkreślając zaawansowane stadium przygotowań broni różnego 
rodzaju. Według danych wynikających z informacji przekazanych przez samego Adolfa 
Hitlera (podczas przemowy wygłoszonej w Reichstagu pod koniec kwietnia 1939 r.) 
wynika, że Niemcy przejęły: 
1582 samoloty; 
501 dział przeciwlotniczych; 
2175 różnych dział i haubic; 
785 moździerzy; 
468 wozów bojowych; 
ponad 43 tysiące karabinów maszynowych; 
ponad milion karabinów; 
114 tysięcy pistoletów; 
kilka milionów naboi; 



wiele sprzętu specjalistycznego (np. saperskiego, łącznościowego, materiałów 
wybuchowych)  
 
 Niemcy szybko docenili dwa modele czechosłowackich czołgów: LT vz. 35 i LT vz. 
38. Pierwszy z nich Niemcy ochrzcili mianem PzKpfw Pz-35(t). Był to lekki czołg, pod 
względem technologicznym znacznie przewyższający jego odpowiedniki w armii 
niemieckiej. Jego opancerzenie wynosiło od 8 do 25 mm, uzbrojony był w armatę 
produkcji Škody A-3 vz. 34 37mm oraz dwa karabiny maszynowe. Moc silnika 
wyprodukowanego przez Škode wynosiła 120 KM (wg innych źródeł: 89KM). Niemcy 
przejęli około dwustu lekkich czołgów, które następnie brały udział w walkach o Polskę. 
W 1942 roku zostały one wycofane z regularnych dywizji pancernych i przeznaczone do 
zwalczania partyzantki. Drugi z czechosłowackich czołgów otrzymał oznaczenie PzKpfw 
Pz-38(t) Ausf. A, a skonstruowany został przez zakłady Ceskomoravska Kolba Danka. 
Po zajęciu kraju, Niemcy rozpoczęli seryjną produkcję czołgu, która osiągnęła liczbę 
około sto sztuk do rozpoczęcia wojny z Polską. Te czołgi brały udział m.in. w walkach 
pod Bzurą.  

 
 Aż do 1942 roku Niemcy produkowali różne odmiany PzKpfw Pz-38(t). Czołg 
uzbrojony był w dwa karabiny maszynowe Zbrojowka Brno ZB 53 vz. 37 oraz 37 mm 
armatę produkcji Škody. Załogę stanowiło czterech ludzi. Niemcy przezbroili pojazd 
zamieniając czechosłowackie karabiny maszynowe na 2 karabiny MG37 kal. 7.92mm. 
Jego nowoczesne podwozie stało się podstawą do produkcji wielu innych odmian wozów 
(np. Marder III, Grille czy Hetzer). Do 1942 roku Niemcy w różnych wariantach 
wyprodukowali około 1400 czołgów, z których większość trafiła do jednostek 
rozpoznawczych. Zakłady Škody dostarczały także nazistom prototypy (np. Škoda T-15) 
z których większość nie wyszła poza sferę projektu. Niemcy przejęli także 
czechosłowackie tankietki Tančik vz.33, z powodzeniem sprawdzające się w boju m.in.  
w czasie walk z Węgrami w 1938 roku i potyczkami z Freikorpsem. Po zajęciu 
Czechosłowacji i przejęciu tankietek, naziści oddali je na wyposażenie tworzącej się armii 
słowackiej.  
 Niemcy przejęli także produkowane na licencji francuskie czołgi lekkie Renault FT 
M1917, a także lekkie samochody pancerne Tatra OA vz. 30. Pojazdy te były 
produkowane w zakładach Tatra Kopřivnice. Część z wyprodukowanych wozów trafiła do 
sojuszników III Rzeszy (Słowacja, Węgry, Rumunia), zaś pozostałe służyły  
w Protektoracie Czech i Moraw jako jednostki policyjne. Tatra OA vz. 30 zastąpił  
w czechosłowackiej armii Obrněný automobil OA vz.27 (Skoda PA-III) produkowany do 
1929 roku. Ciekawostką jest że wóz miał dwóch kierowców, a przednia i tylnia oś mogły 



być kierowane oddzielnie w zależności od kierunku jazdy. Kilka Vz.27 trafiło do Słowacji, 
resztę przejęli Niemcy i Rumuni. Wiadomo, że dla tego ostatniego państwa służyły 
jeszcze w 1944 roku w rejonie pól naftowych Ploesti. 
 Oprócz czołgów i wozów pancernych Niemcy przejęli jednak przede wszystkim 
doskonały arsenał czechosłowackich armat i haubic, z których wiele produkowano niemal 
do końca wojny, a większość była w użycia aż do dnia kapitulacji (przykład kilku ciężkich 
haubic 150 mm vz. 37 używanych w obronie Festung Posen). Broń ta odznaczała się 
doskonałą jakością i dbałością o wykończenie. Na początku 1941 roku wykorzystując 
podwozia francuskich Renault R-35 zabudowano prawie dwieście 47 mm dział produkcji 
Škody tworząc 4,7 cm PaK (t) auf PzKpfw 35 (f). 

 
 Podstawową bronią artyleryjską armii czechosłowackiej była 100 mm houfnice vz 
14/19. Była to zmodernizowana haubica oparta na wcześniejszym modelu wz. 14. 
Odznaczała się ona doskonałymi parametrami, a licencja na jej produkcję została 
sprzedana do wielu krajów (np. Polski jako 100 mm haubica wz. 1914/1919, Włochy 
obice da 100/24). W czasie II wojny światowej Niemcy od zajętych krajów przejęli wielkie 
ilości tej broni. Od razu także weszła ona do wyposażenia niemieckiej armii.  
 Innymi haubicami przejętymi przez siły niemieckie były działa 150 mm. Haubice vz. 
14 i vz. 14/16 zostały przejęty przez armię włoska i używano ich jeszcze w 1940 roku. 15 
cm hrubá houfnice vz. 25 jako 15 cm schwere Feldhaubitze 25(t) na wyposażeniu 
Wehrmachtu służyła do 1942 roku. Haubice wz.37 służyły zaś jako 15 cm s.F.H.37(t)  
i w drugiej połowie wojny zostały przekazane sojusznikom Rzeszy w Jugosławii  
i Słowacji.  
 Armata 37 Panzerabwehrkannone 38 (t), czyli Škoda A7 na początku wojny 
znajdowała się na podstawowym wyposażeniu armii niemieckiej, Później jej pociski 
dysponowały zbyt małą siłą rażenia by przebijać pancerze wozów bojowych.  



 
  
Niemcy przejęli także cały zasób ciężkich dział. Działa przeciwpancerne KPUV vz. 36  
o kalibrze 47 mm, stanowiące wyposażenie czechosłowackich fortyfikacji przeniesiono na 
Linie Zygfryda i Wał Atlantycki. Ich zasięg wynosił prawie sześć kilometrów. Na 
wyposażeniu niemieckiej armii znalazły się także ciężkie moździerze 22 cm Moždíř vz. 28 
o kalibrze 220 mm oraz działa oblężnicze Škoda 149 mm Model 1928 (15 cm Kanone 
403(j)), które umieszczono w Norwegii jako artylerię nadbrzeżną. Dodatkowo Niemcy 
zajęli ponad 500 ciągników i traktorów artyleryjskich oraz 1600 ciężarówek Praga RV, 
przygotowanych do transportowania artylerii.  
 Główna broń osobista czechosłowackiej piechoty karabin model 24, który posiadał 
zbliżoną konstrukcję do Mausera oraz ten sam kaliber wszedł do podstawowego 
uzbrojenia niemieckiej piechoty. KB-16/33 trafił na uzbrojenie niemieckich oddziałów 
górskich. Pistolet 7,65 mm vz. 1927 produkowany był w Pradze na potrzeby niemieckiej 
armii przez cały okres wojny. Podobnie jak pistolet 9 mm wz. 1938, którego na uzbrojenie 
przejęło Luftwaffe.  
 Czeskie zakłady przez całą II wojnę światową produkowały na rzecz nazistów także 
inne rodzaje broni osobistej, m.in.: pistolet maszynowy 9 mm ZK 383 oparty na amunicji 
Parabellum. Broń tą produkowano w Brnie. Trafiała do jednostek Waffen-SS na froncie 
wschodnim. Eksportowano ją także do Bułgarii i Brazylii. Posługiwała się nią także 
czeska policja.  
 Czesi produkowali także doskonałe lkmy, rkmy i ckmy. Do tej pierwszej zaliczyć 
trzeba 7,92 mm wz.1923 Praha. LK wz. 26 produkowany w Brnie stał się wzorem dla 
produkowanych w Wielkiej Brytanii Brenów. Do drugiej świetny 7,92 mm Lehky Kulmet 
ZB vzor 30, eksportowany m.in. do Chin. Do ostatniej grupy zaliczyć trzeba taśmowy 
7,92 mm wz.1937 ZB-53. Wszystkie typy tej broni były z powodzeniem wprowadzone do 
służby w armii niemieckiej.  
 Niemcy przejęli także lotnictwo wojskowe armii czechosłowackiej. Czesi dysponowali 
prawie 150 bombowcami Aero-Bloch MB 200, a także kilkudziesięcioma dwupłatowymi 
A-10 oraz maszynami SB-2 i B-71. Lotnictwo myśliwskie tworzyło ponad trzysta łatwych 
w pilotażu, choć przestarzałych dwupłatowych samolotów Avia B-534. Część 
czechosłowackich lotników trafiła do Polski, gdzie wzięła udział w obronie sąsiada  
z północy. Samoloty czechosłowackie, jako w większości przestarzałej konstrukcji, 



spełniały marginalną rolę w planach III Rzeszy. Część trafiła do Słowacji. W armii 
niemieckiej służyły w celach szkoleniowych oraz rozpoznawczych.  
 To krótkie przedstawianie w żaden sposób nie wyczerpuje mnogości różnych 
rodzajów broni przejętej od Czechosłowacji przez nazistów. Armia niemiecka została 
małym kosztem wzmocniona ogromnym potencjałem jaki tkwił w armii i przemyśle 
Czechosłowacji.  
 
Polska.  
 
Trwająca ponad miesiąc kampania wrześniowa pokazała potencjał tkwiący  
w niemieckiej armii. Nie przeszkodziło to jednak przejąć im sprzętów pokonanej polskiej 
armii. Wiele typów polskiej broni było przestarzałymi konstrukcjami. Wiele też jednak 
znalazło uznanie w niemieckiej armii i było używanych z powodzeniem aż do końca 
wojny.  

 
Pistolet 9mm wz. 35 “Vis” którym posługiwali się podoficerowie oraz oficerowie Wojska 
Polskiego, a także policja II Rzeczypospolitej, był przystosowany do amunicjo 9 mm 
Parabellum. Niemcy wyprodukowali ponad dwieście tysięcy dalszych sztuk tej broni, 
m.in. w zakładach Steyera w Austrii jako 9mm Pistole 35(p). Niemcy cenili prostotę  
i niezawodność konstrukcji wymyślonej przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego 
koontynując produkcję aż do 1944. Ze względu na olbrzymią różnorodność stosowanych 
przez Wojsko Polskie typów karabinów i karabinków, część ze względu na przestarzałą 
konstrukcję została przez Niemców zezłomowana. Polska armia dysponowała 
Mannlicherami, pamiętającymi pierwszą wojnę karabinkami Berthier i Lebel. W Polsce 
produkowano także duże ilości Mauserów przejętych przez Niemców  
i przekazanych służbom tyłowym oraz formacjom ochotniczym. Produkowany  
w Radomiu karabin samopowtarzalny 7,92mm wz. 38M, którego stworzono zaledwie 
kilkaset sztuk, trafił na wyposażenie wojsk niemieckich.  
 Polacy używali także starego typu lkm: 7,92mm wz. 08/15 “Maxim” produkcji 
niemieckiej. RKM-y 7,92mm wz. 28 “Browning” produkowane przez Państwowa Fabrykę 
Karabinów, a przejęte przez siły niemieckie, weszły do uzbrojenia jako IMG 25(p). Armia 
niemiecka przejęła także ciężkie karabiny maszynowe: Ckm 7,92 mm wz. 30 “Browning” 
oraz Ckm 7,92mm wz. 14 i wz. 25 “Hotchkiss”.  
 Naziści zdobyli także pewną ilość bardzo dobrego karabinu ppanc 7,92 mm wz. 35 
“Kb.Ur.”. W niemieckiej nomenklaturze wojskowej otrzymał on kryptonim PzB 35(p). 
Wkrótce jednak Niemcy, gdy zaczęli produkować własne karabiny przeciwpancerne. PzB 
35(p), zostały sprzedane armii włoskiej, gdzie służyły jako ucile controcarro 35(P). Polska 
artyleria podobnie jak inne formacje była różnorodną mieszanką wszelakiego sprzętu. 
Część była nowoczesna i dorównująca armatom niemieckim i czechosłowackim. Polska 
armia dysponowała około 1200 (inne źródła mówią o liczbie poniżej tysiąca) francuskich 
moździerzy 81 mm Stokes-Brandt, w różnych odmianach, które wkrótce trafiły także do 



jednostek niemieckich. Czeskie haubice 100 mm wz. 1914/1919, przejęte na wojsku 
polskim w armii niemieckiej brały udział podczas wojny we Francji (10cm LeFH 14/19). 
Później większość tych haubic trafiła albo do Włoch, albo stanowiła zaporę artyleryjska 
na wybrzeżach Francji. Przejęto także produkowane w Starachowicach na licencji 
francuskiej haubice wz. 1917155mm (15.5cm K 416(f)). Armata przeciwpancerna 
szwedzkiej firmy Bofors 37 mm, o ile na początku wojny stanowiła poważne zagrożenie 
dla jednostek pancernych to wraz z zakończeniem kampanii wrześniowej i pojawieniem 
się mocniej opancerzonych wozów pancernych straciła na znaczeniu. Niemcy używali ich  
w jednostkach tyłowych.  
 Armata polowa 75mm wz. 1897 Schneider (bohaterka słynnej afery Dreyvusa), jako 
niezwykle uniwersalna broń służyła w wielu armiach świata. W polskiej armii stanowiła 
najpoważniejszą liczebnie armatę polową. Niemcy używali jej jako 7,5 cm Feldkanone 
231(f), a także po umieszczeniu na lawecie jako dział przeciwpancernych – 7,5 cm PaK 
97/38. Niemcy wciągnęli także do swojej służby drugi, powszechny rodzaj armat 
polowych armii polskiej. Mowa o rosyjskiej 75 mm wz.1902/1926 zwanej popularnie 
prawosławna. W niemieckiej armii służyły jako 7,5 cm FK 02/26 (p) i uzbrojono w nie 
pociągi pancerne.  
 Niemcy używali także charakterystycznych armat dotychczas wchodzących  
w skład polskich sił zbrojnych. Bateria Laskowskiego, czyli bateria nadbrzeżna 152,4mm 
wz. 30 Bofors po naprawie uszkodzeń z września 1939 skutecznie służyła Niemcom 
podczas walk w 1945 roku. Polska armia dysponowała także kilkuset ciągnikami 
artyleryjskimi. Główną ich liczbę stanowiły polskie konstrukcje. Niemcy przejęli przede 
wszystkim C7P – który po wojnie służył do odśnieżania 
i ściągania uszkodzonych czołgów, a także C4P oraz C2P. Także armata przeciwlotnicza 
Bofors 40 mm z wyposażenia polskiego wojska znalazła zastosowanie w niemieckiej 
armii.  
 Jeśli chodzi o polskie lotnictwo wykorzystywane po kampanii wrześniowej to służyło 
one głównie w celach szkoleniowych (PZL P 7a). W armii rumuńskiej wykorzystywano 
średnie bombowce PZL.37 Łoś. Także polska marynarka nie wsparła znacznie 
niemieckich sił. Stawiacz min ORP Gryf, zatopiony 3 września służył za cel artyleryjski, 
ORP Wicher mimo prób ze strony Niemców nigdy nie dołączył do Krigsmarine. Tylko 
minowce: ORP Żuraw jako Oxhöft, ORP Rybitwa jako Rixhöft oraz ORP Czajka jako 
Westerplatte służyły w niemieckiej marynarce.  
Polska dysponowała jedną z największych w swoich czasach ilości wozów pancernych. 
Zawdzięczała to olbrzymiej ilości tankietek. W polskiej armii roku 1939 tankietki spełniały 
role wozów rozpoznawczych oraz wsparcia. TK-3 i TKS oparte na konstrukcji brytyjskiej 
tankietki Carden Loyda wyprodukowane w różnych wersjach w liczbie prawie sześciuset 
egzemplarzy. Po wojnie część trafiła, przezbrojona, na wyposażenie Wehrmachtu jako 
PzKpfw TK(p) i była używana do zwalczania partyzantki oraz jako ciągniki artyleryjskie. 
Pewna ilość została sprzedana Ustaszom. Używały ich także jednostki Luftwaffe do 
ochrony lotnisk.  

 



 Polska armia dysponowała także pokaźna liczbą czołgów lekkich. Najwięcej było 
czołgów polskiej konstrukcji 7TP. Niemcy przejęli zaledwie kilkanaście sprawnych 
siedmiotonowych czołgów, które otrzymały oznaczenie: Pzkpfw 731 (p) 7TP i służyły  
w wojskach okupacyjnych. Resztę polskiego zaplecza czołgów lekkich stanowiły 
zagraniczne konstrukcje. Angielski Vickers Mk. E nie był używany przez Niemców,  
a francuski Renault R-35 (najliczniejszy czołg francuskiej armii) został wykorzystany 
przez Niemców podczas planowania inwazji na Francję.  
 Polskie wojsko dysponowało także prawie setką samochodów pancernych. 
Samochody pancerne wz.29 i wz. 34 po wojnie zostały przez Niemców uznane za 
niespełniające wymagań współczesnego pola walki i przekazane siłom policji  
i bezpieczeństwa.  
 Niemcy przejęli także wiele innych typów broni używanych dotychczas przez polska 
armie. Pełniły one jednakże marginalną lub żadną rolę w niemieckich planach wojennych. 
Niemcy przejęli liczne zakłady przemysłowe zdolne do produkcji zaawansowanego 
sprzętu wojskowego. Zakłady zgromadzone w Centralnym Okręgu Przemysłowym, 
zakłady URSUSA, zakłady w Mielcu, Dębicy czy w Radomiu to tylko niektóre przykłady 
polskich zakładów przemysłowych, których zasób został przejęty przez nazistów  
i wykorzystywany w czasie II wojny światowej.  
 
Dania.  
 
 9 kwietnia 1940 roku w ramach operacji Weserübung-Süd wojska niemieckie zajęły 
terytorium Danii w ciągu jednodniowej kampanii. Armia duńska została rozbrojona  
w przeciągu kilku dni w niemieckiej Operacji Safari. Wojska Danii na początku wojny 
liczyły 2 dywizje piechoty, 35 okrętów wojennych i 8 eskadr lotniczych. 29 sierpnia 1943 
roku duńskie siły zbrojne, które Niemcy utrzymywali w okrojonym składzie zostały 
rozwiązane, a część sprzętu i okrętów wojennych Duńczycy zniszczyli lub zatopili. 
Niemcy przejęli m.in. fabrykę amunicji Hżrens Ammunitionsarsenal w Kopenhadze.  
 Duńczycy jako broni osobistej używali m.in. 9 mm wz. 1935 FN Browning HP oraz 
duńskie rkmy 8 mm Madsen Let Maschingevaer. Niemiecka armia w której Browningi 
były w powszechnym użyciu jako Pistole 640(b) trafił do użytku albo niemieckiej armii 
albo do kolaborantów (np. Korpus HIPO). Piechota duńska używała dział piechoty 20 mm 
maskinkanon M. 1938 (Madsen), rodzimej konstrukcji produkowanych w DISA i również 
przejętych przez wojska niemieckie. Także broń podręczna w dużej części była 
wytworem duńskiego przemysłu. Karabin wyborowy 8 mm Finskydningsgevćr M. 1928 w 
niemieckiej armii służył jako 8 mm Scharfschütsen-Gewehr 312 (d), karabinek 
powtarzalny 8 mm Ingeniřrkarabin M. 1889, jako 8 mm Karabiner 506/3 (d), liczne 
rodzaje granatów dymnych, ćwiczebnych, łzawiących i ręcznych jak np. zaczepny 
Hĺndbombe M. 1923 (Handgranate 342 (d)).  
 Duńskie pancerniki obrony wybrzeża, zostało po samozatopieniu przez załogi 
duńskie naprawione i służyły jako okręty szkoleniowe – Peder Skram jako Adler,  
a Niels Juel jako Nordland. Niemcy przejęli także kilka torpedowców typu Dragen.  
W momencie ataku wysadzono 29 okrętów, 14 wpadło w niemieckie ręce, a część 
uciekła do Szwecji. Niemiecka armia przejęła również dużą ilość baterii nadbrzeżnych. 
Znaczna część duńskiego lotnictwa została zniszczona jeszcze na ziemi, a ocalałe 
maszyny po rozbrojeniu armii duńskiej trafiły na wyposażenie Luftwaffe.  



 
 Wojska lądowe Danii dysponowały amerykańskimi armatami przeciwpancernymi 37 
mm M3 Boforsa. Duńskie wojska miały również do dyspozycji armaty: 75 mm feltkanon 
h.S.K. M. 1902, 10˝ cm feltkanon L/48 F.K.N. M. 1930, 10˝ cm feltkanon L/48 F.K.N. M. 
1930 oraz haubice 150 mm produkcji Boforsa i Schneidera. Większość tych sił była 
zmotoryzowana, a jako ciągników używano Fordów Thames Model 1939 oraz duńskich 
ciągników artyleryjskich Artilleritraktor Triangel-Kornbeck produkowanych w De Forenede 
Automobilfabriker A/S w Odense. Po zajęciu kraju przez Niemcy, nadal znajdowały się 
one na wyposażeniu duńskich sił zbrojnych, a po ich rozwiązaniu zostały przejęte przez 
Niemców.  
 Siły obrony przeciwlotniczej dysponowały natomiast działami 75 mm L/30 
luftvćrnskanon M. 1914/16, 20 mm luftvćrnskanon M. 1933 oraz wersjami tych broni 
odpowiednio z 32 i 38 roku. Działa te zostały przejęte prze niemiecką obronę 
przeciwlotniczą, stacjonującą w Danii.  
 
Norwegia.  
 
 W wyniku inwazji z kwietnia 1940 roku Norwegia stała się kolejnym państwem 
podbitym przez Niemców. Wojska norweskie nie przedstawiały wysokiej wartości 
bojowej. Armia Norwegii była słabo wyekwipowana, wyszkolona i z niewielkimi rezerwami 
mobilizacyjnymi. Tworzyło ją zaledwie sześć dywizji piechoty wspartych oddziałami 
inżynieryjnymi i przeciwlotniczymi oraz korpusami medycznymi, uzbrojenia  
i zaopatrzenia. Nie dysponowała ona bronią pancerną i przeciwpancerną. Lotnictwo 
posiadało zaledwie ponad 80, w większości starymi samolotami, a obrona 
przeciwlotnicza składała się z 1 pułku. Przemysł zbrojeniowy w krainie fiordów nie był 
rozbudowany, istniało kilka fabryk amunicji jak np. Raufoss Ammunisjonsfabrikk, czy 
fabryka Kongsberg Vĺpenfabrikk produkująca na licencji amerykańskiej, norweską wersję 
Coltów. Strategiczne zakłady Norsk Hydro w czasie wojny produkowały działa na rzecz III 
Rzeszy.  
 Jedną z podstawowych broni osobistych armii norweskiej był Mo 1912 na licencji 
amerykańskiego 11,43 mm M1911. Niemcy używali w czasie wojny zdobycznych Coltów 
norweskich i amerykańskich. Produkowano także w dużej ilości 11,25 mm Automatisk 
pistol M/1914. Colt ten w czasie okupacji niemieckiej został wyprodukowany w liczbie 
8300 egzemplarzy. W armii niemieckiej służyły one jako 11,25 mm Pistole 657 (n).  



 
 Armia norweska dysponowała także starymi typami broni, jak belgijskie rewolwery 7,5 
mm Selvspennende revolver M/1893 czyli popularne Naganty pamiętające jeszcze XIX 
wiek. Przeszły one na służbę niemiecką jako 7,5 mm Revolver 610 (n) obsługiwane przez 
amunicję 7,5 mm Revolverpatrone 252 (n). Większość norweskich żołnierzy w czasie 
walk z Niemcami dysponowała wielką różnorodnością starych broni z których kilkanaście 
miało norweskie konstrukcje. Niemcy przejęli wiele z tych broni nadając im m.in. takie 
kryptonimy: 
 
-12 mm Karabiner 504 (n) – karabin piechoty Lund 12 mm Kammerladningsgevćr 
M/1849/55, 
– 10,15 mm Gewehr 351 (n) – karabin Jarmann 10,15 mm Gevćr M/1884, 
– 6,5 mm Karabiner 413 (n) – karabin powtarzalny 6,5 mm M/1904. 
 
Są to tylko niektóre z licznego i różnorodnego sprzętu broni strzeleckiej jaką dysponowali 
żołnierze norwescy, a przejęli Niemcy.  
 Artyleria i działa przeciwlotnicze również nie stanowiły jednej grupy. Wojska 
norweskie dysponowały wieloma rodzajami broni artyleryjskiej, choć jakościowo  
i ilościowo stała ona na niskim poziomie. Kilka rodzajów armat powstało  
w norweskich zakładach. Niemcy większość z nich wykorzystywali na terenie Norwegii. 
Należały do nich m.in. działa górskie 7,5 cm Berghaubits L/20,5 M/39, armaty 
przeciwlotnicze 7,5 cm Luftvernkanon L/45 M/32, czy haubice polowe 12 cm Felthaubits 
L/20 M/32, w niemieckiej armii służące jako 12 cm le.F.H. 376 (n)  
 Norweskie lotnictwo przed wojną zakupiło Curtissy P-36 Mohawk, produkcji USA. 12 
pierwszych maszyn z których większość nie zdążyła zostać zmontowana zajęli Niemcy. 
Część przekazali lotnictwu Finlandii. Wiele z latającego sprzętu na służbie norweskiego 
lotnictwa były to samoloty niemieckiej produkcji (Junkersy Ju, Dorniery Do) które po 
prostu zostały włączone w niemieckie lotnictwo.  
 Norweskie siły morskie w dużej części zostały zatopione lub uszkodzone przez 
wojska niemieckie. Dwa ze starych pancerników obrony wybrzeża typu Harald Haarfagre, 
zostały przejęte przez nazistów. Oba przemianowano na okręty obrony przeciwlotniczej 
(Nymphe i Thetis). Kriegsmarine przejęło także kilka torpedowców typu Sleipner i Daug, 
stawiaczy min, trałowców oraz okrętów podwodnych. Wiele norweskim jednostkom udało 
się uciec, a kilka zostało zatopionych przez własne załogi. Nadbrzeżne fortyfikacje, 
wyrzutnie torped i baterie zostały przejęte przez Niemców choć nie przedstawiały sobą 
większej wartości bojowej.  



 Niemcy przejęli także sprzęt Korpusu Ekspedycyjnego, złożonego z wojsk brytyjskich, 
francuskich i polskich. Warto tutaj wspomnieć, że niemieckie siły okupacyjne, które 
stacjonowały w Norwegii w czasie całej Drugiej Wojny Światowej, były jakoby 
śmietniskiem niemieckiej armii. Przesyłano tu wszystkie niestandardowe rodzaje broni 
jakie tylko udało się przejąć na wrogu. 
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Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska.  

 Po pokonaniu Polski, Danii i Norwegii oraz zajęciu Austrii i Czechosłowacji, wzrok 
Imperium III Rzeszy skupił się na zachodzie. Potężna machina wojenna  
w 1940 roku uderzyła na Belgię, Holandię i Francję, pokonując i zajmując te kraje  
w przeciągu niecałych dwóch miesięcy.  

 
Belgia.  

 Belgijskie siły zbrojne w przededniu wybuchu wojny, w wyniku powszechnej 
mobilizacji liczyły ponad 600 tysięcy ludzi w służbie czynnej. Armia ta miała charakter 
milicyjny i mimo prób zatrzymania niemieckiej nawałnicy, słabości na poziome doktryny 
wojskowej spowodowały szybki upadek Belgii. Część oddziałów armii belgijskich, dzięki 
dobrze zorganizowanego oporowi wspartemu silną artylerią, stawiała skuteczny opór 
nazistom, jednak w ogólnym rozrachunku Belgia nie stanowiła dla Niemców wielkiej 
przeszkody. Dodatkowo na przeszkodzie stały wzajemne antagonizmy pomiędzy 
popierającymi Francuzów Walonami a przeciwnymi im Flamandami; część oddziałów 
złożonych z tych ostatnich nie stawiła w ogóle oporu wojskom niemieckim.  

 Belgijska doktryna wojenna zakładając wybuch wojny niemiecko-belgijskiej opierała 
się na obronie państwa na linii gęstych lasów gór granicznych z Niemcami. Cechą armii 
belgijskiej było duże zmotoryzowanie jednostek wojskowych oraz dobrej jakości sprzęt 
rodzimej produkcji. Mankamentem technicznym sił zbrojnych Belgii był natomiast brak sił 
pancernych i słabe lotnictwo.  

 Na broń osobistą armii belgijskiej składały się głównie karabiny, pistolety  
i karabiny maszynowe typu Browning w różnych kalibrach. Belgowie dysponowali także 



bronią niemiecką oraz rodzimymi konstrukcjami jak Carabine de 7,65 mm Mle 1916, na 
niemieckiej służbie jako 7,65 mm Karabiner 453 (b) i karabiny Fusil de 7,65 mm Mle 
1935, czyli 7,65 mm Gewehr 262 (b). Pistolety samopowtarzalne takie jak Browning 
M1910/22 (Pistole 626(b)), czy Browning Hp (Pistole 640 (b), produkowane w belgijskich 
zakładach również szybko zostały przejęte na wyposażenie armii niemieckiej i jednostek 
Waffen SS.  

 Główną bronią belgijskiej artylerii były działa przeciwpancerne 47 mm C.47 FRC 
Mle.31, których do końca wojny wyprodukowano prawie 750 sztuk. Wiele ze sprzętu 
artyleryjskiego Belgowie otrzymali po I wojnie światowej w ramach reparacji wojennych 
od Niemiec. Część z tego sprzętu Niemcy przejęli z powrotem, a później wcielili do swojej 
armii, tak jak działa polowe 10,5 cm leFH 327 (b). Na usługi niemieckiej machiny 
wojennej przejęto też m.in. ciężkie armaty polowe Canon lourde de 120 mm FRC Mle 
1931, których do czasu wojny zbudowano 24, a w niemieckiej armii służyły jako 12 cm K 
370 (b).  

 Niemcy przejęli także wielkokalibrowe działa kolejowe 170 mm, 280 mm oraz 305 
mm. Niemcy zajęli wiele dział i armat fortecznych (w większości belgijskiej produkcji), 
które posłużyły im później do obrony przed natarciami aliantów  
w drugiej połowie wojny.  

 Większość belgijskiej artylerii przeciwlotniczej została zniszczona przez nacierające 
wojska niemieckie. Wyprodukowane przez Fonderie Royale des Canons z siedzibą  
w Liege, na podstawie niemieckich dział przeciwlotniczych kalibru 88 mm, działa Canon 
anti-aérien de 75 mm FRC Mle 1927 służyły w niemieckiej armii jako 7,5 cm Flak (b). 
Zakłady Fabrique Nationale d’Armes de Guerre w Herstal produkowały na licencji 
szwedzkiej Canon anti-aérien de 40 mm FN Mle 1935, które u nazistów otrzymały 
kryptonim 4 cm Flak 28.  

 

 Koszty utrzymania dywizji pancernych były zbyt wielkie, by państwo pokroju Belgii 
mogło je utrzymywać. Dlatego też belgijskie dowództwo naczelne postanowiło 
wprowadzić do swojej armii działa samobieżne w charakterze niszczycieli czołgów, co 
jednocześnie podkreślało defensywny charakter armii. Podstawowym działem dla 
niszczycieli obwołano działo przeciwpancerne 47 mm C.47 FRC Mle.31. Jako podstawę 
służyły zaś produkowane na licencji brytyjskiej gąsienicowe pojazdy ciężarowe Vickers 
Tractor-Truck. Do wybuchu wojny Belgowie wyprodukowali bądź też zakupili około 
dwustu takich pojazdów, które stały się bazą do stworzenia dział samobieżnych.  
W belgijskiej nomenklaturze wojskowej otrzymały one kryptonim T.13.  



 

 Pierwszymi pojazdami na T.13 były dodatkowo opancerzone w składane płyty 
pancerne Chasseur de Chars VCL T.13B1. Po pozytywnych recenzjach stworzone 
dalsze kilkanaście podobnych pojazdów o kryptonimie Chasseur de Chars VCL T.13B2. 
Ostatnia wersja tego niszczyciela (wyprodukowano do inwazji nazistów około 190 sztuk) 
nosiła nazwę Chasseur de Chars VCL T.13B3 i w znacznej mierze różniła się od 
dotychczasowej produkcji. Skonstruowano go na bazie lekkiego ciągnika Dragon Light 
Tractor  Mk.IIB. W czasie kampanii niemiecko-belgijskiej w armii Belgów służyło około 
250 sztuk tych pojazdów przydzielonych do dywizji piechoty i poszczególnych fortów. 
Większość z nich utracono już w pierwszym tygodniu walk. Przejęte pojazdy służyły 
Niemcom jako pojazdy żandarmerii i wsparcia dla policji jako 
Selbstfahrlafettenausfurengen CL 801 (b). Oprócz rodzimej konstrukcji w armii belgijskiej 
służyły także brytyjskie Vickers Carden Loyd M 1934, francuskie wozy opancerzone 
Renault UE, lekkie francuskie czołgi AMC 1935 oraz czołgi kawaleryjskie ACG1. 
Większość z tych pojazdów została zniszczona przez armię niemiecką.  

 Lotnictwo belgijskie składało się z trzech pułków: rozpoznawczego, myśliwskiego  
i obserwacyjnego i złożone było z około 180 maszyn. Hawker Hurricane w liczbie 
czterech egzemplarzy zostały przejęte przez Belgów od sił brytyjskich. Reszta lotnictwa 
belgijskiego była zapóźniona pod względem technologicznym. W skład powietrznych sił 
zbrojnych Belgii wchodziły m.in. produkowane w Société Anonyme Belge Avions Fairey 
w Gosselies samoloty bombowe Fairey „Fox” II i Stampe-Vertongen SV.10, myśliwskie 
Fairey “Firefly” w różnych wersjach, czy Renard. Niemal wszystkie samoloty belgijskich 
sił powietrznych zostały zniszczone, czy to na ziemi czy w powietrzu.  

 Niemieckie siły przejęły także szczupłe siły morskie Belgii. Okręt dozorowy (służący 
głównie do nadzorowania rybołówstwa) Zinnia, został przejęty przez wojska niemieckie  
i stał się okrętem szkoleniowym Barbara. Znajdujący się jeszcze na pochylni Artevelde, 
został dokończony i służył Niemcom pod postacią kanonierki K4 o nazwie Lorelei.  

 Naziści zajęli  także tradycyjnie wielkie ilości innego sprzętu, jak np. belgijskie 
radiostacje w tym opracowane przez Société Belge Radio- Electrique w Brukseli ERM 36, 
które Niemcom służyły jako Funkgerät 265 (b). Miny belgijskiej produkcji np. odpalana 
zdalnie Mine antichar ŕ mise ŕ feu électrique w niemieckiej armii używana była jako 



Strassenmine 430 (b). Przejęto także duże ilości amunicji i zaawansowane 
technologiczne zakłady przemysłowe zdolne do produkcji wojennej.  

Holandia.  

 Należy na początku podkreślić, że oprócz wojsk zgromadzonych na terenie kraju, 
znaczne siły holenderskie stacjonowały także w Holenderskich Indiach Wschodnich. 
Holenderska flota liczyła około 41 jednostek w tym 10 niszczycieli. Znaczna jej część 
stacjonowała w Azji. Lotnictwo składało się z ponad siedemdziesięciu nowoczesnych 
samolotów, lotnictwa morskiego oraz kilkudziesięciu starszych konstrukcji. Armia lądowa 
liczyła około trzystu tysięcy żołnierzy, słabo wyszkolonych i dowodzonych, bez 
należytych planów strategicznych i wyszkolenia taktycznego. Armia holenderska 
skapitulowała 15 maja.  

 Siły pancerne armii holenderskiej praktycznie nie istniały. W ich skład wchodziło kilka 
tankietek Carden-Loyd Mk IV oraz Renault FT w liczbie najprawdopodobniej jednej 
sztuki. Odrobinę lepiej wyglądała sprawa wozów opancerzonych. Armia holenderska 
dysponowała około trzydziestoma samochodami pancernymi. Pantserwagen M.36 
powstał na bazie szwedzkich Pansarbil Landsverk L- 181. Do Holandii dostarczono ich 
12 sztuk, a przejęte przez Niemców otrzymały nazwę: Panzerspähwagen L 202 (h). 
Holendrzy dysponowali także dwunastoma sztukami Landsverk L- 180 oraz DAF PT3. 
Ten ostatni był produkowany w holenderskich zakładach Van Doorne 
Aanhangwagenfabriek N.V, a po zajęciu kraju przez nazistów, którzy przejęli kilka z tych 
wozów, trafił on na wyposażenie niemieckiej policji, jako Panzerspähwagen DAF 201 (h)  
i używany był do prowadzenia działań antypartyzanckich.  

 

 Na wyposażeniu holenderskiej armii znajdowało się także kilkaset dział  
i karabinów przeciwpancernych. Produkowany w Szwajcarii karabin przeciwpancerny 
S18-1000 trafił do holenderskiej armii w 1940 roku, a zdobyte egzemplarze służyły 
Niemcom jako 2 cm Panzerbüsche 785 (h). Austriackie działa przeciwpancerne Böhler 
4,7 cm, w armii holenderskiej otrzymały kryptonim Kanon van 4,7. Egzemplarze zdobyte 
przez Niemców natomiast zostały nazwane: 4,7 cm Böhler 187(h).  

 Haubice i artyleria polowa armii holenderskiej nie przedstawiały sobą wysokiej 
wartości. Ich liczba oscylowała w granicach ponad 650 sztuk. Wiele z typów dział 
polowych stanowiły produkcje niemieckie (Krupp, w tym działa nadbrzeżne). Reszta była 
konstrukcjami brytyjskimi i szwedzkimi. Armata polowa Stuk van 10 Veld, produkowana 
również na licencji w Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen A/D w Hemburgu, była 
holenderską wersją ciężkiej armaty polowej 105 mm szwedzkiego Boforsa. Sztuki 
przejęte prze Niemców otrzymały oznaczenia: 10,5 cm K 334 (h) dla dział produkcji 



holenderskiej oraz 10,5 cm K 335 (h) dla dział importowanych ze Szwecji. Haubica 
polowa Houwitser van 12 cm Lang 14, również opracowana w zakładach Boforsa, służyła 
później Niemcom jako 12 cm Lech 373 (h), z kolei Houwitser van 15 cm Lang 15 
produkcji Vickersa- Armstronga służyła nazistom, pod nazwą: 15,2 cm sFH 407 (h).  

W skład naziemnej artylerii przeciwlotniczej wchodziło kilkadziesiąt dział Vickers kal. 76,2 
mm i Boforsów kal. 40 mm. Działa które przetrwały działania wojenne trafiły oczywiście 
do niemieckich sił obrony przeciwlotniczej. W armii holenderskiej otrzymywały one 
kryptonimy: Kanon van…  

 Broń osobista holenderskich żołnierzy była w wielu przypadkach przestarzała. 
Głównym pistoletem osobistym na uzbrojeniu armii holenderskiej był Het pistool M.25 No. 
2, produkowany najpierw w Belgii, a później już na terenie Holandii. Do czasu wybuchu 
wojny z Niemcami, liczba wyprodukowanych egzemplarzy tej broni oscylowała  
w granicach 60 tysięcy. Niemcy w swojej armii, używali ich jako 9 mm Pistol 641 (h),  
z amunicją opatrzoną kryptonimem 9 mm Pistolen-Patrone 400 (h). Rewolwery De 
revolver M.73, produkowane i zaprojektowane w Holandii, po rozpoczęciu walk stały się 
uzbrojeniem żołnierzy w fortach i w służbie tyłowej. W dwóch wersjach wyprodukowano 
ich ponad 20 tysięcy, a przejęte przez Niemców dostały oznaczenie 9,4 mm Revolver 
643 (h). Karabinek De karabijn No. 3 którego liczba w dniu wybuchu wojny w armii 
wynosiła prawie 65 tysięcy był bronią w dwóch wersjach, oryginalnej austrowęgierskiej 
oraz zmodyfikowanej już w Holandii. Zdobyte na Holendrach karabinki służyły Niemcom 
jako 6,5 mm Karabiner 413 (h). Drugim powszechnym karabinkiem w armii holenderskiej 
był De karabijn No. 5.  

 Podstawowym karabinem armii holenderskiej był Het geweer M.95 (Mannlicher). 
Występował on w dwóch wersjach, z czego jedna była przystosowana do strzelania  
z wnętrza okopu. Pierwsza z wersji otrzymała w niemieckiej armii znak 6,5 mm Gewehr 
211 (h), natomiast wersja okopowa 6,5 mm Graben Gewehr 212 (h). Holendrzy 
produkowali w Hembergu na licencji Lewisa ręczny karabin maszynowy De lichte 
mitrailleur M.20 (6,5 mm leMG 100 (h)). Działania piechoty wspierały zaś francuskie 
moździerze Mortier van 8 o kalibrze 84 mm. W armii niemieckiej przyjęły nazwę 8,14 cm 
GrW 286 (h). Holendrzy używali także kilku typów niemieckiej broni osobistej.  

 

 Siły morskie armii holenderskiej, podobnie jak cała armia holenderska nie stanowiła 
dla Niemców równorzędnego przeciwnika. Należy jednak podkreślić, że większość sił 



morskich Holandii stacjonowało w Azji, gdzie odegrała znaczącą rolę w pierwszej fazie 
wojny. Niemieckie lotnictwo w ciągu pięciu dni zatopiła kilka holenderskich jednostek  
w tym jednego niszczyciela i kanonierki. Niemiecka armia przejęła 3 okręty podwodne: 
O8 (w Niemczech jako UD1), O11 (złomowany), O12 (UD2). O25, O26, O27 zostały  
w stanie niegotowym lub uszkodzonym naprawione przez Niemców i weszły do służby: 
UD3, UD4, UD5. Niemiecka marynarka przejęła także np. trałowce typu Jan van Amstel, 
które służyły jako M553, M551 i M552. Oprócz wyżej wymienionych Kriegsmarine zajęło 
wiele starszych typów okrętów i statków, a także liczną flotę małych statków. Stare 
pancerniki Vlieerede i Ijuminden oraz krążownik Gelderland, Niemcy przerobili na okręty 
przeciwlotnicze i nadali im nazwy odpowiednio: Niobe, Undine oraz Ariadne. Także 
niszczyciel Gerard Callenburgh trafił do niemieckiej służby jako ZH1.  

 Lotnictwo posiadało 62 myśliwce, 9 bombowców i 80 maszyn rozpoznawczych. Siły 
lotnicze Holandii używały samolotów myśliwskich rodzimej (produkowanej w zakładach 
Fokkera) i zagranicznej konstrukcji:  

 
 Fokker D.XXI – produkowany w holenderskiej wytwórni samolotów Fokker.  
W czasie II wojny światowej w walkach wzięło udział 28 maszyn. Był to jednomiejscowym 
samolotem myśliwskim. Po wojnie kilka egzemplarzy przejęli Niemcy, którzy je testowali. 
Jeden z nich został wystawiony w Berlińskim Muzeum Lotnictwa.  
 Fokker G.I – dwumiejscowy samolot myśliwski. Przejęte maszyny służyły Niemcom 
do szkolenia załóg Messerschmitt Bf 110.  
 Koolhoven FK-58 – samoloty francuskiej konstrukcji. Fokker T.V – samoloty 
bombowe holenderskiej produkcji. Niemcy nie przejęli żadnej z maszyn, gdyż wszystkie 
zostały stracone w ogniu walki.  
 Fokker C.X. i Fokker C.V – maszyny rozpoznawcze i kierowania ogniem artyleryjskim. 
Ocalałe maszyny służyły Niemcom do nauki przyszłych lotników.  
 Holenderskie lotnictwo odniosło wiele sukcesów w walce z nazistami. Niemieckie 
lotnictwo straciło w ciągu pięciodniowej kampanii aż około 350 samolotów (w wyniku ostrzału 
artylerii przeciwlotniczej, pojedynków między samolotami i w wyniku awarii). Holendrzy 
sukcesy przypłacili stratą przeszło 95% pilotów. Fabryka Fokkera kontynuowała produkcję 
samolotów na potrzeby niemieckiej Luftwaffe, jednak do końca wojny nie przetrwała i została 
zniszczona. Odbudowano ją dopiero w 1951 roku.  
 Holenderska armia nie mając długich tradycji wojennych nie reprezentowała wielkiej 
wartości bojowej, a w kraju niemal do końca wierzono w zachowanie neutralności. Należy 
również pamiętać, że znaczne siły holenderskiej armii znajdowały się w Indiach Wschodnich.  
 
 
 
 



Francja.  
 
 Zwycięstwo nad Francją i o czym się często zapomina, wysłanym jej na pomoc 
Brytyjskim Korpusem Ekspedycyjnym, przyniosła Niemcom gigantyczne zdobycze 
sprzętowe. Francja dysponowała potężnym potencjałem militarnym, co najmniej równym 
Niemcom, dodatkowo wspierana była przez Brytyjczyków. Trzeba tutaj dodać, że po 
przegranej wojnie, z Francji wyłonił się organizm państwowy, nazywany Vichy, który przejął 
część dotychczasowego uzbrojenia armii francuskiej.  
 Armia francuska w momencie wybuchu wojny z Niemcami liczyła około 900 tysięcy 
aktywnych żołnierzy oraz 5 milionów rezerwistów. Liczba uzbrojenia wynosiła 2 795 000 
karabinów kal. 8 mm, 35 000 karabinów kal. 7,5 mm, 200 000 karabinów starszych modeli, 
48 700 ciężkich karabinów maszynowych, 4 940 moździerzy, 4 558 dział p- panc. 25 mm,  
1 120 dział p- panc. 47 mm, 357 działek p- lot. 20 mm, 1 103 działka p- lot. 25 mm, 42 działa 
p- lot. 40 mm, 1 748 dział p- lot. 75 mm, 17 dział p- lot. 90 mm, 105 dział 105 mm, 5 667 
armat 75 mm, 1 188 armat 105 mm, 760 armat 155 mm, 449 armat G.P.F. 155 mm 
(fortecznych), 2 043 haubic 155 mm, 476 haubic 220 mm, 68 armat 220 mm, 135 haubic 280 
mm.  
 Siły morskie wojsk francuskich składały się m.in. z pięciu starych pancerników (w tym 
3 zmodernizowanych), 25 krążowników (w tym 3 liniowych i 7 ciężkich), 77 okrętów 
podwodnych, kilkudziesięciu niszczycieli i kontrtorpedowców oraz wielu typów innych 
jednostek. Marynarce Francji brakowałp broni przeciwlotniczej  
a także sprzętu i taktyki, która pozwalałaby zwalczać okręty podwodne przeciwnika.  
W czasie działań wojennych flota francuska poniosła kilka dotkliwych strat (zatopiono m.in. 
niszczyciele: Jaguar, Chacal, Orage i L’Androit). W czasie ewakuowania Dunkierki francuska 
flota poniosła kolejne straty. Wiele ze swych okrętów francuzi zatopili sami, także podczas 
starć morskich na Morzu Śródziemnym z Włochami flota francuska ponosiła straty. Znaczną 
część francuskiej floty przejęła Wielka Brytania (m.in. w portach południowej Anglii,  
w Aleksandrii) lub też została przez nich zatopiona, by nie wpadła w ręce Niemców lub rządu 
Vichy (choć np. atak na Dakar zakończył się klęską Anglików). Po wkroczeniu Niemców do 
Vichy w 1942 roku, część okrętów, wciąż jeszcze silnej francuskiej floty, stacjonującej  
w Tulonie, albo uległa samo zatopieniu albo też uciekła do Anglii. Kilka francuskich okrętów, 
została wydobytych przez Włochów, wyremontowanych, a później służyła we włoskiej flocie. 
Niemiecka marynarka przejęła znikomą część francuskiej floty. Jeden okręt podwodny: La 
Favotite (UF2), a także kilka eskortowców.  
 Francuskie lotnictwo liczyło od 1300 do ponad 1600 samolotów, w tym około 740 
nowoczesnych myśliwców i 140 lekkich bombowców, kilkaset samolotów przydzielonych do 
wojsk lądowych oraz prawie 200 samolotów rozpoznawczych. Wspomagało Francuzów 
ponad 450 samolotów brytyjskich, stacjonujących we Francji. W lotnictwie francuskim, 
podobnie jak w siłach lądowych zostały utworzone polskie jednostki. Z obcych konstrukcji  
w lotnictwie francuskim służył amerykański Curtiss P- 36 Mohawk, który okazał się 
najskuteczniejszym samolotem podczas kampanii. Po wojnie przeszedł na służbę w Vichy,  
a po wkroczeniu doń armii Rzeszy, Niemcy przejęli liczne ich egzemplarze, które następnie 
służyły im do treningu. Resztę przekazali sojuszniczej Finlandii. Jako samolot rozpoznawczy 
służył Mureaux 120 Rn- 3, który podobnie jak Curtissy służyły w Vichy, a potem zostały 
przejęte przez Niemców w celach szkoleniowych. Jednosilnikowe samoloty Bloch MB.131 po 
wygranej wojnie służyły nazistowskiemu lotnictwu do holowania celów lotniczych. Bloch 
MB.170 i jego dalsze warianty, ze względu na osiągany wysoki pułap, służyły Niemcom  
w celach rozpoznawczych. Wersja MB.200 i następne jego wersje, służył jako samolot 
łącznikowy w czasie operacji Barbarossa, a liczne egzemplarze zostały przekazane 
sojusznikom Rzeszy. Także inne typy samolotów bombowych były  
z powodzeniem używane przez niemieckie lotnictwo do różnych zadań: wodnoloty 
torpedowo- bombowe Latécočre, dwusilnikowy lekki bombowiec Lioré et Olivier LeO 451 (i 
jego następne wersje) w dużej liczbie sztuk został przekazany wojskom włoskim,  
a w niemieckiej armii służył jako samolot transportowy. Podobny los spotkał samoloty 
bombowe i rozpoznawcze typu Amiot, Breguet, Potez 63 i Farman  



w większości służące po ich zajęciu na Vichy w celach szkoleniowych. Francuskie samoloty 
myśliwskie Dewoitine D.510C1, były przestarzałymi wersjami, dlatego Niemcom służyły 
wyłącznie w celach treningowych. Nie inaczej wyglądała sprawa 
 z Dewoitine D.520 na którym swoje treningi lotnicze odbywali niedoświadczeni piloci 
Luftwaffe. Wiele samolotów trafiło do lotnictwa włoskiego, bułgarskiego  
i rumuńskiego Niemcy przejęli także kilka prototypów, nigdy nie wykorzystanych  
w walce. Podobnie sprawa wyglądała z Morane-Saulnier MS.406, który w większości trafił do 
wojsk sojuszniczych III Rzeszy.  
 
  
 Podstawową bronią osobistą armii francuskiej były rewolwery. Révolver de  
8 mm Lebel Modčle 1892, choć jego produkcję zakończono w 1924, w czasie walk  
z Niemcami nadal stanowił dużą część broni krótkiej francuskich żołnierzy. Zajęte przez 
nazistów egzemplarze rewolweru dostały oznaczenie: 8 mm Revolver 637 (f). Z kolei 
hiszpański rewolwer Orbea, zakupiony przez armię francuską otrzymał kryptonim w armii 
niemieckiej: 8 mm Revolver 634 (f). Francuskie pistolety samopowtarzalne Unique Modčle 
17, zostały lekko zmodyfikowane na zlecenie Urzędu Uzbrojenia Wojsk Lądowych 
Wehrmachtu, po czym rozpoczęto ich produkcję jako Unique Kriegsmodell. Broń znalazła się 
na wyposażeniu oddziałów tyłowych, wojsk okupacyjnych i jednostek sztabowych. Inny  
z francuskich pistoletów samopowtarzalnych MAB Model D produkowany od 1933 roku  
w niemieckiej armii przeszedł do służby jako Pistole MAB Kaliber 7,65(f). Karabiny Mle 
1907/15 M34 i MAS 36 w 1940 roku stanowily główne wyposażenie żołnierzy z armii 
francuskiej. Mas 36 Niemcy oznaczyli jako G242(f) i służyły one w jednostkach tyłowych. 
Podobnie wyglądała sprawa z Mle M34. Karabin maszynowy Mas 38 (Mitraillette MAS 
modéle 38), produkowano we Francji; po zajęciu kraju przez wojska niemieckie, produkcję 
kontynuowana, a karabin otrzymał kryptonim: 7.65 mm MP722(f). Armia Francji dysponowała 
ciężkimi karabinami maszynowymi własnej konstrukcji typu Hotchkiss, w tym m.in. bardzo 
ciężkie o kalibrze ponad 13 mm wz 30. Liczne ocalałe egzemplarze trafiły na wyposażenie 
armii niemieckiej. Jako wsparcie bezpośrednie armia francuska używała m.in. moździerzy 
Mortier de 50 mm Modčle 1937 Brandt, które niemieckie wojska używały jako 5 cm 
Granatenwerfer 203 (f), oraz Mortier moyen de 81 mm Modčle 1927-1931 Brandt, które 
niemiecka piechota przejęła jako 8 cm Granatenwerfer 270/1 (f). Niemcy zajęli także duże 
ilości ładunków wybuchowych, amunicji itd.  
 Siły pancerne armii francuskiej posiadały 700 wozów pancernych AMD, 630 czołgów 
R-17, 9 czołgów 2C, 250 czołgów B-1, 50 czołgów D-2, 100 czołgów FCM,  
1 070 czołgów R-35 i AMC, 466 czołgów H-35, 160 czołgów S-35. Niemiecka machina 
wojenna przejęła olbrzymie ilości sprzętu armii pancernej Francji. Już parę miesięcy po 
zakończeniu wojny Niemcy utworzyli Panzer Ersatz Abteilung czyli Rezerwowy Batalion 
Pancerny uzbrojony w ponad sto dwadzieścia zdobycznych czołgów, kilkadziesiąt 
samochodów pancernych oraz jeszcze większą liczbę ciągników amunicyjnych. 4 DPanc., 
która stacjonowała we Francji, na mocy rozkazu Hitlera, uzbrojono w sprzęt francuskiej 
produkcji. W Paryżu utworzono urząd odpowiedzialny za kontynuowanie produkcji sprzętu 
francuskiego i uzbrajanie nim jednostek niemieckich. Powstał także Arbeitsstab Becker, który 
zajmował się odszukiwaniem i przerabianiem, a także wdrażaniem zdobycznego sprzętu 
brytyjskiego i francuskiego. Niemcy stworzyli, na bazie francuskich czołgów, ciągników  
i wozów pancernych liczne modyfikacje. Do armii niemieckiej przeszczepiono także liczne 
ciągniki artyleryjskie, ewakuacyjne, transporty czołgów, cysterny. Właściwie jak w przypadku 
pozostałych krajów Niemcy przejmowali wszelki możliwy sprzęt od pokonanych wrogów.  
 
 Char 1 B1 i Bi-bis (PzKpw B2 (f)), francuskie czołgi ciężkie produkcji Renault, stały się 
bazą do wielu modyfikacji. Niemcy utworzyli na podwoziach tych czołgów m.in. ruchome 
miotacze płomieni oraz w znikomej liczbie działa samobieżne. Czołg średni Somua S-35 
został przez Niemców przejęty w znacznej ilości. Pz.Kpfw. 35-S 739(f), bo takie było 
oznaczenie czołgu w niemieckiej armii, służył przeważnie jako wóz wsparcia (ciągnik 
artyleryjski, wóz dowodzenia, ciągnik amunicyjny, transporter, pojazd do nauki jazdy). Czołgi 



lekkie Hotchkiss w wersjach H-35 (PzKpfw. 35H 734(f)), H-38 i H-39 (PzKpfw. 39H 735(f)) 
służyły on na drugorzędnych frontach Wehrmachtu takich jak Norwegia, Kreta i Laponia.  
W połowie roku 1943 na wyposażeniu armii niemieckiej znajdowało się ponad 350 wozów 
Hotchkiss w obu wersjach. Renault FT M1917, kolejny czołg lekki armii francuskiej, na 
wyposażeniu armii niemieckiej służył do 1944 roku (brał udział w walkach ulicznych  
w Paryżu). Część wozów przekazano także jednostkom polowym Luftwaffe i do dyspozycji 
SS.  
 Lekkie czołgi wsparcia piechoty Renault R-35 i R-40, które Niemcy przejęli  
w liczbie około 800 sztuk otrzymały oznaczenie PzKpfw 35 R (f). Ponad sto sztuk Niemcy 
oddali do dyspozycji swoim sojusznikom: Włochom, Bułgarom, Chorwatom. Część trafiła do 
celów szkoleniowych i służby wartowniczej. Podwozia większości posłużyły do zabudowy 
dział i jako transportery amunicji. Wieże działowe znalazły się na plażach Normandii pełniąc 
funkcję dział nadbrzeżnych. Część podwozi R-35 posłużyła do zabudowy czeskich armat 47 
mm Skoda przez zakłady Alkett z Berlina. Otrzymały one oznaczenie 4,7 cm Pak (t) auf 
PzKpfw 35 (f).  
 Czołgi rozpoznawcze Renault AMR 1935 w niemieckiej nomenklaturze wojskowej 
otrzymały oznaczenie PzSpWg ZTI 702(f). Część pojazdów Niemcy przebudowali później na 
samobieżne moździerze 8cm sGrW34. Czołg lekki Renault AMC 1935 (PzKpfw AMC 738(f)), 
trafił do Niemieckiego Muzeum broni Pancernych w Szczecinie-Dąbiu “Altdamm”. Parę 
egzemplarzy brało udział w walkach obronnych w Polsce.  
 Niemcy przejęli także liczne pojazdy opancerzone. Panhard et Levassor  
P 178, wprowadzony na krótko przed wojną, służył w niemieckiej armii w liczbie około 170 
sztuk jako Panzerspähwagen P 204(f) oraz w innej wersji jako Pz.Spähwg. Pangard 178 (f). 
Wóz pancerny WHITE TBC 50 AM wz. 1917/32, powszechnie stosowany w armii Vichy, po 
zajęciu kraju przez Niemców również trafił na wyposażenie niemieckiej armii. Liczne 
motocykle armii francuskiej, takie jak René Gillet 1000 L1 czy Terrot 500 RATT szybko 
znalazły zastosowanie w niemieckiej armii. Tak samo wyglądała sprawa z samochodami 
osobowymi, ciężarowymi oraz transportowymi, takich marek jak Peugeot, Citroen, Bernard, 
Delahaye, Panhard, Hotchkiss i Renault. Niemiecka machina wojenna licznie 
wykorzystywała podwozia ciągników oraz transporterów do instalowania na nich dział  
i tworzenia sprzętu samobieżnego.  

 
 Artyleria w składzie francuskiej armii stanowiła jedną z najważniejszych jej części 
składowych, a było to spowodowane przez wyniesione z I Wojny Światowej doświadczenia. 
Główną bronią francuskiej armii były działa polowe. Canon de 75 mle 1897 zwana również 
armatą Schneidera, w niemieckim wojsku służyła jako 7,5 cm Feldkanone 231(f) (7,5 cm 
FK97(f)). W czasie walk ze Związkiem Radzieckim część przerobiono na ruchome działa 
przeciwpancerne na lawetach o oznaczeniu 7,5 cm PaK 97/38. Haubice Canon de 155  
C mle 1917 Schneider, okazały się świetnią i nowoczesną bronią, przez niektóre armie 
używaną aż do lat 80 XX wieku. III Rzesza przejęła te armaty od Polski, Belgii, Francji  
a jeszcze później od Włochów. Część przekazano sojusznikom, np. Finlandii. W niemieckiej 
armii służyła ona pod kryptonimem 15,5 cm sFH 413. Niemcy przejęli także wiele innych 



typów broni artyleryjskiej na Francji, które następnie służyły pod kryptonimami: 14,5 cm 
Kanone 405(f), 10.5 cm leFH 325(f), 10,5 cm K 331(f), 10.5 cm le.GebH 322(f).  

 
 Armia francuska dysponowała również dużą liczbą dział przeciwpancernych. Do 
najpopularniejszych należały półautomatyczne Canon de 47 antichar SA mle 1937, które do 
niemieckiej armii weszły jako 4.7cm Pak 181(f). Inna z armat Canon léger de 25 antichar SA-
L modčle 1934 opracowana przez Hotchkissa w niemieckiej armii służyła do 1943 roku jako 
2,5cm PaK 112(f). Niemiecka artyleria przejęła także armaty górskie Canon de 65  
M (montagne) modele 1906, służące w Wehrmachcie pod nazwą 6.5cm GebK 221(f).  
 Niemcy przejęli również przeciwlotnicze armaty produkcji Hotchkissa 25 mm  
w kilku wersjach, po części Niemcy zabudowali jako 2,5-cm Flak Hotchkiss 38 na mobilnej 
podstawie oraz statyczne 2,5-cm Flak Hotchkiss 39. Stosowali także francuskie działa 
kolejowe, z których armaty kalibru 194 mm ostrzeliwały powstańców warszawskich. Ciężkie 
działa Canon de 240 L mle 84/17 St Chamond o kalibrze 240 mm, po wojnie zostały 
umieszczone na Wale Atlantyckim jako 24cm Kanone 556(f).  
 Niemcy wzmocnili swoje siły także na Brytyjskim Korpusie Ekspedycyjnym. Część 
brytyjskiego sprzętu Niemcy wykorzystywali jako ciągniki artyleryjskie. Niemcy w dużej części 
wykorzystali podwozia Vickersów Mk VI, z których skonstruowano haubice samobieżne oraz 
pojazdy łącznościowe i rozpoznania (Funk-und Beobachtungspanzer auf Fgst. Le PzKpw Mk 
VI). Brytyjskie transportery opancerzone Bren- Carier (Gepanzer MG-Trager Br), które 
poddano licznym przeróbkom. Część służyła jako samobieżne działa przeciwpancerne, 
część jako artyleria przeciwlotnicza. Kilkanaście wykorzystano pod Leningradem; służyły tam 
jako samobieżne nośniki ładunków wybuchowych. Luftwaffe posługiwało się nimi do 
odśnieżania lotnisk. Stosowano je także jako ciągniki amunicyjne.  
 W 1940 roku Niemcy zdobyli również kilkanaście sztuk brytyjskich czołgów Matilda  
I (A11) i Matylda II (A12). Niemcy zdobyli także kilka sztuka wielkich czołgów Cruiser  
w różnych wersjach. Niemcy, oprócz pojazdów i artylerii, nie wykorzystywali na szeroką skalę 
broni brytyjskiej zdobytej w kampanii francuskiej.  
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Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska. 

Grecja.  

 III Rzesza wplątała się w konflikt z Grecją i pośrednio Imperium Brytyjskim (często 
zapomina się, że gro sił angielskich stanowili: Australijczycy, Nowozelandczycy, jednostki  
z Indii i RPA itd.) przez nieudolne działania armii włoskiej. Realizując operację „Marita”  
w ciągu dwóch miesięcy III Rzesza podbiła Grecję oraz Jugosławię. O ile zajęcie Jugosławii 
nie stanowiły wielkiego wyzwania dla niemieckiej armii, to Grecy, którzy stawiali odpór 
włoskim najeźdźcom przez pół roku, postawili niemieckiej armii trudny orzech do zgryzienia. 
Duży wpływ na walki w kontynentalnej Grecji miał także udział wojsk brytyjskich. 
Opanowanie Grecji, a później Krety miało niebagatelny wpływ na dalsze losy wojny. Niemcy 
zmuszeni byli wraz ze sojusznikami na opanowanych terenach utrzymywać siły w wielkości 
prawie trzystu tysięcy żołnierzy. Niemal zaraz po wygaśnięciu walki, siły okupacyjny musiały 
stawić czoło doskonale zorganizowanej partyzantce, przez co wielkie obszary obu krajów nie 
były kontrolowane przez Niemców i ich sojuszników. Poza tym, kampania bałkańska 
opóźniła  
o co najmniej dwa miesiące uderzenie na Rosję, co w ostatecznym rozrachunku mogło 
doprowadzić do krachu kampanii przed zimą.  

 Grecka armia była przestarzała, nie dysponowała wojskami pancernymi, ich artyleria  
i broń strzelecka pamiętała jeszcze I wojnę światową, a lotnictwo było szczątkowe. 
Względnie szybko jednak przebiegła w Grecji mobilizacja, przez co siły tego państwa mogły 
stawić odpór włoskiej armii. W krótkim czasie armia grecka rozrosła się do ponad 20. Dywizji, 
w tym jednej zmotoryzowanej. A całe siły zbrojne tego kraju liczyły ponad 430 tysięcy 
żołnierzy. Dodatkowo wspierało ich do ponad 60 tysięcy żołnierzy z Wielkiej Brytanii a także 
Nowej Zelandii (2 Dywizja Piechoty) oraz Australii (6 Dywizja Piechoty).  

 Grecy używali produkowanej w Kanadzie wersji pistoletu 9 mm wz. 1935 FN 
Browning HP. Po porażce znaczne ilości tej broni trafiły w ręce Niemców, reszta zaś zasiliła 
rodzący się w szybkim tempie ruch oporu. W armii greckiej używano także: rewolwerów 
(Smith&Wesson M.1915), które do niemieckiej służby weszły jako 9 mm Revolver 649 (g), 
Colt (Colt M.1915) na niemieckiej służbie: 9 mm Revolver 648 (g) oraz Nagant (7,62 mm 
Nagant M.1898), które w III Rzeszy otrzymały oznaczenie 7,62 mm Revolver 612 lub 613 (g).  

 Główną bronią greckiej piechoty był karabin Gras (Gras wz. 1874) produkowany  
w Austrii. W czasie kampanii bałkańskiej broni tej na wyposażeniu greckich żołnierzy było 
około 60 tysięcy sztuk pod postacią karabinu lub karabinku. Przejęte egzemplarze tej broni  
u Niemców służyły pod kryptonimem 11 mm Gewehr 361 (g)(karabin) oraz 11 mm Karabiner 



561 (g) (karabinek). Drugim powszechnym karabinem greckiej armii był belgijski Fn wz. 1930 
oparty na niemieckich Mauserach. W niemieckiej armii broń ta nosiła nazwę 7,9 mm Gewehr 
285 (g). Grecy w czasie I wojny światowej otrzymali w ramach wsparcia duże ilości 
francuskich karabinów Berthier i Lebel, które z powodzeniem były używane także w kampanii 
przeciwko Włochom i Niemcom. Grecy używali także kilku wersji karabinów i karabinków 
Mannlichera. Zdobyte przez Niemców sztuki tej broni otrzymały takie kryptonimy jak: 6,5 mm 
Gewehr 215 (g), 7,9 mm Karabiner 494 (g) czy 8 mm Gewehr 306 (g). Jako wsparcia do 
jednostek piechoty używano m.in. brytyjskich karabinów przeciwpancernych Boys, które po 
kampanii Niemcy używali i oznaczyli jako 13,9 mm Panzerbüsche 782 (e), a także 
moździerzy Brandt M.1936.  

 

 Artyleria jaką dysponowała armia grecka, również była w większości przestarzałej 
konstrukcji, a dywizje piechoty nie posiadały na swoim wyposażeniu broni przeciwpancernej. 
Grecy dysponowali zaledwie kilkunastoma sztukami takiej broni, zakupionymi przed wojną  
w Niemczech (były to 3,7 cm Pak).  

 Grecka armia dysponowała kilkoma typami armat górskich. Zdobyte przez Niemców 
egzemplarze tej broni otrzymały skrót „j” co miało sugerować, że zostały zdobyte  
w Jugosławii, bądź tez ogólnie w kampanii bałkańskiej. Należały do nich francuskie armaty 
górskie 75 mm Schneider wz. 1919, przejęte na wyposażenie niemieckiej armii jako 7,5 cm 
Geb.K. 283 (j), 105 mm Schneider wz. 1919 w III Rzeszy jako 10,5 cm le.Geb.H. 329 (j).  

 Grecka artyleria polowa była w większości zbudowana z dział pamiętających jeszcze  
I wojnę światową lub też zdobytych przez Greków w czasie wojny z Turcją. Armato-haubice 
francuskiej konstrukcji 105 mm Schneider wz. 1925 zdobyte na grekach przez Niemców 
służyły jako 10,5 cm Kanone 340 (g). Innymi autohaubicami francuskiej produkcji w armii 
greckiej były 85 mm Schneider wz. 1925), Niemcom służące po wojnie jako 8,5 cm 
Kanonehaubitze 287 (g).  

 Grecy nie dysponowali również rozbudowanym systemem obrony przeciwlotniczej,  
a większość posiadanej przez nich artylerii była produkcji niemieckiej. Grecja zakupiła ponad 
50 sztuk 3,7 cm Flak 36, ponad 100 2 cm Flak 30, a także prawie czterdzieści sztuk 8,8 cm 
Flak 36. Grecy posiadali także kilka dział produkcji brytyjskiej. Ocalałe sztuki po kampanii 
weszły na wyposażenie sił okupacyjnych.  

 Grecja, sama nie posiadająca sił pancernych i zmotoryzowanych, posiłkowała się  
w tej kwestii zdobycznymi pojazdami włoskimi lub przekazanymi im przez Brytyjczyków. 
Przed wojną Grecy kupili po kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk różnego rodzaju pojazdów  
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech (m.in. motocykle BMW R12, auta 



terenowe Mercedes G5, ciężarowe Fiaty 618, Bedfordy MSC oraz Renault AGR 2). Grecy 
dysponowali kilkuset ciągnikami artyleryjskimi i przeciwlotniczymi. Najpowszechniejszymi 
były produkowane przez Fiata kołowe Pavesi P4/100 i Pavesi L140. Zdobyte przez III 
Rzeszę służyły w wojskach okupacyjnych. W dalszej części kampanii, po włączeniu się 
Wielkiej Brytanii, w kampanii greckiej udział wziął sprzęt przysłany Grekom w ramach 
wsparcia. Należały do niego transportery opancerzone Universal Carrier (popularne 
nazywany Bren Carrier). Niemcy, którzy sami wykorzystali kilkanaście tych pojazdów, 
zdobytych we Francji i przerobionych, zdobyte na Grekach i Brytyjczykach wcielili do swoich 
sił zbrojnych. W Grecji walczyły także brytyjskie Cruiser Mk II, a przejęte przez Niemców 
egzemplarze otrzymały oznaczenie: Kreuzer PzKpfw Mk II.  

 

 Greckie lotnictwo składało się z jedenastu eskadr, w skład których wchodziły 
przeważnie modele samolotów starszych typów. Dodatkowo Grecja posiadała także 
lotnictwo morskie w sile trzech eskadr. Anglia, aby wspomóc swych sojusznikach wysłała im 
na pomoc kilka dywizjonów RAF-u. W greckich siłach lotniczych służyły m.in. polskie 
samoloty myśliwskie PZL P.24.  

 Greckiej marynarce w większej części udało się ewakuować, jednak mimo to Niemcy 
przejęli kilka mniejszych jednostek oraz niszczyciel Vasilefs Georgios. Został on zatopiony, 
jednak Niemcy wydobyli go i oznaczyli jako ZG3. Był używany do 1943 roku, kiedy zatonął 
pod Tunisem po nalocie brytyjskim.  

 Duża część używanego przez Greków uzbrojenie w dalszych etapach działań, była to 
broń zdobyta na przeciwniku, głównie na włoskiej armii lub też podarowana jej przez Wielką 
Brytanię. Mimo przestarzałego uzbrojenia oraz braku odpowiednich sił artyleryjskich  
i pancernych, Grecy wykorzystując korzystne ukształtowanie terenu stawili najpierw armii 
włoskiej, a później niemieckiej solidny opór. Hitler miał powiedzieć o Grekach: Gwoli prawdy 
historycznej, powinienem stwierdzić, że tylko Grecy, ze wszystkich przeciwników, którzy 
walczyli przeciw mnie, wykazali się wielką śmiałością i najwyższą pogardą śmierci.  

 



Jugosławia.  

 O ile samo zdobycie Jugosławii nie nastręczyło Niemcom większych trudności, to już 
jej okupacja spowodowała liczne trudności. Jugosłowiańska armia w całości liczyła około 1,2 
miliona żołnierzy (choć pojawiają się również o wiele mniejsze szacunki), zebranych głównie 
w wyniku pośpiesznej mobilizacji. Była to armia przestarzała i nieprzygotowana do obrony. 
Jugosłowianie mogli wystawić przeciwko niemieckiej armii zaledwie około 30 armat 
przeciwpancernych na czole niemieckiego natarcia (w niektórych publikacjach wspomina się 
o kilkuset działkach 37 i 47 mm produkcji czechosłowackiej). Armia jugosłowiańska już po  
9 dniach walk rozpadła się. Była konglomeratem różnych nacji: Chorwatów, Serbów, 
Słoweńców, Macedończyków itd. O dziwo wojska Jugosławii posiadały silne lotnictwo, które 
starało się powstrzymać ofensywę, a nawet przystąpiło do działań ofensywnych, takich jak 
bombardowanie węgierskich miast granicznych oraz składów zaopatrzenia. Już kilka dni po 
kapitulacji, niemiecka armia musiała podjąć pierwsze akcje skierowane przeciwko 
żołnierzom, którzy nie złożyli broni i zaczęli tworzyć podstawy partyzantki w górzystych 
rejonach kraju.  

 Piechota jugosłowiańska posługiwała się, jak każda formacja w tej wojnie różnymi 
rodzajami broni, w tym uzbrojeniem niemieckiej produkcji. W Jugosławii produkowano 
karabin serii M24, oparty na konstrukcji Mausera. Używano także karabinów Mannlicher w 
wersji M95/24 i włoskich Caracano. Powszechnie używano pistoletów maszynowych EMP 
oraz lekkich karabinów maszynowych czechosłowackiej produkcji ZB vz. 26. Jako wsparcia 
używano ponad 2000 moździerzy, głównie kalibru 81 mm Mle 27/31.  

 Wśród prawie 950 dział i działek przeciwlotniczych wiele stanowiło konstrukcje 
czechosłowackie (działka 15 i 20 milimetrowe), a także włoskie. Podobnie sprawa wyglądała 
z artylerią. Działa górskie Brdski top 75 mm M.15, wyprodukowano jeszcze w Austro-
Węgrzech. Niemcy po zwycięstwie przejęli je na swoje wyposażenie pod kryptonimem 
GebK259(j). Podobnie jak Grecy, Jugosłowianie dysponowali także działami 105 mm 
Schneider wz. 1919 oraz 75 mm Schneider wz. 1919. Wśród około 4 tysięcy dział, armat  
i haubic mniej niż dwa tysiące były to konstrukcje nowocześniejsze.  

 Armia posiadała Renault FT1 w ilości około 56 sztuk, Renault R35 w podobnej ilości 
egzemplarzy, Renault-Kegresse M.28, a także tankietki T-32. Te ostatnie po wojnie służyły 
Niemcom jako PzKpfW 732 (j). Pozostałe rodzaje czołgów została całkowicie zniszczona 
przez nacierających Niemców. Większość pojazdów ciężarowych służących w armii tego 
kraju, tuż przed wojną została importowana ze Stanów Zjednoczonych  

 Lotnictwo Jugosławii składało się z ośmiu eskadr oraz kilku jednostek lotnictwa 
morskiego. Liczba samolotów w siłach lotniczych przekraczała liczbę 450 sztuk. Modele 
samolotów wchodzących w skład sił lotniczych były różnej produkcji (Marchetti SM 79, 
Blenheim, Hawker Fury, Me 109, Hurricane, IK-2 oraz Ik-3, Do17). Lotnictwo jugosłowiańskie 
podejmowały nawet akcje ofensywne (bombardowanie Grazu). Kadra wojskowa oraz ocalałe 
samoloty zostały później wchłonięte przez siły lotnicze Niepodległego Państwa Chorwacji, 
wspieranego przez Niemców dostawami sprzętu (głównie: Do17, Breguet, Protez 25, Bf 109, 
Morane-Saulnier M.S.406).  

 Jugosłowiańskie siły zbrojne dysponowały flotą morską, flotyllą rzeczną oraz 
oddziałami obrony wybrzeża. Okręty jugosłowiańskie: niszczyciele typu Dubrovnik  
i Beograd, a także kilka okrętów podwodnych zostało przejętych przez Włochy. Broń 
pokonanego kraju w większości została przekazana Chorwacji, Włochom i krajom 
marionetkowym. W dużo mniejszej ilości używały go także wojska okupacyjnie; część 
przekazano równie oddziałom współpracującym z Niemcami i zwalczającymi partyzantkę.  



Węgry, Finlandia, Hiszpania.  

 Niemiecka machina wojenna wchłania cały możliwy sprzęt, jaki tylko mógł wpaść w jej 
posiadanie. Kupowano również, głównie od Hiszpanii, broń strzelecką oraz podzespoły do 
samolotów, broni pancernej itd..  

 III Rzesza używała, choć w znikomych ilościach, fińskich 9 mm karabinów 
maszynowych Suomi. Węgierskie pistolety Feg 37 M przez Niemców oznaczone były 
znakami Pistole 37(u) lub Pistole M 37 Kal. 7,65 mm. Żołnierze armii niemieckiej posługiwali 
się szerzej, także karabinami maszynowymi o kalibrze 9 mm Danuvia 39 M.  

 

 Niemcy korzystali także z hiszpańskiej broni strzeleckiej. Pistolet samopowtarzalny 
Astra 400 był w dużych ilościach importowany przez III Rzeszę. Niemcy sprowadzali także 
Astry 300 z oznaczeniem WA A57. Astra 600 została zaprojektowana na zlecenie armii 
niemieckiej. Była to wersja Astry 400 przystosowana do kalibru 9 mm i amunicji Parabellum. 
W armii niemieckiej służyło około 10000 tych pistoletów o gwintowanej lufie. Używano także 
Astry 700 czyli pomniejszonej wersji Astry 600 oraz pistoletów Astra 900 i Ruby.  

Faszystowskie Włochy.  

 Upadek systemu faszystowskiego we Włoszech w lipcu 1943 roku, a także zdobycie 
władzy przez Pietro Badoglio spowodowały, że w efekcie tego państwo włoskie 
wypowiedziało wojnę III Rzeszy. Wydarzenie to nastąpiło 13 października 1943 roku. Niemcy 
przeczuwając upadek swego niegdysiejszego sojusznika, prewencyjnie na kilka tygodni 
przed ogłoszeniem wojny dokonały rozbrojenia armii włoskiej. Wobec stawiających opór 
żołnierzy stosowano krwawe represje.  

 W Włoszech w okresie wojny wyprodukowano ponad 2 370 000 sztuk broni 
strzeleckiej, 92 664 samochodów, około 33 500 ciężarówek, 3978 pojazdów pancernych  
i około 12 800 samolotów wojskowych. W większości był to sprzęt w dużym stopniu 
ustępujący analogicznemu w armii niemieckiej i siłach aliantów.  

 Podstawowym pistoletem maszynowym włoskich żołnierzy była produkowana  
w Pietro Beretta w Val Trompia Beretta kalibru 9 mm w wersjach 1938, 1938A, 1938/42. Ta 
ostatnia konstrukcja była dostarczana niemieckiej armii przez włoskich sojuszników. Po 
zajęciu zakładów Beretty Niemcy kontynuowali produkcję tej broni, oznaczonej wówczas 
jako: MP 38/42 oraz w uproszczonej wersji MP 739(i). Po zajęciu zakładów Beretty II Rzesza 
wstrzymała produkcję innego podstawowego pistoletu włoskiego M 1934 Mod.934.  

 Podobnie jak wiele armii na świecie, także włoska armia dysponowała armatami 
górskimi 7,5 cm Gebirgskanone M.15. Część z nich była zdobyczna na Austro-Wegrzech  



w Pierwszej Wojnie Światowej, część zaś otrzymano w ramach reparacji. Zajęte Niemcy 
oznaczyli je podobnie jak jugosłowiańskie, z tym że zamiast litery „j” użyto „i”: 7,5 cm GebK 
259(i).  

 Głównym działem przeciwpancernym włoskiej armii były austriackie Böhler 4,7 cm, 
które we Włoszech służyły pod kryptonimem Cannone da 47/32 M35. Większość dział 
polowych artylerii włoskiej produkowana była w kraju na licencji: Kruppa – Cannone da 75/27 
modello 06 (wykorzystywało ją Africa Korps jako 7.5 cm FK 237(i)), francuskiej – Cannone 
da 75/27 modello 11 (niewielka ich ilość znalazła się na wyposażeniu Wehrmachtu: 
7.5 cm FK 244(i)). Włoski przemysł zbrojeniowy również starał się produkować działa  
i haubice, jednak jego zdolności produkcyjne pozostawiały wiele do życzenia, a rzeczywista 
produkcja była niewystarczająca. Włosi produkowali dwie armaty kalibru 75 mm: Cannone da 
75/32 modello 37, niemiecka armia przejęła duże ich ilości, a działa weszły na uzbrojenie 
jako: 7.5 cm FK 248(i) oraz haubice Obice da 75/18 modello 35, służące od 1943 roku  
w armii niemieckiej walczącej we Włoszech pod oznaczeniem: 7,5 cm leichte FeldHaubitze 
255(i). Ciężka armata: Cannone da 149/40 modello 35 i ciężka haubica: Obice da 149/19 
modello 37 służyły odpowiednio jako: 15 cm Kanone 408(i) oraz 15 cm schwere 
Feldhaubitze 404(i). Ta ostatnia odznaczała się nawet większym zasięgiem niż standardowe 
haubice niemieckiej armii. Najcięższa haubica armii włoskiej o kalibrze 210 mm: Obice da 
210/22 modello 35 służyła jako 2121 cm Haubitze21 520(i). Niemcy produkowali ją i używali 
jej do końca wojny.  

 Włoska artyleria przeciwlotnicza składała się z dwóch rodzajów działek 20 mm. 
Cannone-Mitragliera da 20/77 popularnie nazywane Scotti cieszyło się dużą popularnością,  
a Niemcy używając go pod kryptonimem 2-cm Scotti (i) do końca wojny produkowali je  
w Turynie. Drugie Cannone-Mitragliera da 20/65 modello 35 – Breda, Niemcom służyło jako 
2 cm Breda(i). Nowoczesne, oparte na słynnych niemieckich 8,8 cm Flak 18, działo 
przeciwlotnicze kalibru 90 mm Cannone da 90/53 modello 41 służyły jako 9 cm Flak 41(i) lub 
9 cm Flak 309/1(i).  

 

 W niemieckie ręce wpadły wszystkie możliwe pojazdy pancerne armii włoskiej. III 
Rzesza przejęła tankietki CV 3 (L3) w różnych wersjach. Włoskie czołgi M13/40 otrzymały 
niemieckie oznaczenie PzKpfw M13/40 735(i) oraz PzKpfw M14/41 736(i); Fiaty M14/41 
otrzymały oznaczenie PzKfw M41 771(i) i Panzerbefehlswagen M41 771(i). Zajęte Carro 
Armato M15/42, zostały wysłane do Jugosławii, gdzie pełniły służbę okupacyjną. Działa 



samobieżne Semovente M40 da 75/18, które notabene okazały się całkiem dobrymi 
konstrukcjami zbudowanymi na podwoziach wszystkich trzech wariantów czołgu M, po 
przejęciu ich egzemplarzy (około 120) od rozbrojonej armii włoskiej służyły wojskom 
niemieckim we Włoszech jako Sturmgeschütz M 42 mit 75/18 850(i). Semovente M42L da 
105/25, drugi rodzaj włoskich dział samobieżnych o duże większym kalibrze armaty otrzymał 
oznaczenie: Sturmgeschütz M43 mit 105/25 853(i). Armia III Rzeszy przejęła także liczne 
plany, prototypy i materiały do produkcji kilku wersji czołgów. Z tych wszystkich w fabryce 
Fiata Niemcy wyprodukowali czołg średni P40, wykorzystywany przez nich między innymi  
w walkach pod Anzio. W niemieckiej nomenklaturze przyjął on nazwę: Panzerkampfwagen  
P 40 737 (i).  

 

 

 Włoska flota wojenna 9 września 1943 roku wypłynęła ze swych portów i udała się do 
wyznaczonych przez aliantów portów w celu poddania się. Niemieckie lotnictwo starało się 
utrudnić to zadanie, a jego łupem padł pancernik Roma – flagowy okręt włoskiej floty. Tego 
dnia zatonęło jeszcze kilka innych włoskich okrętów wojennych, jednak wielu udało się ujść 
na Maltę i tam pozostawało pod nadzorem brytyjskim. Kilka statków, które nie wypłynęły na 
wyspę, zostało zatopionych przez własne załogi. W ręce niemieckiej floty trafiły uszkodzone 
dwa ciężkie krążowniki: Gorizia i Bolzano (oba okręty zostały zatopione, przy wydatnym 



udziale włoskich komandosów), lekki krążownik Tratano, 8 niszczycieli, 22 torpedowce, 10 
okrętów podwodnych, 9 korwet oraz 215 mniejszych jednostek.  

 Przejęte niszczyciele floty włoskiej otrzymały takie o to nazwy w Kriegsmarine: TA 14 
(Turbine), TA 15 (Francesco Crispi), TA 32 (Premuda, wcześniej był on jugosłowiańskim 
Dubrovnikiem), TA 43 (Sebenico, wcześniej Beograd), TA 44 (Antonio Pigafetta) oraz TA 31 
(Dardo). Byłe włoskie torpedowce również zostały oznaczone z użyciem liter: TA, z kolei 
okręty podwodne otrzymały oznaczenie: UIT, eskortowce i korwety: SG, a przede wszystkim: 
UJ.  

 Włoskie lotnictwo w chwili rozpoczęcia działań wojennych liczyło 3876 samolotów w 
tym 1330 myśliwskich, 1688 bombowych, 749 rozpoznawczych, a także ponad 100 
wodnosamolotów. Regia Aeronautica miało wielki udział w walkach powietrznych podczas 
drugiej II wojny światowej, a wiele z jej modeli samolotów była skonstruowana na wysokim 
poziomie. Po kapitulacji, część egzemplarzy trafiła do lotnictwa Włoskiej Republiki Socjalnej, 
a część do odrodzonych sił powietrznych Włoch. Kilka maszyn myśliwskich: Macchi MC.202 
zwany Błyskawicą, Macchi MC.205 (Chart) były w użyciu Luftwaffe. Niemcy latali także na 
bardzo dobrych samolotów myśliwskich Reggiane Re.2005 Sagittario (Łucznik), których 
używano (po dodaniu niemieckiego silnika m.in. do obrony przestrzeni powietrznej Rumunii 
oraz samolotów myśliwsko-bombowych Reggiane Re.2002 Ariete (Taran). Niemiecka flota 
powietrzna wykorzystywała także samoloty pasażerskie i transportowe, m.in. Savoia-
Marchetti SM.82 (Kangury), Savoia-Marchetti SM.84 oraz Fiat G.12.  
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Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska.  
 
 III Rzesza w swojej wielkiej krucjacie o opanowanie świata, starła się z dwoma 
wielkimi przeciwnikami. Z jednej strony potężne państwo Józefa Stalina, z drugiej zaś, 
konglomerat złożony z kilkunastu krajów, w tym dogorywającego Imperium Brytyjskiego  
i rozwijających się w zastraszającym tempie Stanów Zjednoczonych. 
Wspólnota Brytyjska i jej sojusznicy. 
 Obok Wielkiej Brytanii wojnę III Rzeszy i jej sojusznikom wypowiedziały niezależne 
dominia: 
 
– Kanada 
– Australia 
– Nowa Zelandia 
– Nowa Funlandia 
– Związek Południowej Afryki. 
 



 Oprócz tych państw, także brytyjskie terytoria zamorskie wzięły znaczący udział  
w wojnie. Wystarczy wspomnieć tylko Indie Brytyjskie, których obywatele ponieśli większe 
straty w ludziach niż sama Wielka Brytania. 
 Broń palna produkcji brytyjskiej nie była wykorzystywana przez III Rzeszę  
w wielkich ilościach. Traktowano ją jako ciekawostkę lub też używano jej w razie wyższej 
konieczności i uzbrajano nimi jednostki tyłowe i sojusznicze. Brytyjska broń osobista taka jak: 
rewolwery i pistolety Smith-Wesson, Webley-Scott i Enfield była dla niemieckich żołnierzy 
cennymi pamiątkami (podobnie sytuacja wyglądał z bronią niemiecką u aliantów, czego 
najlepszym przykładem było posiadanie pistoletu Lugera), często używanymi zamiast 
analogicznych pistoletów produkcji niemieckiej. Rewolwery Webley otrzymały oznaczenie 
Revolver 665 (e). Najpopularniejszy brytyjski pistolet maszynowy: Sten o kalibrze 9 mm był 
przez Niemców produkowany w fabryce Mausera pod kryptonimem Gerät Potsdam pod 
koniec wojny. Wyprodukowano zaledwie 25 tysięcy egzemplarzy tej broni, a to z winy 
niespodziewanie wysokich kosztów produkcji. Egzemplarze pistoletu służyły głównie  
w działaniach dywersyjnych. Niemcy, modyfikując oryginalne Steny, na ich koncepcji w 1945 
roku rozpoczęli także produkcję MP 3008, zwanych Volks MP lub Gerät Neumünster. Miała 
to być broń powszechna Volkssturmu, w domyśle tania i prosta w obsłudze, jednak wraz  
z postępami aliantów, wyprodukowanych egzemplarzy było jeszcze mniej niż w wersji 
dywersyjnej. Zdobyte egzemplarze oryginalnych brytyjskich Stenów w różnych wersjach 
otrzymały kryptonim: Maschinenpistole (e) z numerami od 748 do 750. Pozostałe modele 
brytyjskich pistoletów maszynowych albo wzorowano ściśle na broni niemieckiej 
upraszczając ich konstrukcję, albo też odegrały zbyt małą rolę w walkach. 

 
MP 3008. 

 Podstawowym karabinem armii brytyjskiej były różne wersje karabinu powtarzalnego 
Lee-Enfield. W czasie ewakuacji spod Dunkierki, na francuskim brzegu pozostało około 250 
tysięcy sztuk tej broni. Zależnie od wersji karabinu, przyjęto w armii niemieckiej różne ich 
nazewnictwo: od Gewehr 281 (e) dla Lee-Enfield No. 1 Mk III po Gewehr 283/1 (e), z np. 
oznaczeniem dla karabinu snajperskiego: Zielfernrohr-Gewehr 283/2 (e). 
 Rodzina ręcznych karabinów armii brytyjskiej składała się z Brenów, Lewisów oraz 
Vickersów i Hotchkissów. Lewisy w czasie drugiej wojny były już zastępowane przez 
nowocześniejsze Breny i Vickersy. Zajęte przez Niemców karabiny kalibru 7.7 mm zostały 
oznaczone jako le. Maschinengewehr 137 (e). Ponad 25 tysięcy sztuk Brenów utracili 
Brytyjczycy w 1940 roku we Francji. Przeszły one (i kolejne zdobyte sztuki) na wyposażenie 
niemieckiej armii jako le. Maschinengewehr 138 (e). Ciężkie karabiny maszynowe Vickers  
K otrzymały zaś oznaczenie s. Maschinengewehr 230 (e). 



 
 Australijczycy używali pistoletów maszynowych Owen (w niemieckiej nomenklaturze 
wojskowej przyjęto nazywać je Maschinenpistole 752 (e)) oraz późniejszej jego wersji czyli 
pistoletu Austen, choć jest on do dziś uważany za gorszego od poprzednika. 
 Bezpośrednim wsparciem brytyjskiej piechoty i jej sojuszników były moździerze 
Ordnance S.B.M.L. 2 inch Mortar. W niemieckiej armii zdobyte egzemplarze tego moździerza 
przyjęły się na służbę jako 5 cm Granatwerfer 202 (e). Innym rodzajem bezpośredniego 
wsparcia brytyjskiej piechoty były granatniki przeciwpancerne Piat. Niemiecka armia przejęte 
egzemplarze oznaczyła jako Panzabwehrwaffe 789 (e). Piaty będące udaną konstrukcją, 
wyparły używane wcześniej karabiny przeciwpancerne Boys kalibru 13.97 mm, które okazały 
się niewystarczające na współczesnym teatrze działań. 
 Armaty przeciwlotnicze Ordnance QF 3 inch 20-cwt AA (pierwsza armata na świecie 
specjalnie skonstruowana do roli działa przeciwlotniczego), choć przestarzała, była 
wykorzystywana w Brytyjskim Korpusie Ekspedycyjnym we Francji, gdzie egzemplarze tego 
działa trafiły w ręce Niemców, a ci nazwali ją: 7,5 cm Flak Vickers (e). Kolejne działo 
przeciwlotnicze – Ordnance QF 3.7 inch AA Mk I – cieszyło się takim uznaniem w III Rzeszy, 
że do przejętych we Francji sztuk produkowano amunicję (niestandardową w niemieckiej 
armii). Służyły one jako: 9-4 cm Flak Vickers M.39(e) w charakterze baterii nadbrzeżnych 
(podczas operacji „Infatuate” potwierdzono zniszczenie kilku barek desantowych za pomocą 
tych dział) i dział przeciwlotniczych. 
 Dwufuntowe armaty przeciwpancerne Ordnance QF 2-pdr AT produkowane od 1936 
roku w niemieckiej armii służyły jako 4 cm Pak 192 (e). W wyniku niedostatecznej mocy  
w walce z coraz bardziej rozbudowanymi osłonami czołgowymi zastąpiono je działami 
sześciofuntowymi o kalibrze 57 mm i nazwie: Ordnance Quick Firing 6-pounder 7 cwt. oraz 
siedemnastofuntowymi o kalibrze 76,2 mm. W początkowym okresie II wojny światowej 
brytyjskie wojska używały także dział polowych Ordnance QF 18-pdr Gun. Były to armaty 
polowe o kalibrze 84 milimetrów. Służące w armiach III Rzeszy typy tej armaty otrzymały 
kryptonim: 7,62 cm FK 271 (e). W armii brytyjskiej zostały one zastąpione przez słynne 
haubicoarmaty 25-funtowe Ordnance QF 25-pdr. Dział tych wyprodukowano kilka wersji, 



oznaczając poszczególne poprzez dodanie do nazwy bazowej słowa Mark w liczbie od I do 
IV w zależności od wersji. Wersja Ordnance QF 25-pdr Mk I w niemieckiej nomenklaturze 
otrzymała kryptonim: 8,76 cm Feldkanone 282 (e). W niemieckiej armii bardzo ceniono 
rozwiązania zastosowane przy produkcji tej armatohaubicy oraz jej skuteczność, przez co 
Niemcy uzbroili w zdobyczną broń kilka swoich jednostek. Przejęte sztuki ciężkich haubic BL 
6 inch 26-cwt Howitzer wykorzystywanych w Afryce Północnej otrzymały kryptonim: 15,2 cm 
sFH 412 (e). Działa górskie Ordnance QF 3.7 inch Light Howitzer Mk I wykorzystywane 
przez Brytyjczyków m.in. w Afryce północnej i Włoszech, a także w lżejszej wersji  
w jednostkach spadochroniarzy, wykorzystywali Niemcy jako 9,4 cm GebH 301 (e). 
 Brytyjskie czołgi piechoty Mk I Matilda I (A11), Niemcy zdobyli już we Francji  
w 1940 roku. Weszły one do służby jako Infanterie Panzerkampfwagen Mk I – 747(e), choć 
nie ma potwierdzonych faktów użycia tych wozów. Druga wersja czołgu piechoty Mk II 
Matilda (A12) ciesząca się dużym powodzeniem i sama będąca dobrą konstrukcją która 
pojawiła się w wielu przeróbkach, była także wykorzystywana przez Niemców do końca 
wojny (m.in. w Budapeszcie w 1945 roku). Pierwsze egzemplarze tych czołgów Niemcy 
przejęli już w 1940 roku we Francji, po czym nazwali je Infanterie Panzerkampfwagen Mk II 
748(e). Początkowo służyły one do szkolenia załóg niemieckich czołgów. Jeden egzemplarz 
przerobiono na działo przeciwlotniczej o wdzięcznej nazwie Oswald. Wiele egzemplarzy tej 
broni Niemcy zdobyli w Afryce, gdzie trafiały do Africa Korps Rommla, jako tak konieczne 
uzupełnienie broni pancernej. W większości przypadków przemalowywano poszczególne 
egzemplarze na niemieckie barwy, choć w kilku zamontowano wieże dowódcze z PzKpfw III.  
W pewnych ilościach wykorzystywano je także na froncie wschodnim, głównie po zdjęciu 
wieżyczki jako transportery ewakuacyjne. 

 
Mk II Matilda (A12). 

 Innym z szeroko używanych czołgów w Afryce Północnej był A15 „Crusader”, którego 
do końca wojny wyprodukowano prawie 5000 sztuk w różnych wersjach  
(z różnymi armatami poprzez ciągniki artyleryjskie czy przeciwlotnicze działa samobieżne). 
Używały ich także siły australijskie, nowozelandzkie, kanadyjskie  
i PSZ. Niemcy zdobyte egzemplarze nazwali: Kreuzerkampfwagen MK VI 746(e).  
W początkowej fazie wojny Brytyjczycy używali także czołgów szybkich  
i pościgowych Cruiser Tank Mark I (A9), Cruiser Mk II (A10), Cruiser Tank Mk III (A13). Były 
to czołgi słabo uzbrojone i posiadające wiele wad, jednak odznaczające się przyzwoitym 
podwoziem. Były używane praktycznie wyłącznie przez angielską armię, a kilka zajętych 
przez Niemców egzemplarzy służyło do szkolenia kierowców i w siłach tyłowych. 
 Cała seria lekkich czołgów Light Tank Mk była w mniejszym lub większym stopniu 
wykorzystywana przez Niemców głównie do działań tyłowych. PzKpfw VI 736 (e) (Light Tank 
Mk VI) stał się podstawą kilku modyfikacji. Niemcy przerobili brytyjskie lekkie czołgi m.in. na 
samobieżne haubice szturmowe 10,5cm leFH 16 auf Fgst Geschützwagen Mk VI(e). Czołgi 
średnie A27M Cruiser Tank VIII Cromwell (w wersji Cromwell oraz Centaur) a także Mk VIII 
Challenger były wykorzystywane przez Niemców w niewielkiej liczbie pod koniec wojny. 
 Wielu modyfikacjom poddano transporty opancerzone Universal Carier, zwane 
również Bren-Carier. W niemieckiej nomenklaturze wojskowej przyjęto: gepanzerter 
Maschinengewehrträger Bren 731 (e). Na podwoziach tych wozów montowano działa 
przeciwlotnicze 2 cm Flak 30 lub 38, przeciwpancerne 3,7cm PaK36. Używano ich jako 



pługów śnieżnych, samobieżnych nośników ładunków wybuchowych oraz ruchomych 
wyrzutni pocisków 8,8 cm Panzerschreck Raketen Panzerbuchsen 54. Czołgi rozpoznawcze 
Tetrarch Mk VII służyły Niemcom jako: leichter Panzerkampfwagen Mk.VII 737 (e). 
Samochody pancerne Guy Armoured Car w liczbie sześciu sztuk zostały zdobyte przez 
Niemców we Francji i otrzymały oznaczenie: Panzerspähwagen G 209(e), nie wiadomo czy 
zostały użyte w walce. Lekkie samochody zwiadowcze Humber (popularne Ironside)  
w różnych wersjach produkowane do 1943 roku w III Rzeszy zostały przemianowane na 
leichter Panzerspähwagen Ir 204 (e). Samochód pancerny Daimler Scout Car (Dingo) 
otrzymał zaś oznaczenie: leichter Panzerspähwagen Mk.II 202 (e). Niemcy przejęli także 
pewną liczbę AEC Car oraz Standard Beaverette w różnych wersjach. Kanadyjczycy jako 
samochodu pancernego używali opartego na Dingo: Lynx Scout Car którego pewna liczba 
egzemplarzy również trafiła w ręce niemieckie. Po pierwszym października 1943 roku 
Niemcy przejęli około 300 sztuk od swych byłych sojuszników. Na włoskim kamuflażu 
domalowano niemieckie oznaczenia. 

 
 Nie należy zapominać o wykorzystaniu przez wspólnotę brytyjską sprzętu 
amerykańskiego przekazanego jej w ramach podpisanej 11 marca 1941 roku ustawy 
federalnej: Lend-Lease Act (ang. umowa pożyczki-dzierżawy). 
 
Stany Zjednoczone. 
 
 Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny miało gigantyczne znaczenie dla 
obrazu drugiej wojny. Zaplecze jakim stał się ten kraj dla osamotnionej Wspólnoty Brytyjskiej, 
a potem jego bezpośredni udział miał prawdopodobnie decydujące znaczenie w dziejach 
wojny. Bezkompromisowa i przede wszystkim bezzwrotna ustawa Lend Lease, w ramach 
której do Wielkiej Brytanii zostały dostarczone olbrzymie ilości sprzętu, zmieniał bieg wojny. 
Uzbrojenie było dostarczane nie tyko do Anglii, ale także do ZSRR, Chin, Wolnych 
Francuzów. 
 Ocenia się całkowitą wartość dostaw na około 49 miliardów ówczesnych dolarów. Dla 
samego Związku Radzieckiego dotarło około: 27 tys. samochodów, 22 tys. samolotów, 13 
tys. czołgów, 9 tys. traktorów, 2 tys. lokomotyw, 11 tys. wagonów, 3 mln t benzyny lotniczej, 
350 tys. t materiałów wybuchowych, 15 mln par butów, 70 mln m kw. tkanin ubraniowych,  
4 mln opon oraz 200 tys. km drutu telefonicznego. A było to zaledwie 1/5 wszystkich dostaw. 
 Ogromny potencjał militarny Stanów Zjednoczonych pozwolił najpierw zahamować 
niemieckie i japońskie ofensywy, a następnie samym aliantom przejść do kontrofensywy, co 
bez ich pomocy byłoby niemożliwe. 
 Amerykańska indywidualna broń strzelecka była reprezentowana przez konstrukcje: 
Springfield, Garand, M1, Colt, Smith&Wesson, Thompson oraz M3. Pistolety 
samopowtarzalne Colt M1911A1 (produkowane do dzisiaj) w niemieckiej nomenklaturze 
wojskowej otrzymały oznaczenie: Revolver 661 (a). Zdobyczne rewolwery Smith&Wesson 
M1917 kalibru .45 ACP (11.43×23mm) przez Niemców używane były pod oznaczeniem 
Revolver 662 (a). Karabiny powtarzalne Springfield M1903 służyły jako Gewehr 249 (a), zaś 



ich snajperska wersja M1903A4 jako Zielfernrohrgewehr 247 (a). Niezwykle popularne 
karabiny samopowtarzalne M1 Garand stosowane były przez niemieckich żołnierzy pod 
kryptonimem: Selbstladegewehr 251 (a). Karabinki samopowtarzalne M1 sprawdzały się 
lepiej od Garandów w trudnych warunkach dzięki swej poręczności. Zdobyte przez III Rzeszę 
egzemplarze tej broni otrzymały kryptonim Selbstladekarabiner 455 (a). Pistolet maszynowy 
Thompson (popularny Tommy Gun) w różnych wariantach produkowany był od 1921 do 
1944 roku. Stosowana przez Niemców jego nazwą było: Maschinenpistole 760 (a). Pistolet 
maszynowy Reising, będący dość zawodną bronią i stosowany w małych ilościach używany 
bez przez Niemców niezwykle sporadycznie, a jego egzemplarzy otrzymały nazwę 
Maschinenpistole 762 (a). Proste w budowie i konstrukcji pistolety maszynowe M3,  
w niemieckiej armii oznakowano jako Maschinenpistole 763 (a). 
 Wojska amerykańskie jako bezpośredniego wsparcia piechoty w walce  
z opancerzonym przeciwnikiem używały ręcznych wyrzutni przeciwpancernych pocisków 
rakietowych z głowicami kumulacyjnymi – Bazook oraz wyrzutni granatów M7. Bazooki czyli 
wyrzutnie M1 po raz pierwszy wykorzystane zostały w działaniach w Afryce Północnej, gdzie 
też najprawdopodobniej pierwsze sztuki zostały zajęte przez Niemców (inna teoria głosi, że 
pierwsze egzemplarze tej broni trafiły w niemieckie ręce podczas walk w Rosji). Bazooki 
posłużyły Niemcom jako baza do stworzenia Raketenpanzerbüchse Panzerschreck czyli 
rakietowych granatników przeciwpancernych, które były o wiele bardziej udaną bronią od 
Bazook. Zdobyczne Bazooki otrzymały w wojsku niemieckim kryptonim: 
Raketenpanzerbüsche 788 (a). M7 natomiast, będące nasadkami do miotania granatów 
otrzymały nazwę: Gewehrgranatgerät 795 (a). Bezpośrednim wsparciem piechoty były także 
moździerze, z których najpowszechniejszy 81 mm M1 był również wykorzystywany i ceniony 
przez niemiecką piechotę. 
 Amerykańska armia znana była z optymalizacji i wprowadzania niewielu rodzajów 
uzbrojenia, za to produkcji ich w kilku wersjach. Ich broń odznaczała się duża prostotą 
wykonania, czego przyczyną była ich masowa produkcja. Seria półgąsienicowych 
transporterów opancerzonych Half Track w wielu wariantach była podstawowym wozem 
opancerzonym armii amerykańskiej. W czasie wojny wyprodukowano ich ponad 35 000 sztuk 
i służyły one do przewozu piechoty zmechanizowanej w dywizjach pancernych, a także jako 
ciągnik, wóz sanitarny, wóz łączności i wóz rozpoznawczy. Ich nadwozia stały się podstawą 
bazową do wielu typów dział samobieżnych i przeciwlotniczych. W armii niemieckiej 
otrzymały one oznaczenie: gepanzerter Mannschaftstransportwagen M3 (a). Obok Half-
tracka drugim powszechnym wozem opancerzonym armii amerykańskiej był: M8 Greyhound. 
Niemiecka armia używała sporej ilości tych pojazdów pod kryptonimem Panzerspähwagen 
M8 (a). Amerykańscy żołnierze posługiwali się także kołowymi transporterami 
opancerzonymi Scout Car M3A1, które Niemcom służyły jako Panzerspähwagen M3A1 210 
(a). 

 
Panzerspähwagen M8 (a). 



 
 Czołgi lekkie M3/M5 Stuart w różnych wersjach oraz pojazdy pochodne otrzymały 
zbiorczy kryptonim Panzerkampfwagen M3 740 (a). Czołgi M3 Lee (Brytyjczycy używali 
wersji Grant) w niemieckiej armii otrzymały kryptonim Panzerkampfwagen M3 747 (a). 
Najpopularniejszy amerykański czołg średni MediumTank M4 „General Sherman”  
w niemieckiej armii służył jako Panzerkampfwagen M4 748 (a). 

Panzerkampfwagen M4 748 (a). 
 Niemcy posługiwali się także dużą ilością amerykańskich pojazdów ciężarowych  
i osobowych. Takie ciężarówki jak Studebaker US-6, Dodge WK-60, GMC AFWX 354. 
Popularne Jeepy czyli Willys MB lub Fordy GPW w dużej ilości służyły w armii III Rzeszy 
podobnie jak Dodge WC-51 i Bantam BRC-40. Nie należy również zapominać o nielicznym, 
ale jednak wykorzystaniu różnych zdobycznych wersji samobieżnych dział polowych, czy 
moździerzy. 



 

 
 Amerykańska armata przeciwpancerna kalibru 37 mm, na europejskim teatrze działań 
nie sprawdziła się, czego powodem było silne opancerzenie niemieckich pojazdów. W armii 
była ona zastępowana przez brytyjskie działa 6-funtowe. Działa przeciwlotnicze 90 mm Gun 
M1/M2/M3 będące amerykańską odpowiedzią na słynne niemieckie „88” zdobyły sławę 
dzięki obronie Antwerpii przed niemieckim zmasowanym atakiem lotniczym w 1944 roku. 
Niemcy w większości jednak posługiwali się tą armatą w zdobycznych M26 Pershing. Armata 
przeciwlotnicza Bofors 40 mm szwedzkiej produkcji również służyła w amerykańskiej armii,  
a Niemcy swoje egzemplarze oznaczyli 4 cm/56 (1.57″) Flak 28. Niemiecka armia 
wykorzystywała także zdobyczne działa i haubice amerykańskiej armii takie jak haubice 
kalibru 75 mm M1A1 oraz 105 mm M2. 
 Armia niemiecka wykorzystywała sprzęt wojskowy Wielkiej Brytanii niemal przez cały 
okres trwania II wojny światowej. Ogromne ilości broni pozostawione na plażach Dunkierki, 
dziesiątki tak potrzebnych pojazdów korpusowi ekspedycyjnemu Rommla w Afryce 
Północnej, uzupełnianie braków na włoskim teatrze działań, kontrofensywa w Ardenach – to 
tylko najważniejsze przykłady wykorzystania broni zbudowanej przez Wielka Brytanię i jej 
sojuszników. Podobnie sprawa wyglądała ze sprzętem Stanów Zjednoczonych. W drugiej 



fazie wojny było to szczególnie widoczne. Nie należy również zapominać, o ogromnych 
ilościach przechwyconego sprzętu produkcji amerykańskiej na wschodnim froncie. Niemcy 
oprócz wykorzystywania oryginalnych konstrukcji dokonali także dużej ilości różnorakich 
przeróbek, czy to modyfikując istniejący sprzęt, czy też tylko na nim bazując. Inne państw 
także w większości symbolicznie wzięły udział w walkach II wojny światowej. Największy 
udział miał Brazylijski Korpus Ekspedycyjny, który walczył we Włoszech, marynarka wojenna 
i lotnictwo tego państwa również brało udział w operacjach wojskowych. Jeden  
z meksykańskich dywizjonów lotniczych brał udział w walkach na Dalekim Wschodzie. Oba 
te państwa posługiwały się alianckim sprzętem wojskowym. 
 
 
 
Bibliografia: 
 
Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa 1975. 
http://www.2wojna.pl/ 
http://www.dws-xip.pl/encyklopedia 
Lalak Z., Jędrzejewski D., Niemiecka broń pancerna 1939-1945, Warszawa 1999. 
Lipiński J, Druga wojna światowa na morzu, Gdańsk 1970. 
pl.wikipedia.org 
http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/bron-strzelecka/ 
http://ebookstr.e-bookshelf.de/products/reading-epub/product-id/2921649/title 
/Beutepanzer%2Bder%2BWehrmacht.html 
http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/artyleria/ 
http://beutepanzer.ru/index.htm 
http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/pojazdy/ 
http://www.2wojna.pl/spis-us-art.html 

Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska.  

 Armia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich była głównym i jak się okazała 
najgroźniejszym przeciwnikiem III Rzeszy. Potęga tego kraju zdecydowała  
o wygranej wojnie w Europie. Niemiecka armia zaś starała się wykorzystywać cały dostępny  
i zdobyty sprzęt produkcji ZSRR przeciwko swojemu głównemu wrogowi. 

ZSRR. 

 Przez armię Związku Radzieckiego w całym okresie trwania II wojny światowej 
przewinęło się grubo ponad 30 milionów ludzi, z których zginęło kilka, jeśli nie kilkanaście 
milionów. O wiele więcej zostało rannych. Setki tysięcy zginęły  
w niemieckich obozach, ale także tysiące poległy od własnych kul i w komunistycznych 
obozach. The Oxford Companion to the Second World War wylicza liczbę ofiar śmiertelnych 
na ponad 14 milionów, z kolei znany i bardzo popularny w Polsce historyk Norman Davies, 
szacuje straty śmiertelnie rosyjskiej armii na prawie dziewięć milionów. Straty wojenne Rosji 
podczas drugiej wojny światowej wydają się być rzeczą niemożliwą, ale według najnowszych 
szacunków rosyjskich badaczy, całkowite straty Rosji w drugiej wojnie światowej oscylują  
w granicach, aż niewyobrażalnych 43 milionów obywateli. 

 Stosunek strat radzieckich żołnierzy względem Wehrmachtu według ostatnich 
szacunków wynosił 1:10, a więc na jednego zabitego, rannego i zaginionego przypadało 
dziesięciu Rosjan. Jakiś czas temu minister rosyjskiej obrony stwierdził, że nie odnaleziono 
jeszcze i nie pochowano około czterech milionów poległych radzieckich żołnierzy. 



 Ogólna suma wysłanego do Związku Sowieckiego sprzętu w ramach Lend-Lease Act 
przekroczyła sumę dziesięciu ówczesnych miliardów USD. Oprócz wielkich ilości sprzętu (np. 
32% całkowitej wojennej produkcji ZSRR w samochodach i 1/4 w samolotach), dostarczano 
także olbrzymich ilości surowców i innego sprzętu (z portów Anglii, Szetlandów i Islandii do 
Murmańska i innych portów na północy Rosji wypłynęły łącznie 722 transporty). Dość 
powiedzieć, że Rosja otrzymała m.in. ponad pięćdziesiąt procent całej użytej w wojnie 
benzyny, prochu, materiałów wybuchowych i ołowiu, 90% aluminium, 82% miedzi, ponad 
40% kauczuku. Dostawy te w najbliższym klęski roku 1942 (kiedy ewakuowane fabryki 
dopiero zaczynały pracować i budować dotąd prototypowe sprzęty) uchroniły ZSRR od 
klęski. 

 Podstawowym pistoletem służącym w armii ZSRR były popularne samopowtarzalne 
teteki zwane również od nazwiska konstruktora i zakładów w których je produkowano: Tulski 
Tokariewa. Do roku 1942 wyprodukowano prawie pół miliona tych pistoletów, a do 
zaprzestania produkcji około 3 milionów sztuk uzbrojonych w adaptowaną amunicje 
Mausera. Niemcy używali go jako 7,62 mm Pistole 615 (r). Drugą podstawową bronią krótką 
w armii ZSRR były rewolwery Nagant. Broń ta została przyjęta na wyposażenie oficerów 
rosyjskich dekretem cara z 1895. Od tego czasu aż do zakończenia wojny wyprodukowano 
około dwóch milionów sztuk Nagant wz. 1895. Zdobyte przez Niemców egzemplarze tej 
broni w niemieckich siłach zbrojnych otrzymały oznaczenie 7,62 mm Revolver 612 (r). 

 W rosyjskiej armii występowała mnogość karabinów powtarzalnych. Te 
najpopularniejsze, a co za tym idzie i najczęściej używane były to karabiny Mosin, 
skonstruowane w XIX wieku przez Sergieja Mosina. Karabin ten miał kilka wersji,  
a w czasie drugiej wojny światowej był na potrzeby Rosjan produkowany nawet  
w USA w fabryce firmy Remington. O znaczeniu tej broni niech świadczy fakt, że 
wyprodukowano jej około 17 milionów egzemplarzy. Zdobyte na przeciwniku sztuki karabinu i 
karabinku Mosina w niemieckiej armii doczekały się oznaczenia od Gewehr 252 (r) po 
Zielfernrohrgewehr 256 (r) dla wersji karabinu z celownikiem optycznym oraz Karabiner 454 
(r) dla karabinku i Karabiner 457 (r) dla karabinku Mosin obr. 44. Karabiny automatyczne 
AWS używane przez żołnierzy Wehrmachtu otrzymały oznaczenie Selbstladegewehr 257(r), 
a SWT odpowiednio: Selbstladegewehr 258 (r) (SWT-38), Selbstladegewehr 259 (r) (SWT-
40) i Selbstlade-Zielfernrohrgewehr 260 (r) (SWT-40 z celownikiem PU). 

 
Puliemiot Szpagina 

 Pistolety maszynowe armii ZSRR PPD, produkowane do 1940 roku znalazły się na 
wyposażeniu armii fińskiej i niemieckiej. W tej ostatniej jako MP 716(r) (PPD-34/38) i MP 
715(r) (PPD-40). Puliemiot Szpagina czyli popularna PePesza (PPSz wz. 1941), to 
najsłynniejsza broń rosyjskiej piechoty w II wojnie światowej. Produkowano ją od 1941 do 
1948 roku. W armii niemieckiej PPsz-a cieszyła się dużym uznaniem. Niemieckie dowództwo 
wydało nawet specjalne instrukcje dotyczące użytkowania tej broni, a rosyjską amunicję 



Tokariewa zastąpiono analogiczną niemiecką, która jednak miała gorsze parametry lub 
przerobiono na 9 mm Parabellum. Pulemiot Sudajewa (PPS wz. 1943) produkowano aż do 
1968 roku a w PRL do 1970 roku. Miał on zastąpić zbyt nieporęczne dla obsług broni ciężkiej 
PPSz-e. W niemieckiej armii służył jako Maschinenpistole 719 (r). 

 Rosyjska armia wykorzystywała także duże  ilości broni osobistej dostarczonej przez 
aliantów zachodnich w tym Ross M10, Ross-Enfield 14 (Gewehr 282 (r).  
Z broni automatycznej do ZSRR docierały m.in. Thompsony 1921 (na niemieckiej służbie: 
Maschinenpistole 761 (r)), M 1928 oraz Reisingi M50. 

 

 Diegtiariow Piechotnyj w skrócie DP był ręcznym karabinem maszynowym, 
produkowanym od 1927 roku. Zdobyte i zajęte egzemplarze tej broni, Niemcy oznaczyli m.in. 
jako le. Maschinengewehr 120 (r). Maxim wz. 1910 otrzymał kryptonim s. Maschinengewehr 
216 (r), w czasie trwania wojny został on w dużej części zastąpiony przez ciężki karabin 
maszynowy według konstrukcji Wasilija Diegtarowa. Nowa broń nosiła nazwę DS-39 i była 
jak na warunki wojenne produkowana bardzo krótko. Od wybuchu wojny z Niemcami 
wrócono do produkcji Maxima wz. 1910. Fińska armia zdobyła około 200 egzemplarzy DS-
39. Ostatecznie nowym ciężkim karabinem armii rosyjskiej od maja 1943 roku został SG-43 
skonstruowany przez Goriunowa. 

 Wielkokalibrowy karabin maszynowy DSzK wz. 1938 (Diegtiariewa-Szpagina 
Krupnokalibiernyj) niemieckie wojska używało go m.in. do obrony przeciwlotniczej  
z oznaczeniem s. Maschinengewehr 268 (r). 

 SzWAK -i czyli wielkokalibrowe działka lotnicze Szpitalnego-Władimirowa, których do 
1946 roku wyprodukowano ponad sto tysięcy sztuk w niemieckich siłach zbrojnych otrzymały 
kryptonim Flgzgf. Maschinengewehr (r). Niemcy montowali je na wozach pancernych  
i ciężarówkach. 

 Rosyjskie karabiny przeciwpancerne PTRD i PTRS miały niebagatelne znaczenie na 
froncie wschodnim w pierwszej fazie trwania walk. PTRD produkowany był od 1941 do 1945 
roku, jednak wraz z wprowadzeniem przez armię III Rzeszy nowych rodzajów wozów 
bojowych, o znacznie grubszych pancerzach, skuteczność tej broni zmalała. Niemcy 



oznaczyli ją jako Panzerbüsche 783 (r). PTRS z kolei był samopowtarzalną wersją karabinu 
przeciwpancernego. W niemieckiej armii nadano mu nazwę Panzerbüsche 784 (r). 

 Bronią wsparcia sowieckiej piechoty oprócz karabinów przeciwpancernych były także 
moździerze 50 mm w różnych wersjach. Zdobyte przez żołnierzy niemieckich oznaczano je 
jako 5 cm GrW 205 (r). Drugim typem najpowszechniej stosowanego przez piechotę rosyjską 
moździerza był 82 mm moździerz różnych wzorów przez Niemców oznaczony 8 cm GrW 274 
(r). 

 Od czerwca 1941 roku niemiecka armia wykorzystywała w dużych ilościach sowieckie 
wozy bojowe. Już na początku operacji Barbarossa w ręce Trzeciej Rzeszy trafiły setki 
lekkich czołgów T-26 i BT. Służyły one głównie do zwalczania partyzantki sowieckiej na 
tyłach frontu i otrzymały oznaczenia odpowiednio Panzerkampfwagen T-26B 738 (r) lub 
Panzerkampfwagen T-26A 737 (r) oraz Panzerkampfwagen BT 742 (r). W październiku 1941 
roku Niemcy używali około 100 tych pojazdów, ale ich liczba w użytku systematycznie rosła. 
W 1944 roku na kilku podwoziach T-26 umieszczono francuskie działa ppanc 7.5 cm PaK 
97/98 (f). Czołgi lekkie T-70 jako PzKpfw T-70(r) w liczbie kilkudziesięciu sztuk służyły na 
tyłach niemieckiej armii lub też w jednostkach policji bądź tez po zdjęciu wieżyczki jako 
ciągniki. Słynne T-34 w niemieckiej nomenklaturze wojskowej otrzymały kryptonim 
Panzerkampfwagen T-34 747 (r). 

 

 Samochody pancerne jeszcze sprzed wojny: BA-10 (Panzerspähwagen BAF 203 (r))  
i BA-20 (Panzerspähwagen BA 202 (r)) używane były przez Sowietów przez całą wojnę, 
choć ich produkcje zakończono w 1942 roku. T-20 Kosmosmolec czyli opancerzony 
gąsienicowy ciągnik artyleryjski był przez Niemców i Finów używany przez cały okres wojny. 
Niemcy oznaczyli go jako gepanzerter Artillerie Schlepper 630 (r). Ciągniki STZ 3 stały się 
podstawą do zabudowy dział ppanc. 



 

 Czołgi pływające: T-37 (Schwimm-Panzerkampfwagen T-37 731 (r)), T-38 (Schwimm-
Panzerkampfwagen T-38 732 (r)) oraz T-40 (Schwimm-Panzerkampfwagen T-40 733 (r)) 
były sporadycznie wykorzystywane przez siły niemieckie. Kilkanaście zdobycznych T-37 i T-
38 służyło także w armiach Finlandii, Rumunii i Węgier. 

 

 Niemiecka armia używała także zdobycznych dział szturmowych, takich jak SU-100, 
SU-122 czy SU-152 oraz czołgów ciężkich takich jak IS-y oraz KW. 



 

 Sowiecka artyleria przeciwlotnicza opierała się na holowanych armatach 61-K 37 
milimetrowych wz. 1939. Armaty te, których do końca wojny wyprodukowano prawie 
dwadzieścia tysięcy sztuk, przejęte przez wojska niemieckie otrzymały oznaczenia: 3,7 cm 
Flak M 39 (r). Armaty 76,2 mm plot wz. 1938 (7,62 cm Flak M 38 (r)) szybko zostały 
zastąpione przez 52-K 85 mm armata plot wz. 1939 (8,5 cm Flak M 39 (r)). 

 53-K czyli armata przeciwpancerna 45 mm wz. 1937 (4,5 cm Pak 148 (r)) zwana 
popularnie przez sowieckich żołnierzy: żegnaj, Ojczyzno w pierwszej fazie wojny niemiecko-
rosyjskiej była podstawową armatą do zwalczania czołgów sowieckiej armii. Ze względu na 
słabe parametry zastąpiono ją M-42 o dłuższej lufie. W niemieckiej armii zdobyczne sztuki tej 
broni nazwano: 4,5 cm Pak 186 (r). Kolejną sowiecką armatą przeciwpancerną była ZIS-2 57 
mm. armata wz. 1943, która w siłach zbrojnych III Rzeszy otrzymały oznaczenie: 5,7 cm Pak 
208 (r). Armaty przeciwpancerne D-44 kalibru 85 mm otrzymały kryptonim 8,5 cm FK 305 (r). 

 76 mm armata dywizyjna wz. 1942 (ZiS-3) wyprodukowana w czasie II wojny 
światowej w liczbie około 50 tysięcy egzemplarzy służyła w dużych ilościach  
w jednostkach Wehrmachtu (7,62 cm FK 288 (r)) i oddziałach rumuńskich. 107 milimetrowa 
armata polowa otrzymała w niemieckiej nomenklaturze wojskowej oznaczenia od 10,7 cm  
K 348 (r) do 10,7 cm K 353 (r). Armaty BS-3 weszły na uzbrojenie sowieckiej armii w 1944 
roku, nie odegrały one jednak wielkiej roli w konflikcie. 

 



 Wojska sowieckie używały również 120 milimetrowych moździerzy (12 cm GrW 378 
(r)) oraz 122 milimetrowych haubic w kilku wersjach (niem. ozn od 12,2 cm leFH 385 (r) do 
12,2 cm K 390/2 (r)). Nie należy oczywiście zapominać o dużych ilościach dział i armat 
produkcji brytyjskiej i amerykańskiej, które służyły w armii sowieckiej, a następnie wpadły  
w ręce żołnierzy niemieckich 

 Zdobyczne rosyjskie samoloty, podobnie jak brytyjskie lub też amerykańskie, służyły 
głównie do oblatania celem poznania parametrów technicznych. B-17, B-24, bombowce 
brytyjskie a także rosyjskie Tupolewy i Pe2 w ramach specjalnej jednostki KG 200, która 
wykonywała z użyciem alianckich bombowców takie misji jak zrzut agentów, bombardowań, 
fotografowania oraz śledzenia rajdów bombowych. 
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Trzecie powstanie śląskie 

 Trzecie powstanie śląskie wybuchło 3 maja 1921 roku. Było odpowiedzią polskich sił 
narodowowyzwoleńczych na niekorzystne wyniki plebiscytu górnośląskiego, w wyniku 
którego niemal cały Górny Śląsk miał pozostać w Rzeszy niemieckiej. 

Górny Śląsk. 

Obszary Górnego Śląska według nowego podziału administracyjnego Prus z 1815 roku 
znalazły się w większości w Rejencji Opolskiej (Regierungsbezirk Oppeln). Rejencja była 
pośrednim szczeblem administracyjnym między powiatami a prowincjami w Prusach. Stolicą 
rejencji zostało miasto Opole, które zaczęło przeżywać błyskawiczny rozkwit tak ludnościowy 
jak i terytorialny. Oprócz stolicy rejencji największymi miastami były: Racibórz, Gliwice, Nysa, 
Prudnik, Katowice, Tarnowskie Góry, Kluczbork, Głubczyce, Mysłowice oraz Bytom. 
Zachodnie tereny rejencji, zamieszkane były w przeważającej części przez ludność 
niemiecką, z kolei w wschodzie Niemcy mieli przewagę w ośrodkach miejskich. W ich rękach 
znajdował się także niemal cały przemysł górnośląski, który w wyniku gwałtownego rozwoju 
całej Rzeszy, równie szybko rozwijał się na Śląsku, szczególnie na wschodzie, a związany 
był z przemysłem ciężkim i wydobywczym, w tym kopalniami węgla, hutami oraz 
cementowniami. 

 

  

Droga do powstania. 



 Wraz z zakończeniem działań militarnych i wynikłymi przez to politycznymi 
zawirowaniami – Polska, w myśl doktryny amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona, 
11 listopada 1918 roku odzyskała niepodległość. Tymczasem Rzesza  
z monarchii konstytucyjnej została przekształcona w parlamentarną, a w państwie dochodziło 
do wielu wystąpień przeciwko dotychczasowemu porządkowi, co było zapowiedzią głębokich 
reform społecznych. Po wojnie wśród polskiej części mieszkańców Górnego Śląska, zaczęły 
radykalizować się postawy narodowe. Działania Wojciecha Korfantego i jego głośne 
przemówienie w Reichstagu, traktujące o przyłączeniu Górnego Śląska do przyszłego 
państwa polskiego sprawiało, że w niemieckim społeczeństwie zaczęło narastać poczucie 
zagrożenia utraty ważnego regionu na wschodzie. Wrażenie te umocniło oderwanie się od 
Rzeszy Niemieckiej po powstaniu Wielkopolski, co w pewien sposób naruszało integralność 
państwa. W niemieckich kręgach rządzących jasnym stało się przeświadczenie o potrzebie 
ochrony jednej z ostatnich wschodnich prowincji. Jej utrata nie tylko wiązałaby się ze stratą 
prestiżu (i tak już poważnie nadszarpniętego), ale także z ciosem ekonomicznym  
i jakościowym. Konferencja pokojowa w Paryżu niosła ze sobą wiele implikacji, a jednym  
z najważniejszych jej punktów było ustalenie przyszłej granicy Polski z Niemcami. Po 
burzliwych i długotrwałych debatach ustalono, że o przyszłości Górnego Śląska zadecyduje 
plebiscyt. W międzyczasie obie strony powzięły rozliczne działania, mające uświęcić ich 
prawo do zawładnięcia tych ziem w przypadku Polski, lub też utrzymania terytoriów Górnego 
Śląska przez Rzeszę niemiecką. Obie strony rozpoczęły tworzenie organizacji, mających za 
zadanie obronę interesów poszczególnych grup. Ze strony polskiej była to przede wszystkim, 
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (POW GŚl.), której liczba członków szybko 
wzrastała, by w pierwszej połowie 1919 roku wynieść niemal 14 tysięcy członków. 
Niemieckich mieszkańców reprezentowały, scalone z kilku pomniejszych organizacji: 
Zjednoczone Związki Wiernych Ojczyźnie Górnoślązaków (Vereinigte Verbaende 
Heimattreuer Oberschlesier).  

 Tymczasem sytuacja stawała się coraz bardziej zagmatwana. 
W końcu jednak, po licznych mediacjach, projektach i działaniach społecznych  
(w tym wielkich manifestacjach) Rada Najwyższa Ligi Narodów – 4 czerwca ogłosiła 
przeprowadzenie plebiscytu, a stosowny traktat został podpisany 28 czerwca. Zanim jednak 
doszło do plebiscytu, w trakcie zakrojonej na szeroką skalę przez obie strony akcji 
propagandowej, ziemiami Górnego Śląska wstrząsnęły dwa wydarzenia, którym później 
nadano również nazwę powstań. Pierwsze wynikło z kilku powodów,  
z których najważniejszym było zastrzelenie kilku górników przez Grenzschutz  
w Mysłowicach. To pierwsze powstanie, które objęło jedynie kilka wschodnich powiatów 
rejencji, szybko upadło. 11 lutego do Opola przybyła aliancka Komisja złożona w Francuzów, 
Włochów i Anglików, wspierana przez kilkanaście tysięcy żołnierzy alianckich. Niemcy 
wycofali z rejencji Grenzschutz i swoje władze, choć nadal utrzymywali administrację oraz 
SIPO czyli policję. Powoli w wyniku agitacji plebiscytowej zaczęły wzrastać antagonizmy 
miedzy ludnością polską a niemiecką. Niemcy atakowali polskie lokale, zastraszali ludność  
i stosowali szeroki aparat represji. Dochodziło także do zabójstw: Polacy zabili m.in. Teofila 
Kupkę i Pawła Szymurę, z kolei Niemcy Andrzeja Mielęckiego. Polacy stosowali te same 
metody wzmocnione jeszcze dodatkowo powszechnymi manifestacjami pracowników fabryk  
i kopalń. W atmosferze wzajemnego terroru wybuchło kolejne zbrojne wystąpienie ludności 
polskiej. Nazwano je drugim powstaniem. Trwało ono kilka dni i objęło swoim zasięgiem 
większe terytoria niż poprzednie wystąpienie. Także to wydarzenie wygasło po kilku dniach, 
jednak przyniosło kilka ważnych zmian. Zamiast SIPO utworzono APO czyli mieszaną policję 
oraz zobowiązano się do ukarania osób odpowiedzialnych za strzelanie go górników,  
w zamian strona polska rozwiązywała POW (organizacja działała nadal pod zmienioną 
nazwą Centrala Wychowania Fizycznego) i zobowiązywała się do zaprzestania strajków  
i manifestacji.  Po powstaniu nadal trwała agitacja plebiscytowa prowadzona za pomocą 
wszelkich dostępnych środków: prasy, plakatu, teatru. W dalszym ciągu stosowano terror 
wobec oponentów. Ostatecznie 20 marca 1921 przeprowadzono plebiscyt. Z  1 220 524 
osób uprawnionych do głosowania, aż 707 605 osób zagłosowało za pozostawieniem 



Górnego Śląska w Rzeszy Niemieckiej. Było to 59,5% uprawnionych do głosowania. Wyniki 
głosowania, a później spory wobec ich interpretacji oraz przemawiające na niekorzyść Polski 
propozycje podziału Górnego Śląska, zdecydowały o podjęciu akcji zbrojnej na terenie 
Górnego Śląska, regionu, który prawnie wciąż należał i miał w większości nadal należeć do 
Rzeszy Niemieckiej.  

1.1. Pierwsza faza powstania (3 - 20 maja 1921). 

 3 maja 1921 roku o godzinie 2.00, od wysadzania przepraw rzecznych  
w ramach akcji „Mosty” (przeprowadzonych przez grupę dywersyjną „Wawelberga”)  
i ogłoszeniu dzień wcześniej strajku generalnego w kopalniach i hutach, wybuchło III 
powstanie śląskie. Początkowo całej akcji zbrojnej sprzeciwił się kategorycznie rząd polski, 
na czele z premierem Wincentym Witosem. Pierwsze walki miały charakter lokalny,  
a poważniejsze starcia rozpoczęły się dopiero 5 maja. Wielkim i chyba nie do końca 
oczekiwanym zwycięstwem była działalność grupy Wawelberga kapitana Tadeusza 
Puszczyńskiego, odpowiedzialnej za akcję „Mosty”. Dzięki wysadzeniu licznych przepraw 
kolejowych na Odrze i innych rzekach, grupa ta odcięła cały region plebiscytowy od miast 
garnizonowych czyli Wrocławia i Nysy. Dzięki temu zablokowała i w znacznym stopniu 
sparaliżowała poczynania Niemców w pierwszych chwilach trwania powstania. W tych 
pierwszych dniach atakujące z zaskoczenia grupy bojowników propolskich, w wyniku krótkich 
wymian ognia, zajmowały ważne obiekty na danym obszarze, takie jak zakłady produkcyjne, 
poczty i komisariaty. Na ogół całkowicie nieprzygotowani Niemcy albo poddawali się 
buntownikom albo też wycofywali się w głąb Śląska. Natychmiast, bo już 4 maja 
zainstalowała się na Górnym Śląsku w Szopienicach: Naczelna Władza z dyktatorem 
Wojciechem Korfantym na czele. W jej skład obok dyktatora wchodził Wydział Wykonawczy 
złożony z przedstawicieli głównych górnośląskich partii politycznych oraz Naczelna Komenda 
Wojsk Powstańczych. Wkrótce tez dyktator powstania ogłosił manifest do ludności 
górnośląskiej w którym opisał cele powstania oraz informował o odwołaniu go przez Witosa  
z funkcji polskiego Komisarza Plebiscytowego. Podkreślał również swoje przywiązanie do 
Śląska. Ogłosiwszy się dyktatorem powstania Korfanty, mianował na wojskowego dowódcę 
oddziałów powstańczych pułkownika Macieja Mielżyńskiego. 

 Międzysojusznicza Komisja w tym czasie zaś ogłosiła stan oblężenia na terytoriach 
plebiscytowym. W ciągu zaledwie kilku dni oddziały powstańcze opanowały wiele 
miejscowości znajdujących się na obszarze plebiscytowym. Największym sukcesem było 
zajęcie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Strona niemiecka była zaskoczona tak 
znacznymi rozmiarami buntu ludności polskiej, przez co pozostawała w odwrocie  
i defensywie. Szybko okazało się, że jednym z największych problemów powstańców 
pozostają niezdobyte miasta, których nie zdołano opanować bądź też bądź musiano opuścić 
na żądanie Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej – Bytom, Katowice, Tarnowskie Góry. 
Miasta te musiały być zabezpieczone przez znaczne oddziały powstańczych oddziałów, co 
natomiast osłabiły jednostki pierwszego rzutu. Istne oblężenia miast nazwano popularnie 
cernowaniem. Oprócz dużych sił oddelegowanych do ubezpieczania tyłów, powstańcy nie 
mieli kontroli nad najważniejszymi węzłami komunikacyjnymi i całym zabezpieczeniem 
strategicznym, tj. magazynami, warsztatami, zakładami przemysłowymi i naprawczymi 
znajdującymi się w wyżej wymienionych miastach. 

 W pierwszej fazie walk nie można było określić w jakiś konkretny sposób 
zorganizowanej linii frontu, która ustaliła się dopiera po zajęciu przez powstańców Koźla 10 
maja i praktycznie w dużym stopniu utrzymywała się do niemieckich kontruderzeń drugiej 
połowy maja i początku czerwca. Linia ta ciągnęła się od Gorzowa Śląskiego przez Krośnicę, 
Kamień Śląski, Obrowiec aż do Odry i dalej wzdłuż niej do granicy z Czechosłowacją. 



 Wojska powstańcze podzielone były na początku działań na 3 grupy operacyjne. 
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska w pierwszej fazie powstania według różnych 
źródeł miała do dyspozycji od 35 do 60 tysięcy ludzi z czego co najmniej 10% było 
przydzielonymi z Wojska Polskiego żołnierzami służącymi głównie w charakterze oficerów. 
W powstańczych siłach służyło także kilka tysięcy ochotników z innych rejonów Polski,w tym 
kadetów lwowskich i modlińskich. Sukcesy pierwszych dni powstania spowodowane były 
świetnym przygotowaniem oraz szybkim i sprawnym zrealizowaniem wyznaczonych celów. 
Nie do przecenienie było również: pełne zaskoczenie strony niemieckiej oraz tempo  
i rozmach przeprowadzonych operacji. 

Tabela 1. Podział wojsk powstańczych: 

Grupa wojsk Dowództwo 

Liczebność 

(szacunkowa) 

(VI 1921) 

Obszar działań 

Północ 

Dowódca– Alojzy Nowak 

Szef sztabu– Jan Wyglenda 

9544 
Powiaty: oleski, lubliniecki, 
tarnogórski, strzelecki 

Wschód 

Dowódca– Karol Grześik 

Szef sztabu– Michał Grażyński 

15929 
Powiaty: część kozielskiego, 
raciborskiego, strzeleckiego/ 

Południe 

Dowódca– Bronisław Sikorski 

Szef Sztabu– Roman 
Grześkowiak 

10169 
Powiaty: rybnicki, 
pszczyński, część 
kozielskiego, raciborskiego 

Środek 

(utworzona VI 
1921) 

Dowódca–   Kwak- Krzewiński 6734   

 Niemieckimi siłami w początkowym okresie działań, dowodził pułkownik Friedrich von 
Schwarzkoppen – kierownik centrali Selbschutzu we Wrocławiu. Oberschleisicher 
Selbschutz (Samoobrona Górnośląska) była to tajna, konspiracyjna niemiecka organizacja 
górnośląska, a o jej sile świadczy fakt, że jej liczebność w szczytowym okresie oceniana jest 
na 20 – 40 tysięcy ludzi w polu i kilkuset oficerów oraz nawet do 16 tysięcy w oblężonych 
miastach. Z powstańcami walczyli również członkowie licznych Freikorpsów czyli korpusów 
ochotniczych rekrutujących się z byłych żołnierzy armii cesarskiej, przybyłych na Śląsk już  
w toku działań militarnych jako wsparcie walczących oddziałów. Musimy jednak pamiętać, że 
liczba ochotników z obszaru poza-plebiscytowego wynosiła zaledwie do 6000, reszta zaś 
rekrutowała się z mieszkańców obszaru objętego powstaniem i plebiscytem. Po stronie 
niemieckiej walczyli również studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły 
Technicznej w Wrocławiu. 

 Oddziały niemieckie podzielone zostały podobnie jak polskie w trzy grupy, liczące 
łącznie 8 maja około 32 tysięcy nieregularnego wojska. Jednak tuż przed kontrnatarciem,  
a więc 21 maja, siły  niemieckie zreorganizowano tworząc tylko dwie grupy operacyjne  
z generałem Karlem Höefer jako głównodowodzącym. Grupą „Południe” dowodził natomiast 
generał Bernhard von Hülsen, a grupą „Północ” podpułkownik Grüntzer. 



 10 maja Naczelna Komenda Wojska Powstańczych oznajmiła zakończenie ofensywy. 
Spowodowane to było osiągnięciami powstańców, którzy zrealizowali prawie wszystkie 
założenia oraz mediacją Francji. W tym czasie Niemcy wydawali się rozbici i niezdolni do 
powzięcia jakichkolwiek akcji ofensywnych. Mimo to Niemcy nie akceptując porozumienia 24 
maja założyli w Opolu tak zwany Komitet 12, który miał pełnić rolę prowizorycznego rządu 
górnośląskiego. Na zajętych przez powstańców obszarach władzę szybko zaczęli 
przejmować polscy doradcy techniczni powołani przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą 
i Plebiscytową. Utworzono policję, pocztę, a już kilka dni po zajęciu terenu kursowały tam 
pociągi tak towarowe, jak i osobowe. Życie poza linią frontu toczyło się w miarę normalnie. 

 Dla powstańców problemem były duże braki żywnościowe, nawet mimo zdobycia 
pokaźnych składów w rejonie kędzierzyńskim. Do innych ich problemów zaliczały się 
notoryczne braki w amunicji i broni oraz niedostateczne wyszkolenie oddziałów. Po 
pierwszym entuzjazmie spowodowanym sukcesami, w toku dalszych działań wojennych  
i stopniowym przejmowaniu inicjatywy przez Niemców problemy powstańców polskich 
zaczęły wzrastać. Korfanty i Naczelna Władza zdawali sobie sprawę z kruchości sukcesu  
i zaczęli dążyć do likwidacji powstania. Dodatkowym argumentem za zaprzestaniem walk, 
były naciski aliantów.  Wśród państw zachodnich walki zbrojne na Śląsku wywołały niemałe 
poruszenie i zbieżne opinie. Włoscy i angielscy przedstawiciele w Międzysojuszniczej 
Komisji wyrazili swoje oburzenie przeciwko zbrojnemu wystąpieniu i naruszeniu porządku 
oraz władzy sił sojuszniczych. Poza tym spodziewano się większej i bardziej oficjalnej 
pomocy ze strony rządu polskiego, który zażądał jak najszybszego zaprzestania walk  
i dalszego ich kontynuowania drogą dyplomatyczną. Dowództwo powstańców, zaczęło 
zdawać sobie sprawę, że pierwsze sukcesy mogą okazać się niewystarczające wobec 
dalszych walk z reorganizującymi się Niemcami. 

 Niemcy natomiast po początkowych porażkach, szybko otrząsnęli się  
z zaskoczenia i powstrzymali działania ofensywne Polaków. Wobec przyjaznej  
w stosunku do Polaków polityki Francuzów, którzy zagrozili Rzeszy jednoznacznymi 
działaniami, jeśliby tylko użyli Reichswery do zdławieniu buntu, Niemcy byli zmuszeni do 
wielkiej ostrożności. W wyniku tego, władze niemieckie zmuszone były do wysłania 
nieregularnych Freikorpsów zamiast regularnych oddziałów wojskowych. Problemem dla 
nich była również napięta sytuacja wewnętrzna w Rzeszy niemieckiej, która nie sprzyjała 
jednoznacznym reakcjom na obrzeżach kraju. Tymczasem na Śląsku niemieckie siły 
przegrupowywały się i przygotowywały do kontrofensywy. 

 Podsumowując więc w przededniu ataku sił niemieckich, rozkład liczebny wojsk 
biorących udział w walkach, przedstawiał z lekkim wskazaniem na Polaków. Sprzętowo 
przewaga natomiast znajdowała się po stronie niemieckiej. Powstańcy opanowali znaczną 
część operacyjnej prawobrzeżnej części Odry, choć Niemcy posiadali dwa, niezwykle ważne 
taktycznie i strategicznie, przyczółki po prawej stronie Odry w okolicach Koźla i Krapkowic. 
Mimo niepełnego zrealizowania planów operacyjnych (zajęcia terenów po lewej stronie 
Odry), powstańcy odnieśli spory sukces. Strona niemiecka bardzo szybko jednak opanowała 
sytuację, nie pozwoliła zająć Raciborza i na całej długości frontu przedrzeć się Polakom na 
drugą, lewobrzeżną część Odry. 



Most wysadzony przez Grupę Wawelberga.  
1.2. Druga faza powstania (21 maja - 06 czerwiec 1921). 

 21 maja 1921 rozpoczęła się szeroko zakrojona ofensywa sił niemieckich, której 
pomysłodawcą i inicjatorem był generał Hülsen. Jej celem było przedarcie się przez polską 
obronę w rejonie masywu Chełmskiego i zdobycie górnośląskiego okręgu przemysłowego. 
Silny polski opór uniemożliwił Niemcom, mimo zajęcia Góry Św. Anny w największej  
i najkrwawszej bitwie powstania, przełamania obrony. Wyrwę która powstała w wyniku tego 
uderzenia, strona niemiecka usiłowała poszerzyć kolejnymi atakami z 30/31 maja  
i 4 czerwca, co przyniosło tylko częściowy sukces, bo zdobycie Kędzierzyna, lecz nie 
doprowadziło do przebicia się w kierunku górnośląskiego okręgu przemysłowego. 

 Na południowym odcinku linii frontu dochodziło praktycznie tylko do działań  
o charakterze lokalnym w okolicach Olzy oraz w celu przeprawienia się na drugą stronę 
Odry. Natomiast ciężkie walki toczyły na północy w rejonie Zębowic i Olesna, gdzie atak  
z rejonu Kluczborka miał na celu przecięcie dróg zaopatrzeniowych  
z Praszki do Gorzowa. Ich jednak zasadniczym celem było związanie jak największych sił 
powstańczych, aby udaremnić ściągniecie posiłków na głównym – środkowym – teatrze 
działań ofensywy niemieckiej. 

 Działania wojenne w drugiej fazie odznaczały się największym natężeniem podczas 
trwania całego powstania. Walki o Górę św. Anny oraz okoliczne miejscowości: Żyrową, 
Oleszkę, Rozwadze, Krępną i inne charakteryzowały się niezwykłą zaciętością. 
Poszczególne wioski kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk. Ostatecznie Niemcy zepchnęli 
powstańców do rozpaczliwej obrony mimo ciężkich strat, jednak do przerwania obrony  
i osiągnięcia głównego celu, jakim było zdobycie górnośląskiego okręgu przemysłowego, nie 
doszło. 



 Tymczasem głównodowodzący Międzysojuszniczą Komisją francuski generał Henri 
LeRond uznał Komitet 12 za oficjalną reprezentacje Niemiec. Po pewnym czasie jednak – 30 
maja w Opolu ogłosił dekret o rozbrojeniu Selbstschutzu i utworzeniu strefy neutralnej. 

 Druga faza walk powstańczych zakończyła się 06 czerwca. Stronie niemieckiej w toku 
działań ofensywnych udało się zdobyć ważne pod względem taktycznym miejsca: Górę Św. 
Anny i Kędzierzyn, jednak ostatecznych założeń strategicznych nie udało się jej osiągnąć. 
Obie niemieckie ofensywy to najintensywniejszy i najbardziej krwawy okres III powstania 
śląskiego. 

 Tymczasem siły powstańcze zaczęły przechodzić poważny kryzys. 31 maja Korfanty 
odwołał pułkownika Mielżyńskiego zastępując go Stanisławem Rostworowskim. Wywołało to 
fale zadowolenia wśród powstańczych oddziałów. Poprzedni dowódca, jak uważano, 
narzucony z Warszawy nie identyfikował się ze Śląskiem, nie wypracował sobie także 
zaufania wśród swoich podkomendnych. Na przywódców powstania z każdym dniem coraz 
bardziej naciskały różne odgórne siły. Rząd polski sam będący pod presją Ententy dążył do 
likwidacji powstania. Powstańcy doznawali coraz większych niepowodzeń na froncie, rosły 
straty, których nie było kim uzupełnić. Problemem o strategicznym znaczeniu były także 
problemy  
z zaopatrzeniem i wypłacaniem żołdu. Zwolnienie Mielżyńskiego wśród niektórych oficerów 
stało się symbolem utraty kontroli nad rozwojem wypadków przez Korfantego. W tych 
okolicznościach doszło do puczu zorganizowanego przez dowódców grupy operacyjnej 
„Wschód”, a więc grupy na której ciążyła największa odpowiedzialność i zarazem grupy która 
toczyła najcięższe walki. Spiskowcy ogłosili najwyższym wodzem powstania kapitana 
Grzesika, dowódcę grupy operacyjnej „Wschód”. Na szczęście dla Korfantego, wojskowa 
rewolucja została szybko zlikwidowana przy pomocy wiernych mu oddziałów. Natychmiast 
też Korfanty mianował nowego komendanta w osobie Kazimierza Zenktellera, który pełnił 
swoją funkcję do końca powstania. 

 W czasie drugiej niemieckiej ofensywy (z przełomu 30 i 31 maja) alianci prowadzili 
działania mające na celu powstrzymanie dalszego rozlewu krwi, poprzez mediację i pomysł 
wprowadzenia linii demarkacyjnej obsadzonej przez wojska międzynarodowe. Dowództwo 
powstańcze odniosło się do tego pomysłu niezwykle pozytywnie, natomiast z Niemcami, 
mającymi inicjatywę na froncie, prowadzone były rozmowy na linii rządowej. 

Wizje bitwy pod Góra św. Anny: 

 



 

  

            1.3.Trzecia faza powstania (07 czerwca - 05 lipca 1921). Podział górnośląskiego 
obszaru plebiscytowego. 

 Ostatnia faza walk powstańczych charakteryzowała się powolnym wygasaniem walk 
na skalę ogólną, choć dalej na niektórych obszarach toczyły się ostre starcia m.in. w rejonie 
Zębowic i Kadłuba Wolnego. Plan aliantów dotyczący strefy neutralnej został zaakceptowany 
11 czerwca przez Naczelną Władzę, a 25 czerwca przez stronę niemiecką. Dzień później 
Wojciech Korfanty ze strony powstańczej i głównodowodzący siłami niemieckimi Karl Hoefer 
podpisali układ o wycofaniu oddziałów obu zwaśnionych stron z obszaru plebiscytowego, co 
trwało do 5 lipca. Wraz z tą datą kończy się również trzecie powstanie śląskie. 

 Straty poniesione przez obie strony w wyniku walk są trudne do oszacowania,  
a specjaliści podają różne liczby. Najprawdopodobniejsze wydają się około 2 tysięcy zabitych 
oraz 4 tysiące rannych dla strony polskie (choć pojawiają się nawet szacunki podnoszące 
sumę rannych i zabitych do 14 tysięcy) i ponad 450 poległych po stronie niemieckiej. Zginęło 
również kilkudziesięciu Włochów. 



Niemieckie mauzoleum na Górze św. Anny wg. proj. Roberta Tischlera i amfiteatr.  

  

Podsumowanie. 

 12 października 1921 Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska 
między Niemcy i Polskę. Rzesza niemiecka otrzymała 71% procent terytorium wraz ze 54% 
ludności, reszta plebiscytowych terytoriów znalazła się w rękach Polaków. W 1922 roku 
oficjalnie do państwa polskiego włączone zostały ziemie przyznane przez Ligę Narodów, 
czyli powiaty: Katowice, Królewska Huta, Lubliniec, Tarnowskie Góry, Pszczyna, 
Świętochłowice oraz Rybnik. 20 czerwca 1922 roku polskie jednostki wojskowe na czele  
z inspektorem armii generałem Stanisławem Szeptyckim wkroczyły do pierwszej 
miejscowości która znalazła się na ziemiach polskich: Szopienic (obecnie jedna z dzielnic 
Katowic). Z całkowitego, liczącego 11.008 km2 obszaru plebiscytowego, strona polska 
otrzymała mniej niż jedną trzecią czyli 3.214 km2. Liczba mieszkańców zaś całej Rejencji 
Opolskiej liczyła 2 112 700, z czego prawie milion znalazło się po stronie polskiej. W tej 
liczbie było także około 250 000 osób deklarujących się jako Niemcy, z kolei po stronie 
przeciwnej znalazło się około 530 tysięcy osób uważających się za Polaków. Osoby które nie 
zgadzały się z wyznaczonymi granicami dzięki uchwale Ligi Narodów, mogły bez przeszkód 
wyemigrować do wybranego przez siebie kraju. Z tej możliwości skorzystało po około 200 
000 osób po każdej ze stron. Trzeba również pamiętać, że Konwencja Górnośląska z 15 
maja 1922 roku, określała poszanowanie praw dla mniejszości niemieckiej zamieszkującej 
polski obszar, oraz dawała możliwość odwołania się do Ligi Narodów, w razie złamania 
swoich praw. 

Powstanie można uznać za duży sukces polskiej strony (nie w sensie stricte militarnym), 
gdyż w jej ręce trafiała znaczna większość uprzemysłowionej części Górnego Śląska, co 
miało kapitalne znaczenie dla sytuacji gospodarczej II Rzeczypospolitej. O sukcesie 
politycznym Polaków mogą świadczyć liczby, ponieważ w ich rękach znalazło się m.in. 53 



spośród 67 kopalń węgla czy 9 z 14 stalowni. Dziś coraz częściej traktuje się III powstanie 
śląskie jako demonstrację militarną sił zmierzających do uznania polskiej racji stanu, niż jako 
zryw narodowy. 
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Cheng I Sao – Chińska królowa piratów. 

 Cheng I Sao, nazywana także Ching Yih Saou, bądź Zheng Yisao, była urodzoną 
najprawdopodobniej w okolicach 1775 roku chińską królową braci pirackiej. O jej losach, 
sprzed zbratania się z piratami, wiadomo niewiele. Źródła potwierdzają, jakoby pracowała 
jako prostytutka w jednym z licznych domów publicznych w portowej części Kantonu, 
miasta w południowych Chinach. 

 W 1801 roku jeden z dowódców floty pirackiej, Cheng I, porwał ją i poślubił. 
Dysponował on ogromnymi siłami, jego Flota Czerwonej Bandery liczyła 200 dużych 
statków i od dwudziestu do czterdziestu tysięcy ludzi. Znany  
z okrucieństwa Cheng dowodził tak wieloma jednostkami, że zdominował niemal 
całkowicie, wypierając przy tym Cesarską Marynarkę Chin, rejon kantońskiego wybrzeża. 
Piratowi nie straszna była nawet najpotężniejsza z flot. Brytyjskie fregaty nie raz musiały 
uchodzić przed przewagą liczebną piratów chińskiego wybrzeża. Cheng I rządził swoimi 
ludźmi, żelazna ręką nie znając litości, a oni bali się go niczym ognia. Jeszcze gorszą 
renomę miał on u swoich wrogów, liczne przykłady okrucieństwa wobec jeńców, 
szczególnie swoich krajan, przysporzyły mu opinię bezwzględnego i okrutnego pirata, 
który nie cofał się przed niczym i nikim. Szczęście morskiego rozbójnika zakończyło się 
wraz z 1807 rokiem, kiedy to fale tajfunu zmiotły go z pokłady flagowej dżonki. Miejsce po 
nim zajęła jego żona, Cheng I Sao, której imię w tłumaczeniu brzmiało Wdowa po 
Chengu. 

 

 Dziwić może fakt objęcia stanowiska dowódcy tak wielkiej floty przez kobietę, ale 
trzeba pamiętać iż w Chinach kobiety często miały wysoką pozycję, szczególnie  
w społecznościach połączonych silnymi więzami. Należy również pamiętać że  
w mentalności Chińczyków nie było zarysowanego ścisłego podziału na typowo męskie lub 
kobiece zajęcia. Chińscy piraci mieszkali razem z rodzinami na statkach zwanych dżonkami. 
Były to charakterystyczne dla chińskiej floty okręty. Wielkie dżonki liczyły sobie około 25 
metrów długości i 6 szerokości, były też z reguły trzymasztowe. Chińskie kobiety wraz  
z mężami wypływały na połowy i w celach łupieżczych. Wiele z nich dzięki swojej odwadze  
i często okrucieństwu, w niczym nieustępującemu mężczyznom, awansowało na dowódców 
flot pirackich, jednak nigdy na taka skalę jak Cheng I Sao. Wcześniej jednak musiała ona 
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zabezpieczyć swoja pozycję, jako kapitana ogromnej przecież floty pełnej żądnych krwi 
morderców. Wykazując się niemałą inteligencją i znajomością pirackiego rzemiosła 
mianowała na swojego przybocznego Changa Pao, dwudziestojednoletniego kapitana, który 
miał po Chengu największe wpływy wśród pirackiej braci. Szybko stała się także jego 
kochanką, a kilka lat później żoną. 

 
 Wśród swoich ludzi wprowadziła żelazną dyscyplinę i opracowany wspólnie  
z kochankiem regulamin, obfitujący w najbardziej wymyślne kary nawet za błahe 
przewinienia. Za nieposłuszeństwo rozkazom dowódców floty, rabowanie miast, które 
regularnie płaciły trybut piratom oraz gwałcenie pojmanych kobiet groziła kara śmierci, za 
próbę ucieczki karano ucięciem ucha, kobiety które dopuściły się gwałtu wrzucano  
z obciążonymi i związanymi nogami do morza.Cheng I Sao, oprócz porywczej natury, 
dysponowała rzadką cechą u piratów. Mianowicie dysponowała prawdziwą żyłką do 
interesów. Potrafiła sprzedać zrabowane dobra, zażądać pieniędzy za ochronę czy wymusić 
okup. Flota Cheng I Sao, będąc bardzo zdyscyplinowaną organizacją, napadała nie tylko na 
pojedyncze statki i konwoje, ale i na całe osady, biorąc jeńców i niewolników. Kierowała się 
ona jedna naczelną zasadą: corocznego powiększania zysków. W krótkim czasie zbudowała 
wielkie imperium finansowe, świetnie zarządzane dzięki prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
co w ówczesnych czasach było zupełnym novum. Głównym jednak zajęciem pirackiej floty 
były rabunki i najazdy. Morscy rabusie napadali niemal na każdy możliwy statek i osadę  
w swojej strefie wpływów. Mimo paru ofensyw tak armii, jak i floty cesarskiej, piratom I Sao 
zawsze udało się wymknąć obławie lub zniszczyć siły Cesarstwa Chin. Dość powiedzieć, że 
do końca 1808 roku flota cesarska straciła 63 okręty. Piraci Floty Czerwonej Bandery, słynęli 
z morderczych zapędów, liczne są relacje i przekazy o mordowaniu przez nich mieszkańców 
przybrzeżnych miejscowości i załóg statków. Flota ta w szybkim tempie zdominowała całe 
południowe wybrzeże Chin, posiadając w swych szeregach niemal 1500 jednostek 
pływających, kilka razy więcej niż cała marynarka Chin. 

 Jednak dobra passa królowej piratów nie trwała długo. Na początku 1810 roku doszło 
do niesnasek między poszczególnymi dowódcami eskadr jej floty. Na dodatek flota Cesarska 
przystąpiła do zdecydowanych działań skierowanych przeciwko pladze piractwa, 
przynoszącej ogromne straty gospodarce Chin. W wyniku tych dwóch okoliczności Cheng  
I Sao straciła ponad 8 tysięcy zaprawionych w bojach piratów, a znaczna część jej floty 
podzieliła się na kilka obozów. Mimo to nie zrezygnowała ona z dalszych rabunków  
i napadów. Ostatecznie zaniepokojeni cesarscy urzędnicy zwrócili się o pomoc do 
Brytyjczyków i Portugalczyków w zwalczeniu plagi piractwa. Rząd zaproponował także 
amnestie dla rozbójników, którzy zerwaliby ze swoim krwawym rzemiosłem. Ostatecznie 20 
kwietnia 1810 roku, po dwóch dniach negocjacji, przyznano amnestię jej oraz całej flocie, 
liczącej w tym momencie 17 400 piratów. Królowa piratów umarła w wieku 69 lat, prowadząc 
dom gry w swoim rodzinnym Kantonie. Cheng I Sao była władczynią jednego z największych 
pirackich imperiów w historii. Przez niemal trzy lata dowodziła gigantyczną flotą, rządzoną 
przez nią krwawą i bezwzględną ręką. Flota, której lękało się wielkie, choć po prawdzie 
dogasające imperium. Nigdy, wcześniej i nigdy później, nie pojawiła się już kobieta, która 
była w stanie podporządkować sobie tak wielką masę żądnych krwi mężczyzn. 
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Junkrzy – “stara gwardia” Prus i Cesarstwa Niemieckiego 

 W encyklopedii powszechnej wydawnictwa Gutenberga słowo Junkier posiada taką 
oto definicję: Junkier (niem. Junker, „junger Herr”, panicz), niegdyś młodsi synowie 
panujących; w mowie potocznej młodsi szlachcice. Partja junkrów, junkierstwem nazywano  
w Prusiech złośliwie od 1850 stronnictwo konserwatystów a właściwie ziemiańskie 
stronnictwo szlachty ze wsch dorzecza Łaby. 

 
 Junkrzy do dziś kojarzą się z uosobieniem siły, która starała się pokrzyżować szyki 
chcącym demokratyzować niemieckie społeczeństwo. Stanowili oni najważniejszą silę 
polityczną legitymującą władztwo Hohenzollernów oraz filar władzy Prus. Potocznie uważa 
się ich za właścicieli dużych obszarów ziemi w Prusach, Meklemburgii i Holsztynie. W ich 
rękach znajdowały się ogromne majątki (w szczególności na wschodzie Prus). W Niemczech 
słowo to jednoznacznie związane było ze służbą wojskową. W Cesarstwie Niemieckim 
pruscy posiadacze ziemscy stanowili ostoję władzy cesarskiej i główną siłę polityczną Prus. 
Wraz jednak ze zmianami ustrojowymi i mijającymi latami zmieniała się rola samych junkrów. 
W Cesarstwie dominowały tradycyjne struktury władzy a więc dwór, armia i junkrowie, choć 
nie była to już tak jednolita grupa jak kiedyś. Część z nich skoligacona była z liberalizującymi 
arystokratami finansowo-przemysłowymi. Dominującym i już doskonale widocznym 
kierunkiem rozwoju cesarstwa stał się militaryzm. Rozwój Niemiec był tak olbrzymi niemal  
w każdym aspekcie, że jedyną dostrzeganą i możliwą do realizacji koncepcją dalszego 
rozwoju był imperializm. Odpowiadał on świetnie ambicjom junkrów wywodzących swe 
zapatrywania z militarnych sukcesów Prus. Junkrzy w dzisiejszej Polsce nie cieszą się zbyt 
pozytywną opinią. Docenia się jedynie ich architektoniczną spuściznę na terenie dzisiejszej 
Warmii oraz Mazur i innych obszarów byłych Prus. 

.  

Pochodzenie Junkrów. 

 Junkrzy czyli pruscy posiadacze ziemscy to szlachecka klasa społeczna wywodząca 
się z końca okresu panowania Krzyżaków w Prusach. W późniejszym czasie niemal każda 
rodzina szlachecka wywodziła swe pochodzenia z czasów poprzedzających panowanie 
władców pruskich . Druga połowa XV wieku zastała Prusy krzyżackie wyludnionymi  
i wyczerpanymi po wojnie trzynastoletniej. Zakonna kasa świeciła pustkami tymczasem 
Krzyżacy posiłkowali się podczas wojny niemieckimi dowódcami najemnymi, którzy domagali 
się ogromnych żołdów. Wobec braku pieniędzy postanowiono płacić ziemią. Początkowo 
zakon oddawał swą ziemię pod zastaw. Reguła ta wskutek rosnącego zubożenia Krzyżaków 



poszła jednak z biegiem czasu w zapomnienie, a zastaw zastąpiła własność. To wówczas 
narodziły się największe wschodniopruskie rody junkierskie. Do grupy tej zaliczyć można 
także szlachtę wywodzącą się z plemion staropruskich. Zubożenie i postępujące wyludnienie 
obszarów Prus Książęcych po 1525 roku (czyli po sekularyzacji i uznaniu Albrechta 
Hohenzollerna lennikiem państwa polskiego) doprowadziło do powstawania olbrzymich 
obszarów które stały się własnością rodów pruskich. Obszarnicy pruscy chętnie zajmowali 
wiodące funkcje w zakonnych urzędach w Prusach w celu pomnożenia własnego majątku. 
Do najważniejszych rodów junkierskich zalicza się m.in.: Dohnów, Eulenburgów, Dönhoffów, 
Egloffsteinów, Schliebenów, Waldburgów oraz rody staropruskie takie jak: Lehndorffów  
i Finckensteinów . Wiele z pruskich rodów cieszyło się wielka estymą i poważanie wśród 
europejskiej szlachty. 

 
 Przywiązanie junkrów do rodziny panującej oraz różnice w obrębie samego 
junkierstwa zależne były od danego obszaru. Najwcześniej pod panowaniem 
Hohenzollernów znalazła się Brandenburgia (jej wschodnia część – Nowa Marchia, znajduje 
się na obszarach dzisiejszej Polski). W tym rejonie przywiązanie do panujących objawiało się 
szczególnie mocno, nawet u rodów mających słowiańskie korzenie. Podobnie silne więzi  
z Hohenzollernami łączyły rody z Prus Wschodnich. Cechą szczególną występującą na 
obszarach wschodniopruskich była znaczna liczba rodów magnackich dysponujących 
ogromnym zapleczem w postaci ziemi. Rody i rodziny z innych części Królestwa Prus  
w większości nie dorównywały w majątkach Prusakom (może z wyjątkiem wielkich rodów  
z Holsztynu i Meklemburgii) i stanowiły szlachtę średnią i drobną. Ciekawa sytuacja wynikła 
na Śląsku, gdzie tradycyjne przywiązanie bogatych rodzin sięgało czasów Habsburgów,  
a nawet wcześniejszych i nie legitymowało władzy Hohenzollernów w takim stopniu jak miało 
miejsce choćby w Brandenburgii. Na Śląsku po części protestanckim, po części katolickim, 
ciągle istniała silna świadomość stanowa która dotyczyła także bogatych rodów takich jak 
Schaffgotschów i Carolathów .  

Kim byli Junkrowie. 

 Junkrzy jako szlachta i warstwa społeczna pojawili się wyłącznie w Prusach  
i mieli charakter wielkich polskich obszarników – magnatów, mających równie wielki wpływ 
na państwo, choć w dużo mniejszym stopniu mu szkodząc. Prusy Wschodnie skąd 
wywodziła się większość rodów junkierskich charakteryzowały się małą urbanizacją  
i przyrostem naturalnym. Kraj ten był krajem rolniczym z przewagą pól uprawnych oraz łąk  
i pastwisk. Prusy Wschodnie wobec reszty Prus były krainą zapóźnioną gospodarczo  
i ekonomicznie. Sieć kolejowa była tam najsłabiej rozwinięta w całych Prusach. Ponad 
połowa mieszkańców trudniła się rolnictwem do połowy pierwszego dziesięciolecia wieku XX, 
a zaledwie poniżej jednej czwartej znalazło zatrudnienie w przemyśle i budownictwie. 
Znaczna większość mieszkańców Prus Wschodnich była wyznania protestanckiego, choć 
zachodnie rejony obfitowały w wyznawców katolicyzmu. Prusy Wschodnie i zamieszkujący je 
Junkrowie stanowiły jakoby jądro Królestwa Pruskiego.  

 
 W jakim stopniu junkrowie identyfikowali się z państwem (a nie tylko  
z panującym rodem), jego losami i resztą społeczeństwa? Czy w końcu można mówić  
o jednej oraz jednolitej warstwie szlachty, która tworzyła junkrów? Poczucie wspólnoty wśród 
wielkich obszarników wzrosło w szczególności za czasów panowania Fryderyka II Wielkiego. 
Wojny prowadzone przez tego króla, choć ostatecznie zwycięskie ciężko odbiły się na 
prowincjach Królestwa Prus. A trudy poniesione w czasach trwania kampanii skonsolidowały 
i zwiększyły solidarność całego społeczeństwa w tym junkrów do władzy królewskiej.  
Z punktu widzenia Hohenzollernów szczególnie pomocna w tym była nowoczesna  
i rozbudowana administracja. W Prusach szybko królowie zyskali pełnie władzy, stając 



wyraźnie wyżej od pozostałych stanów (inaczej miało to miejsce w Polsce, gdzie królowie 
dysponowali coraz mniejszym wpływem na władzę). Rozwiązanie Landtagów, czyli lokalnych 
sejmików, jeszcze te władzę umocniło. Brak władzy stanowej w lokalnych ośrodkach 
pozbawił szlachtę ich podstaw władzy. Usprawniło to integracje bogatej warstwy społecznej 
w społeczeństwo i silniejsze powiązanie jej z rodem panującym. W zamian junkrowie 
otrzymywali stanowiska oficerskie w armii pruskiej. To wtedy w XVII wieku zaczął się tworzyć 
topos junkra – żołnierza. Należy jednak podkreślić, że oficerowie armii pruskiej pełnili swą 
funkcję centralnie. Był to kolejny sposób na umocnienie poczucia pruskości. Większość 
rodów junkierskich dysponowała przedrostkiem von (od) lub zu (w). Żeński odpowiednik 
Junkra –Junkfrau, był używany sporadycznie. Junkrowie używali także do określania siebie 
takich zwrotów jak Graf (Hrabia) oraz Freiherren (Baron).Większość junkrów służyła w armii 
jako Fahnenjunker (żołnierze), najemnicy bądź też wysocy urzędnicy. Pruskie majątki 
dostarczały całym Niemcom wielkich ilości produktów Ziemi. Od 1900 roku, Junkrowie 
modernizowali swoje majątki, unowocześniając je, a przez co redukując różnice między 
importem a eksportem żywności. W końcu też pruska szlachta zaczęła także inwestować (co 
dotychczas urażało jej honor) w przemysł, co w krótkim czasie przyniosło jej ogromne 
dochody.  

Rola Junkrów. 

 W 1907 roku w sześciu wschodnich Prowincjach Królestwa Prus junkrzy byli 
posiadaczami aż 40,8% wszystkich użytków rolnych. Trzeba zaznaczać, że w czasie 
gwałtownych przemian ekonomicznych, kiedy tylko junkrowie poczuli się zagrożeni ze strony 
nowych sił gospodarczych i przemysłowych, potrafili się jednoczyć i stawać warstwą bardziej 
jednolitą. Dzięki współpracy między sobą (a także politycznej siły)  
i wysokiemu odsetkowi ludzi gruntownie wykształconych mogli bez przeszkód 
wykorzystywać pomoc państwa, taką jak cła zaporowe, ulgi podatkowe oraz tani kredyty . 
W 1910 roku jedna trzecia wszystkich wyższych urzędników w Cesarstwie Niemieckim 
wywodziła się junkierskiej arystokracji: 

 
– 64% ministrów, 
– 92% nadprezydentów prowincji 
– 64% prezydentów rejencji. 

 
 Rola oraz siła polityczna junkrów w Cesarstwie Prus wzrastała wraz  
z poparciem dla militaryzmu. To właśnie w tym okresie junkrowie zdobyli najwyższą pozycję 
w państwie. Wokół pruskiej arystokracji wyrósł nowy mit ekskluzywności. Sama ze sobą była 
bardzo związana i dbała usilnie o wszelkie swoje interesy. Junkrowie stali w opozycji do 
reszty części składowych Cesarstwa Niemiec: dynamicznie rozwijającego się zachodu, miast 
północy i katolickiego południa. W dziewiętnastowiecznych Niemczech funkcjonowało 
popularne określenie: jeśli Prusy rządzą Niemcami, to Junkrowie rządzą Prusami, a przez to 
całymi Niemcami. 

Stara gwardia. 

 W momencie rozpoczęcia się I Wojny Światowej wyżsi oficerowie: generałowie  
i pułkownicy z junkierskich rodzin oraz rodów stanowili aż 52% ogółu. Niemiecka armia 
licząca ponad pół miliona ludzi, była dumą kraju. Mimo, że oficerowie w coraz większej 
części wywodzili się z warstw burżuazyjnych i inteligenckich to w sztabie generalnym 
przeważali Prusacy. Sztab generalny cesarskiej armii, jako instytucja najwyższa w armii, miał 
przemożny wpływ na cesarza, który sam był również królem Prus, a więc osobą wychowaną 
przez junkrów w ich tradycji. Najwyższe dowództwo wojskowe armii niemieckiej, odwoływało 



się do historii Wielkich Prus ery króla Fryderyka II. Pruski militaryzm oraz typowe dla niego 
postawy powoli, lecz nieubłaganie zyskiwały poklask w całych Niemczech. Żelazny pruski 
dryl, wyraźna dykcja, postawa gwardyjska stały się synonimem najpierw pruskości a później 
niemieckości. Niemiecką mentalnością zaczęła kierować wielka trójca: 

 
– dwór cesarski, 
– dwór pański, 
– armia. 

 
 Wojsko i żołnierze cieszyli się wielka estymą i uznaniem pozostałej części 
społeczeństwa, a mundur gwarantował uznanie, nie tylko w służbie, ale również po służbie. 
Nauczyciele, urzędnicy itd. Którzy nie przeszli służby wojskowej i nie stosowali nabytych  
w wojsku umiejętności, traktowani byli jako osoby niższej kategorii. 

W Rzeszy. 

 Na przełomie wieków, kiedy pozycja junkrów była ugruntowana, a niemiecki 
militaryzm osiągał swoje apogeum, nastąpiło zjawisko zalewania się wielkich obszarów 
junkierskich z bankami i wielkimi zakładami przemysłowymi . Gwałtownie rozwijające się 
Niemcy szybko stały się wiodącym krajem na świecie. Ich progres ekonomiczny doprowadził 
do tego, że zaczęły powstawać, w wyniku czego także mieć wpływ na politykę, grupy 
interesów oraz trusty banków. Junkrzy, posiadacze ziemscy oraz najbogatsi rolnicy  
w obronie swoich interesów założyli Bund der Landwirte, czyli Związek Rolników w 1893 
roku. Już w rok po założeniu do tej organizacji należało około 200 tys., a w 1913 r. 330 tys. 
zrzeszonych członków. Junkrzy należący do stronnictwa konserwatystów protestanckich, 
stanowili ich główną siłę polityczną . Na mapie politycznej Cesarstwa Niemiec, należeli oni 
do paru konserwatywnych partii. Partia Narodowych Liberałów była najsilniejszą podporą 
Rzeszy. Na jej członków składali się ludzi ze środowisk inteligenckich oraz sfer finansowo-
przemysłowych. Deutsche Reichspartei – Niemiecka Partia Rzeszy, była drugą partią 
rządową. Należeli do niej głównie wolni konserwatyści oraz kręgi agrarno-przemysłowe. 
Ostatnią i taką do której najliczniej należeli junkrzy była: Deutschkonservative Partei, czyli 
utworzona w 1876 roku Niemiecka Partia Konserwatywna, reprezentująca wyłącznie interesy 
kół agrarnych. Partia ta, była silnym konglomeratem pruskich junkrów i obszarników, 
nastawionych negatywnie do idei Rzeszy. Od lat 90. XIX wieku podstawa polityki Bismarcka, 
czyli mieszczański liberalizm narodowy, był spychany i tracił wpływy polityczne pod naporem 
junkrów, mimo ich spadającego znaczenia ekonomicznego. Korzystając ze swych 
szlacheckich przywilejów wywodzących się jeszcze z czasów feudalnych, wschodniołabscy 
potentaci zyskiwali władzę, nie tylko polityczną ale również społeczną. Cesarstwo niemieckie 
stało się państwem administracyjnym, na które największy wpływ miało kilka czynników: 

 
• cesarz, 
• kanclerz, 
• sekretarze stanu (czyli ministrowie), 
• wojskowi (w przeważającej części kręgi junkierskie), 
• radcy i dworacy, 
• konsorcja przemysłowe i bankowe . 

 
Nie zawsze jednak junkrzy wspierali Prusy. Zdarzały się sytuacje które wzbudzały 
powszechny niepokój wśród rodów junkerskich. Gdy działania królów pruskich doprowadziły 
do zniesienia podstaw feudalizmu i obniżenia roli ziemiaństwa, w tych kręgach powstała silna 



opozycja, na czele której stanęła przede wszystkim rodzina von Marwitzów z Brandenburgii. 
Opozycja wzmocniła się jeszcze po ogłoszeniu zjednoczonego kościoła krajowego  
w Prusach. Dla części starych rodów było nie do zaakceptowania, że państwo ingeruje  
w wewnętrzne sprawy ich wyznania. Po wydarzeniach wiosny ludów, przywódca opozycji 
Adoph von Thadden, wystąpił ze zjednoczonego kościoła krajowego, zakładając dla 
staroluteran tzw. Wolny Kościół. Następne lata przyniosły zaś kulturkampf Ottona von 
Bismarcka, chyba najsławniejszego z junkrów, który o czym wie niewielu, uderzał również  
w protestantów, a więc także w junkrów .  

Majątki i pałace Junkrów. 

 Rezydencje pruskich junkrów do dzisiaj pozostają największym świadectwem ich 
potęgi. Rozsiane po wszystkich prowincjach na wschód od Łaby fascynują  
i porażają swym pięknem, choć wiele z nich uległo na przestrzeni lat zniszczeniu lub 
dewastacji. Ich reprezentacyjne domy, znajdziemy w każdym zakątku świata, jaki stanowił 
ich dom, a więc: na Śląsku, Warmii i Mazurach, Pomorzy, Wielkopolsce, Brandenburgii, 
Holsztynie i Meklemburgii. Rodzaj budowanych pałaców zależał od danego obszaru, jednak 
we wszystkich przypadkach porażały one przepychem, jak i funkcjonalnością. Artystyczna 
prostota junkierskich posiadłości wydaje się uosabiać pruskie rozumienie państwa i świata, 
świata wartości reprezentowanego przez: pokorę, tradycję oraz praktycyzm. Dwory i pałace 
rodów junkierskich wznoszono z żelazną konsekwencją dotyczącą samej konstrukcji. Jej 
kształt formowały artystyczne mody i idee płynące z Berlina, stolicy Prus. Oczywiście nie 
wszystkie znalazły uznanie, a te które realizowano na powszechną skalę, miały spotykane 
tylko w rezydencjach junkierskich formy. 

 
Oto kilka przykładów rezydencji junkierskich: 

Krzyżowa. Siedziba rodu von Moltke, zbudowana w 1720 roku. Stała się miejscem spotkań 
tak zwanego: Kręgu z Krzyżowej – antynazistowskiej 
opozycji.



Moszna, pałac śląskiego rodu szlacheckiego i potentatów przemysłowych – rodziny 
TieleWincklerów.

 



 

Podsumowanie. 

 Porażka w I wojnie światowej, była wielkim niepowodzeniem junkrów  
i podkopała ich znaczenie na arenie całych Niemiec. To wtedy nastąpiło tąpniecie, które 
wstrząsnęło starymi rodami próbującymi bronić ustalonego porządku. Po wojnie pruscy 
junkrzy licznie wstąpili do nacjonalistyczno-konserwtywnej Deutschnationale Volkspartei – 
DNVP. Optowała ona za utracona monarchią i sprzeciwiała się postanowi nim traktatu 
wersalskiego. Pruscy oficerowie, wychowywani według junkierskich wzorców, stanowili liczne 
grono nazistowskich oficerów, choć w funkcjach partyjnych liczba Prusaków była 
nieproporcjonalnie mniejsza do innych części Niemiec. 

  
 Wraz z nadejściem III Rzeszy i Adolfa Hitlera którego idee mocno uderzały  
w kościół i jego priorytety, wywołały duże poruszenie w części społeczności junkrów, 
odznaczającej się silnym tradycjonalizmem i konserwatyzmem. Datą symboliczną dla 
stosunków miedzy nazizmem a Prusami był rok 1933 i Dzień Poczdamu. W dniu tym Hitler, 
posługując się symbolami przejął pruskie dziedzictw, przy okazji likwidując odrębność Prus, 
jako jednostki terytorialnej wchodzącej w skład Niemiec. Prusy stały się częścią 
nazistowskiej III Rzeszy. Sam nazizm, czerpał z pruskich i junkierskich wzorców tylko te 
rzeczy, które były mu odpowiednie. Sam Hitler, podziwiając Bismarcka i Fryderyka 
Wielkiego, pogardzał pruską szlachtą oraz wychowanym w tradycyjni junkierskiej urzędnikom 
i dyplomatom. Jego poglądy potwierdził zamach zorganizowany w Wilczym Szańcu 20 lipca 
1944 roku. Na liście oskarżonych o spisek znalazły się setki osób, należących do 
junkierskich kręgów szlacheckich (m.in. z rodów Moltke, Kleist, Goerdeler) . Wraz  
z upadkiem III Rzeszy i zajęciem jej obszarów przez wojska Armii Czerwonej upadły także 
rody junkierskie, tracąc swe ziemie. Dziś po junkrach pozostały tylko wspomnienia, i ich 
rezydencje. 

Do najsłynniejszych przedstawicieli junkrów należą: 
Otto von Bismarck – kanclerz Cesarstwa Niemieckiego, pruski premier; 
Gerd von Rundstedt- feldmarszałek armii niemieckiej; 
Helmut von Moltke- -pruski feldmarszałek; 
Carl von Clausewitz – twórca podręcznika strategii i taktyki „O wojnie”; 
Joseph von Eichendorf – urzędnik i poeta; 
Guido Henckel von Donnersmarck- przemysłowiec i jeden z najbogatszych ludzi epoki. 
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Bitwa o Madagaskar – 1942. 

 Na początku 1942 roku sytuacja Aliantów na Oceanie Indyjskim wyglądała 
dramatycznie. Na przełomie marca i kwietnia japoński zespół uderzeniowy zadał dotkliwe 
straty marynarce brytyjskiej, australijskiej i holenderskiej na Cejlonie, a  Japończycy zaczęli 
bezpośrednio zagrażać Malajom, Indonezji, Birmie oraz Indiom i Australii. Brytyjskie siły 
zbrojne musiały znaleźć nowy przyczółek na południowo-zachodnich rejonach Oceanu 
Indyjskiego. 

 Wybór angielskiej Generalicji padł na Madagaskar. Ta trzecia co do wielkości wyspa 
świata znajdowała się pod kontrolą francuską. Jej gubernator był zaś człowiekiem wiernym 
Vichy, a brytyjski wywiad stwierdził, że jest on gotów oddać swoje bazy morskie do 
dyspozycji Japończyków. Na zamieszkanej przez ponad trzy i pół miliona ludzi (w tym przez 
około 30 tysięcy Francuzów) wyspie, znajdował się nowoczesny port, będący jednocześnie 
bazą marynarki – Diego Suarez, a sama wyspa znajdowała się w połowie alianckich szlaków 
wodnych na Oceanie. 

25 i 28 kwietnia brytyjska flota złożona z 34 okrętów wyruszyła z Durbanu. Rozpoczęła się 
operacja „Ironclad”. W skład grupy transportowej wchodził także polski transatlantyk 
„Sobieski”. Do osłony floty desantowej brytyjska Admiralicja oddelegowała silny zespół 
złożony m.in. z pancerników, lotniskowców, krążowników i kilku niszczycieli. W nocy z 4 na  
5 maja wojska angielskie rozpoczęły akcję desantową na wybrzeżu wyspy. Tymczasem 
lotnictwo brytyjskie bombardowało lotnisko i port w Diego Suarez, przy okazji zrzucając 
kilkanaście tysięcy ulotek wzywających do poddania wyspy. Oddziały francuskie liczyły od 8 
do 9,5 tysięcy żołnierzy złożonych z Francuzów i rodowitych mieszkańców wyspy. Wspierało 
ich przestarzałe lotnictwo i parę okrętów floty. Wojska brytyjskie miały dużą przewagę, 
dodatkowo wspierane były przez silną flotę i lotnictwo. Już w pierwszych chwilach walk 
lotnictwo brytyjskiej zatopiło krążownik „Bougainville” oraz okręt podwodny „Bvezires” oraz 
zniszczyło niemal wszystkie samoloty znajdujące się na wyspie. Mimo zaskoczenia, siły 
francuskie postanawiają podjąć nierówną walkę. Nad ranem dwa tysiące brytyjskich 
żołnierzy z ekwipunkiem oraz jednostkami zmotoryzowanymi znalazło się na lądzie. Po 
kilkugodzinnych walkach zajęto półwysep Andrakaka, na którym znajduje się port Diego 
Suarez. Mimo to dowództwo brytyjskie było niezadowolone z tempa działań swoich wojsk. 
Spowodowane to było gęstym zaminowaniem zatoki, na której lądowały oddziały alianckie 
(po trafieniu na minę zatonęła jedna z korwet) oraz oporem wojsk francuskich, w tym 
ostrzeliwaniem brytyjskich żołnierzy przez jeden z okrętów francuskich. 



 

 Aby wspomóc swe oddziały, Brytyjczycy zorganizowali drugi desant na tyłach wojsk 
francuskich w rejonie Antsirane, gdzie jednak natknięto się na silny opór Francuzów, 
wspomaganych przez marynarzy z zatopionych okrętów. Po kilkugodzinnej walce 
Brytyjczykom udało się złamać opór obrońców, biorąc kilka tysięcy jeńców oraz uwalniając 
kilkudziesięciu swoich żołnierzy z niewoli. W nocy z szóstego na siódmego maja opór 
francuski został prawie złamany. Broniła się tylko bateria nadbrzeżna portu Antsirane. 
Tymczasem ocalałe okręty podwodne sił morskich Vichy ponawiały nieudane ataki na 
brytyjskie okręty. Ostatecznie większość z tych okrętów została zatopiona. Główne  
i najważniejsze z operacyjnego względu części wyspy zostały zajęte przez siły brytyjskie, 
które utraciły około 350 zabitych (w tym ponad 130 zmarłych w wyniku chorób tropikalnych) 
oraz prawie trzystu rannych. Ponadto straty wyniosły jedną korwetę i trzy stracone samoloty. 
Straty francuskie były znacznie większe i wyniosły 3500 zabitych, rannych i wziętych do 
niewoli. Oficjalnie zakończono operację „Ironclad”, jednak wcale nie zakończyło to walk na 
wyspie. Dopiero pół roku później, udało się Brytyjczykom zająć całą wyspę. 

Madagaskar znalazł się w kręgu zainteresowania floty cesarskiej. Pod koniec maja na wody 
przybrzeżne wyspy wpłynął oddział dużych oceanicznych japońskich okrętów podwodnych, 
w części dozbrojonych miniaturowymi łodziami podwodnymi oraz małymi wodnopłatami 
rozpoznawczymi. Wkrótce japoński zespół przeszedł do działań ofensywnych, a załogom 
miniaturowych łodzi podwodnych udało się zatopić tankowiec oraz ciężko uszkodzić 
pancernik „Ramillies”. W kolejnych miesiącach japońskie okręty podwodne w bliskości 
Madagaskaru zatapiają i uszkadzają jeszcze kilka inny okrętów wojennychi transportowych. 

Działania floty japońskiej i niezwykle skutecznych niemieckich krążowników pomocniczych, 
zaopatrywanych na wciąż należących do Vichy portach powodowały duże straty wśród floty 
sprzymierzonych, dlatego władze brytyjskie zdecydowały się na zajęcie całej wyspy. 10 
września wzmocnione posiłkami siły brytyjskie rozpoczęły drugą część bitwy o Madagaskar. 
Celem operacji „Stream” i „Jane” było zajęcie stolicy wyspy – Tananarivy, marsz na południe 
oraz zdobycie pozostałych portów na Madagaskarze. Siły brytyjskie dysponowały olbrzymią 
przewagą, niweczoną trochę przez warunki terenowe panujące na wyspie. Miało to zmienić 
lądowanie sił brytyjskich (29 Brygady) ma miejsce pod słabo bronioną miejscowością 



Majungo. Oddziały francuskie starały się powstrzymać marsz Brytyjczyków poprzez budowę 
zapór na drogach i niszczenie mostów. 5 listopada 1942 roku dowództwo francuskie zgodziło 
się na kapitulację wyspy. Straty Brytyjczyków były stosunkowo małe (około 620 zabitych  
i zmarłych w wyniku całej kampanii), a większość żołnierzy umarła na chorób malarię i żółtą 
febrę. 

 Zajęcie Madagaskaru było pierwszym większym ofensywnym sukcesem Wielkiej 
Brytaniiw Wielkiej Wojnie. Uspokajało także napiętą sytuację na Oceanie Indyjskim. Pod 
koniec 1942 roku zarząd nad wyspą przeszedł w ręce Wolnych Francuzów. 
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Orzeł Afryki  

 Hans Joachim Marseille uznawany jest za jednego z największych asów lotniczych II 
wojny światowej, któremu przypisuje się 158 strąconych samolotów wroga. Był najbardziej 
lubianym niemieckim pilotem myśliwskim, do którego niemieckie Mädchen adresowały 
tysiącami miłosne listy. Nazistowska prasa zrobiła z niego bohatera, nazywając go „Orłem 
Afryki” lub „Gwiazdą pustyni”, choć on sam zupełnie się do nadanej roli nie nadawał, kpiąc  
z dyscypliny, nie lubiąc Hitlera i Göringa, namiętnie słuchając zakazanego w III Rzeszy jazzu 
i mając za najlepszego przyjaciela czarnoskórego z Transwalu. W dodatku powszechnie 
uważano go za nieokrzesanego kobieciarza oraz pijaka. 

Talent. 

 Przyszły as urodził się 13 grudnia 1919 roku w dzielnicy Berlina: Charlottenburgu. 
Jego rodzina przywędrowała do Niemiec na fali prześladowań hugenotów z Francji. Ojciec 
Siegfried Marseille, był kapitanem piechoty w armii Rzeszy Niemieckiej (w 1941 roku 
zostanie awansowany na generała majora; zginie w potyczce z partyzantami w Czechach)  
i mimo upływu paru stuleci od emigracji przodków, nadal podtrzymywał francuskie tradycje  
w rodzinie. Wychowywany, po rozwodzie rodziców, przez matkę, która nie umiała 
zapanować nad wybuchowym temperamentem syna, wyrósł na osobę lubiącą zabawę  
i indywidualistę nie znoszącego dyscypliny, a nawet jakichkolwiek zorganizowanych ram, 
buntującą się wobec zasad i ojca. Był przy okazji bardzo utalentowany, jeszcze w wieku 17 
lat zdał maturę w 1938 roku. W czasie wojny jego liberalne poglądy oraz pogarda do 
narodowego socjalizmu były powszechnie znane; jego najwyższy przełożony Herman Göring 
wpadał we wściekłość na wiadomości o wyskokach Marseille, a sam pilot tłumaczył: Hitler 
prędzej czy później odejdzie, ale Niemcy będą trwały. Był patriotą i pewnie dlatego, a także 
dzięki naciskom społecznym i rodzinnym wstąpił do wojsk lotniczych. Był to elitarny odłam sił 
zbrojnych, w którym panowała atmosfera inna niż w pozostałych rodzajach wojska.  
W lotnictwie doceniano indywidualizm i samodzielność myślenia w większym stopniu niż  
w piechocie czy marynarce. Jochen (jak go nazywano) wiedział, że tylko w lotnictwie jest  
w stanie zachować swoją odrębność i mieć tak dużo swobody jak to tylko jest możliwe  
w wojsku. Jego ojciec dzięki koneksjom w armii, miał pomóc Jochenowi urzeczywistnić ten 
plan, a także tuszować wiele z wyskoków syna. 

 



 7 października 1938 riku Jochen wstąpił do szkoły Lufthansy jako kadet 
(Fahnenjunker). W pierwszej połowie kolejnego roku dostał się do szkoły sił powietrznych. 
Tam też doskonale poznano się na charakterze przyszłego asa. Doceniano jego 
umiejętności, stan zdrowia i czystej wody talent, jednak postawa samego pilota pozostawiała 
wiele do życzenia. Łamał przepisy (raz zdarzyła mu się wylądować na autostradzie, tylko 
dlatego że przyszpiliła go potrzeba naturalna), miał kłopoty z dyscypliną, nie pasował do 
profilu ideologicznego. Dostawał karne służby, zdarzało mu się ukraść samochód, nie 
podporządkowywać się rozkazom, wykonywać podniebne akrobacje bez zezwolenia. 
Odwiedzał bary, namiętnie palił, podrywał młode rodaczki, uważano go za lekkoducha  
i birbanta bez przyszłości, choć z talentem. 

 W końcu jednak, nie bez udziału koneksji ojcowskich, Marseille został pilotem 
myśliwca. Jego przełożeni dostrzegli w nim umiejętności przysłaniające wszelkie 
niedoskonałości charakteru i wysłali go do Wiednia do szkoły pilotów myśliwskich 
(Jagdfliegerschule 5), którą opuścił w listopadzie 1939 roku jako świetnie rokujący pilot. 

 Na początku wojny służył w jednostce myśliwskiej której zadaniem było 
zabezpieczenie zakładów przemysłowych w centralnych Niemcach. Posiadał wtedy stopień 
Fähnrich, odpowiadający polskiemu chorążemu. Szybko jednak został przydzielony do I. 
Jagd/Lehrgeschwader 2 (sformowanej w 1937 roku jednostki myśliwsko-instruktorskiej), 
która stacjonowała w rejonie Calais-Marck. Pierwsze zwycięstwo odniesione, w kilka dni po 
przybyciu w walce powietrznej, ciężko odchorowuje jego sumienie; nie mógł się pogodzić  
z faktem pozbawienia kogoś życia. Do końca swego udziału w bitwie o Anglię odniesie  
w sumie siedem potwierdzonych zwycięstw, samemu będąc strącanym aż czterokrotnie,  
a w sumie rozbije swoją maszynę aż sześć razy. Problemy z jego usposobieniem, brak 
zdyscyplinowania, aroganctwo wobec dowódców oraz czasami nieposkromiona fantazja, 
zahaczająca o szaleństwo, nie przysporzyły mu sympatii w jednostce. Na dodatek wdał się  
w romans z córką wysokiego notabla Gestapo. Został więc zwolniony ze skrzydła 
myśliwskiego na polecenie swojego dowódcy Johanesa Steinhoffa. Powodem ogólnym jaki 
podano w raporcie była niesubordynacja. W grudniu 1940 roku Jochena przeniesiono na 
krótko do II./JG 52, jednostki myśliwskiej utworzonej w 1939 roku, która z około 10.000 
zwycięstwami powietrznymi uznana została za najlepszą w dziejach wojen powietrznych (jej 
pilotami byli m.in. Erich Hartmann – 352 zwycięstwa, Gerhard Barkhorn – 301 strąceń  
i Günter Rall ze 275 zwycięstwami). Po krótkim pobycie na Bałkanach i walkachpowietrznych 
nad Zagrzebiem (w czasie jednego z lotów, w wyniku awarii silnika, musiał awaryjnie 
wylądować, do jednostki został przewieziony przez jednego z generałów, który powiedział 
mu: Odwdzięczysz mi się, odnosząc 50 zwycięstw, Marseille), został przeniesiony do I./JG 
27 (27 pułk myśliwski). 

Nad Afryką.   

 Samoloty III Rzeszy operujące w Afryce północnej należały do utworzonej  
w 1939 roku Luftflotte 2. Podstawową komórką operacyjną było Rotte (2 myśliwce) oraz 
Kette (3 samoloty-klucz). Dwa Rotte tworzyły Schwarm (rój), natomiast trzy lub cztery 
Schwarm składały się na Staffel (eskadra złożona z od 12 do 16 maszyn  
i oznaczany za pomocą cyfr arabskich), a te z kolei w liczbie trzech: Gruppe (Jagdgruppe – 
dywizjon myśliwski), oznaczone literami rzymskimi od I do IV. Cztery Gruppe (w pierwszej 
fazie wojny istniały zawsze tylko 3 grupy) wraz  kilkoma dodatkowymi samolotami w ramach 
sztabu pułku i sztabów Gruppe tworzyło pułk myśliwski – Jagdgeschwader złożony z około 
120 samolotów (pod koniec wojny niektóre pułki liczyły prawie 300 maszyn), z których do 
działań w danej chwili nadawało się około połowy maszyn. 

Podział Jagdgeschwader: 



– Geschwaderstab 

1. I Gruppe: 1/2/3 Staffel + Gruppenstab 
2. II Gruppe: 4/5/6 Staffel + Gruppenstab 
3. III Gruppe: 7/8/9 Staffel + Gruppenstab 
4. IV Gruppe:10/11/12 Staffel + Gruppenstab 

 Niemieckie pułki lotnicze (Geschwader), będące największym niemieckim typem 
jednostki lotniczej  dzieliły się na: myśliwskie (Jagdgeschwader, JG), bombowe 
(Kampfgeschwader, KG), niszczycielskie (Zerstörergeschwader, ZG), nocnych myśliwców 
(Nachtjagdgeschwader, NJG), bombowców nurkujących (Sturzkampfgeschwader, St.G), 
szturmowe (Schlachtgeschwader, SG), transportowe (Transportgeschwader, TG), 
instruktorskie (Lehrgeschwader, LG). Eskadry otrzymywały oznaczenia podane w kolejnych 
cyfrach arabskich (np. 1-3 = I dywizjon/6-9 = III Dywizjon itd.), zaś dywizjony otrzymywały 
cyfry arabskie, tak więc: 

– 3./JG 52, to 3 Eskadrę I Dywizjonu 54 Pułku Myśliwskiego (6 Staffel II Jagdgruppe 54 
Jagdeschwader); 

-II./JG 27 – 2. Dywizjon 27. Pułku Myśliwskiego (III Jagdgruppe 27 Jagdeschwader). 

 Lotnictwo niemieckie w Afryce w skład którego wchodziły głównie bombowce 
nurkujące Junkers 87 Stuka oraz myśliwce Messerschmitt Bf 109 i  w różnych wersjach, 
stanowiło bardzo ważny czynnik zwycięstw niemieckich w Afryce północnej. Ju 87 przez 
niemieckich dowódców traktowane były jako artyleria dalekiego zasięgu, zdolna 
dezorganizować tyły przeciwnika. 

 RAF nie potrafiący dostosować się do szybkich manewrowych bitew prowadzonych  
w Afryce, starał się przede wszystkim  bombardować niemiecko-włoskie linie zaopatrzeniowe 
oraz zwalczać lotnictwo przeciwnika. W połowie 1941 roku do Egiptu miesięcznie docierało 
prawie 150 nowych maszyn, a wkrótce, brytyjskie lotnictwo dostało wsparcie złożone  
z amerykańskich myśliwców Curtiss P-40 Warhawk oraz samolotów bombowych  
(z powodzeniem pełniącego rolę samolotu torpedowego lub szturmowego) Douglas A-20. 

 Wprowadzenie włoskich jednomiejscowych samolotów myśliwskich Macchi MC.202 
Folgore (Błyskawica) oraz niemieckich jednostek uzbrojonych w nowsze wersje Bf 109 
zniwelowały przewagę brytyjską, i przechyliło szalę przewagi  
w powietrzu na stronę państw Osi, która jednak w obliczu działań sił brytyjskich operujących 
z Malty oraz z każdym miesiącem zwiększającą się pomocą ze strony Stanów 
Zjednoczonych, w końcu musiały przełamać niemiecka dominację. Nie bez znaczenia było 
również, w miarę sukcesów Rommla wydłużenie się linii zaopatrzeniowych. Działania nad 
Afryką sprawiały pilotom obu stron duże problemy. Doskonała widoczność i z reguły dobra 
pogoda uniemożliwiała w dużym stopniu ataki z zaskoczenia. Pilotów oślepiało słońce  
a silniki psuły się od temperatury i piachu. 

Narodziny orła. 

 Nowym dowódcą Jochena został Eduard Neumann, który pozwalał swoim 
podwładnym na o wiele więcej niż reszta dowódców. Marseille przybył do Afryki 20 kwietnia 
1941 roku. 23 kwietnia odniósł pierwsze swoje zwycięstwo nad Czarnym Lądem. Kilka dni 
później kolejne (28 kwietnia), sam jednak został zestrzelony przez Jamesa Denisa 
(francuskiego pilota z 73 eskadry RAF-u; zestrzeli on Marseille jeszcze raz, kilka miesięcy 
później). Pierwsze miesiące pobytu Jochena w Afryce nie sugerowały jego przyszłej kariery. 
Nie cieszył się uznaniem współtowarzyszy i swoich dowódców, czego powodem były nie 



tylko braki w dyscyplinie, ale także różnego rodzaje wyskoki i indywidualizm podczas akcji 
bojowych. Bez względu na towarzyszy broni starał się zwiększyć liczbę strąconych 
samolotów, był wielokrotnie karany, nie przejmował się swoimi skrzydłowymi i przez dłuższy 
czas nie strącił żadnego wrogiego samolotu, samemu wracając do bazy w pokiereszowanej 
maszynie. Męczył go upał i ataki chorób, na czele z  dyzenterią. Zdobył reputację 
niedojrzałego ryzykanta i pyszałkowatego pilota, nie zwracającego uwagi na współpilotów. 
Brak sukcesów zmusił Marseille do gruntownego przemianowania swojej postawy. Zaczął 
trenować zamiast się popisywać. W końcu opracował nową autorska technikę polegającą na 
ataku z wyższych pozycji prosto w stronę formacji wroga  
z maksymalną prędkością siejąc w jego szeregach panikę, by później dopaść pojedyncze 
maszyny. Zaczął dbać o zdrowie stosując restrykcyjną dietę i ćwiczenia, które polepszyły 
jego motorykę i przyzwyczaiły ciało do karkołomnych manewrów  
i przeciążeń towarzyszących walkom powietrznym. Wszystkie te czynniki zaczęły powoli 
przynosić efekty. 17 czerwca, po ponad miesiącu kłopotów i porażek, Jochen zestrzelił dwa 
myśliwce Hawker Hurricane. Później nadal miał kłopoty ze zwycięstwami, jednak jego 
renoma doskonałego pilota wzrastała. Do końca sierpnia 1941 roku miał na koncie 14 
zwycięstw lotniczych oraz stopień Leutnanta, odznaczony był również Krzyżem Żelaznym 
pierwszej klasy (17 września 1940) otrzymanym po czterech zwycięstwach nad Anglią, ale 
jego dobra passa miała dopiero nadejść. 
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Zwycięstwa. 
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 Chory na malarię, dyzenterię, żółtaczkę oraz nieżyt żołądka i jelit Jochen został 
odesłany do stolicy III Rzeszy na rekonwalescencję. Tam dowiedział się  
o morderstwie swojej siostry. Po powrocie do Afryki Północnej, jego dowódca zablokował 
awans Marseille, a ten wściekły ostrzelał jego namiot. Wtedy ledwie udało mu się uniknąć 
sądu wojennego, a wątpliwości wśród dowódców rozwiał już 8 lutego 1942 kiedy to strącił 
cztery myśliwce P-40 (do końca lutego, będzie miał już 52 potwierdzone zestrzelenia). 

 Wśród jego kolegów – pilotów zaczął być szanowany, uważano, że dorósł do wielkich 
zwycięstw. Po zestrzeleniu 40 samolotów otrzymał Krzyż Rycerski. 

As. 

 Świetny wzrok, trening ciała i umysłu, opanowanie oraz przewidywanie działań 
przeciwnika wyniosły Marseille na czoło najlepszych pilotów w dziejach. Był dla swoich 
wrogów za szybki. Dodatkowo towarzyszyło mu wielkie szczęście podczas podniebnych 
potyczek. Obliczono, ze do zestrzelenia samolotu przeciwnika potrzebował średnio zaledwie 
piętnastu pocisków, co było średnią nie do wyobrażenia. Raz obliczono, że jednego dnia 
podczas gdy zestrzelił sześć maszyn wroga, zużył 10 pocisków z armatki 20mm oraz 180 
pocisków z karabinu maszynowego. Nikt tak jak on nie potrafił strzelać z wyprzedzeniem. 
Często zdarzały mu się serie po kilka zestrzeleń w jednym locie bojowym. Pierwszego 
września 1942 roku, dokonał prawie niemożliwego (pobił jego rekord tylko Emil Lang 
strącając jednego dnia 18 maszyn, ale miało to miejsce na froncie wschodnim, gdzie 
wyszkolenie pilotów Sowieckich było znacznie niższe), niszcząc siedemnaście brytyjskich 
samolotów nad Alam Halfą, El Taqua i Deir El Raghat, w tym osiem maszyn w dziesięć 
minut. Po tym dniu miał aż 121 zestrzeleń, a w nagrodę dostał własnego Kübelwagena  
o dźwięcznej nazwie: OTTO. 

 Każda z eskadr w grupie w niemieckich pułkach myśliwskich miała przypisany dany 
kolor: 

– 1 eskadra – biały, 

– 2 eskadra – czerwony, 

– 3 eskadra – żółty, 

– 4 eskadra – niebieski. 

 Z kolei maszyny sztabowe jako oznaczenia używały czarnych kątów. Samolot 
Marseille nazywany był „Żółtą 14”. Na każdej z maszyn żółtej eskadry znajdował się rysunek. 
Widniał na nim organista  (obrazujący danego pilota) siedzący przy organach. Każde 
zestrzelenie wrogiego samolotu, uwieczniane było nową piszczałką organową. Marseille 
zdobył tych piszczałek 158. Jeden z jego kolegów z dywizjonu, sam będący Kawalerem 
Krzyża Rycerskiego, powiedział po powrocie z jednego  
z bojowych lotów: Zapomniałem o strzelaniu, kiedy zobaczyłem Marseille’a  
w nieprzyjacielskim pułku. W czasie walk okrężnych, redukował obroty silnika do minimum, 
dzięki czemu jego maszyna robiła mniejsze zakręty, uzyskując przewagę nad przeciwnikiem. 

 Jego namiot w środku wyglądał jak pub. Przy jednej ze ścian znajdował się bar, stołki 
skonstruowane były z ogonów angielskich bomb, a stoły z worków z piaskiem nakrytych 
moskitierami. 

Pilot – legenda. 



 Sukcesy nie zmieniły podejścia Marseille do nazizmu i honoru. Gdy otrzymywał z rąk 
duce najwyższe włoskie odznaczenie: Medaglia d’Oro (zdobył też włoską odznakę pilota 
oraz Medaglia d’Argento al Valor Militare) miał powiedzieć o Mussolinim: Dość wysoko  
o sobie mniema, czyż nie? 

 W nagrodę za 101 zestrzelenie, które miało miejsce 17 czerwca (tego dnia zestrzelił  
6 maszyn) został wezwany do Wilczego Szańca w Rastenburgu, aby osobiście z rąk Hitlera 
przyjąć Krzyż Żelazny z Liśćmi Dębu. 

 W czasie pierwszego spotkania pojawił się przed Adolfem Hitlerem w swym 
pustynnym, podniszczonym mundurze, później w czasie bankietu ubrany już w strój galowy, 
nie byłby sobą, gdyby nie popełnił celowej gafy. W rozmowie z Göringiem drwił z niego, 
zwracając szczególną uwagę na pomalowane paznokcie swego zwierzchnika. Gdy 
poproszono go o ukazanie talentu muzycznego podczas bankietu w domu prof. 
Messerschmitta, zagrał Chopina, Beethovena i Brahmsa a następnie zakazanego  
w Niemczech jazzu, co wywołało zauważalną wściekłość Hitlera, który po chwili opuścił 
bankiet. 

 Jochen Marseille nie zrezygnował do końca ze swojego trybu życia, jaki uprawiał 
przed erą sukcesów. Co prawda ćwiczył, dbał o siebie, jednak wcale nie zaprzestał 
wyskoków, pijatyk i romansów. W jednym z afrykańskich miast miał posiadać garsonierę,  
w której spotykał się z piosenkarkami, żonami oficerów oraz autochtonkami, a nawet 
bratanicą Mussoliniego. Jego „zdobyczą” była także najprawdopodobniej naczelna reżyserka 
narodowego socjalizmu – Leni Riefenstahl, autorka monumentalnej kroniki olimpiady  
w Berlinie. Wiele zdjęć przedstawia Jochena w luźnym stroju, z papierosem lub szklanką, nie 
wypełnioną bynajmniej wodą. Nie przestrzegał restrykcyjnych przepisów dotyczących 
umundurowania, chodząc w rozpiętej koszuli z okularami przeciwsłonecznymi na nosie  
i sandałami na nogach. Pewnego razu przeleciał tak blisko wozu w którym znajdował się 
Ervin Rommel, że strącił mu czapkę. 

 W III Rzeszy stał się bohaterem, kręcono o nim kroniki filmowe, nazistowska prasa 
rozpisywała się o jego zwycięstwach. Z Niemiec docierały do niego całe worki poczty od 
zauroczonych nim Niemek, a w środku paczek znajdowano wina i inne alkohole, nagie 
zdjęcia, części bielizny. 

 Nietaktowne zachowanie, nie było jedynym policzkiem w stronę narodowego 
socjalizmu. Ordynansem Marseille był Mathias Letulu. Był on południowoafrykańskim 
murzynem, wziętym do niewoli przez Niemców pod Tobrukiem. Jochen uwolnił go  
i mianował osobistym adiutantem. Od tego czasu obaj panowie prawie się nie rozstawali. 
Letulu został rozstrzelany kilka lat później we Francji. 

 Z zestrzelonymi pilotami utrzymywał, co może dziwić, przyjacielskie stosunki. 
Zapraszał ich do swego namiotu, rozmawiał z rannymi w szpitalu. Niejednokrotnie wbrew 
rozkazom, przekraczał linie miedzy wojskami, dostarczając na lotniska przeciwnika, często 
pod ogniem przeciwlotniczym paczki z listami o sytuacji wziętych do niewoli pilotów. Mimo 
niezadowolenia dowództwa Marseille do końca życia ryzykował swoim życiem by dostarczyć 
informacje o strąconych. Dzięki temu uzyskał ogromny szacunek, nie tylko u swych kolegów 
ale i u Anglików. 

Śmierć. 

 Był pilotem, który odniósł najwięcej zwycięstw powietrznych w walce  
z aliantami zachodnimi (kolejnym był Heinz “Pritzel” Bär ze 125 strąceniami na froncie 



zachodnim i 96 na wschodnim). Na kilka dni przed śmiercią został mianowany 
Hauptmannem, czyli kapitanem Luftwaffe, dodajmy że najmłodszym w siłach powietrznych. 

W momencie swojej śmierci miał 158 potwierdzonych strąceń: 

– 101 myśliwców Curtiss P-40 Tomahawk/Kittyhawk; 

– 30 myśliwców Hawker Hurricane; 

– 16 mysliwców Supermarine Spitfire; 

– 2 bombowce Martin A-30 Baltimore; 

– 1bombowiec Bristol Blenheim; 

– 1 bombowiec Martin Maryland. 

 Należy jednak wspomnieć, że Niemieckie archiwum Federalne utrzymuje liczbę 109 
zestrzeleń dla Marseille. Liczba 158 została jednak dokładnie zweryfikowana  
i najprawdopodobniej właśnie tyle maszyn strącił Jochen w swoich 382 lotach bojowych. 

 30 września 1942 roku w jego Messerschmitt Bf 190G-2/ Trop doszło do awarii  
i w kokpicie pojawił się gęsty, czarny, gryzący dym. Marseille próbował opuścić kokpit 
maszyny. W końcu mu się to udało, jednak gdy, wyskoczył na spadochronie, uderzył o ogon  
i prawdopodobnie stracił przytomność, gdyż nie otworzył spadaka. Strzaskane zwłoki 
odnaleziono tuż obok rozbitego samolotu. 

Na jego grobie można znaleźć epitafium doskonale ilustrujące jego dokonania: 
NIEPOKONANY. 
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Monety renesansowe okresu złotowego 

 Od początku XVI wieku monety w Polsce w szybkim tempie ewoluowały. Ze 
średniowiecznego grosza na którym znajdowały się nieumiejętnie wykonane rysunki  
i mało czytelne zamazane litery gotyckie, monety przeistoczyły się w małe dzieła sztuki. 

 W tamtym czasie dotąd używany grosz nie spełniał już swojej roli, będąc zbyt małym, 
by móc się nim wygodnie posługiwać. Do 1565 roku podstawową jednostką wagową była 
marka, czyli grzywna, a potem funt handlowy. Do obiegu wkroczyła wtedy nowa jednostka 
monetarna, która nazwano: złotym. W tym okresie, który później nazwano złotowym, 
pojawiła się ogromna różnorodność wybijanych monet. Oprócz koronnych, swoje oddzielne 
monety wybijała także Litwa oraz miasta Prus Królewskich: Gdańsk, Toruń oraz Elbląg.  

 16 lutego 1528 roku został zrealizowany  plan zmiany systemu monometalicznego  
w bimetaliczny, poprzez wprowadzenie złotej monety: dukata. Powodem zmiany było to, że 
na terenie Korony, używano wielu rodzajów monet, nie tylko polskich. Monety te mając taki 
sam nominał miały różną zawartość kruszcu i ciężar. Na dodatek w wyniku inkorporacji Prus 
doszedł problem całkowicie innego systemu pieniężnego. Potrzebna była więc reforma 
stabilizująca sytuację, której podwaliny teoretyczne wprowadził m.in Mikołaj Kopernik (już  
w 1517 roku stworzył on pierwszą wersję traktatu monetarnego, a w 1519 roku na sejmiku 
ziem pruskich zaproponował reformę monetarną). W 1522 roku Kopernik na zjeździ stanów 
Prus Królewskich ogłosił traktat: O szacunku do monet. Zaowocował on w 1526 roku 
uchwaleniem przez sejm wprowadzenia jednakowej monety w Prusach i Koronie. Pare 
miesięcy później, król Zygmunt I Stary ustalił trzy rodzaje monet: 

 denary, 
 ternary, 
 grosze. 

 W 1528 roku Kopernik zakończył redakcje swojego dzieła: Monetae cudendae ratio 
(Sposób bicia monet). W pracy tej Kopernik sformułował prawo o wypieraniu lepszej monety 
przez gorszą, a także zwracał uwagę na związki między podażą  
a inflacją. Wprowadzony w 1528 roku dukat był odpowiednikiem na rynku monetarnym – 
złotego, który pełnił rolę jednostki teoretycznej, obrachunkowej równej 30 groszom, przy 
czym jeden grosz miał wartość 0,77 gram srebra.  W latach 1564-1565 zaczęto bić talary 
(wzorem innych krajów europejskich), których wartość ustalono na 30 groszy. Dla 
odróżnienia dukatów od talarów zaczęto te pierwsze nazywać czerwonymi złotymi, bądź po 
prostu czerwońcami.Obie monety zachowały przez lata prawie niezmienną wartość 
kruszcową, stając się podstawowymi monetami w  handlu europejskim. W praktyce jednak, 
zmienny stosunek wartości cen srebra i złota, sprawił że cena dukata była większa od ceny 
talara.  

Przykładowe monety okresu złotowego: 

 Dukat koronny Zygmunta I Starego z 1529 roku.  



 

 Na awersie znajduje się popiersie króla, a pod nim data 1529. W otoku legenda głosi: 
Zygmunt I, król Polski. Na rewersie czteropolowa tarcza z herbami (orzeł polski, pogoń 
litewska – na górnym poziomie, lew ruski i lew Prus Książęcych – na dolnym). Na nich zaś 
znajduje się mała tarczka, a nad nią korona. Treść legendy brzmi: sprawiedliwy jako palma 
zakwitnie. Dukat ten jest uznawany, za pierwszą polską złotą monetę obiegową (Korona do 
czasu wyemitowania dukata, była jedynym europejskim i chrześcijańskim państwem 
nieposiadającym złotej monety). 

 Grosz gdański Zygmunta I Starego z 1538 roku. 

 

 Na awersie znajduje się popiersie  króla w prawym profilu. W otoku legenda: Zygmunt 
I, król polski, pan całych Prus. W porównaniu do dukata z 1529 roku możemy zauważyć 



starzejącego się władcę, który w momencie wybicia monety liczył sobie 72 lata. Na rewersie 
znalazł się herb Gdańska, nad nim znak menniczy, a w otoku legenda: grosz miasta 
gdańska, 1538.  

 Dukat złotostocki Karola I, księcia na Ziębicach z 1522 roku. 

 

(Moneta po lewej stronie) 

 Awers przedstawia herb księstwa ziębickiego, w otoku legenda: Karol, z bożej łaski 
książę ziębicki. Rewers ukazuje świętego Krzysztofa będącego patronem najwydatniejszej 
kopalni złota. Dukat te wybijany był w  otwartej w 1507 roki mennicy w Złotym Stoku, ze złota 
wydobywanego w pobliskiej kopalni. 

 Czworak litewski Zygmunta II Augusta z 1566 roku. 

 

 Na awersie popiersie króla, w otoku legenda: Zygmunt August, z bożej łaski król 
polski, wielki książę litewski. Na rewersie tarcze herbowe przedstawiające pogoń litewską  
i kolumny jagiellońskie nad mitrą wielkoksiążęcą. Pod nimi umieszczono rzymską czwórkę, 
oznaczającą wartość monety – 4 grosze. W otoku legenda: 1566 moneta Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Moneta ta wybijana była w latach 1565-1569 w mennicy wileńskiej. Po zakazie 



jej produkcji znikła bardzo szybko z ziem koronnych, gdyż była wywożona do Europy 
zachodniej, najczęściej do Holandii, gdzie otrzymała obiegową nazwę: brodacz.  

 Półkopek litewski Zygmunta Augusta z 1564 roku. 

 

 Na awersie pod monogramem królewskim trzy rzymskie: X, oznaczające wartość 
wynoszącą 30 groszy litewskich. Na rewersie pod mitrą wielkoksiążęcą znajduje się 
sześciopolowa tarcza, a na niej: orzeł polski, pogoń litewska, wąż Sforzów, archanioł Michał 
kijowski, niedźwiadek żmudzki i krzyż wołyński. Moneta ta jest doskonałym przykładem 
monety renesansowej. Popularnie zwano ja talarem litewskim, nie posiada napisów, legendę 
zaś zastąpiono wieńcem. 

 Talar gdański Zygmunta Augusta z 1567 roku. 

 

 Na awersie postać króla w koronie i zbroi z berłem i mieczem, w otoku legenda: 
Zygmunt August, z bożej łaski król polski, wielki książę litewski. Na rewersie herb Gdańska  
i data. W otoku legenda: Moneta nowa miasta Gdańska. Były to pierwsze polskie talary, 
monety grube i ciężkie o wartości 33 groszy. 

 Talar z oblężenia Gdańska z 1577 roku. 



 

 Na awersie herb Gdańska, w otoku legenda: Moneta nowa miasta Gdańska. Na 
rewersie postać Jezusa z krzyżem w ręku. Na otoku legenda: Broń nas Chryste Zbawicielu. 
Moneta produkowana przez mennicę gdańską w czasie dziesięciomiesięcznego oblężenia 
przez armię Stefana Batorego do opłacenia najemników broniących miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleksandria w starożytności 

Aleksandria (stgr. Ἀλεξάνδρεια Aleksandreia, łac. Alexandria, Al-Iskandrija) to jedno  
z najpiękniejszych miast starożytności. Jak wtedy wyglądało to miejsce? 

 Zgodnie z tradycją i opisami historyków starożytnych miasto założył Aleksander 
Macedoński 7 kwietnia 332 roku p.n.e. według projektu Dejnocharesa, architekta znanego 
z przebudowy Efezu. Według opublikowanego w “New Scientist” artykułu autorstwa Alaina 
Verona i współpracowników z Uniwersytetu Paula Cezanne’a w Aix-en-Provence, miasto 
(pod nazwą Rhakotis) istniało w tym miejscu już od 2686 roku p.n.e., a Aleksander 
doprowadził jedynie do rozbudowy miasta i nazwał je swoim imieniem, co nie umniejsza 
zasług władcy Macedonii dla rozwoju tego miasta jako ośrodka handlu i kultury 
promieniującego na cały obszar basenu Morza Śródziemnego. W starożytności  
i w średniowieczu był to ośrodek życia kulturalnego i wielki port Morza Śródziemnego. Za 
rządów Ptolemeuszów był stolicą Egiptu. Za czasów zaś rzymskich Aleksandria była stolicą 
prowincji, którą cesarz August zarezerwował wyłącznie dla siebie. Pod koniec starożytności 
jeden z czterech największych ośrodków chrześcijaństwa w basenie Morza Śródziemnego 
(pozostałe to Antiochia Syryjska, Konstantynopol i Rzym). Aleksandria rozciągała się na 
mierzei oddzielającej Morze Śródziemne od jeziora Mareotis (obecnie Buhajrat Marjut), 
zbiornika zasilanego przez odnogi delty Nilu, którymi transportowane były do Wielkiego Portu 
aleksandryjskiego towary (głównie zboże) produkowane w Egipcie. Tamtędy też 
doprowadzano do miasta wodę pitną. Miasto miało kształt chlamidy i rozciągało się na 
długości 30 stadiów (około 5,5 km), przy czym szerokość zabudowy między morzem  
a jeziorem sięgała 8 stadiów (około 1,5 km). Główna ulica miasta – szerokości 1 pletra (około 
30 m) “Droga Kanopijska” – przemierzała Aleksandrię wzdłuż od Nekropolis na zachodzie aż 
po Bramę Kanopijską przed leżącym już za murami przedmieściem Eleusis. Wszystkie ulice 
przecinały się pod kątem prostym. Wśród budowli wymieniano przede wszystkim Museion 
obejmujący sale teatralne, pracownie uczonych, jadłodajnię, zoo, oraz wielką bibliotekę 
założoną przez Ptolemeusza Sotera. Dyrektorem Museionu był kapłan mianowany przez 
królów, a w czasach rzymskich przez cesarzy. Najpiękniejszą budowlą miasta był Gimnazjon 
z portykiem długości stadionu (ok. 180 m). Obok znajdował się Paneion, czyli Belweder, ze 
świątynią Pana. Z jego szczytu rozciąga się widok na całe miasto. Nad brzegiem morza 
rozciągała się dzielnica Basileia, gdzie mieściły się pałace (np. Pałac Lochias) i inne budowle 
wznoszone przez władców. Znajdował się tam także niewielki i zamknięty port królewski.  
W skład budowli królewskich wchodziła też Soma, nekropola królewska, gdzie znajdować się 
miał także grobowiec Aleksandra. U wejścia do Wielkiego Portu znajdowała się wyspa Faros 
ze słynną i uznawaną za jeden z siedmiu cudów świata latarnią morską, a naprzeciwko portu 
królewskiego niewielka wysepka Antyrodos. Na łuku nadbrzeży portowych (Emporion) przed 
wielką groblą łączącą ląd stały z Faros, a zwaną Heptastadionem, znajdował się teatr,  
a obok niego Poseidonion. Po zachodniej stronie Heptastadionu rozciągał się port Eunostos  
i niewielki sztuczny port Kibotos, gdzie znajdowały się arsenały miejskie. Za Kibotos 
przecinał miasto kanał żeglowny łączący port z Jeziorem Mareotis, a za nim rozciągała się 
dzielnica Nekropolis z licznymi ogrodami, grobowcami i miejscami mumifikacji zwłok. Nad 
kanałem od strony miasta wznosił się Serapeion, najsłynniejsza świątynia aleksandryjska 
poświęcona Serapisowi, patronowi miasta. Na wschodzie, za murami, rozciągała się, 
ufundowana przez cesarza Augusta dzielnica Nikopolis z amfiteatrem i stadionem. 

Około 200 p.n.e. Aleksandrię zamieszkiwało 500 tys. osób. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historyczne kadry#1: Belgijscy żołnierze podczas oblężenia Liège 

Co?: Zdjęcie pokazujące belgijskich żołnierzy podczas walk w pierwszej wielkiej bitwie I 
wojny światowej. 

Kiedy?: od 5 do 16 sierpnia 1914r. 

Gdzie?:Liège (Belgia) 

Kto?: autor nieznany 

 

Tło?: Pierwsza wielka bitwa I wojny światowej pochłonęła (według średnich szacunków) od  
8 do ponad 20 tysięcy zabitych, rannych, zaginionych i uwięzionych. Oblężenie silnie 
ufortyfikowanego miasta (belgijska doktryna wojenna opierała się na sieci ufortyfikowanych 
miast jak Liège czy Namur) sprawiło wiele trudności niemieckiej armii i opóźniło realizację 
wielu celów założonych przez niemieckie dowództwo. 

Kadr: Fotografia obrazuje oddział belgijskiej Garde Civique, zwanej inaczej Burgerwacht, 
czyli cywilnej (miejskiej) gwardii lub paramilitarnej milicji (jej liczebność w przededniu I wojny 
światowej oscylowała w granicach 45 tysięcy ludzi, a całej belgijskiej armii w granicach 220 
000 żołnierzy). Oddziały te umundurowane były zależnie od regionu w ciemnoniebieskie lub 
zielone uniformy oraz charakterystyczne kapelusze z szerokim rondem (piechota). Po prawej 
stronie zdjęcia można zauważyć oddział specjalnie szkolonych belgijskich dogów 
przystosowanych do transportowania karabinów maszynowych na wózkach dopasowanych 
do wzrostu psów.  

 

 

 

 

 



 

 

 

100 klasyków na 100 wieczorów #8: Mozart-soave sia il vento 

Autor: Wolfgang Amadeusz Mozart. W latach 1769-1773 młody kompozytor trzykrotnie 
odwiedził Włochy. Ówcześnie uważano, że  najważniejszym dla każdego kompozytora jest 
opanowanie włoskiego stylu operowego. Włoski okres w życiu muzyka to pasmo wielkich 
sukcesów. Przebywał w Mediolanie i w Neapolu. Zyskał tam uznanie i sławę, m.in u papieża 
który nadał mu tytuł Kawalera Orderu Złotej Ostrogi (wcześniej podobnie wyróżnienie trafiło 
tylko w ręce Glucka). W Mediolanie Mozart napisał operę: Mitrydates, król Pontu, która 
odniosła wielki sukces, podobnie jak druga włoska opera Austriaka Lucio Silla. W 1773 roku 
wyruszył wraz ojcem do Wiednia. 

 

Okres: klasycyzm. 

Utwór: Tercet Soave sia il vento z opery Cosi fan tutte, ossia La scuola degli 
amanti KV 588. (Tak czynią wszystkie, czyli szkoła kochanków). 

Opera komiczna Così fan tutte powstała w dwóch aktach. Muzykę do niej napisał Mozart, 
zaś libretto włoski pisarz Lorenzo Da Ponte (Emmanuele Conegliano). Utwór powstał 
na zlecenie arcyksięcia Józefa II Habsburga, pod koniec 1789 roku we Wiedniu. Jego 
premiera odbyła się zaś w drugiej połowie stycznia 1790 roku  
w Burgtheater. Uznano ja za frywolną, jednak jej pierwsze prezentacje odniosły duży 
rozgłos. Na przeszkodzie jej sukcesowi stanęła śmierć Józefa II, który nie przybył nawet 
na premierę z powodu ciężkiego stanu zdrowia. Później wystawiano ją rzadko i często ze 
zmianami w tekście. W Polsce miała premierę dopiero w 1933 roku w Poznaniu. Dzieło 
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było krytykowane powszechnie, między innymi przez Wagnera i Beethovena. Znalazły 
się jednak także głosy pochwalne, np. Alberta Einsteina, doceniające tak libretto jak  
i muzykę. Opera odznacza się zawrotnym tempem akcji. 

Opera Mozarta i Da Ponte opowiada historię dwóch oficerów i ich narzeczonych, którzy 
wychwalają pod niebiosa piękno i skromność swych dam. Pewien starszy austriacki 
arystokrata zakłada się więc, o niewinność młodych kobiet. Jak się okazuje, dzięki 
intrygom, obie dalekie są w zachowaniu czystości i swojego uwielbienia dla ukochanych, 
oni sami na szczęście ujawniają się w ostatniej chwili, ratując swój honor oraz 
odkrywając zdradę i mimo, że stary pan przegrał zakład, to tak naprawdę jego słowa się 
sprawdziły, gdyż tak czynią wszystkie… 

Tercet Soave sia il vento pojawia się w pierwszym akcie i tworzą go obie wielkie 
zakochane damy oraz przyjaciel domu, austriacki szlachcic i zarazem deus ex machina 
całej intrygi. W operze niemal wszyscy (oprócz Don Alfonso, owego intryganta oraz 
Despiny – służącej) kłamią. Oboje z zadowoleniem przyglądają się losom tragicznej 
czwórki. I to właśnie Alfonso i Despina wydają się postaciami prawdziwymi  
i realistycznymi, ostojami moralizmu i ludzkich uczuć, w odróżnieniu od wykrzykujących 
puste slogany kochanków. 

Fragment tercetu: 

Soave sia il vento, 

tranquilla sia l’onda, 

ed ogni elemento 

benigno risponda 

ai nostri desir. 

(Delikatny jest wiatr, 

spokojne są fale, 

i każdy z elementów 

zaczyna odpowiadać 

na nasze pragnienia). 

 

W operze każdy z bohaterów kreuje się ponad stan: nie wspominając  

o kochankach, don Alfonso tworzy wokół siebie mit mędrca, Despina zaś chce po prostu 

dokazać swoim paniom. I w tej odwiecznej prawdzie, kreowania się kimś kim się nie jest, 

zawiera się geniusz operowy Mozarta. W kreowaniu prostych treści podsumowanych 

wielką muzyką. 

Bibliografia: 
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100 klasyków na 100 wieczorów #11: Nimrod 

Nimrod Edwarda Elgara został doceniony, podobnie jak sam kompozytor, dopiero po latach 
i to całkowicie zasłużenie. Przez długi czas zwano go prowincjonalnym samoukiem. 

 

Autor: Edward Elgar (1857-1934). Urodził się w katolickiej rodzinie, drugiego czerwca 1857 
roku w Broadheath koło Worcester. Jego ojciec – William Henry był organistą  w kościele 
oraz właścicielem własnego sklepu muzycznego. Szybko też ojciec zaczął uczyć Edwarda 
gry na skrzypcach, organach i fortepianie oraz zabierać syna na spotkania Glee-Club, 
bardzo popularnych w owych czasach w Anglii amatorskich chórów męskich. W nastoletnim 
wieku Edward potrafił zastąpić ojca jako organistra, a także imał się  innych muzycznych 
zawodów: skrzypka czy nauczyciela gry na fortepianie. Edward z niewiadomych powodów 
nigdy nie kształcił się na kompozytora, co w oczywisty sposób utrudniło mu tą ścieżkę 
kariery, a przez pierwsze kilkanaście lat jego kompozytorskiej kariery, krytycy nazywali go 
prowincjonalnym samoukiem. W 1889 roku poślubił Caroline Alice Roberts mimo sprzeciwu 
ze strony jej rodziny. Pisarka stała się bardzo ważną częścią życia Elgara, jego oparciem  
i natchnieniem. W tym samym roku, w którym Elgar wziął ślub nastąpił przełom w jego 
karierze. Enigma i jej wariacje przynoszą mu sławę i uznanie, a oratorium Sen 
Gerontiusa potwierdza jego talent. Od tego czasu Elgar przeżywa wielkie wzloty podróżując 
po świecie i dyrygując podczas wykonywania swoich utworów. W czasie I wojny światowej 
Elgar na prośbę Emila Młynarskiego skomponował poemat symfoniczny Polonia, odwołujący 
się do utworów Chopina i Paderewskiego. Po I wojnie światowej i śmierci żony, którą bardzo 



przeżył, kompozytor umarł ciężko chory w Worcester w 1934 roku.Tworzył także msze, 
marsze i koncerty wiolonczelowe. 

OKRES: późny romantyzm z elementami angielskiej tradycji ludowej. 

Utwór: Nimrod – 9 temat z“Enigma” z 1899 roku. 
 

Elgar zadedykował swój utwór Augustusowi Jaegerowi, który opiekował się nim, gdy 
kompozytor cierpiał na depresję. Utwór ten jest 9 tematem wariacji na temat własny 
“Enigma” z 1899 roku (Op. 38). Wykonanie Enigmy w Londynie przyniosło mu sławę i tytuł 
wielkiego kompozytora. Całość składa się z tematu oraz 14 wariacji, których tytuły pochodzą 
od inicjałów członków rodziny oraz przyjaciół twórcy, a ich treść jest muzyczną interpretacją 
tych osób. 

Tytuł wywodzi się od mitycznego patriarchy ze Starego Testamentu – najsłynniejszego 
myśliwego (Jaeger to po niemiecku myśliwy), prawnuka Noego i pierwszego króla Sumeru. 
Elgar tłumaczył potem, że Nimrod, to nie jest portret tak jak pozostałe wariacje, ale zapis 
czegoś co się wydarzyło. 

Utwór Elgara do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością. Grany jest na pogrzebach, jego 
wersje grano także podczas otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie czy oficjalnym 
przekazaniu HongKongu Chinom w 1997 roku. 

Enigma: 

 Temat (Enigma: Andante) 
 Wariacja I (L’istesso tempo) ‘C.A.E.’ 
 Wariacja  II (Allegro) ‘H.D.S-P.’ 
 Wariacja  III (Allegretto) ‘R.B.T.’ 
 Wariacja  IV (Allegro di molto) ‘W.M.B.’ 
 Wariacja  V (Moderato) ‘R.P.A.’ 
 Wariacja  VI (Andantino) ‘Ysobel’ 
 Wariacja  VII (Presto) ‘Troyte’ 
 Wariacja  VIII (Allegretto) ‘W.N.’ 
 Wariacja  IX (Adagio) ‘Nimrod’ 
 Wariacja  X (Intermezzo: Allegretto) ‘Dorabella’ 
 Wariacja  XI (Allegro di molto) ‘G.R.S.’ 
 Wariacja  XII (Andante) ‘B.G.N.’ 
 Wariacja  XIII (Romanza: Moderato) ‘ * * * ‘ 
 Wariacja  XIV (Finale: Allegro) ‘E.D.U.’ 

Bibliografia: 
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100 klasyków na 100 wieczorów #10: The Lark Ascending 

Autor: Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Williams urodził się w Down Ampney  
w południowo-zachodniej Anglii, w rodzinie należącej do wyższej klasy średniej 
(spokrewnionych z Darwinami). Od najmłodszych uczył się grać na fortepianie, którego 
szczerze nienawidził i na skrzypcach. Następnie studiował muzykę na Royal College of 
Music oraz Trinity College w Cambridge, gdzie poznał wielu przyszłych, uznanych 
kompozytorów. Pobierał nauki także w Paryżu i Berlinie, m.in u Ravela. Swoją 
kompozytorską karierę rozpoczął w 1902 roku publikując pieśń Linden Lea. Następnie 
zaczął podróżować po Anglii i zbierać ludowe motywy, pieśni i melodie. Został 
współzałożycielem Folk-Song Society. Jeszcze przed wojną odniósł kilka sukcesów 
kompozytorskich (symfonia morza, symfonia londyńska, Fantazja na temat Tallisa). Po 
pierwszej wojnie światowej, w której brał udział, jego twórczość nacechowała się 
przebytymi doświadczeniami. Wkrótce zaczął wykładać muzykę i prowadzić Bach Choir,  
w 1935 roku odznaczono go Orderem Zasługi.  Komponował do końca życiu,  
a wiele jego utworów z późniejszego okresu odniosło zaskakujące sukcesy  
(5 i 6 Symfonia). Pisał symfonie, opery, a wielki Joseph-Maurice Ravel skomplementował 
go tymi słowy: to jedyny z moich uczniów, który nie pisze mojej muzyki. 

 

OKRES: trudny do scharakteryzowania, stylistycznie jego muzyce najbliżej do 
neoromatyzmu. 

Utwór: The Lark Ascending – “Wznoszący się skowronek” (1914) 

Utwór romansowy na skrzypce i orkiestrę. Tak utwór jak i cała właściwie twórczość 
kompozytora są mało znane poza Anglią. Williamsa zainspirował do napisania tegoż 
utworu poemat George Mereditha. Początkowo utwór napisano na skrzypce i fortepian,  
a jego prapremiera miała miejsce dopiero w 1920 roku, kilka miesięcy później autor 
dopisał partie orkiestrowe, a tak skomponowany utwór miał premierę w następnym roku. 
Williams robiąc notatki do utworu, patrząc na odpływające do kontynentalnej Europy 
statki z żołnierzami, został zaobserwowany przez młodego chłopca, który zadenuncjował 
go na policję jako szpiega. Utwór doczekał się wielu aranżacji i wybierany jest do 
zestawień największych i najważniejszych utworów w dziejach. Pisano o tym utworze, że 
pokazuje spokojne lekceważenie mód dzisiejszych i wczorajszych, że jest marzeniem dla 
siebie. 
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100 klasyków na 100 wieczorów #9: Allegro con fuoco 

Autor: Antonín Dvořák (1841-1904) 

 

 Antonín Dvořák urodził się 8 września 1841 roku w małej miejscowości Nelahozevsi 
mieszczącej się pod Pragą. Czeski kompozytor niemal całe swoje życie spędził w Pradze  
i jej okolicach. Jego ojciec był miejscowym rzeźnikiem i karczmarzem, zabawiającym gości 
grą na cytrze. W Antoninie szybko odkryto talenty muzyczne, czego dokonał kantor  
i organista Antonín Liehmann ze Zlonic. W 1857 roku młody Dvořák przeniósł się do miasta 
stołecznego, gdzie pobierał lekcje gry na organach, jednocześnie grając  
w miejscowej orkiestrze Teatru Tymczasowego (Czeskiego Teatru Prowincjonalnego) na 
altówce pod batutą Bedřicha Smetany.  

Okres: romantyzm 

Utwór: Allegro con fuoco z IX Symfonii e-moll “Z Nowego Świata” 

 Dvořák skomponował swoje Opus (wraz z chronologicznym numerem oznaczenia 
dzieł jednego kompozytora – w skrócie: op.) 95 w czasie swojego pobytu wraz z rodziną  
w Nowym Jorku w Ameryce północnej w latach 1892-1895. W 1891 roku Dvořák został 
konserwatorem National Conservatory of Music (instytucji założonej przez Jeannette Meyer 
Thurber w 1885 roku). Utwór powstał w roku 1893, a autor starał się oddać dynamiczny 
rozwój i wielokulturowość Ameryki. Ludowość (pod postacią melodii indiańskich  
i murzyńskich, znanych jednak tylko pośrednio) połączył z dobrze znanymi sobie melodiami 
czeskimi. Utwór ten został napisany w 1893 roku na zamówienie Filharmoników 
Nowojorskich. Za inspiracje do powstania utworu uważa się: 

 epicki poemat Henry Wadswortha Longfellowa The Song of Hiawatha 
 spirituals – religijne pieśni czarnych niewolników 

Tak Dvořák sam podsumował swoje dzieło: Napisałem symfonię, która porwała całą 
Amerykę. Sprawia mi ogromnie dużo radości i będzie się zasadniczo różnić od moich 
poprzednich symfonii. Ano, każdy, kto ma «nosa», musi wyczuć wpływ Ameryki. «Z Nowego 
Świata» – to znaczy wrażenia i pozdrowienia z Nowego Świata. U nas 
 w domu zrozumieją, co miałem na myśli. Jest to i zawsze będzie muzyka czeska. 



W skład symfonii wchodzą cztery części, z których ta najsłynniejsza i najbardziej 
charakterystyczna to część czwarta: 

 I. Adagio – Allegro molto (oparty na rytmach amerykańskich) 
 II. Largo (melodie czeskie) 
 III. Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto (melodie czeskie) 
 IV. Allegro con fuoco 

Orkiestracja: 2 flety i pikolo, 2 oboje i rożek angielski, 2 klarnety, 2 fagoty, 4 rogi,  
2 trąbki, 2 puzony i puzon basowy, tuba, kotły, triangel, cymbały i oczywiście smyczki. 

Bibliografia: 
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MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO 
 
Muzeum Czynu Powstańczego mieszczące się na Górze św. Anny zostało uroczyście 

otwarte 19 lipca 1964 roku i do dzisiaj funkcjonuje jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego  

z siedzibą w Opolu. 

  
 W pierwszych dekadach istnienia znajdowało się na terenie szkoły w Leśnicy.   
W 1980 roku przeniesiono je do „Domu Polskiego” (zwanego również „Domem Pod 
Chełmskim Wierchem”) położonego w lesie na stoku pomiędzy Leśnicą a Górą św. Anny. 
Już sam budynek przedstawia „kawał” śląskiej historii i zestala się w nim tradycja powstań  
i plebiscytu, dzieje trzech kultur: polskiej, niemieckiej i śląskiej, a także fragment 
hitlerowskiego terroru, gdyż w budynku muzeum, mieściła się podczas II wojny światowej 
komendantura obozu pracy. 

 Muzeum ma charakter monograficzny, przez co skupia się niemal wyłącznie na 
przedstawieniu dziejów powstań śląskich i związanego z nim plebiscytu. Na chwile obecną 
muzeum dysponuje ponad dwoma i pół tysiąca eksponatami, w skład których wchodzą m.in. 
pamiątki po uczestnikach powstań, sztandary bojowe i kombatanckie oraz pisemne rozkazy 
wydawane w czasie III powstania śląskiego. 

MUZEUM. 

 Muzeum mieści się w dwukondygnacyjnym budynku u stóp Góry św. Anny,  
w niezwykle urokliwej okolicy. Wokół muzeum zorganizowano ścieżki edukacyjne: rowerowe 
i piesze. Znajdują się tam również miejsca na ogniska, biwak, czy zajęcia terenowe. Przed 
samym wejściem do środka, wita nas replika wozu bojowego Korfanty z czasów III powstania 
śląskiego. Cena za bilet normalny nie jest wygórowana i wynosi zaledwie dwa złote. Na 
parterze  muzeum mamy okazję zobaczyć kilka ekspozycji stałych: 

– historia klasztoru i kalwarii na Górze Św. Anny, 
– polski ruch narodowy na Śląsku w l. 1848-1918, 
– działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Śląsku, 
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– I powstanie śląskie, 
– II powstanie śląskie i Plebiscyt, 
– III powstanie śląskie, 
– przejęcie polskiej części Górnego Śląska w 1922 roku, 
– działalność Związku Polaków w Niemczech i  Związku Harcerstwa Polskiego  
w Niemczech. 

 

W skład tych ekspozycji wchodzą: wystawy dokumentów i plakatów, archiwalne zdjęcia, 
ordery, krzyże zasługi i inne odznaczenia, mapy, gabloty z pamiątkami, broń, mundury itp.  
W największej sali muzeum można oglądać inscenizacje różnych scen walk powstańczych 
oraz monumentalny obraz poświęcony walkom na Górze św. Anny trwającym od 21 maja. 
Dodatkowo w tej sali ciągle odbywa się multimedialna projekcja. Z głośników dochodzą do 
naszych uszu dźwięki walk, rozkazów, wybuchów, a na monitorach można zobaczyć 
archiwalne filmy i zdjęcia Całość robi wielkie wrażenie.  Spektakl ten w oryginale nazywany: 
“Panorama Powstań Śląskich” powstał w 2006 roku i trwa około 15 minut. Nie można 
zapomnieć o ścieżkach edukacyjnych ukazujących atrakcje architektoniczne i etnologiczne 
okolic Góry św. Anny. 

 W muzeum możemy także obejrzeć wystawy poświęcone pobliskiemu Parkowi 
Krajobrazowemu „Góra św. Anny”. W samym muzeum znajduje się zaś dział przyrody 
Muzeum Śląska Opolskiego. Jego pracownicy prowadzą ciekawego bloga: 
http://dzialprzyrody.blogspot.com/, na którym umieszczają wpisy o przyrodzie regionu.  
Zbiory przyrodnicze liczą ponad 11 tys. pozycji inwentarzowych i są to przede wszystkim 
arkusze zielnikowe z Opolszczyzny. Pozostałe muzealia to: dermoplasty ptaków i ssaków, 
kolekcja entomologiczna, paleontologiczna i zbiór minerałów, a także motyle, ważki 
chrząszcze, ssaki, ptaki i ich jaja oraz gniazda. 

Oprócz tego muzeum to raj dla fanów mineralogii i gemmologii. Góra św. Anny to 
wzniesienie o charakterze wulkanicznym, tak więc dzięki przyrodnikom można oglądać: 
cenne eksponaty jak brekcja lawowo-tufowa (czyli skała wulkaniczna). Są tu również skały 
pochodzenia hydrotermalnego (jaspis), czy wapienie muszlowe. 

Muzeum organizuje także liczne wystawy czasowe, w tym między innymi wystawę  
o siłach alianckich na Śląsku, stacjonujących tutaj w ramach misji Komisji 
Międzysojuszniczej. 

http://dzialprzyrody.blogspot.com/


Wydarzenie tygodnia#1: Andrzejki 

Andrzejki obchodzi się w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja (jest to 
zazwyczaj czas w pobliżu rozpoczęcia się Nowego Roku Liturgicznego w kościele 
katolickim).  

 
Noc św. Andrzeja – Wróżbita. 1867. Henryk Siemiradzki (1843–1902). 

Wcześniej Andrzejki były ostatnim przystankiem przed postem w okresie Adwentu. 

Adwentowe wróżby: 

 wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu zastygłego 
wosku lub rzucanego przez niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym, jego 
cechach wyglądu, zawodu itp. 

 ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu drzwi — ta, 
której but jako pierwszy dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych chłopców — jeżeli pies 
jako pierwszy zjadł kość od danej dziewczyny, to ona jako pierwsza miała wyjść za 
mąż. 

 wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona 
chłopców na drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, 
które zostanie przekłute oznacza imię przyszłej wybranki / wybranka. 

 losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu — listek, to 
staropanieństwo, obrączka lub wstążka, to rychły ślub, różaniec, to powołanie do 
zakonu. 

 ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni — jeżeli gałązka zakwitnie w 
Boże Narodzenie, to jest to zwiastun szybkiego zamążpójścia. 

 



Znane przysłowia: 

 Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 
 Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy. 
 Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. 
 Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 
 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście 
 Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 
 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga 

zima. 
 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota 

 
Jusepe de Ribera (1591-1652) – Męczeństwo św. Andrzeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mity i legendy – KRAMPUS 

 

KTO?: Krampus – słowo to wywodzi się z staro-wysoko-niemieckiego (najstarszej formy 
języka niemieckiego) i oznacza pazur (Krampen). Obok Krampusa występuje także wiele 
innych postaci podobnych pod względem genezy i działalności: Ruprecht, Certa, Perchent, 
Czarny Piotr, Klaubauf, Pelznickel i Schmutzli. 

GDZIE?: Alpy niemieckie i austriackie, w północnych Włoszech, w Chorwacji,  
w Czechach czy Słowenii. 

SKĄD?: Postać ta wywodzi się z austriacko-bawarskiego folkloru alpejskiego. 

GENEZA?: Według staroniemieckiej tradycji w dniu św. Mikołaja niemieccy chłopcy 
otrzymywali prezenty, natomiast dziewczynki otrzymywały je tydzień później – w dniu św. 
Łucji. Oczywiście według tradycji miano obdarowywać tylko grzeczne dzieci, natomiast te 
mniej grzeczne miały być nawiedzane przez Krampusa i Ruprechta (pachołka Mikołaja). Po 
reformacji Marcina Lutera w 1517r. kościół wprowadził tradycję podarków w dniu Bożego 
Narodzenia. Postać Krampusa miała zaś zjawiać się z Mikołajem i porywać niedobre dzieci 
do kosza zawieszonego na plecach. Dawniej mieszkańcy wiosek praktykowali pantomimę 
przebierając się za zwierzęta, mityczne postacie i dzikich ludzi i odbywali barwne korowody, 
dając początek archetypom dzisiejszego Krampusa i innych nadnaturalnych stworzeń. 

TRADYCJA?: Krampusnacht – Krampus miał odwiedzać “niegrzeczne” dzieci w noc 
poprzedzającą 6 grudnia. Inną tradycją związaną z tą postacią jest Krampuslauf, czyli uliczny 
bieg, kiedy to ludzi uciekają prze tym demonem. Krampuskarten, zaś to świąteczne kartki 
pocztowe z wizerunkiem Krampusa i pozdrowieniem: Grüß Vom Krampus. Kartki te cieszyły 
się ogromną popularnością przede wszystkim w XIX wieku. 



WYGLĄD?: Krampus był istotą antropogeniczną (niekiedy był człowiekiem przebranym  
w skórę kozy lub owcy, z drewnianą maską (z drzewa lipowego) na głowie z rogami i parą 
dwóch kopyt). Często przedstawia się go na podobieństwo diabła skrzyżowanego z faunem. 

 

Krampus stał w kulturze w opozycji do świętego Mikołaja.  Jego wygląd nawiązuje do 
znanych z greckiej mitologii faunów i satyrów. Kościół katolicki starał się zwalczać tego typu 
tradycje, jednak w ostatnich latach, czasach rozkwitu folkloru, Krampus odnalazł swoje 
miejsce w komercjalnej kulturze i stał się magnesem na turystów. Cieszy się też niesłabnącą 
popularnością w USA. 

 

Krampus przez wieki (za: http://www.krampus.com/who-is-krampus.php) 

– 2000 pne – Enkidu towarzysz Gilgamesza z eposu o tym ostatnim, to najwcześniejszy, 
znany przykład “dzikiego człowieka” w literaturze. 



– 600 pne – W Księdze Daniela pochodzącej ze Starego Testamentu, król Nabuchodonozor 
II został ukarany przez Boga  za swą pychę i zamieniony w dziką bestię. 
– 217 pne – Saturnalia były świętem poświęconym bogowi rolnictwa – Saturnowi w 
starożytnym Rzymie. Świętowano, obdarowywano się wtedy prezentami, a niewolnicy i ich 
panowie bawili się razem.  
– po 4 wiek ne – liczne germańskie plemiona (jak Goci i Wandale) konwertują się na 
chrześcijaństwo; powoli stare pogańskie wierzenia zostają zepchnięte w małe górskie wioski 
i enklawy, gdzie penetracja kościoła jest utrudniona. 
– 1250 ne – Konungs skuggsjá (Król Lustro – norweski tekst edukacyjny, służący do 
nauczania króla), zawiera wzmiankę o dzikim człowieku pokrytym włosiem. 
– 17 wiek  – Rycerz Rupert pojawia się jako jedna z figur podczas procesji w Nurnburgu. 
– 1810 -Bracia Grimm rozpoczynają zbieranie i publikację opowieści opartych na niemieckim 
folklorze. 
– Wczesne lata 19 wieku – Świąteczne kartki z Austrii, Niemiec i innych państw Europy 
zawierają obrazy i pozdrowienia od Krampusa i innych pomocników Św. Mikołaja.  
– Wczesne lata 19 wieku – Niemieccy imigranci w Stanach Zjednoczonych popularyzują 
postać Krampusa i Pelznickel w Pennsylvanii, Maryland i między innymi Indianie. 
– 2004 ne – Magazyn Blab! Magazine publikuje serię Devil In Design, gromadząc kartki w 
stylu vintage z wizerunkami Krampusa z XIX wieku. Książka ta cieszy się duża 
popularnością w USA. 
– 2007 ne – Amerykańska telewizja w serialu Supernatural pokazuje postać Krampusa. 
– 2009 ne – Amerykański satyryk Stephen Colbert zostaje odwiedzony przez Krampusa w 
telewizyjnym show: The Colbert Report. 
– 2013 ne – Krampus pojawia się w popularnej animowanej serii: American Dad. 

 

Kultura: 

 Film – Krampus. Duch Świąt (2015). 
 Kartki pocztowe i świąteczne. 
 Świąteczne parady. 
 Komiks – KRAMPUS! autorstwa: Brian Joines i Dean Kotz. 

http://www.krampusthefilm.com/#/


 

Bibliografia: 

 http://news.nationalgeographic.com/news/2013/12/131217-krampus-christmas-santa-
devil/ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Krampus 
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 www.nto.pl/serwisy/heimat/art/4467639,o-mikolaju-i-zlym-krampusie,id,t.html 
 http://www.krampus.com/index.php 
 http://ciekawe.org/2015/12/04/krampus-swiety-mikolaj-ktorego-wolelibyscie-nie-

spotkac/ 
 http://www.npr.org/2011/12/10/143485735/naughty-or-nice-krampus-horror-for-the-

holidays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monstrum venatorem 

            Było ich dziesięciu i wszyscy, prócz jednego, brnąc po kolana w głębokich białych 
zaspach przeklinali swój los. Dziewięciu z nich nienawidziło tej krainy, plując na ziemię, 
która nie była ich matką. Złorzeczyli na powietrze, które najmłodszy z nich wdychał 
dopiero od kilku tygodni. Nienawiść do tego świata bezosobowych, gęstych,  mrocznych 
lasów i borów bez końca tliła się w każdym z dziesiątki, prócz tego jednego.  

 Drżała w nich ta straszna nienawiść czy raczej pogarda do wszystkiego co inne, 
dalekie od domu i tak różne. Ta dziewiątka nie poczuła przy narodzinach kojącego dla 
jednych, rozdzierającego dla drugich, pierwszego haustu świeżego powietrza tych ziem. 
Oni bowiem urodzili się i dorastali gdzie indziej. Kochali, bawili się oraz nienawidzili 
daleko stąd. Cała ta dziewiątka poruszała się powoli, ociężale posuwając się naprzód 
wśród gęstego, pradawnego świerkowego boru i zastanawiała się, dlaczego trafiła do 
tego śmietniska Imperium. Wszyscy ono wstąpili do niepokonanej, zawsze zwycięskiej 
armii. Armii pod butem której upadały o wiele starsze ludy i cywilizacje. Przeszli ciężką 
szkołę pierwszych miesięcy służby. Choć paru z nich, z tych którzy trafili do patrolu, 
dopiero przybyła na północ i nie miała pojęcia o wojnie, walce i zabijaniu, to już zdążyli 
zmężnieć w służbie Cesarstwa. Dotychczas ćwiczyli z podwójnym obciążeniem długie 
marsze, budowali obozy oraz via, te znaki potęgi Imperium. Teraz wysłano ich by 
nauczyli się zabijać pod okiem starszych doświadczonych wojowników.     

            Z całego patrolu tylko jeden był dzieckiem tej ziemi, wyklętym synem plemienia. 
Był młody, choć nie najmłodszy z dziesiątki, był już doświadczony, lecz nie biegiem lat  
a wydarzeń. Okryty ciepłymi skórami zabitych własnoręcznie leśnych zwierząt, 
maszerował pierwszy, dobre kilkanaście kroków przed resztą kolumny. Z pasją, krok za 
krokiem, zapadając się po kolana w sypkim białym puchu, przewodził kawalkadzie ludzi, 
których rzemiosłem była śmierć. Głęboko, przy każdym wdechu, wciągał mroźne, 
orzeźwiające powietrze krainy swojego dzieciństwa, z lekka tylko pachnące żywicą  
i igliwiem. Przyszedł na świat zrodzony wśród tych gęstych, pierwotnych borów. Wśród 
odwiecznej puszczy zabił pierwszą łanię, wśród niemych drzew zabił także po raz 
pierwszy człowieka. W tychże lasach stracił dziewictwo tak fizyczne jak i mentalne. 
Dorastał w nienawiści do diabłów z południa, wśród pieśni bohaterskich i legend.  
W końcu jednak potwory przybyły i zajęły ich ziemie niszcząc, paląc oraz mordując. Jego 
lud stawiał odpór wrogom, a ostatnia z wojen, najkrwawsza, choć wydawała się już 
przegrana, skończyła się nagle. On tymczasem jako zdrajca swego ludu był przez nich 
znienawidzony. Południowcy zaś, choć cenili jego traperskie umiejętności, gardzili nim  
w równym stopniu jak jego pobratymcy. 

            Mała kolumna wędrowała już od wielu godzin. Oddział wyruszył  
z Sablonetum po Ientaculum złożonym z sera, jajek, sporej dawki miodu oraz kilku łyków 
wody w głąb germańskiej puszczy. Kolejny patrol kolejnej dziesiątki. Dla nich była to 
codzienność na limes. Każdego dnia z setek fortów, wież strażniczych i obozów 
wojskowych na północ wybierały się patrole synów Rzymu. Tak też było w innych 
miejscach tysiącletniego Cesarstwa: rzymska stopa dudniła po dolinach Brytanii, 
kamiennych uliczkach Cezarei i spalonych słońcem polach Hiszpanii. Każdego dnia 
rzymski żołnierz na chwałę Wiecznego Miasta budował drogi i warowne obozy, pełnił 
służbę wartowniczą i ginął w imię senatu oraz ludu rzymskiego. A tenże Senat i ten lud, 
pamiętał o swych synach tylko w czasie triumfu. 

            Dowódcą patrolu był bohater ostatniej wojny – Lucjusz Zaiusz, setnik trzeciej 
kohorty III Legionu. Czterdziestoletni weteran wojen markomańskich, udekorowany 
wawrzynem osobiście przez cesarza Marka Aureliusza. W skład patrolu wchodzili 
doświadczeni podkomendni Zaiusza, którzy służyli pod nim już od lat lub miesięcy.  



W samym środku kolumny, maszerowali zaś rekruci. Było ich trzech, świeżo 
przeniesionych ze służby garnizonowej w Galii miles gregorius. Lucjusz Zaiusz, 
tradycyjny wyrób rzymskiej sztuki wojennej, od dawna marzył o powrocie do słonecznej 
Italii. W tej chwili jednak, w tym mroźnym, śnieżnym lesie obserwując podążającego 
przed nim barbarzyńcę, który tropił i szukał śladów dwóch, zaginionych rzymskich 
oficerów, marzył tylko o cieple i spokoju. 

            Wczoraj wieczorem Zaiusz został zawezwany do Opto. Ten stary znajomy setnika 
powierzył mu pewną, dyskretną misję. Według relacji dowódcy kilka dni temu zaginęło  
w ostępach germańskiej kniei dwóch wysoko postawionych rzymskich oficerów, obaj 
podobno wyruszyli na północ, żeby polować na tamtejsze dorodne łanie. Towarzyszyło 
im czterech członków świty. Zaiusz znał mniej więcej obu oficerów. Byli oni faworytami 
nowego cezara, członkami jego dekadenckiej trupy. W czasie wyjaśnień prowadzonych 
przez oficera administracyjnego, czasowo pełniącego obowiązek dowódcy placówki, 
doświadczony legionista nie słuchał. Zastanawiał się ilu już synów Rzymu pochłonęły te 
nieprzebrane i nieprzebyte leśne puszcze. Ilu jeszcze pochłoną? Wolał o tym nie myśleć, 
jednak czy to wszystko na marne, te ludzkie istnienia, ci przyjaciele w zbrodni, którzy 
oddali życie tysiące mil od żon, kochanek i dzieci. Czy po to walczyli pod wielkim 
Markiem, by teraz zaprzepaścić cały ten trud? Zaiusz otrząsnął się z ponurych myśli, miał 
robotę do wykonania, a pewną też do skończenia. To jego wina, zwykłe partactwo, za 
które teraz przyjdzie mu zapłacić, mu i grupce wybranych przezeń ludzi. Opto, stary 
przyjaciel Zaiusza, tak jak on weteran wielkiej kampanii przeciwko Markomanom, 
rozkazał mu wybrać pięciu doświadczonych ludzi, których odgórnie uzupełnił trójką 
młokosów przysłanych z Galii wprost ze służby garnizonowej. Na odchodnym jeden  
z przyjaciół powiedział do drugiego: 

            – Dostaniesz też tropiciela, Zaiusz. Dostaniesz najlepszego, więc go szanuj. To 
nie jego wina, że była wojna, zresztą jest po naszej stronie. No to już wszystko. 
Powodzenia przyjacielu i wróć bezpiecznie. 

            Rzymskie patrole opuszczały warowne obozy wczesną porą ranną, więc Zaiusz  
i jego ludzie mieli jeszcze cały wieczór i noc przed sobą. Wyszedłszy  
z komendantury skierował swe kroki wprost ku barakom piechoty. Były one zbudowane 
na modłę barbarzyńskich siół z nieociosanych beli drewna uszczelnionych łojem. Po 
drodze mijał zwykłe ślady obozowego życia: musztrę świeżo przybyłych prosto z Augusta 
Vindelicorum rekrutów, dekuriona strofującego stajennych, grupę rzeźników metodycznie 
oddzielających mięso od kości. Przy każdym z baraków siedziała grupka żołnierzy 
skupionych na zręcznym czyszczeniu do połysku swoich Segmenta Lorica. Z warsztatów 
przypartych do palisady dochodziły dźwięki wykuwania, zapewne nowych gladiusów. Gdy 
wszedł na środek placu apelowego, w głowie miał już wybraną piątkę żołnierzy, których 
wyznaczy do patrolu. Kolejne kilkanaście minut zajęło mu znalezienie wojowników. 
Każdego z nich znał osobiście, służyli z nim, a później pod nim od wielu miesięcy; razem 
wzięli udział w niejednej potyczce i bitwie. Po wykonaniu zadania udał się  
w poszukiwaniu swego przyjaciela signifera kohorty Tyberiusza Taurrusa, którego 
odnalazł u tonsora. 

            Patrol powoli, krok za krokiem, śladem potężnego barbarzyńcy zagłębiał się  
w bezkresną puszczę. Rzymianie nienawidzili tych lasów, bali się ich. Nie tyle tubylców, 
którzy przecież byli tylko ludźmi z krwi i kości, choć walecznymi niby potwory, co duchów 
leśnych i magicznych. Pochodzili z innego świata, świata gdzie lasy nie były tak ogromne 
i nieprzebyte. Po rzymskich obozach krążyły opowieści o strażniku lasów. Wśród 
pospolitych żołnierzy nazywano go z szacunkiem Pasterzem Nocy. Pojawiał się znikąd, 
zawsze w towarzystwie trzech bestii, a tam gdzie go zauważono, nic już nie było takie 
samo. Najczęściej przyjaciele musieli opłakiwać przyjaciół. Znikały całe patrole, dobrzy 



ludzie znikali w leśnych ostępach i nigdy nie wracali. Natychmiast też zaginięcie obu 
oficerów przypisano tajemniczym mocom ludów markomańskich, choć prawda była inna  
i Zaiusz doskonale o tym wiedział. Kruchy pokój między Rzymem a Markomanami 
utrzymywał się, choć granica wciąż stanowiła linę rozpostartą tuż nad płomieniem. Nowy, 
skory do uciech cielesnych, cesarz wkrótce po objęciu władzy zrezygnował z dobicia 
niemal pokonanych Markomanów. Zaiusz wierny i podziwiający starego cesarza, tak jak 
wielu mu podobnych, nie krył niezadowolenia z przebiegu wypadków. 

            – Dowódco! – Swym gardłowym głosem, barbarzyński tropiciel dał sygnał do 
zatrzymania kolumny. Doświadczeni żołnierze zbili się natychmiast w gromadę stojącą 
do siebie plecami, swymi tarczami zasłaniając ciało, zaś z włóczniami skierowanymi  
w stronę puszczy. Wyczerpani długotrwałym marszem rekruci, natychmiast padli na 
pokrytą śniegiem ziemię. Zaiusz popatrzył na nich z dezaprobatą, jednak oni zdawali się 
nie dostrzegać karcącego wzroku dowódcy. Wszystko idzie w złą stronę – myślał Zaiusz.  
W końcu Imperium upadnie, a wszystko przysypie pył zapomnienia.          

            Setnik zbliżył się do barbarzyńcy, po czym klęknął u jego boku. Czekał, aż 
tropiciel przemówi pierwszy. Ten w końcu zaczął: 

            – To było tu. Tu ich dopadli. 

            – Skąd wiesz? – spytał Zaiusz. 

            – Śnieg zasypał wszelkie ślady, ale las nie zapomina. 

            – Las nie zapomina? – Zaiusz czuł rosnące niezadowolenie. 

            – Tak. Nigdy nie zapomina. 

 Rzymianin spojrzał w tył na swoich ludzi. Część nadal siedziała, reszta znudzona 
obserwowała okolicę. 

            – Wojowniku? 

Zaiusz z powrotem odwrócił głowę w stronę Germanina. 

            – Tak? – Przeciągając samogłoskę, odpowiedział pytaniem na pytanie. 

            – Nadciąga zła pogoda. Będzie padać – stwierdził, jakby to była oczywistość 
barbarzyński tropiciel. 

            Lucjusz odruchowo spojrzał w niebo, które w tej chwili było jasnobłękitne bez 
żadnej oznaki pogarszającej się pogody. Zaiusz nie zauważył nawet cienia jakiejkolwiek 
chmury, która frunęłaby po nieboskłonie. Nic więc nie wskazywało na to, że pogoda 
miałaby ulec pogorszeniu, ale w tej kwestii przeczucia tropiciela, często się sprawdzały,  
a Rzymianie nauczyli się już im ufać. Setnik zarządził godzinę odpoczynku, wyznaczając 
swego przyjaciela i starego druha – Zerusa do pełnienia warty. Zakazał rozpalać ogniska 
i ostrzegł swoich ludzi do zachowania ciszy. Podczas, gdy ludzie Zaiusza rozkładali się 
pod drzewami, on sam znowu skupił się na rozmowie z germańskim tropicielem. 

            – Co o tym myślisz? – spytał sam nie wiedząc jak zacząć rozmowę  
z ponurakiem. 



            – To ty mi powiedz. Ty jesteś dowódcą – odpowiedział mu bezpośrednio, jak 
zwykle tajemniczy tropiciel. 

            – W którym kierunku zabrali ciała? 

            – Na północ – stwierdził barbarzyńca. – Jestem tego pewien. To jedyny możliwy 
kierunek. Tylko tam można się schować przed wami, w głąb lasów i puszcz wejść, a tam 
ich nie dopadniecie. 

            – Ich? Ilu ich było, co to za jedni, czemu zabrali trupy? 

            – Jeden albo dwudziestu – tylu ich mogło być. Ludzie lub duchy, choć myślę, że 
to tylko ludzie, bo gdyby to były duchy już byśmy nie żyli. Czemu zabrali zwłoki nie wiem. 
Może je jedzą? Nie wiem. Poza tym od jakiegoś czasu ktoś nas śledzi. 

            Zaiusz odruchowo przesunął wzrokiem po okolicy, lecz nie zauważył nic 
niepokojącego. Las w ciszy nadal żył swym zwyczajnym, odwiecznym życiem. 

            – A więc na północ – stwierdził setnik, po czym wrócił do swoich ludzi. Znalazł 
odpowiednie drzewo, usiadł pod nim, po czym zamknął oczy i skupił się na swoich 
myślach. Dowodził dziewiątką podwładnych, więc miał zbyt wielu świadków. Musiał kilku 
odesłać, ale których? Otworzywszy oczy spojrzał po swoich ludziach, z których 
większość znal od dłuższego czasu. Z kilkoma brał udział w niejednej bitwie i potyczce 
pod dowództwem starego, dobrego cesarza Marka Aureliusza, jednak po jego śmierci 
władzę przejął Kommodus, syn zmarłego cesarza i postać, delikatnie mówiąc 
kontrowersyjna. Zaprzepaścił szansę na ostatecznie pokonanie butnych Markomanów,  
a dowództwo oddawał w ręce niekompetentnych szaleńców. Dwóch z nich przybyło do 
Sablonetum i niemal od razu zraziło do siebie wszystkich członków garnizonu. Wydawali 
idiotyczne rozporządzenia, degradowali popularnych i zasłużonych oficerów. W tydzień 
zniszczyli morale, wiarę w Rzym i więzi między żołnierzami. Po obozie krążyły zaś plotki 
o ich występnej miłości do siebie. To co było tolerowane wśród wyższych sfer  
i na szczytach władzy, w obozie na krańcach imperium wywoływało fale niezadowolenia 
wśród prostych żołnierzy. Gdy młody cesarz dowiedział się o zaginięciu oficerów, którzy 
byli podobno jego kochankami, wpadł we wściekłość, i rozkazał sprowadzić ich żywych 
lub martwych z powrotem w granice Imperium Rzymskiego. Kommodus zapowiedział, że 
za trzy dni przybędzie do Sablonetum by powitać lub też pożegnać, zależnie od sytuacji, 
swych przyjaciół. Teraz Zaiusz miał już tylko dwa dni. Dwa dni. Ponownie zamknął oczy  
i przypomniał sobie Vindobonę sprzed trzech miesięcy. 

            Wielkie miasto na północnych rubieżach Cesarstwa liczyło przeszło trzydzieści 
tysięcy ludzi zamkniętych i stłoczonych w granicach okalających miasto murów. Liczyły 
one sobie do dziesięciu metrów wysokości i aż trzech szerokości. Miasto otoczone było 
naturalnymi barierami ochronnymi. Od północy Dunaj, od zachodu potok wypływający  
z lasu za murami, zaś od wschodu dostępu do miasta broniła rzeźba terenu. Oblegający 
bowiem musieli się wspinać do góry po wzgórzu, by w ogóle dotrzeć do murów. Na 
południu nie było żadnej większej przeszkody naturalnej, dlatego rzymscy żołnierzy 
wykopali szeroką fosę. Trzy rzymskie prowincje: Raetia, Pannonia oraz Noricum 
strasznie ucierpiały w wyniku najazdów Makomannów. Stolica Pannoni – Caruntum, 
została w większej części spalona, podobnie jak wiele set wiosek i sadyb oraz wież  
i fortów na limes wzdłuż Dunaju. Teraz w Vindobonie panował niemożliwy do 
wytrzymania smród i ścisk tysięcy uciekinierów, a na prowadzącej do niej Via principalis 
ludzie, głównie starcy, kobiety i dzieci, kłębili się niczym szarańczy, o której Zaiusz 
słyszał od jednego z oficerów, który stacjonował daleko na południu. Miasto wrzało 
niczym poruszone przypadkiem mrowisko. Zaiusz wezwany przez jednego ze swoich 



przyjaciół przechodził właśnie pod Porta principalis sinistra. Setnik swe pierwsze kroki  
w wielkim mieście skierował do tribunorum, a więc komendantury, gdzie musiał 
zameldować o swoim przybyciu. Po dokonaniu wszystkich formalności, Zaiusz udał się 
do term, do których woda była dostarczana przez wymyślny system rur z drewna, brązu 
bądź też ołowiu. Tam setnik spotkał się z grupą spiskowców, w większości oficerów 
średniego szczebla. Okazało się, że niezadowolonych w wojsku z ogłoszenia się 
cesarzem przez Kommodusa było wielu, bardzo wielu. W ciągu paru dni potajemnych 
spotkań, spiskowcy opracowali zakrojoną na szeroką skalę akcję, której celem miało być 
obalenie znienawidzonego cezara. 

            – Zaiusz?! – z rozmyślań wyrwał setnika ochrypły, gardłowy głos barbarzyńcy. – 
Ktoś nas znów obserwuje. 

            – Widzisz ich? Wiesz ilu ich jest – zapytał zaniepokojony rzymski oficer. 

          – Nie wiem – odpowiedział niepewnie germański tropiciel. – Wydaje mi się, że co 
najmniej kilku i to od dłuższego czasu. Ciężko ich zauważyć. Teraz jeden stoi na wschód 
od nas, jakieś sto kroków. 

            – Obserwuj ich uważnie, acz dyskretnie. Niech nie wiedzą, że my wiemy. 

            Zaiusz powiódł wzrokiem po okolicy, jednak nic szczególnego nie zauważył. Po 
kilku chwilach zawołał swojego następcę – Zerusa. Legionista szybko zbliżył się do 
swego dowódcy i przyklęknął przy nim.      

          – Zerus weźmiesz dwóch ludzi i wrócicie z powrotem do najbliższej  
z naszych placówek. Tam poinformujesz dowódcę o naszej sytuacji. Przekażesz mu 
również to, że jesteśmy śledzeni i potrzebujemy wsparcia, najlepiej połowy manipułu. 

            – Połowy manipułu – nie kryjąc zdziwienia spytał Zerus. – Przecież to 
osiemdziesięciu legionistów.    

             – Tak, połowy. Ze sobą weźmiesz Letusa i Aecjusza. Zrozumiałeś Zerus? 

            – Tak panie setniku. Tylko czemu ich? To najbardziej doświadczeni ludzie w tej 
całej zbieraninie. 

            – Masz słuchać rozkazów. Wyruszacie za kwadrans. 

            Kilkanaście minut później, trójka legionistów bez zbędnych pożegnań wyruszyła  
w drogę powrotną kierując się prosto na południe. Pozostała szósta rzymskich żołnierzy 
wraz z germańskim przewodnikiem i zwiadowcą ponownie zagłębiła się w mroźne lasy 
Germanii kierując się na północ. Tropiciel wyprzedzał resztę o dobre kilkanaście kroków 
wybierając drogę, przemykając pochylony od drzewa do drzewa niczym lis, gotów do 
ataku lub ucieczki w zależności od sytuacji. Był w swoim żywiole. Był farbiarzem miecza 
czekającym na żer. Za nim podążał rzymski patrol dowodzony przez twardego  
i doświadczonego człowieka. Barbarzyńca cenił go, choć ten urodził się w kraju słońca. 
Po kilku godzinach wyczerpującego marszu, zwiadowca odnalazł w końcu opuszczoną 
sadybę swego ludu. Słońce chyliło się już ku zachodowi, a cienie wydłużały się. Coraz 
więcej nocnych łowców przypatrywało się wędrującej grupie. Zanim legioniści odnaleźli 
barbarzyńcę w jednej z trzech chat, ten krzesał już iskry na hubkę rozłożoną w palenisku. 
Spreparowana z suszonych grzybów zaczynała się tlić, przywodząc w umysłach 
legionistów przyjemne skojarzenie ciepła. Po chwili do skojarzeń dołączył o wiele bardziej 
realny zapach dymu z palonej hubki i powolne uczucie ciepła oraz jasności rozchodzące 



się od rozpalającego się ogniska, kiedy tylko płomienie objęły w swe posiadanie szczapy 
drewna ułamane ze zniszczonych mebli w środku sadyby.    

            Zanim Zaiusz zezwolił swoim ludziom na spoczynek, rozkazał dokładnie 
przetrząsnąć wszystkie chaty, a potem wystawić czujki oraz ustalić harmonogram 
pełnienia warty. W końcu zmęczeni Rzymianie usiedli wokół ogniska, chłonąc  
z błogimi minami każdy pierwiastek ciepła. Zmarznięte ubrania powoli zaczynały tajać,  
a zadowoleni ludzie raczyli się ciepłą strawą złożoną z upolowanej kilka godzin wcześniej 
przez barbarzyńcę kuny. Lekka strużka dymu ulatująca znad ogniska wspinała się leniwie 
pod strzechę, a tam rozpraszała się przebijając przez słomiana strzechę, tak że nikt 
nawet nie mógł się domyślić obecności kogoś w środku. Jednak i Zaiusz i barbarzyńca 
wiedzieli o czających się w ciemności tajemniczych obserwatorach. Las krył swe cienie 
doskonale, stale podkreślając swą pradawną moc. 

            Młodzi żołnierze, których Zaiusz nie wyznaczył do pełnienia pierwszej warty, 
skupili się na cichej rozmowie pomiędzy sobą. Tymczasem tropiciel oddaliwszy się od 
ogniska zaczął ze skupieniem sprawdzać opierzenie swoich strzał. Po chwili obok niego 
przyklęknął rzymski setnik, jednak to Germanina rozpoczął rozmowę: 

             – Wiele o tobie słyszałem, Rzymianinie. – Barbarzyńca wypowiedział te słowa 
jakby od niechcenia, nawet nie spoglądając na rozmówce, nadal zajęty swymi strzałami. 
Rekruci momentalnie skończyli rozmawiać, przyglądając się ukradkiem, dwóm żywym 
legendom, którymi straszono ich w koszarach. Zaiusz był nieustraszonym weteranem 
wojen z Markomanami, zaś barbarzyńca zdobył sobie nie mniejszą sławę jako samotny 
tropiciel i przewodnik, o którym mówiło się, że potrafi rozmawiać z drzewami. 

              – Ja o tobie też. Śledzą nas nadal? 

             – Tak, nadal idą naszym śladem, choć teraz mam już pewność, że nie ma ich 
więcej niż zaledwie kilku. Kim są jednak, dalej nie wiem. 

              – Trop wiedzie nadal na północ? 

            – Dobrze wiesz Rzymianinie, że w tym śniegu nie ma tropów. Gdyby nie padało 
to i owszem, jednak pada codziennie przez kilka godzin. Mamy dobrą zimę. Mówiłem, że 
północ to jedyny dobry kierunek – nadal skupiony na strzałach, barbarzyńca dorzucił: 
czemu odesłałaś tę trójkę? 

            – Tak jak ty wiesz o tropie, tak też wiesz, że tylko oni są w stanie wrócić do 
naszego obozu. Młodzi nie daliby rady. Tylko Zerus będzie w stanie przyprowadzić 
posiłki. A teraz ty mi powiedz, dlaczego idziemy tak jak idziemy? 

            – Zaufaj mi – barbarzyńca marszcząc czoło spojrzał na Zaiusza. Zobaczył na jego 
twarzy wyraz zdecydowania. 

            - Tobie? 

            – Tak mi – odparł mu spokojnie barbarzyńca, po czym kontynuował: śledzą nas,  
o czym zresztą doskonale wiesz. Pół dnia drogi stąd znajdują się jaskinie, od wieków 
służące mojemu ludowi za kryjówkę. Oprócz lasów, w pobliżu nie ma nic. Sadyby i wioski 
spalone, a ludzie uciekli jeszcze bardziej w głąb puszcz, tam gdzie wasze macki nie 
sięgają. Nie ma innej kryjówki i właśnie tam musimy się udać. Jeśli nikogo tam nie 
będzie, to przynajmniej doczekamy przybycia posiłków. Będę zostawiał ślady, tak by wasi 
tropiciele łatwo je odnaleźli, mimo tego twoi ludzie odnajdą nas najwcześniej za trzy dni. 



            -Wiem. 

            – Wiesz? Spójrz na tych dzieciaków. Oni nic nie wiedzą i nic nie umieją – mówiąc 
to zwiadowca skinieniem głowy wskazał zbitą gromadę rzymskich rekrutów. Chcesz wraz 
z nimi ryzykować? Możemy tu zostać i poczekać na wsparcie. 

            – Odważny jesteś Markomanie składając mi taką propozycję. Pójdziemy jednak 
do jaskiń. 

            – Nie – barbarzyńca zwieszając głowę ciągnął dalej przyciszonym głosem. – 
Jestem nikim, dziecięciem nieistniejącego plemienia. Umarłem dla Ziemi, dla Nieba i dla 
Nadziei. Pozostała pusta skorupa. Szkoda tylko tych rekrutów. Z jakiej racji mają ginąć? 
My możemy, zadawaliśmy setkami śmierć, ale oni? Czemu są winni? 

            – Zaskakujesz mnie barbarzyńco! Mamy rozkazy i wykonamy je. 

            – Dobrze, niech i tak będzie. 

            Nazajutrz grupa rzymskich żołdaków prowadzona przez obleczonego  
w skóry jeleni germańskiego tropiciela, ruszyła ku swemu przeznaczeniu. W nocy 
przybyło śniegu, przez co wędrówka była jeszcze trudniejsza niż w dniu poprzednim. Gdy 
w końcu popołudniu zbliżyli się do wejścia do jaskiń, barbarzyńca zatrzymał patrol i wdał 
się w rozmowę z Zaiuszem. 

            – Jaskinie są na wprost, a my nadal jesteśmy śledzeni. Co robimy rzymianinie? 

            – Idziesz za mną – powiedział ten do tropiciela. – Karanus zostaniesz  
z resztą. Uważnie obserwujcie okolicę. Zrozumiano? 

            Brutus Karanus, który był teraz najstarszym obok Zaiusza legionistą, potwierdził 
słowa dowódcy skinieniem głowy. Setnik wraz ze zwiadowcą ruszyli ostrożnie przed 
siebie. Po kilkudziesięciu metrach, znaleźli się w końcu u wylotu jaskini, który 
przypominał każde inne wejście do tego typu naturalnego schronienia. Nagle zza ich 
pleców dobiegł strwożony krzyk. 

            – Wracamy! – wykrzyczał w stronę barbarzyńcy setnik, po czym poderwał się  
i zaczął pędzić ile miał tylko sił w nogach z powrotem. Za nim biegł germański tropiciel, 
co chwilę oglądając się do tyłu, zdawało mu się bowiem, że ktoś stoi  
u wylotu jaskini. 

            – Co się… – zaczął rozpytywać łapiąc przy tym oddech setnik, jednak zamilkł 
nagle i powiódł wzrokiem za żołnierzami, którzy jak się okazało, jak urzeczeni wpatrywali 
się w trzy włócznie wbite w głębokie zaspy śniegu. Na każdej z nich widniała głowa. 
Nawet mimo zmasakrowanych twarzy, Zaiusz niemal natychmiast rozpoznał oblicza 
trzech legionistów, tych samych których odesłał z powrotem, aby wezwali posiłki. Każda 
z trzech trupich głów wpatrywała się w przerażonych legionistów szklistym i pustym 
wzrokiem, z twarzami zastygłymi w wyrazie pełnego zaskoczenia, choć wiele ze 
szczegółów ich anatomii było niewidocznymi pod maską krwi, oderwanej skóry i mięsa. 
Karanus zrelacjonował szybko swemu dowódcy, jak doszło do makabrycznego odkrycia. 
Jeden z młodych legionistów, udał się za potrzebą i wtedy natknął się na straszne 
znalezisko. To właśnie jego krzyk usłyszeli Zaiusz z barbarzyńcą. Setnik kazał swoim 
ludziom zachować spokój. Tropiciel przyglądał się całej scenie z ponurym milczeniem, 
przeświadczony o grożącym im niebezpieczeństwie. Tymczasem powoli jakby 



rozumiejąc jakąś okrutną prawdę młodzi legioniści przesunęli swój wzrok ku barbarzyńcy, 
a w wyrazie ich oczu tkwiło nieme oskarżenie. 

            – To nie jest sprawka moich pobratymców. – Czując skupiony na sobie wzrok, 
bronił się Germanin. – Moje plemię odeszło na północ już dawno, a od czasu 
zawieszenia broni, także reszta klanów wywędrowała stąd. Tutaj nic nie ma, tylko śmierć 
i Rzymianie. 

            – Jesteś tego pewien – zapytał Zaiusz, któremu udzielił się lęk współtowarzyszy. 

            – Tak! Jestem o tym przekonany. Od opuszczenia sadyby śledzi nas jedna, góra 
dwie pary oczu. Zbliża się noc, jeśli chcemy przetrwać musimy schować się w jaskini. 

            – A może ty psie, prowadzisz nas pod miecze swoich plugawych braci! – Aeciusz 
Lucius, najmłodszy z legionistów rzucił w stronę barbarzyńcy oskarżenie, które każdemu 
z nich kołatało w głowie. – Wiedziałeś o wszystkim! To twoja wina! 

            Zaiusz wiedział, że to jest ta chwila, która miała zadecydować  
o powodzeniu jego planu. Dla dobra Rzymu gotów był poświęcić, nie tylko barbarzyńcę, 
ale i żołnierzy, czyli tych którzy mu ufali. Musiał naprawić błąd, a to wymagało kosztów. 
Przetrwać miała trójka jego starych znajomych, tych, których głowy zdobiły długie 
włócznie. Zaiusz wędrował wzrokiem po swoich legionistach, na dłużej zatrzymując się 
przy Karanusie, którego powszechnie uważano za konfidenta i hultaja. Setnik wiedział, 
że ten od tygodni podkopuje jego reputację, chcąc zająć jego pozycję. Zaiusz przerwał 
rozmyślanie, gdy jego wzrok zatrzymał się na ostatnim legioniście, tym najmłodszym. Nie 
wpatrywał się on wzorem pozostałych w tropiciela, acz patrzył w las, a z każdą sekundą 
jego oczy robiły się większe. W końcu zaczął powoli się cofać, ale po chwili potknął się  
o coś tkwiącego w śniegu, czym zwrócił na siebie uwagę reszty towarzyszy. Jego usta 
poruszały się bezgłośnie, jakby starał się coś powiedzieć, jednak nie mógł wyksztusić 
słowa. Zaiusz niepewnie skierował wzrok w stronę w którą spoglądał legionista i zamarł. 
Z niewielkiego wzgórza u podnóża którego teraz stali, schodziły ku nim przygarbione, 
okutane w skóry sylwetki ludzi. W zwieszonych rękach, rysując po śniegu końcami 
sztychów, trzymali rzymskie gladiusy. Było ich trzech, a Zaiuszowi wydali się śnieżnymi 
olbrzymami. Ludzie setnika drgnęli nerwowo, gdy ich zauważali, a spanikowali 
całkowicie, gdy tajemnicze zjawy z dzikim wrzaskiem rzuciły się w dół wzgórza, kierując 
się ku grupce Rzymian. 

            – Do jaskiń! – krzyknął barbarzyńca, po czym nie czekając na towarzyszy pognał 
ku zbawiennemu, wydawałoby się wejściu do pieczar. Rzymianie nie czekając ruszyli za 
nim. Zaiusz słyszał za sobą dzikie wrzaski co jeszcze, oprócz strachu dopingowało go do 
większego wysiłku. Goniło go zwierzęce wycie trzech, zaledwie trzech, ludzkich widm. 
Zaiusz instynktownie obejrzał się za siebie i dojrzał ułamek twarzy. Twarzy jakby 
znajomej. Twarzy o dzikim wyrazie, twarzy z pianą toczoną z ust i spływająca po długim 
zaroście. 

            Twarz w śniegu. Upadek. Utrata oddechu. Uderzenie, choć w objęcia białego 
puchu, pozbawiło go resztek tlenu utraconych w biegu i przy upadku. Zdołał się jednak 
podnieść, kątem oka dojrzał przerażoną twarz Marcuca Andronicusa. Oszołomiony 
setnik, zauważył zbliżające się widma, a do jego uszu doszło nawoływanie Karanusa, 
który krzyczał z przodu. Zaiusz poderwał się i ruszył biegiem w stronę głosu. Dopiero po 
kilkunastu krokach odważył się spojrzeć do tyłu. Jedna z bestii właśnie wstała znad ciała 
Andronica z którego wystawał długi drzewiec włóczni. Setnik motywowany krwawą sceną 
dziejącą się tuż za jego plecami jeszcze przyspieszył, nie widział więc w odróżnieniu od 
pozostałych przy życiu legionistów, jak druga z bestii podchodzi do ciała ich przyjaciela  



i odrąbuje mu głowę szerokim zamachem gladiusa. Gdy tylko setnik dopadł do wylotu 
pieczary ofuknął swoich ludzi zaprowadzając porządek w grupie. Ustawił ich w szyku, tak 
że chowali się za trzema tarczami jakie im jeszcze pozostały. Barbarzyńcę wysłał aby ten 
zbadał resztę tonącej w ciemnościach jaskini. Tymczasem tajemniczy siewcy śmierci 
zniknęli. Zaiusz oczami wyobraźni wyobrażał sobie bezgłowe truchło, które jeszcze do 
niedawna było tak pełne życia. Z tych rozmyślań wyrwał go głos dobiegający z głębi 
pieczary. 

            – Jaskinia nie jest zbyt głęboka, setniku.        

Zaiusz odwrócił w stronę głosu, który należał do barbarzyńcy i uważnie nań spojrzał. 

            – Szybko uciekałeś – powiedział spokojnie. 

            – Tak jak i ty, oooo Rzymianinie – równie spokojnie odpowiedział mu zwiadowca. 
Obaj krótką chwilę mierzyli się wzrokiem, po czym setnik odwróciwszy głowę rozkazał: 

            – Obserwujcie uważnie okolicę i ma to robić zawsze dwóch z was. Zrozumiano? 

            Ocalali żołnierze niemrawo przytaknęli. Zaiusz nie wiedział co począć. Nie mieli 
żywności, gdyż ostatni tobołek z suszonym mięsem znajdował się w rekach Andronica, 
na szczęście ocalały tarcze za którymi teraz kryli się wartownicy. Setnik musiał się 
zastanowić nad całą sytuacją, oddalił się więc od reszty oddziału, minął pogrążonego  
w zadumie tropiciela i podążył w głąb jaskini. Rzeczywiście nie wydawała się zbyt duża, 
choć jej większość skrywał mrok. W końcu ześlizgnął się z plecami przyciśniętymi do 
porowatej ściany jaskini. Siedząc już, zamknął oczy i oddał się rozmyślaniom. Wiedział,  
a teraz był już tego pewien, że twarz którą zobaczył znał doskonale. Był przekonany, że 
wie do kogo należała, do Agryppy, jednego z oficerów, których miał zabić. Kilka dni temu 
zgodnie z ustaleniami z Vindobony, przy pełnym poparciu wtajemniczonego w spisek 
dowódcy garnizonu Sablonetum, wraz z trójką dziesiętników, uprzednio wymknąwszy się 
ukradkiem z fortu, ruszył śladem dwóch rzymskich oficerów, którzy w asyście swoich 
przybocznych wyruszyli na północ, aby zapolować, jak twierdziły oficjalne oświadczenia 
każdego z nich przedstawione u dowódcy placówki. Gdy podwładni rozstawili ich namiot  
i stanęli na czatach, obaj oficerowie weszli do środka. Wtedy to ludzie Zaiusza ruszyli do 
ataku, obleczeni w skóry, aby upodobnić się Germanów i zrzucić w razie jakichkolwiek 
problemów oskarżenia na nich. Szybko rozprawiono się z pierwszym strażnikiem, jednak 
drugi nie wiadomo jakim sposobem odkrył atak, krzykiem zawiadamiając obu oficerów po 
czym rzucił się do szaleńczej ucieczki. Z namiotu wyskoczyli naraz obaj nadzy dowódcy, 
a ich dotąd nabrzmiałe przyrodzenia, skurczyły się pod wpływem zimna. Jeden z nich 
natychmiast rzucił się do ataku, ale upadł po kilku metrach przeszyty na wylot strzałą 
zabezpieczającego wszystko z odległości Zerusa. Pozostali przyboczni oficerów, których 
nie było w pobliżu w momencie rozpoczęcia ataku, zaalarmowani krzykami i odgłosami 
walki wrócili czym prędzej, aby pomóc swoim dowódcom. Jeden z nich zginął niemal 
natychmiast z poderżniętym gardłem, a drugi przewracając jednego z dziesiętników 
zdołał uciec, zanim ktokolwiek zwrócił na niego uwagę, gdyż wszyscy skupili się na 
ostatnim oficerze. Ten otoczony z każdej strony, zrezygnowawszy z próby oporu rzucił 
swój miecz na ziemię. Po chwili siedział już przywiązany do starego drzewa. Zaiusz 
liczył, że albo zamarznie albo rozszarpią go wilki. Co do tych, którzy uciekli nie mógł się 
zdecydować, jednak w końcu podjął decyzję by pozostawić ich na łasce puszcz i lasów 
Germanii. Teraz żałował tej decyzji. Cała czteroosobowa grupa wróciła w ciszy do 
Sablonetum. Gdy okazało się, że oficerowie nie wracają niemal natychmiast została 
wysłana grupa poszukiwawcza. Tymczasem zleceniodawcy Zaiusza wysłuchawszy jego 
wyjaśnień byli wściekli, że zostawił przy życiu jedną z ofiar i co najmniej dwóch 
świadków. Sobie tylko znanymi drogami sprawili, że Zaiusz otrzymał dowództwo 



kolejnego patrolu. Teraz znajdował się w jaskini z resztką oddziału, otoczony przez 
zgraję szaleńców. W końcu jednak ocknął się z zamyślenia, a niemal całkowicie doszedł 
do siebie, gdy usłyszał: 

            – Noc już za progiem. 

            Zmęczony setnik spojrzał w kierunku wylotu jaskini. Ciemniało coraz bardziej. Od 
całkowitego zajścia Słońca dzieliło ich kilkanaście minut. Co mieli robić: zostać w jaskini  
i czekać czy wypaść szturmem na zewnątrz i spróbować w ciemności przebić się do 
limes. Jego ludzie nie byli jeszcze do końca załamani sytuacją, ale od punktu 
krytycznego dzieliło ich niewiele. Na razie trzymali rezon z szacunku do niego  
i barbarzyńcy. Zaiusz kazał im się zmieniać co dziesięć minut, by żołnierze mieli jakiś cel 
i mogli się go trzymać. Upewniony chwilowym podtrzymaniem morale Zaiusz przywołał 
obserwującego go z uwagą barbarzyńcę: 

            – Co o tym wszystkim myślisz? 

            – A co mam myśleć: uciekaliśmy jak nie Rzymianie. Znaczy się wy, ja to mam we 
krwi. Jedno jest pewne: pozostanie tu oznacza śmierć, zresztą tak samo jak wyjście  
w noc. 

            – Wiem o tym – odrzekł Zaiusz, po czym dodał: – Nie mamy żywności ani opału. 
Co… Setnik nie zdążył zadać pytania, gdyż krzyk jednego z legionistów, najpewniej 
młodego Waleriusza, przerwał ich rozmowę. Dowódca wraz z barbarzyńcą poderwali się 
jak na komendę, ściskając w dłoniach obnażone miecze. Stojąca dotychczas u wylotu 
jaskini dwójka legionistów powoli cofała się w głąb pieczary. Pozostali dwaj żołnierze 
wstali, gotowi zareagować na rozkazy swego setnika. 

            – Co widzieliście!? – krzyknął w stronę cofających się Zaiusz i powoli mając przy 
swym boku tropiciela ruszył w stronę wyjścia z jaskini. Nim obaj zrobili zaledwie kilka 
kroków, wnętrze pieczary za nimi rozbłysnęło jasnym światłem. Obaj stanęli w miejscu  
i odwrócili się plecami do zbawczego wyjścia na zewnątrz, a legioniści strwożeni skulili 
się w sobie. Wszystko rozegrało się w ułamkach sekund. Rumor który dotarł do uszu 
Zaiusza z tyłu, kazał mu się na powrót odwrócić w stronę wylotu jaskini. To co ujrzał 
wstrząsnęło nim do głębi. Na ziemi leżały pozbawione głowy, która poturlała się kilka 
metrów od ciała, zwłoki Waleriusza. Obok klęczał Sextus z głownią miecza przytkniętą do 
szyi, na której pulsowały obrzmiałe ze strachu żyły. Gladiusa trzymał potwór o ludzkich 
kształtach i twarzy, za którym trzymając pochodnię, stał wiekowy starzec cały obleczony 
w skóry zwierząt. Zaiusz wiele już widział w czasie swojej wojennej tułaczki: dziesiątki 
dziwnych miejsc i niesamowitych ludzi, a także tajemnic, które ciężko byłoby 
wytłumaczyć, jednak teraz zrozumiał, że to co widzi, to jest coś, co nie może istnieć.       

            – To… To jest Pasterz Nocy – wyjąkał biały jak ściana Germanin. 

            – Tak to ja – potwierdził starzec swym twardym i niepozbawionym akcentu 
głosem – moi drodzy. Legendarny i przeklęty mag, czarodziej, wyklęty sługa lasu. 
Postrach Rzymu i władca puszczy. Tak to ja. Jakże zabawnie to brzmi, prawda? 

            – Władasz naszą mową – sam nie wiedząc dlaczego, rzucił w jego kierunku to 
bezsensowne pytanie wstrząśnięty Zaiusz. 

            – Naprawdę to cię martwi? W tej całej sytuacji tylko to cie trapi? Tylko to, że 
potrafię mówić waszym językiem – niewzruszony niczym skała starzec, przypatrywał się 



badawczo pozostającym przy życiu Rzymianom. Nagle rzucił do towarzyszącego mu 
widma: – Psie skończ to! 

Nim zdążyła dobrzmieć ostania głoska, Sextus z poderzniętym gardłem osuwał się już na 
ziemię. Widmowa postać ruszyła przed siebie w stronę Zaiusza. Ten zauważył typowe 
dla mieszkańców Italii rysy twarzy, choć w znacznej części pokryte gęstym zarostem  
i pianą toczącą się z ust. Zaiuszowi zdawało się, że już gdzieś widział tę twarz. Sługa 
maga w biegu zadał potężny cios mieczem znad głowy, cios z niezwykłym trudem 
sparowany przez setnika, który kolejnym szybkim pchnięciem, wbił swoją broń w bok 
przeciwnika. Ten upuścił swój miecz i oburącz chwycił wbity w siebie kawał żelaza. Jakby 
nie dowierzając zaczął się cofać i próbował wyrwać go z siebie, jednak po kilku krokach 
upadł na ziemię i znieruchomiał. Zaiusz podbiegł do trupa i z całej siły wyrwał swój miecz  
z truchła. Napotkał szkliste oczy tamtego i zauważył, że są to normalne oczy człowieka, 
choć z ogromnie rozszerzonymi źrenicami. Wtedy w umyśle setnika pojawił się obraz 
jednego ze służących Agrypy, któremu udało się uciec. Spojrzał przed siebie gotowy 
stawić czoła kolejnemu wrogowi, lecz nie było tam już maga.   

            – Berserk – dobiegły do Zaiusza słowa tropiciela, który nagle znalazł się tuż za 
nim. – To dzieło szamana. Poddał ich rytuałom! – krzyczał rozsierdzony zwiadowca, 
jednak gdy usłyszał odgłosy walki za sobą umilkł, popatrzył z wyrzutem na setnika, po 
czym odwróciła głowę, a jego oczom ukazała się kolejna już tego dnia przerażająca 
scena. Nad wszystkim górowała sylwetka Pasterza Nocy, który obdarzał rozgrywające 
się wydarzenia dobrotliwym uśmiechem z rodzaju tych, którymi obdziela się grupkę 
niesfornych, acz kochanych dzieci. U jego stóp leżała sylwetka rzymskiego legionisty, 
choć Zaiusz nie wiedział którego. Rzymianin rozpaczliwe – głośno łkając – próbował się 
uwolnić od dociskającego go kolanem do ziemi człowieczego widma. Druga z ludzkich 
bestii trzymając jego głowę w stalowych objęciach, zbliżała zęby do gardła nieszczęsnej 
ofiary. Zaiusz postanowił działać. To była bowiem jedyna rzecz jaką mógł zrobić, poza 
biernym czekaniem na śmierć. 

            – Pomóż mu – setnik krzyknął do tropiciela, a ten nie namyślając się długo rzucił 
się z okrzykiem w stronę wrogów. Zaiusz zadziwiony reakcją zwiadowcy, dopiero po 
chwili do niego dołączył. Markoman dopadł do widm w momencie, gdy jedno z nich 
właśnie zatapiało zęby w szyi leżącego legionisty. Nim zwierzęco-ludzkie potwory zdały 
sobie sprawę zagrożenia, tropiciel potężnym ciosem miecza rozpłatał jednemu szyję, 
niemal pozbawiając go głowy, która do połowy oderwana runęła do tyłu i oparła się na 
plecach. Tropiciel wiedział już w tym momencie, że leżącemu legioniście nie zostało dużo 
życia; rzęził i charczał, a z otwartej rany na szyi buchała pełna życiodajnego tlenu, 
jasnoczerwona krew. Gdy przymierzał się do zaatakowania drugiego z przeciwników, 
minął go Zaiusz pędzący na spotkanie z szamanem, który nadal stał u wylotu jaskini. Nim 
jednak setnik dopadł tajemniczego starca, ten w sobie tylko znany sposób zniknął  
w chmurze popielatego dymu. Skonsternowany Zaiusz zatrzymał się, a gdy uświadomił 
sobie, że do jego uszu nie docierają żadne odgłosy walki wstrząsnął nim dreszcz. 
Niepewnie zawrócił i zauważył, że nigdzie nie ma ciał pokonanych i zabitych. Nagle  
w jaskini zrobiło się bardzo zimno, a para buchająca z jego ust oraz gęsia skórką, którą 
pokryło się ciało setnika, były tego najlepszym przykładem. Zrezygnowany, opuścił 
jaskinię wychodzą na dwór, w jasną księżycową noc. Mróz szczypał w uszy, ale Zaiusz 
zdawał się nie zwracać na to uwagi. Kilkanaście metrów przed nim, w swych 
powłóczystych szatach stał Pasterz Nocy, a u jego stóp leżały dwa ciała – jedno w stroju 
legionisty, w drugim zaś Zaiusz rozpoznał tropiciela. 

            –  A więc jest i trzecie me psisko – rzekł ku niemu wiekowy szaman.  

* 



            – Tyberiuszu? Mam nadzieję, że otrząsnąłeś się już po śmierci przyjaciela? 

            – Tak opto, choć wiadomość o zaginięciu Zaiusza sprawiła mi wiele bólu. 

            – Od czasu wyruszenia na północ tego feralnego patrolu, minęły już trzy tygodnie. 
Do teraz nie odkryto jakichkolwiek śladów, mogących chociaż w przybliżeniu pomóc 
odkryć, co się z nimi stało. Podobnie sprawa wygląda z tymi feralnymi oficerami. Tymi, na 
wiadomość o których, cesarz podobno zatłukł na śmierć posłańca. 

            – Wiem. Strata Zaiusza to nie tylko olbrzymi cios dla mnie, ale także i dla całego 
garnizonu. Był – Tyberiusz Taurrus pokręcił przy tym głową – jest znakomitym 
żołnierzem, a na dodatek straciliśmy też dobrego tropiciela. 

            – My tracimy najlepszych ludzi, na posiłki nie ma co liczyć, a podobno na 
wschodzie znów widziano tego, jak oni go tam nazywają, a: Pasterza Nocy. Doszły mnie 
słuchy o ataku na jakąś strażnicę. Zginęło podobno kilku naszych. 

            – Też o tym słyszałem. Ciekawe, co nie? Zawsze ponoć towarzyszą mu trzy 
bestie. Podobno to ludzie poddani jakimś tajemniczym zabiegom szamańskim. Ja sam 
spotkałem kilka razy takich szaleńców. Cali w pianie toczącej się  z ust, z nagimi 
pomalowanymi w różne wzory torsami, nieczuli na zimno czy rany. Przerażające bestie, 
jednak i tak to tylko ludzie, w końcu padali jak wszyscy. 

            – Tak. Też się z nimi zetknąłem. Ale wróćmy do sprawy. Musimy nadal wysyłać 
patrole, a ludzie są przerażeni. 

            – Zaiusz na pewno wiedział by co zrobić. On z owiec zmieniłby nas  
w wilki. Oj będzie nam go brakowało… 

 


