


Uwaga Czytelnicy !
Wydawnictwo „Militaria” informuje o możliwości zakupu książek wydawnictwa po obniżonych cenach. W sprze

daży znajdują się końcówki nakładów niektórych pozycji.
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Nabywca kupując 11 i więcej egzemplarzy płaci po 3,00 zł za 1 egzemplarz.
Podane ceny zawierają koszt przesyłki pocztą zwykłą.

Lista książek oferowanych do sprzedaży:

Nr 3 PzKpfw V„Panther”
Nr 7 PzKpfw 35 (t)
Nr 9 Leopard I
Nr 12 Sd Kfz. 251
Nr 13 M4 „Sherman ”
Nr 14 Cromwell
Nr 17 Panzer Color II
Nr 18 Flakpanzer
Nr 19 Sd Kfz 250
Nr 27 Maus

Nr 2 PZLP 24
Nr 3 PZL 38 „Wilk”
Nr 5 Fokker D XXI
Nr 6 PWS 33 „Wyżel”
Nr 8 He 60, He 114, Ar 95
Asy Luftwaffe część 2

Nr 4 Strzelcy Górscy
Nr 7 Waterloo 1815
Nr 8 Barbarossa 1941

Nautilus Nr 3 Pancerniki „Schranhorst” i „Gneisenau”

Czołgi francuskie 1940
Czołgi USA 1939-1945

A. Pokryszkin - Atakuję

Uwaga: można zamawiać książki w dowolnym zestawieniu tzn. można zamówić np. 6 egz. jednego tytułu, jedynym 
kryterium ceny książki jest ilość zamówionych egzemplarzy.

Zamówienia proszę pisać na odwrotnej stronie przekazu bankowego. Pieniądze proszę przesyłać na konto Wydaw
nictwa „Militaria”- Kredyt Bank SA1 Oddział Warszawa konto nr 625001-5601-2541. W zamówieniach proszę tak
że podawać zamówienia alternatywne. Wysyłka zamówionych książek tylko po wcześniejszym opłaceniu należności 
(dokonaniu wpłaty na konto Wydawnictwa). Proszę podawać pełny, dokładny adres. Brak adresu niejednokrotnie unie
możliwia wysłanie książek.
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Atrapy samochodów pancernych używane podczas ćwiczeń Reichswchry, Frankfurt nad Odrą, 1932 rok. Armoured cur Panzer-Attrappen photographed 
during Reichweher manoeuvreos, Frankfurt/Oder, 1932 |CAW|

Postanowienia traktatu wersalskiego zabraniały Niem
com posiadania jednostek pancernych. Zezwolono jedy
nie na utworzenie kilku oddziałów samochodów pancer
nych w jednostkach policji. Mimo braku czołgów 
w Reichswehrze niemieccy sztabowcy starali się wypra
cować koncepcję bojowego użycia pojazdów pancer
nych. Zakaz produkcji czołgów nie był jednak w Rzeszy 
do końca przestrzegany. Już w 1925 roku zakłady Rhein- 
metall-Borsig, Krupp, i Daimler-Benz, otrzymały zlece
nie opracowania prototypu nowego czołgu ciężkiego 
pod nazwą „Grosstraktor", co miało sugerować, że cho
dzi o projekt maszyny drogowej lub rolniczej. „Gros- 
straktor" był projektem którego konstrukcja wynjkała 
z doświadczeń I wojny światowej i przypominał brytyjs
kie czołgi Mark IV. Posiadał dość słabe opancerzenie 
i małą prędkość. Uzbrojenie stanowiła armata kalibru 75 
mm umieszczona w obrotowej wieży i kilka karabinów 
maszynowych także zabudowanych w ruchomych wie
życzkach.

Od 1928 roku prototypy czołgów Kruppa i Rheinme- 
tall-Borsig zostały poddane próbom technicznym na 
poligonie „Kama" koło Kazania w ZSRS. Rosja Sowiecka 
chętnie udostępniła poligony czołgowe Niemcom ze 
względu na to, iż była to szansa na kontakt z nowoczes
ną technologią. Była to także okazja do podpatrzenia 
ostatnich nowinek technicznych w zakresie budowy 
czołgów. W późniejszym okresie współpraca uległa dal
szemu zacieśnieniu. Na podstawie niemieckich zaleceń

ZSRS dokonywał zakupów różnego sprzętu, który z ko
lei służył Niemcom do rozwijania własnych konstrukcji. 
Na tej właśnie zasadzie do Niemców trafiły podwozia 
Carden-Loyda, które posłużyły do skonstruowania czoł
gu PzKpfw I.

W 1931 roku generał major Oswald Lutz, szef inspek
toratu wojsk samochodowych Reichswehry (w istocie 
komórka ta była zamaskowanym dowództwem wojsk 
pancernych), przedstawił projekt stworzenia dużych jed
nostek pancerno-motorowych, uznając zarazem, że do
tychczasowe rezultaty osiągnięte w budowie czołgów 
i formowaniu jednostek pancernych są niezadowalające. 
Pod wpływem sugestii swojego szefa sztabu ppłk. Hei- 
nza Guderiana polecił również opracować prototyp 
czołgu lekkiego o masie 5000 kg, aby w momencie przy
wrócenia suwerenności wojskowej Niemiec przystąpić 
niezwłocznie do tworzenia jednostek pancernych.

Reichswehra nie poprzestawała na prowadzeniu stu
diów sztabowych i prac konstrukcyjnych i badawczych. 
Prowadzono w Niemczech ćwiczenia poligonowe 
z użyciem zbudowanych na podwoziach samochodów 
osobowych tekturowych makiet czołgów. Było to przy
czyną pogardliwego traktowania broni pancernej przez 
inne rodzaje wojsk, jak również niestety niedoceniania 
możliwości wojsk pancernych przez państwa ościenne, 
choć już w 1932 roku przeprowadzono pierwsze ma
newry Reichswehry, w których wzięły udział prawdziwe 
pojazdy pancerne. Jak z satysfakcją odnotował gen. Gu-
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derian „uczniaków przyzwyczajonych do przebijania 
makiet przy pomocy ołówków, aby zajrzeć do ich wnęt
rza, po raz pierwszy spotkało rozczarowanie". Mimo to 
umiejętna dezinformacja prowadzona przez niemiecki 
kontrwywiad przyczyniła się do utrwalenia wizerunku 
„tekturowych czołgów" i w konsekwencji ukrycia 
rzeczywistej wartości bojowej niemieckich sił pancer
nych.

Przełomową datą dla Niemiec był 30 stycznia 1933 
roku. Tego dnia Hitler został mianowany kanclerzem 
Rzeszy. Zmieniało to całkowicie wewnętrzną i zagra
niczną politykę Niemiec. W marcu 1935 roku wydano 
dekret przywracający suwerenność wojskową Niemiec, 
a od 16 marca tego roku wprowadzono powszechny 
obowiązek służby wojskowej. Natychmiast też rozpo
częto zbrojenia w celu zrównania sił z mocars
twami europejskimi. Oczywiście nie mogło być mowy - 
zwłaszcza jeśli chodzi o wojska pancerne - aby tak pod 
względem ilościowym jak i jakościowym Niemcy mogły 
z miejsca dorównać swym potencjalnym przeciwnikom. 
Wyrównania przewagi wobec Francji, ZSRS i Wielkiej 
Brytanii można było dokonać tylko na płaszczyźnie or
ganizacyjnej oraz w sposobie dowodzenia wojskami 
pancernymi. Postanowiono połączyć wszystkie oddziały 
pancerne w duże związki, dywizje, a te z kolei w korpu
sy pancerne.

Warto pokrótce przedstawić główne założenia kon
cepcji użycia czołgów, opracowane przez czołowego 
taktyka niemieckiej broni pancernej, pułkownika Heinza 
Cuderiana. Zostały one zawarte w wydanym w 1937 ro
ku dziele pt. „Achtung Panzer!". Główne wnioski można 
streścić w kilku punktach:

czołg jest bronią typowo zaczepną;
czołgi nie powinny towarzyszyć piechocie, gdyż tracą

wtedy jeden z głównych atutów - ruchliwość;
czołgi nie są w stanie działać samodzielnie i muszą

mieć zapewnione współdziałanie innych broni, tak wy
posażonych aby mogły im dorównywać prędkością 
i zdolnością poruszania się w terenie;

zamiast rozdrabniać związki pancerne, należy je ko- 
masować w wielkie związki pancerno-motorowe - dy
wizje i korpusy pancerne. Tylko takie związki są zdolne 
do prowadzenia głębokich, samodzielnych operacji za
czepnych.

Zgodnie z tymi założeniami dywizje pancerne miały 
być używane do jak najszybszego przeniknięcia na 
tyły przeciwnika, odcięcia go od zaopatrzenia i okrąże
nia poprzez współdziałanie z sąsiednimi dywizjami pan
cernymi. Niedopuszczalne było używanie jednostek 
pancernych do przełamywania silnie umocnionych po
zycji przeciwnika. Było to zadanie dla zwykłej bądź 
zmotoryzowanej piechoty. Wszelkie umocnienia stojące 
na drodze jednostek pancernych należało w miarę moż
liwości obchodzić i kontynuować natarcie. Należało tak
że unikać konfrontacji z czołgami przeciwnika. Zwal
czanie czołgów czołgami mogło być zbyt kosztowne 
zważywszy na to, iż większość pojazdów aliantów, 
a zwłaszcza Francji, miało pancerze i armaty lepsze niż 
niemieckie lekkie PzKpfw. I i II.

Czołgi lekkie PzKpfw I Ausf. A, Niemcy, 1936 rok. PzKpfw 1 Ausf. A light 
tanks. Germany. 1936 |CAW|

Ćwiczenia na które zaproszono całą generalicję, wy
padły bardzo zachęcająco, wobec czego utworzono Do
wództwo Wojsk Pancernych, którego dowódcą został 
generał Lutz. W dniu 15 października 1935 roku rozpo
częto formowanie pierwszych trzech dywizji pancer
nych. Dowódcą 1. Dywizji Pancernej, powstałej w Wei
marze (IX. Okręg Wojskowy), został gen. von Weichs, 2. 
Dywizji Pancernej (Würzburg - XVII. Okręg Wojskowy) 
płk Guderian, 3. Dywizji Pancernej (Berlin - III. Okręg 
Wojskowy) gen. Fessmann. 10 listopada 1938 roku po- 
wstaje 4. DPanc (XIII. Okręg Wojskowy), 24 listopada 5. 
DPanc w Opolu (Oppeln) i Nysie (Neise). Tuż przed wy
buchem wojny utworzono jeszcze dwie dywizje pancer
ne. 10. DPanc została sformowana 1 kwietnia 1939 roku 
w Pradze (V. Okręg Wojskowy) oraz dosłownie na kilka 
dni przed rozpoczęciem ataku na Polskę powstaje 
Panzerverband Ostpreussen zwana także DPanc 
„ Kempf".

Trzy pierwsze z utworzonych w Niemczech dywizji 
pancernych liczyły po 448 wozów bojowych, ale jak się 
zaraz przekonamy etaty niemieckich dywizji pancer
nych bardzo szybko spadły poniżej tego poziomu.

Mobilizacja niemieckich oddziałów pancernych 
rozpoczęła się w zasadzie na początku sierpnia 1939 ro
ku. Za pomocą wezwań imiennych i pod przykrywką 
dorocznych ćwiczeń polowych wezwano większość re
zerwistów. Osoby mające obsadzić mniej ważne stano
wiska zamierzano powołać bezpośrednio przed rozpo
częciem działań wojennych.

Niektóre formacje pancerne (samodzielne brygady 
pancerne) uległy rozwiązaniu, a ich jednostki posłużyły 
wzmocnieniu istniejących związków taktycznych, lub 
wystawieniu nowych dywizji (tak jak 7. Pułk Pancerny 
został przydzielony do DPanc „Kempf").

\N przededniu napaści na Polskę Niemcy posiadali 
5 pełnowartościowych dywizji pancernych. W walkach 
wzięły także udział nie do końca sformowane: 10. 
DPanc oraz improwizowana Panzerverband Ostpreus
sen znana także jako DPanc „Kempf".

Jak już wspomniano od etatu odbiegały DPanc 
„Kempf" i 10. DPanc. Pierwsza z tych jednostek miała 
w swoim składzie 7. Pułk Czołgów, dywizjon rozpoz
nawczy SS i zmotoryzowany pułk SS „Deutschland", 
pułk artylerii zmotoryzowanej SS, 511. Dywizjon Prze
ciwpancerny, 505. Zmotoryzowany Batalion Saperów. 
Jak widać była to jednostka mocno improwizowana.
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Jednostki 4. DPanc na przedmieściach Warszawy, Warszawa-Ochota, 9 września 1939 roku. 4. Panzer Division, Warsaw-Ochota, 9 September 1939 |Ja- 
nusz Ledwoch|

10. DPanc miała zaś tylko jeden pułk czołgów, pułk pie
choty, dywizjon artylerii, batalion rozpoznawczy i sape
rów (wszystkie zmotoryzowane) oraz kompanię łącznoś
ci i kompanię przeciwlotniczą. Utworzone wcześniej 
dywizje pancerne także różniły się między sobą, choć 
już nie w tak znacznym stopniu. 1., 2. i 3. DPanc były 
w zasadzie identyczne. Nieco słabsza była 4. DPanc, 
która posiadała tylko jeden pułk piechoty zmotory
zowanej i brakowało w niej jednej kompanii przeciw
pancernej. W 5. DPanc nie było sztabu brygady piecho
ty zmotoryzowanej, lecz posiadała ona dwa pułki pie
choty i dodatkowo jeszcze jeden batalion motocyklowy 
co czyniło z niej najsilniejszą liczebnie niemiecką dy
wizję pancerną w 1939 roku (12 779 żołnierzy).

Zmobilizowany batalion pancerny składał się z kom
panii sztabowej z plutonami: łączności (2 czołgi dowo
dzenia), czołgów lekkich (5 wozów), kompanii technicz
nej z dwoma plutonami remontowymi i plutonem ewa
kuacyjnym oraz sekcji rozpoznawczej, saperów, obrony 
przeciwlotniczej i kolumny transportowej (30 ton). 
W skład kompanii lekkiej wchodził pluton dowodzenia 
i pluton czołgów dowódcy kompanii oraz 3 plutony bo
jowe po 5 czołgów każdy (najczęściej jeden PzKpfw II 
i cztery PzKpfw I a w 1. i 5. DPanc po pięć PzKpfw 
II). Razem kompania lekka miała 22 czołgi. Z kolei kom
pania ciężka posiadała 19 czołgów, gdyż plutony linio
we liczyły po 4 czołgi. W kompanii ciężkiej czołgi cięż
kie (w tym okresie były to PzKpfw IV) znajdowały się tyl
ko w plutonach liniowych, bowiem w plutonie dowódcy 
znajdowały się wówczas czołgi lekkie.

Batalion liczył od 71 do 74 czołgów, pułk od 150 do 
161 wozów, zaś brygada pancerna (wówczas podstawo
wy element dywizji pancernej) miała od 308 do 316 
czołgów. Od całkowitej ilości czołgów należy odjąć 
czołgi dowodzenia, które jakkolwiek uzbrojone (jeden 
karabin maszynowy MG 34), jednak nie miały żadnej 
wartości bojowej. W dywizji było 26 czołgów dowodze
nia, w pułku 12, zaś w batalionie 5.

W batalionach rozpoznawczych znajdowały się m. in. 
dwie kompanie (szwadrony) samochodów pancernych. 
Każdy składał się z 3 plutonów: ciężkiego i dwóch lek
kich. Każdy z plutonów posiadał 6 samochodów pancer
nych. Należy w tym miejscu nadmienić iż sprzęt pancer
ny był przydzielany nie tylko do dywizji pancernych, 
lekkich i zmotoryzowanych (o czym dalej), ale także do 
dywizji piechoty 1 i 2 fali {Welle), w których znalazły się 
pojedyncze plutony samochodów pancernych (po 3 po
jazdy).

Stany etatowe nie zawsze miały pokrycie w rzeczywis
tej ilości sprzętu. Wskutek opóźnień w produkcji czoł
gów nie zdołano zorganizować kompanii ciężkich aż 
w 15 batalionach pancernych. Z kolei wiele pozostałych 
kompanii miało sprzęt o niepełnej ilości pojazdów lub 
czołgi PzKpfw IV zastępowano czołgami PzKpfw III al
bo czołgami czeskimi. PzKpfw III trafiał stopniowo do 
kompanii lekkich, początkowo w ilości plutonu (4 po
jazdy) na batalion. Tylko w 1. i 3. DPanc były większe 
ilości tego typu czołgu. Te pozornie drobne różnice 
często decydująco wpływały na wartość bojową jednos
tek i możliwości ich wykorzystania na froncie.

W chwili wybuchu wojny Wehrmacht posiadał w jed
nostkach liniowych, szkolnych, warsztatach i składni
cach 3469 czołgów (było wśród nich 1445 PzKpfw I, 
1226 PzKpfw II, 98 PzKpfw III, 211 PzKpfw IV, 219 
PzKpfw 35 (t), 59 PzKpfw 38 (t) i 211 czołgów do
wodzenia). Do tego należy doliczyć około 800 samo
chodów pancernych (SdKfz 13, 14, 221, 222, 231, 232). 
Po mobilizacji w jednostkach frontowych miało się zna
leźć 2586 czołgów. Większość z nich (25 batalionów 
i 6 dywizjonów rozpoznawczych) zgrupowana była 
w dywizjach pancernych (razem 1921 czołgów i 250 sa
mochodów pancernych). Stanowiło to 75% ogólnej licz
by czołgów. W dywizjach lekkich było 7 batalionów 
czołgów i 6 dywizjonów rozpoznawczych (razem 521 
czołgów i 228 samochodów pancernych), co stanowiło 
20% ogółu czołgów. Do wsparcia piechoty pozostawiono
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tylko 2 bataliony czołgów - 144 wozy, czyli 5% pojaz
dów. Były to I. Batalion 10. Pułku Pancernego - przy
dzielony do XXI. Korpusu Armijnego oraz I. Batalion 23. 
Pułku Pancernego przydzielony do 8. Armii. W dyspozy
cji Grupy Armii „C" - na zachodzie - pozostawiono 
jedynie pojazdy prototypowe oraz takie które dopiero 
zostały wyprodukowane i nie przeszły jeszcze prób od
biorczych Wehrmachtu.

Dla ukazania rozmachu z jakim zostały wyposażone 
niemieckie jednostki pancerne, warto tu przedstawić ze
stawienie ilości sprzętu mechanicznego znajdującego 
się we wszystkich polskich jednostkach pancernych 
w dniu 15 lipca 1939 roku:

czołgi 7 TP, Vickers i R-35 211 szt. 
tankietki TK i TKS 574 szt. 
samochody pancerne 100 szt. 
samochody (osobowe i ciężarowe) 2487 szt. 
motocykle 1132 szt.
Jak więc widać cały sprzęt mechaniczny armii polskiej 

wystarczyłby na wyposażenie jednej niemieckiej dywiz
ji pancernej, zaś czołgów i tankietek zabrakłoby na ob
dzielenie dwóch dywizji. Jakby tego było mało sprzęt 
pancerny Wojska Polskiego został rozdrobniony w po
szczególnych dywizjonach nie zaś skoncentrowanych 
w dużych jednostkach, co dodatkowo osłabiało i tak 
wątłe już możliwości polskich oddziałów pancernych.

Założenia wojny z Polską opierały się na klasycznym 
manewrze oskrzydlającym. Taki sposób prowadzenia 
działań narzucało położenie geograficzne - wysunięta na 
zachód Wielkopolska i Prusy Wschodnie jako baza do 
wykonania manewru oskrzydlającego do linii Bugu. Jed
nostki pancerne i lekkie miały odegrać rolę tarana rozry
wającego front i przenikającego głęboko na tyły formacji 
polskich, zanim wojska polskie będą miały czas zorgani
zować nowe linie obronne. Silnik niemieckiego czołgu 
miał wygrać wyścig z nogami polskiego piechura. Dzia
łaniu wojsk pancernych i zmotoryzowanych sprzyjała 
słoneczna, sucha pogoda, która znacznie obniżyła po
ziom wody w rzekach. Równiny pozwalały na dobre 
rozwinięcie sił pancernych, choć przeszkodą był brak 
rozwiniętej sieci dróg bitych, który kanalizował kierunki 
natarcia do głównych szlaków drogowych.

Jednostki szybkie były zgrupowane następująco:
XVI. KPanc - 1. i 4. DPanc, 14. i 31. DP;
XIX. KPanc - 3. DPanc, 2. i 20. DZmot;
XXII. KPanc - 2. DPanc, 4. DLekka;
XV. KZmot - 2. i 3. DLekka;
XIV. KZmot - 1. DLekka, 13. DZmot;
Poza tym 5. DPanc wchodziła w skład VIII. Korpusu 

Armijnego, DPanc „Kempf"-1. KA, a 10. DPanc w skład 
odwodów Grupy Armii „Pófnoc". Tak duże zróżnicowa
nie składów korpusów szybkich było spowodowane chę
cią wypróbowania i znalezienia najbardziej optymalne
go składu dla tych związków. Ogółem wszystkie wojska 
szybkie użyte w Polsce stanowiły blisko 26% całości 
użytych sił.

Kończąc opis niemieckich sił pancernych z września 
1939 roku należałoby zwrócić uwagę na jakość sprzętu 
użytego w walkach. Za w pełni nowoczesne można

uznać niemieckie PzKpfw III i IV, oraz ex-czeskie 
PzKpfw 35 (t) i 38 (t). Czołgi lekkie PzKpfw I i II były już 
przestarzałe a na dodatek mocno wyeksploatowane 
w okresie przedwojennym, przez co częściej ulegały 
awariom. Nowocześniejszy sprzęt został skoncentrowa
ny w jednostkach 10. Armii, zaś gorszy w 14. oraz 3. Ar
mii. Na głównym odcinku uderzenia (10. Armia) prze
waga Niemców w czołgach wynosiła 15:1. Na odcinku 
Armii „Poznań" Niemcy mieli nieliczne sekcje samocho
dów pancernych przydzielonych do jednostek drugiego 
rzutu, w ten sposób 60 polskich tankietek i samochodów 
pancernych przewyższało siły Panzerwaffel Cóż z tego, 
kiedy do ataku było ich za mało, zaś do obrony za dużo 
- w takich właśnie sytuacjach widać wyższość doktryny 
wojennej wypracowanej przez Niemców. Na terenie 
Wielkopolski nie było większych sił Panzerwaffe, gdyż 
kierunek ten stanowił jedynie osłonę dla uderzeń skrzyd
łowych. Konsekwentnie, zgodnie z założeniami, naj
większą ilość czołgów zgromadzono w 10. Armii. Było 
w niej aż 1281 wozów bojowych, i jak już wcześniej 
wspomniane, były to czołgi nowocześniejsze niż w po
zostałych armiach. Dalszy ciąg jest już znany. Mimo bo
haterskiego oporu i kilku przypadków powstrzymania 
niemieckiej Panzerwaffe na wcześniej zorganizowanych 
liniach oporu, 15 września Niemcy stają pod Brześciem, 
17 września napadają na Polskę Sowieci. Ostatnim wal
czącym polskim zgrupowaniem była Grupa Operacyjna 
„Polesie" gen. Kleeberga, która w dniach 2 do 5 paź
dziernika stoczyła ostatnią bitwę kampanii pod Kockiem.

Koncepcja Blitzkriegu sprawdziła się w całej rozciąg
łości, choć Panzerwaffe poniosła olbrzymie straty. W to
ku wojny z Polską stan sprzętu pancernego zmniejszył 
się o 674 czołgi i 318 samochodów pancernych, co sta
nowiło trzecią część stanu wyjściowego. Straty bezpo
wrotne objęły 250 czołgów, w tym: 89 PzKpfw I i wo
zów dowodzenia, 83 PzKpfw II, 26 PzKpfw III, 19 
PzKpfw IV, 26 PzKpfw 35 (t) i 7 PzKpfw 38 (t). Reszta 
strat to wozy uszkodzone podczs walk i kwalifikujące się 
do remontu oraz wycofane z jednostek z powodu zuży
cia marszowego. Największe straty Niemcy ponieśli od 
ognia polskich armat, karabinów przeciwpancernych 
i granatów piechoty. Nieznana jest liczba pojazdów 
zniszczonych podczas bombardowania kolumn XVI. 
KPanc przez bombowce z Brygady Bombowej. W „kla
sycznych" bitwach pancernych Panzerwaffe straciła 
około 70 czołgów i 30 samochodów pancernych.

Organizacja dywizji pancernej z roku 1939 okazała 
się bardzo udana i w zasadzie przetrwała do kampanii 
francuskiej. Podczas pierwszych walk ujawniły się także 
i wady. Uwydatniła się słabość siły żywej skoncentrowa
nej w dywizjach pancernych oraz zbyt mała ilość trans
porterów opancerzonych i nie nadążanie artylerii za jed
nostkami czołowymi (brak haubic samobieżnych). Ta 
ostatnia wada nie była jednak zbyt mocno odczuwalna 
wobec niepodzielnego panowania w powietrzu Luft
waffe, której Stukasy skutecznie artylerię zastępowały. 
Jak już wspominano nikłe były możliwości bojowe czoł
gów PzKpfw I i II. Doszło też do kilku „wpadek" w do
wodzeniu wojskami, jak na przykład w 4. DPanc pod
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Mokrą, 5. DPanc pod Pszczyną i XIX. KPanc podczas 
walk pod Wizną.

W operacji zajęcia Danii i Norwegii nie planowano 
masowego użycia sił pancernych i zmotoryzowa
nych. Podstawową przyczyną takiej decyzji były trudne 
warunki terenowe: w Danii liczne kanały i przeprawy 
promowe, zaś w Norwegii górzyste ukształtowanie tere
nu oraz ostry zimowy klimat.

Do Skandynawii trafiła tylko jedna jednostka pancer
na. Był nią utworzony 8 marca 1940 roku 40. Panzer Ab
teilung zur Besonderer Verwendung (40. Batalion Pan
cerny Specjalnego Przeznaczenia). Batalion ten powstał 
z jednostek 3., 4. i 5. DPanc. Każda z tych dywizji wy
dzieliła ze swojego składu po jednej kompanii pancernej 
(lekkiej). Batalion został wcielony do 11. Brygady Pie
choty Zmotoryzowanej. 1. kompania została przetrans
portowana drogą morską do Oslo, zaś dwie pozostałe 
kompanie zostały skierowane do Danii.

Batalion ten składał się z trzech kompanii czołgów 
lekkich. Każda kompania posiadała cztery plutony. Trzy 
plutony miały po cztery czołgi PzKpfw I Ausf. A i czołg 
PzKpfw II, ostatni czwarty pluton posiadał pięć czołgów 
PzKpfw II. W skład dowództwa kompanii wchodził 
czołg PzKpfw I, dwa PzKpfw II i wóz dowodzenia 
KlPzBfWg (Sd Kfz 265). Dodatkowo w skład dowództwa 
batalionu wchodziły trzy czołgi PzKpfw I i trzy 
KlPzBfWg.

W czasie kampanii norweskiej 1. kompania nie pro
wadziła intensywnych działań bojowych. Walczyła je

dynie pod Bardufoss. Głównym zadaniem czołgów było 
wsparcie działań własnej piechoty. Batalion nie brał 
udziału w kampanii francuskiej i pozostał na terenie 
Norwegii jako jednostka okupacyjna. W czasie operacji 
„Barbarossa" batalion operował z terenu Finlandii.

Do rozpoczęcia kampanii na zachodzie wszystkie dy
wizje lekkie przekształcono w dywizje pancerne. 
Stopniowo wprowadzano także nowy sprzęt: czołgi 
PzKpfw III i IV. Było ich jednak ciągle bardzo mało co 
wynikało z niskich możliwości produkcyjnych przemys
łu, jak i stąd że dowództwo wojsk lądowych starało się 
magazynować nowo wyprodukowany sprzęt, zamiast 
przekazywać go wojskom. Na tym nie kończyły się 
problemy Panzerwaffe. \N chwili rozpoczęcia kampanii 
we wszystkich jednostkach szybkich znajdowały 
się 2574 czołgi: 523 PzKpfw I, 955 PzKpfw II, 349 
PzKpfw III, 278 PzKpfw IV, 106 PzKpfw 35 (t), 228 
PzKpfw 38 (t), 96 czołgów dowodzenia na podwoziu 
PzKpfw I i 39 czołgów dowodzenia na podwoziu 
PzKpfw III. W maju 1940 roku alianci posiadali około 
4800 czołgów, a więc blisko dwukrotnie więcej niż Nie
mcy. Czołgi francuskie posiadały poza tym znacznie 
grubszy pancerz, oraz lepsze uzbrojenie niż większość 
czołgów niemieckich.

W inwazji na Francję wzięły udział wszystkie istnieją
ce wówczas jednostki szybkie. W Grupie Armii „B" dzia
łającej w Belgii i Holandii znalazły się trzy dywizje pan
cerne, dywizja kawalerii, dywizja zmotoryzowana i 
pułk zmotoryzowany; w 18. Armii działały 9. DPanc,

Przeprawa czołgu PzKpfw II Ausf. c z 7. DPanc przez Mozę pod DinnantJ3 maja 1940 roku. PzKpfw II AusJ. c of the 7. Panzer Division prepare in /err\ 
across Mouse river, Dinnant, 13 May 1940 |CAW|
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1. DKaw i zmotoryzowany pułk „LSSAH", a w 6. Armii 
20. DZmot i 3. DPanc, oraz w XXVII. Korpusie Armijnym 
tejże armii 4. DPanc. Znacznie więcej związków szyb
kich posiadała Grupa Armii „A". W XV. Korpusie genera
ła Hotha z 4. Armii były 5. i 7. DPanc. Pozostałe siły 
pancerne weszły w skład 12. Armii a konkretnie podpo
rządkowanej jej Grupy Pancernej „von Kleist". Grupę tę 
tworzyły trzy korpusy: XIV. z 13. i 29. DZmot, XIX. (gen. 
Guderian) z 1., 2., 10. DPanc i pułk piechoty zmotory
zowanej „Crossdeutschland" oraz XXXXI. z 6. i 8. 
DPanc.

Dywizje pancerne biorące udział w kampanii francus
kiej w niewielkim stopniu różniły się od tych z września 
1939. W porównaniu z etatem z 1939 w 1., 2. i 10. 
DPanc dodano do pułku artylerii po jednym dywizjonie 
(w 1. i 10. DPanc ciężkim, zaś w 2. DPanc lekkim). W 1., 
2., 3., 4., 5. i 10. DPanc dodano po jednym batalionie 
piechoty zmotoryzowanej. 6., 7., 8. i 9. DPanc utworzo
no z przekształcenia dywizji lekkich. 6. DPanc miała 
dwubatalionowy pułk pancerny i dodatkowo jeden „sa
modzielny" batalion pancerny, a 7. i 8. DPanc po jed
nym pułku czołgów złożonym z trzech batalionów, zaś 
9. DPanc pancerny pułk dwubatalionowy. Znaczne 
różnice istniały w sile piechoty zmotoryzowanej: 6. i 8. 
DPanc miały brygadę piechoty identyczną jak pozostałe 
dywizje pancerne, to znaczy składającą się z trzech ba
talionów piechoty zmotoryzowanej i batalionu motocyk
listów, zaś 7. DPanc miała w brygadzie dwa pułki po 
dwa bataliony piechoty zmotoryzowanej i batalion mo
tocyklistów. W 9. DPanc w brygadzie pozostawiono tyl
ko dwa pułki a batalion motocyklistów połączono z ba
talionem rozpoznawczym tworząc w ten sposób pułk 
rozpoznawczy. Najmniej czołgów miała oczywiście 9. 
DPanc (215 sztuk), a najwięcej 3. DPanc licząca 402 
czołgi. Innym wyznacznikiem siły dywizji pancernej by
ła ilość czołgów uzbrojonych w armaty i mogących 
podjąć walkę z czołgami przeciwnika. Najwięcej takich 
pojazdów było w przekształconych z dywizji lekkich 6., 
7. i 8. DPanc. Dywizje te były wyposażone w czeskie 
pojazdy PzKpfw 35 i 38 (t). Najmniej lekkich czołgów 
PzKpfw I i II było w 6. DPanc (59 sztuk) a najwięcej w 3. 
DPanc (273 sztuki).

W kampanii francuskiej użyto także kompanii samo
bieżnych dział piechoty (Schwere Infanteriegeschütz 
Kompanie). Kompanie te liczyły po 6 dział 15 cm sIG 33 
auf. PzKpfw I (Sf) i były przydzielone do poszczegól
nych dywizji pancernych: 701. slnf Geschütz Kp. do 9. 
DPanc, 702. do 1. DPanc, 703. do 2. DPanc, 704. do 5. 
DPanc, 705. do 7. DPanc a 706. do 10. DPanc. Użyto 
także samobieżnych lekkich dział przeciwpancernych 
Panzerjäger I. Dywizjon takich pojazdów liczył trzy 
kompanie po 9 wozów. 521. PzJägAbt został włączony 
do Panzer Gruppe „Kleist", 616. do odwodu 2. Armii, 
643. do odwodu 12. Armii, zaś ostatni 670. dywizjon do 
I. Korpusu Armijnego z 6. Armii. Z innych nowinek tech
nicznych w zakresie sprzętu samobieżnego 
można wspomnieć o udziale w walkach 1. kompanii 8. 
Dywizjonu Przeciwlotniczego wyposażonego w armaty 
8,8 cm Flak 18 zamontowane na podwoziach półgąsie

nicowego ciągnika artyleryjskiego Zugkraftwagen 12 t, 
oraz o nowych działach szturmowych Sturmgeschütz 
III. Dział StuG III nie wyprodukowano do chwili rozpo
częcia kampanii zbyt wielu toteż wystarczyło ich na 
utworzenie tylko czterech baterii, które zostały przydzie
lone jako wsparcie piechoty.

Francuzi oczekiwali iż w nadchodzącej kampanii Nie
mcy zrealizują Plan Schlieffena z 1914 roku. Większość 
swoich sił skoncentrowali więc tak by mogły one sku
tecznie powstrzymać natarcie przez Holandię i Belgię. 
Mimo to Francuzi mieli nadzieję na uniknięcie ciężkie
go konfliktu zbrojnego mając w pamięci tragedię I Woj
ny Światowej. Niemcy planowali jednak uderzenie 
w trochę innym miejscu, to znaczy z terytorium Luksem
burga w kierunku kanału La Manche. Dawało to duże 
szanse na wyjście na flankę ugrupowania Francu
zów i odcięcie większości wojsk od reszty kraju. Jak 
wspomina generał Guderian, ówczesny dowódca XIX. 
Korpusu: „[...] związki pancerne wysyła się w podróż 
„z biletem" do samej stacji końcowej. W naszym przy
padku stacja końcowa nazywała się „kanał La Man
che"!" Słowa te sprawdziły się w całej rozciągłości. Fran
cuzi szybko stracili ducha walki (o ile w ogóle go mieli). 
Jedyny większy pancerny kontratak francusko-brytyjski 
przeprowadzony pod Arras spowodował spore zamie
szanie w szykach dywizji SS „Totenkopf" i 7. DPanc i zo
stał odparty przy użyciu dział przeciwlotniczych 88 mm. 
W porównaniu z kontratakiem polskich Armii „Poznań" 
i „Pomorze” nad Bzurą we wrześniu 1939 roku ten 
kontratak sił sprzymierzonych wypadł żałośnie. Nad 
Bzurą Niemcy musieli zaangażować większość sił swo
jej 10. Armii w tym prawie 800 czołgów! Tutaj, we 
Francji, wystarczyło ściągnąć armaty przeciwpancerne 
i w ciągu jednego dnia było po wszystkim. 21 maja, czy
li 12 dnia wojny, 2. DPanc osiągnęła brzeg kanału La 
Manche.

Pod koniec maja następuje przegrupowanie w wojs
kach niemieckich. Grupa „von K/e/sf" znalazła się wów
czas w Grupie Armii „B". W Grupie Armii „A" (v. Rund- 
stedt) są teraz 2. Armia, 12. Armia z podporządkowaną 
jej nową Panzer Gruppe „Guderian" oraz 16. Armia. 
Sztab Grupy Pancernej „Guderian" powstał ze sztabu 
dotychczasowego XIX. Korpusu, a sama grupa pancerna 
składała się z XXXIX. Korpusu f 1. i 2. DPanc oraz z 29. 
DZmot) i XXXXI. Korpusu (6. i 8. DPanc oraz 20. 
DZmot). W Grupie Armii „B" (v. Bock) znalazły się 4., 6. 
i 9. Armia. Do 6. Armii dołączono pułk „Leibstandarte SS 
Adolf Hitler" (do XXXXIV. Korpusu), zaś w dyspozycji 
dowództwa pozostawały 3. i 4. Dywizje Pancerne oraz 
DZmot SS „Totenkopf". 4. Armii podporządkowano Gru
pę Pancerną „Kleist". Grupa ta miała w składzie XIV. 
Korpus Pancerny z 9. i 10. DPanc, pułkiem „Grossdeut
schland" i 13. dywizją zmotoryzowaną oraz XV. Korpus 
Pancerny z 5. i 7. DPanc, 2. DZmot i Brygadą „Saeger". 
Poza tym w 4. Armii znajdowała się jeszcze jedna dy
wizja szybka, a konkretnie w XXXVIII. Korpusie Armij
nym - 1. Dywizja Kawalerii.

Od 5 czerwca natarcie jest kontynuowane i przebiega 
już bez większych niespodzianek - kampania jest już
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wygrana. 9 czerwca XV. KPanc generała Hotha dociera 
do Sekwany, pomiędzy Havrem a Dieppe likwiduje do 
12 czerwca 9. korpus francuski i resztki brytyjskiego kor
pusu ekspedycyjnego. Po przeprawieniu się przez Sek
wanę XV. KPanc przejeżdża przez Normandię w takim 
tempie, że udaje mu się z marszu zająć dwa wielkie 
ufortyfikowane miasta portowe: Cherbourg i Brest (18 
i 19 czerwca). Grupa Kleista 17 czerwca była już na po
łudniowym brzegu Loary pod Nevers, cały czas pozosta
jąc w kontakcie z Grupą Guderiana. Guderian 
zresztą miał największe postępy. W jego meldunek 
o osiągnięciu granicy szwajcarskiej pod Pontarlier głów
ne dowództwo po prostu nie uwierzyło, sądząc że cho
dzi o inne miasto (Pontailler) nad Saoną! Po tym osiąg
nięciu zmienia się kierunek natarcia z południowego na 
północny-wschód i po dwóch dniach następuje spotka
nie z 7. Armią i zamknięcie w okrążeniu francuskiej, 2. 
Grupy Armii. Wcześniej bo 14 czerwca Niemcy wkra
czają do Paryża. 16 czerwca powstaje rząd marszałka 
Petaina, który rozpoczyna negocjacje z Niemcami. Kapi
tulacja Francji zostaje podpisana w dniu 22 czerwca.

Po kapitulacji Francji większość oddziałów pancer
nych pozostała na terenie Francji. Wiązało się to z przy
gotowaniami do operacji „Lew Morski". Ciągle jeszcze 
trudno jest ustalić czy Hitler rzeczywiście zamierzał 
przeprowadzić tą operację, czy przygotowania do niej 
miały na celu zmylenie Stalina. Hitler przegrał pierwszą 
rozgrywkę ze Stalinem podpisując pakt „Ribbentropp - 
Mołotow". Zyskał nim tylko tyle, że przybliżył granice 

Związku Sowieckiego do Berlina o prawie 300 kilomet
rów. Zaś o sytuacji gdy wszystkie kraje Europy zostaną 
pobite, a cały Wehrmacht znajdzie się na wyspach Bry
tyjskich, Stalin wprost marzył. Już nawet nie Niemcy, ale 
cała Europa byłaby bezbronna!

III Rzesza szykowała się do wojny z ZSRS w zasadzie 
od lata 1940 roku. Termin rozpoczęcia „Barbarossy" 
ustalono początkowo na 1 maja 1941 roku, lecz uzależ
nione to było od ogólnej sytuacji na wszystkich frontach 
europejskich, w tym i na Bałkanach. Tutaj zaś wynikły 
nowe kłopoty, a to za sprawą Włoch, które w paździer
niku 1940 roku dokonały agresji na Grecję. Po począt
kowych sukcesach nastąpiła jednak seria klęsk. Włosi 
zmuszeni byli wycofać się z Grecji, a kontratakujące 
wojska greckie wkroczyły na teren Albanii. Hitler starał 
się podporządkować sobie Bałkany pokojowo. Stopnio
wo włączane do paktu trzech były Węgry, Słowacja, Ru
munia i Bułgaria. Bez podporządkowania sobie tej 
ostatniej nie mogło być mowy o niemieckiej interwencji 
w Grecji.

Do przeprowadzenia operacji „Marita" (taki krypto
nim nosiła niemiecka inwazja na Grecję) zamierzano 
użyć dywizji ściągniętych z granicy niemiecko-sowiec- 
kiej. Już pod koniec lutego 1941 roku na terenie Rumu
nii znalazła się 12. Armia generała Lista. W jej składzie 
były XXXX. KPanc z 9. DPanc i 60. DZmot, XIV. KPanc 
z 5. i 11. DPanc, XXX. KA z 50., 72. i 164. DPiech, XVIII. 
KGór z 5. i 6. DGór, 73. DPiech i 2. DPanc. Oprócz te
go 12. Armii podporządkowano dowództwo 1. Grupy 
Pancernej.

Zadaniem tych sił był przemarsz przez Bułgarię i ude
rzenie na Grecję. Pierwszym etapem miało być obsadze
nie wybrzeża Morza Egejskiego i jeśliby to nie spowodo
wało kapitulacji Grecji, to dalszy atak miał być skierowa
ny na Larissę i Przesmyk Koryncki. Część tych wojsk 
miała ochraniać siły główne przed ewentualną interwen
cją turecką.

Grecy nie ulękli się jednak niemieckich przygotowań 
do wojny i postanowili podjąć walkę. Zdawano sobie 
jednak sprawę, że aby skutecznie odeprzeć atak nie
miecki potrzeba było jeszcze 10 dywizji, zaś Anglicy 
mogli oddać na front grecki tylko cztery. Przewiezienie 
Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego musiało potrwać 
około 8 tygodni. Niemcom na przejście terenu Bułgarii 
potrzeba było tylko około 14 dni. W tej sytuacji koniecz
ne było wsparcie ze strony Jugosławii oraz Turcji.

Siły główne niemieckiej 12. Armii weszły do Bułgarii 
2 marca 1941 roku. Już 9 marca pierwsze niemieckie 
jednostki osiągnęły granicę grecko-bułgarską. W tych 
dniach w Jugosławii powołano pod broń znaczną ilość 
rezerwistów. Mimo to nadal prowadzono rozmowy dyp
lomatyczne z Niemcami, które doprowadzają w dniu 25 
marca układu na mocy którego Jugosławia przystąpiła do 
Paktu Trzech.

Grecja nie miała w tej sytuacji najmniejszych szans na 
zwycięstwo czy choćby zatrzymanie wroga. Jasne było, 
że będzie się biła nie o zwycięstwo, ale o „sławę i ho
nor". Jedyną szansą na nawiązanie w miarę równorzęd
nej walki dawały umocnienia i trudny górski teren. W ot
wartym polu skromne siły Greków zostałyby natychmiast 
rozbite przez niemieckie dywizje pancerne (grecka dy
wizja piechoty nie miała w swoim etacie żadnych armat 
przeciwpancernych !). Grecka armia „Wschodnia Mace
donia" już z założenia nie miała żadnych szans na od
wrót ze swoich pozycji. Za plecami tej armii znajdowa
ło się morze, a jedyna droga odwrotu prowadziła przez 
rozległą równinę na północ od Salonik. Greckie wojska 
były tam wystawione na ataki Luftwaffe, a poza tym pie
sza armia grecka nie miałaby szans na prześcignięcie 
niemieckich jednostek zmotoryzowanych.

Motocyklowy oddział rozpoznawczy z 6. DPanc Grupy Pancernej 
„Guderian”, Francja, czerwiec 1940 rok. Motocycle recce unit of the 6. 
Panzer Division, Panzer Gruppe „Guderian ”, France, June 1940 |ADM|
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W nocy z 26 na 27 marca 1941 roku doszło w Jugo
sławii do zamachu stanu. Na wieść o tym Hitler pod
jął decyzję o wkroczeniu do tego kraju. Planowano, iż 
część sił 12. Armii uderzy z Bułgarii w kierunku na Nisz 
i Belgrad. W celu zajęcia Jugosławii postanowiono użyć 
też 2. Armii generała von Weichsa. Operacja „Marita” 
miała rozpocząć się równocześnie z działaniami na fron
cie jugosłowiańskim.

W dniu agresji na Grecję i Jugosławię Niemcy posia
dali na Bałkanach 12. Armię generała Lista w składzie: 1. 
Grupa Pancerna z XXXXI. KZmot: pułk „Grossdeuts
chland" i „Hermann Goring", oraz dywizja SS „Reich"; 
XIV. KZmot: 5. i 11. DPanc, 60. DZmot. W odwo
dzie grupy pancernej była 294. DPiech i 4. DGór. Pozo
stałe siły 12. Armii to: L. KA z 48. DPiech, XI. KA z 76. 
i 198. DPiech, XXXX. KPanc: 9. DPanc, Brygada SS 
„LSSAH", 73. DPiech; XXX. KA: 50. i 164. DPiech; XVII- 
I. KGór: 5. i 6. DGór, 72. DPiech, 2. DPanc, zaś w od
wodzie armii była 16. DPanc.

W 2. Armii generała von Weichsa znalazły się LII. KA 
ze 125. DPiech; XXXXVI. KZmot z 8., 14. DPanc i 16. 
DZmot; LI. KA ze 132., 183. DPiech i 101. LekkaDPiech; 
XXXXIX. KGór z 1. DGór. W odwodzie armii były 79., 
169. i 197. DPiech.

Dodatkowo na Bałkanach mógł być użyty 11. Korpus 
Spadochronowy z 7. DSpad i 22. DPowDes. Przewidy
wano iż 7. DSpad będzie użyta do desantu na Limnos, 
zaś 22. DPDes do lądowania w Serbii.

Już 9 kwietnia Niemcy docierają z terenu Jugosławii 
do granicy greckiej. Nie ma się czemu dziwić. Jugosło
wianie mogli przeciwstawić 500 niemieckim czołgom 
tylko około 30 armat przeciwpancernych. Na fron
cie greckim Niemcy byli przez okres kilku dni powstrzy
mywani przez załogi górskich fortów. Jednak wobec 
miażdżącej przewagi niemieckiej w powietrzu opór ten 
siłą rzeczy nie mógł trwać długo. Już 9 kwietnia rano 
niemiecka 2. DPanc dotarła do Salonik. Oznaczło to ko
niec greckiej armii „Wschodnia Macedonia". Dowódz
two tego ugrupowania rozkazało podległym jednostkom 
złożyć broń.

Na froncie jugosłowiańskim postępy Niemców były 
jeszcze większe. Cała 1. Grupa Pancerna uderzyła tutaj 
na odcinku jednej tylko jugosłowiańskiej dywizji pie
choty! Mimo iż teren walk nie był idealny do użycia 
czołgów, to 11. DPanc jednego dnia (10 kwietnia) prze
była aż 70 kilometrów. Jugosłowian nie było stać na 
przeprowadzenie kontrataku i wykorzystanie sytuacji, 
iż dywizja niemiecka rozciągnięta była na przestrzeni 
100 kilometrów. Uderzenie prowadzone przez 1. Gru
pę Pancerną zdezorganizowało całą jugosłowiańską 5. 
Armię. Idąca jej na pomoc 6. Armia już 10 kwietnia 
znalazła się w strefie niemieckich ataków i nie miała 
możliwości dotarcia na najbardziej zagrożone odcinki. 
Jeszcze gorzej było na odcinku jugosławiańskiej 4. Ar
mii broniącej się na granicy Sławonii i Węgier. Armia ta 
już czwartego dnia wojny przestała się liczyć wskutek 
działalności na jej tyłach ustaszy (separatystów chor
wackich), którzy otworzyli Niemcom drogę na Za
grzeb.

Czołg PzKpfw III Ausl. J z 2. DPanc, 1941 rok. PzKpJw ////lor/. J lank «/ 
the 2. Panzer Division, 1941 |CAW|

13 kwietnia do Belgradu dotarły niemal równocześnie 
z trzech kierunków: 11. DPanc, 8. DPanc i XXXXI. Kor
pus. W obliczu rozbicia wojsk i ogólnego rozkładu armii 
jugosłowiańskiej pozostała już tylko kapitulacja. 14 
kwietnia Naczelne Dowództwo wydało dyrektywę mó
wiącą o zawieszeniu broni, zaś oficjalna kapitulacja zo
stała podpisana wieczorem 17 kwietnia 1941 roku.

Tymczasem na froncie greckim niemiecka 12. Armia 
próbowała odciąć drogę odwrotu armii „Zachodnia Ma
cedonia" cofającej się z granicy albańskiej. Także Brytyj
ski Korpus Ekspedycyjny podjął wkrótce marsz odwroto
wy spod Olimpu pod Termopile. Pościg niemieckiej 12. 
Armii był spowalniany fatalnymi drogami oraz celowymi 
zniszczeniami czynionymi na nich przez cofające się 
wojska grecko-brytyjskie. Niemcy nie pomyśleli o jakiejś 
sensownej organizacji ruchu drogowego. Poszczególne 
dywizje pancerne mieszały się ze sobą, przed zniszczo
nymi fragmentami dróg stawały czołgi i samochody cię
żarowe. Praktycznie do przodu posuwali się tylko moto
cykliści i lekkie pojazdy. Wieczorem 21 kwietnia na dro
dze od przełęczy Furkas stał już 50-kilometrowy korek.

Tymczasem Brytyjski Korpus Ekspedycyjny już po pię
ciu dniach od ogłoszenia odwrotu znalazł się na linii 
Termopile - Brałoś - Delfy. Siły jego nie mogły jednak 
wystarczyć do obrony tego odcinka. Konieczna była po
moc wojsk greckich. Te jednak nie dysponowały takimi 
środkami transportu jak Brytyjczycy i mogły dołączyć do 
nich dopiero po około trzech tygodniach. Stan ten decy
dująco wpłynął na postanowienie o ewakuacji wojsk 
brytyjskich z Grecji. Wobec klęski i wycofania wojsk 
brytyjskich armia grecka także uległa rozkładowi. 
Wpływ na to miało nielojalne zachowanie Brytyjczyków 
jak i bardziej prozaiczne sprawy, takie jak na przykład 
fatalne zaopatrzenie. Armia „Epir" kapituluje 21 kwiet
nia. Grecki dowódca tej armii oświadczył, że podda się 
tylko niemieckiemu dowództwu a nie włoskiemu. Spo
wodowało to zgrzyt między Niemcami i Włochami. Ci 
ostatni chcieli uznać tę kapitulację o ile zostanie ona 
jeszcze raz podpisana z ich udziałem. Nawiasem mó
wiąc Włosi stali tak jak i wcześniej w Albanii i bardzo
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wolno posuwali się naprzód, zaś Niemcy nie mieli cza
su na miłe gesty. Ostatecznie akt kapitulacji został pod
pisany w Salonikach 23 kwietnia przez wszystkie trzy 
zainteresowane strony to znaczy Niemców, Włochów 
i Greków.

Siłom alianckim udało się jeszcze odeprzeć atak na 
Ateny (24 kwietnia), lecz musiały się one wycofać z zaj
mowanych pozycji. Dwa dni później Niemcy wkroczyli 
do Teb. Do 30 kwietnia cały Peloponez znalazł się w rę
kach niemieckich. Dzień wcześniej odpłynęły ostatnie 
angielskie okręty z korpusem ekspedycyjnym na pokła
dach.

Już po zakończeniu wojny z Francją Niemcy przystą
piły do reorganizacji swoich wojsk. Zarządzono zwięk
szenie liczby dywizji zmotoryzowanych i pancernych. 
Liczbę dywizji pancernych podwojono, lecz zrobiono to 
chyba w najgorszy sposób z możliwych. Hitler rozkazał 
zmniejszyć ilość czołgów w dywizjach pancernych. 
W ten sposób uzyskano wolne bataliony pancerne, któ
re zostały przydzielone do nowo utworzonych dywizji 
pancernych. Dzięki temu zabiegowi uzyskano wpraw
dzie dwukrotnie więcej dywizji pancernych, lecz ani tro
chę nie zwiększyła się przez to siła uderzeniowa wojsk. 
Większość teoretyków wojskowych przychyla się do teo
rii, że dywizja pancerna do wykonywania swoich zadań 
potrzebuje około 300-400 czołgów. Decyzja Hitlera wy
wołała oburzenie wśród dowódców wojsk pancernych. 
Trudno dziś ustalić co spowodowało tę decyzję. Być mo
że Führer chciał mieć więcej chorągiewek z numerami 
jednostek do ustawiania na mapach sztabowych. Faktem 
jest jednak, że była to decyzja bardzo szkodliwa. Gdy 
liczba czołgów w dywizji spada poniżej 400 to liczba lu
dzi i samochodów zatrudnionych do „obsługi" tej dywiz

ji nie pozostaje w odpowiednim stosunku do jej siły ude
rzeniowej. Dywizje takie muszą przez to zużyć więcej 
sprzętu i benzyny, silniej absorbują zaopatrzenie i szta
by. Podjęto także jeszcze inną obniżającą siłę wojsk pan
cernych i zmechanizowanych decyzję. Ponieważ prze
mysł niemiecki był mocno przeciążony, do armii włą
czono duże ilości zdobycznego sprzętu francuskiego - 
głównie samochodów ciężarowych. Przy okazji doku
mentnie wyczyszczono też zapasy pojazdów rodzimej 
produkcji. Sprzęt zdobyczny był oczywiście znacznie 
gorszej jakości niż ten produkcji niemieckiej. Poza tym 
taka „pstrokacizna" wyposażeniowa jeszcze żadnej ar
mii nie wyszła na dobre z racji kłopotów z częściami za
miennymi.

Bardzo powoli wzrastała liczba produkowanych czoł
gów. Brakowało nowych armat przeciwpancernych 50 
mm, samobieżnych dział przeciwlotniczych, pojazdów 
obserwacyjnych artylerii Sd Kfz 254, transporterów 
opancerzonych Sd Kfz 250 i 251. Opieszale postępowa
ło przezbrajanie czołgów PzKpfw III w armatę 50 mm. 
Zmniejszano w jednostkach liczbę czołgów PzKpfw 
liii, lecz nie było czołgów które można by przydzielić 
oddziałom na miejsce tych zabranych. Po kampanii we 
Francji do niektórych oddziałów rozpoznawczych dy
wizji pancernych trafiły francuskie samochody pancerne 
Panhard 178-P204(f).

Na przełomie 1940 i 1941 roku powstały następujące 
dywizje pancerne: 11. DPanc przekształcona z 11. 
Brygady Strzelców, 12. DPanc z 2. Dywizji Zmotoryzo
wanej, 13. DPanc z 13. DZmot, 14. DPanc z 4. Dywizji 
Piechoty, 15. DPanc z 33. DP, 16. DPanc z 16. DP, 17. 
DPanc z 27. DP, 18. DPanc z części 4. i 14. DP, 19. 
DPanc z 19. DP i 20. DPanc z części 19. DP.

Działa szturmowe StuG III Ausf. E i transporter amunicji Sd Kfz 252, jednostka nieustalona, front wschodni, lato 1941 roku. StuG Hl Ans! E assault 
guns and Sd Kfz 252 ammunition carrier, unit unidentified, Eastern Front, Summer 1941 [CAW|
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Dywizja pancerna 1941
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Jak widać na diagramie z dywizji pancernej wzór 
1941 „wypadt" na stale jeden batalion pancerny. Jednak
że trzy bataliony pancerne także występowały w 3., 6., 
7., 8., 12., 1 7., 18., 19. i 20. Dywizjach Pancernych. Po
zostałe dywizje miały po dwa bataliony, przy czym 4., 
10. i 11. DPanc miały w batalionie po trzy kompanie 
czołgów lekkich i jedną średnich. Taki skład batalionu 
miała też trzybatalionowa 7. DPanc. Tylko w 2., 3., 10. 
i 18. Dywizjach pozostał pośredni szczebel dowodzenia 
w postaci brygady pancernej.

Ze zmian wpływających korzystnie na siłę wojsk nale
ży wymienić znaczące wzmocnienie sił piechoty zmoto
ryzowanej do brygady z dwoma pułkami i batalionem 
motocyklowym. Wszystkie dywizje pancerne posiadały 
też trzydywizjonowy (trzybatalionowy) pułk artylerii 
zmotoryzowanej. W batalionie saperów (w 1. do 10. 
DPanc) jedna z kompanii została wyposażona w trans
portery opancerzone. W oddziale artylerii przeciwpan
cernej, w niektórych dywizjach pojawiła się kompania 
samobieżnej artylerii przeciwlotniczej. Także batalion 
łączności otrzymał transportery opancerzone.

Jak więc widać ilość sprzętu w poszczególnych dywiz
jach była bardzo różna. Etatowy stan uzbrojenia dla dy
wizji pancernej z roku 1941 przedstawionej na diagra
mie powinien wynosić: 414 ręcznych karabinów maszy
nowych, 72 ciężkie karabiny maszynowe, 48 granatni
ków 50 mm, 30 moździerzy (8 cm Cr. W. 34), 20 lekkich 
dział piechoty (7,5 cm le I.G. 18), 4 ciężkie działa pie
choty (75 cm s.l.C. 33), 54 armaty przeciwpancerne (3,7 
cm Pak 35/36), 24 lekkie haubice (70, 5 cm le FH 18), 12 
ciężkich haubic (75 cm sFH 18), 6 samobieżnych dzia
łek przeciwlotniczych kalibru 20 mm i 2 ciężkie działa 
88 mm również samobieżne. Główną siłę uderzeniową 
dywizji stanowiło 50 czołgów PzKpfw II, 84 czołgi 
PzKpfw III, 36 czołgów PzKpfw IV i 18 czołgów dowo
dzenia na podwoziu PzKpfw III.

Różnice między dywizjami w ilości czołgów były jak 
już wspomniano znaczne z racji różnej organizacji puł
ków pancernych. Na tym jednak nie koniec, ponieważ 
liczebność pułku zależała od składu poszczególnych 
kompanii, a te mogły posiadać w wyposażeniu na przy
kład 8 PzKpfw III i 10 PzKpfw II lub 12 PzKpfw III 
i 5 PzKpfw II. Tak więc im więcej było czołgów lekkich 
tym kompanie czołgów były liczniejsze. W momencie

gdy PzKpfw II zastępowano średnimi PzKpfw III ilość 
czołgów w dywizji automatycznie spadała. Nadal w wy
posażeniu pozostały czołgi czeskie. Miały je 6., 7., 8., 
19., i 20. DPanc.

Tymczasem „niezawodny" sojusznik Niemiec - Wło
chy, miały nowe kłopoty. Ofensywa Brytyjczyków w Af
ryce wyparła wojska włoskiej 10. Armii z Tobruku, a po
tem rozbiła je na północ od Benghazi. Mimo to Brytyj
czycy musieli przerwać swoją ofensywę z braku sił 
i środków. Resztki armii włoskiej były ocalone, lecz mo
rale jej podupadło do tego stopnia, iż wątpliwe stało się 
to czy zdobędą się one w późniejszym okresie na jakieś 
ofensywne działania. Mussolini nalegał na jak najszyb
sze przerzucenie do Afryki w celu wsparcia wojsk włos
kich, jednej niemieckiej dywizji pancernej. 11 stycznia 
Hitler podpisał dyrektywę nr 22, „Pomoc sił niemieckich 

• w walkach na obszarze śródziemnomorskim". Decyzja 
o wysłaniu jednostek szybkich do Afryki była ze strony 
Niemiec bardzo ryzykowna, zwłaszcza że na wsparciu 
Włochów można było polegać tylko w bardzo ograni
czonym -stopniu. Poza tym Niemcy szykowali się do 
wojny z Rosją i angażowanie się na nowym froncie było 
niepotrzebnym rozkładaniem własnych, i tak już szczup
łych, sił.

Decyzja została jednak podjęta i do Afryki postano
wiono wysłać specjalnie w tym celu utworzoną 5. Dy
wizję Lekką (organizacja tej jednostki, jak i pozostałych 
dywizji lekkich omówiona jest w dalszej części tej 
książki). Pierwsze niemieckie jednostki bojowe, czyli 3. 
Batalion Rozpoznawczy i 39. Dywizjon Przeciwpancer
ny, przybyły do Tripolisu 14 lutego 1941 roku. Wkrótce 
przybyły do Afryki kolejne jednostki, w tym 5. Pułk Pan
cerny, które utworzyły wkrótce 5. Leichte Afrikadivision. 
Dowództwo nad całością jednostek niemieckich w Afry
ce objął generał Erwin Rommel. Jednostki 5. DLekkiej 
powstrzymały ofensywę brytyjską i przeszły do kontrata
ku nie czekając na przybycie awizowanej 15. DPanc. 
Wojska Afrika Korps rozproszyły słabe oddziały brytyjs
kiej 2. DPanc i po zajęciu Derny i Gazali stanęły pod 
Tobrukiem. Opanowana została też przęłęcz Halfaya 
mająca duże znaczenie strategiczne. Tobruku Niemcy 
i Włosi nie zdołali jednak zdobyć z powodu zbyt małej 
ilości piechoty wchodzącej w owym czasie w skład Afri
ka Korps.

Samochody pancerne Sd Kfz 221, Sd Kfz 222 i Sd Kfz 223 z 17. DPanc,
front wschodni, 1941-1942. Sd Kfz 221/222/223 armoured cars of the 17. 
Panzer Division, Eastern Front, 1941-1942 |CAW|
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Czołg PzKpfw II Ausf. C z 12. DPanc, front wschodni, 1941 rok. Zwra
ca uwagę wyretuszowane uzbrojenie czołgu. PzKpfw II Ausf. C of the 12. 
Panzer Division, Eastern Front, 1941 |CAW|



\N czerwcu 1941 roku doszło do walk niemieckich 
oddziałów pancernych podczas odpierania ataku wojsk 
alianckich zmierzających do odblokowania Tobruku. 
Operacje „Brevity" i „Battleaxe" zakończyły się porażką 
wojsk alianckich. Niemcy okazali się być dobrze przygo
towani do walk także i w warunkach pustynnych, zaś 
sprzęt pancerny Niemców wyraźnie górował nad pojaz
dami aliantów. W bitwie pancernej pod Sollum Niemcy 
prawie całkowicie rozbili sławną brytyjską 7. DPanc 
(„Szczury Pustyni").

Walki latem 1941 roku ograniczyły się tylko do starć 
patroli. Wojska Deutsches Afrika Korps uległy w tym 
czasie reorganizacji. 5. DLekka została przekształcona 
w 21. Dywizję Pancerną. Czas po temu był najwyższy, 
gdyż nazywanie dywizją lekką jednostki, która w rzeczy
wistości posiadała więcej czołgów niż niejedna dywizja 
pancerna w Europie było co najmniej dziwne. Dywizje 
walczące w Afryce miały nieco inną strukturę organiza
cyjną niż dywizje europejskie. 15. i 21. DPanc miały 
wprawdzie po pułku pancernym z dwoma batalionami 
po cztery kompanie czołgów (jedna średnia i trzy lekkie), 
ale za to mniejsze w nich były siły piechoty. Posiadały 
one bowiem po jednym pułku z trzema batalionami po 
cztery kompanie każdy. Do tego w pułku były dwie kom
panie: jedna samobieżnych ciężkich dział piechoty (15 
cm s.l.G. 33 na podwoziu PzKpfw II) i druga kompania 
saperów. Zupełnie inną organizację miały oddziały roz
poznawcze. Zrezygnowano w nich z jednej kompanii 
samochodów pancernych i z kompanii motocyklistów. 
Oddział ten składał się teraz z jednej kompanii samo
chodów pancernych, kompanii piechoty na transporte
rach opancerzonych, kompanii piechoty zmotoryzowa
nej, plutonu samochodów pancernych i baterii 4 brytyj
skich armato-haubic kalibru 87,6 mm. Również dywizjo
nu przeciwpancernego nie ominęły zmiany. Pozostały 
w nim tylko dwie kompanie przeciwpancerne, ale za to 
jedna z nich była samobieżna, wyposażona w 6 dział 
pancernych „Marder III" uzbrojonych w zdobyczne so
wieckie armaty 76, 2 mm. Druga kompania miała 9 ho
lowanych armat Pak 38 kalibru 50 mm. .

Do Afryki przybyły też kolejne oddziały saperów, arty
lerii, piechoty, przeciwlotnicze i inne. W sierpniu 1941 
roku przybyła do Afryki kolejna wielka jednostka nie
miecka - to znaczy 90. Dywizja Lekka. 1 5 sierpnia. 1941 
roku powstało dowództwo Grupy Pancernej „Afryka" 
(Panzergruppenkommando Afrika), która składała się 
z 15. i 21. DPanc, 90. DLekkiej i włoskiej DP „Savona".

18 listopada 1941 roku rozpoczęła się brytyjska ope
racja „Crusader". Była to wielka ofensywa mająca na ce
lu odblokowanie Tobruku. Operacja ta przyniosła obu 
stronom poważne straty, lecz nie dała rozstrzygnię
cia. Do 26 listopada trwały wyniszczające bitwy pancer
ne. Alianci atakowali także z twierdzy Tobruk i udało im 
się na krótko utworzyć połączenie z resztą własnej 8. Ar
mii. Niemcy zostali zmuszeni do wycofania z linii fron
tu 15. i 21. DPanc by rzucić je w kierunku Tobruku. 
W dniu 3 grudnia cały Afrika Korps miał sprawne tylko 
34 czołgi. Rommel oczekiwał uzupełnień i mimo iż zo
stały mu one obiecane było jasne, że front afrykański stał

się kierunkiem drugorzędnym i cały niemal wyproduko
wany sprzęt, amunicja i paliwo trafi do Rosji. Dodatko
wo prawie z każdego transportu płynącego do Afryki 
z reguły udawało się coś „uszczknąć" Royal Navy i RAF- 
owi. Wszystko to nie nastrajało zbyt optymistycznie, to
też Rommel nakazujał odwrót. W końcu grudnia wojska 
niemiecko - włoskie zajęły pozycje pod El Agheila. Tu 
przygotowano silną linię obrony ustawiając pola mi
nowe i okopując dużą ilość dział przeciwpancernych 
w tym i słynne 88 mm. Frontalny atak Brytyjczyków 
w dniu 27 grudnia skończył się zniszczeniem grubo 
ponad stu czołgów alianckich. Brytyjczycy zatrzymują 
działania swych wojsk zadowoleni z sukcesów swojej 
kontrofensywy, a równocześnie zaniepokojeni postępa
mi wojsk japońskich na Dalekim Wschodzie zdecydo
wali się przerzucić na Daleki Wschód jak największe si
ły. Z 8. Armii odchodzą między innymi dwie dywizje 
piechoty.

21 stycznia 1942 roku Rommel rozpoczyna kolejną 
ofensywę. Manewrem z południa zmusza 8. Armię do 
szybkiego odwrotu. 6 lutego wojska osi zatrzymały się 
na linii umocnień pod El Ghazala. Pozycje te wybudo
wane przez Rommla teraz zostały dodatkowo umocnio
ne przez Brytyjczyków. Po otrzymaniu uzupełnień 26 
maja 1942 roku Rommel przełamuje obronę 8. Armii. 
W ciągu dwóch tygodni 8. Armia została prawie kom
pletnie pobita i w pośpiechu wycofała się w kierunku 
granicy Egiptu. Całą nadzieją na powstrzymanie ofensy
wy wojsk Osi był Tobruk. Tym razem jednak Rommel 
wykonał zdecydowane uderzenie na tę twierdzę (i wyjąt
kowo ważny port), w którego rezultacie już po dwóch 
dniach walk miasto padło. Do niewoli niemieckiej dosta- 
je się kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy oraz olbrzymie skła
dy zaopatrzenia. 30 czerwca linia frontu ustala się pod El 
Alamein. Ze względu na długość linii zaopatrzeniowych 
Niemcy i Włosi znajdowali się w o wiele gorszej sytua
cji niż alianci. Poza tym Brytyjczycy byli bardzo szczod
rze zaopatrywani w amerykański sprzęt pancerny. Ame
rykańskie czołgi M4 „Sherman" przewyższały walorami 
bojowymi wszystkie czołgi posiadane wtedy przez pań
stwa Osi, oprócz PzKpfw IV Ausf. F2. Tych jednak Niem
cy mieli bardzo niewiele.

Natarcie wojsk alianckich rozpoczęło się w dniu 23 
października 1942 roku. Wojska osi zostały kompletnie 
zaskoczone. Dopiero 25 października wrócił z Europy 
Rommel. Jego obecność jednak niewiele mogła pomóc. 
Zupełnym fiaskiem skończył się kontratak niemieckiej 
21. DPanc w dniu 27 października. Jednostka ta miała 
w owym czasie około 100 czołgów. Kontrnatarcie po
prowadzone przez pola minowe i pod atakami brytyjs
kiego lotnictwa kosztowało 21. DPanc utratę prawie 
wszystkich czołgów. Dzień później Rommel rzucił do 
walki swoje ostatnie odwody: DPanc „Ariete" i DZmot 
„Trieste". Brytyjczycy dysponując znacznie większymi 
środkami związali walką wszystkie oddziały wojsk osi 
i rozpoczęli przegrupowania do ostatecznego natarcia, 
które trwały do 2 listopada. Tego dnia alianci podjęli 
ofensywę na nowo i chociaż frontu przełamać im się nie 
udało, to Rommel zdawał sobie sprawę, że dłużej opie-
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Czołgi PzKpfw 111 z 15. DPanc Deutsches Afrika Korps, Libia, 1942 rok. PzKpfw III tanks of the 15. Panzer Division Deutsches Afrika Korps, Lyhia, 1942 
(Tank Museum]

rac się nie zdoła. W tej sytuacji 3 listopada 1942 roku dał 
on rozkaz do odwrotu.

Wojska DAK w wyniku klęski zostały wyniszczone 
materiałowo oraz utraciły większość siły żywej. Poza 
brakiem czołgów, paliwa i amunicji bardzo bolesną stra
tą było rozbicie pięciu włoskich dywizji piechoty, które 
nie były w stanie nadążyć za resztą wycofujących się 
wojsk. Wcześniejsze przybycie do Afryki (w lipcu 1942 
roku) 164. Dywizji Lekkiej i Brygady Spadochronowej 
„Ramcke" nie wpłynęło na ogólną, beznadziejną dla sy
tuację. Wojna w Afryce została przez Niemców już prze
grana, choć nie stało się to ani podczas bitwy o El Ala- 
mein, ani nawet na afrykańskim kontynencie - 23 listo
pada 1942 zamknął się pierścień okrążenia wokół 6. Ar
mii niemieckiej pod Stalingradem i zaopatrzenie dla ar
mii Rommla płynęło odtąd coraz cieńszą strużką. Rom
mel zdawał sobie sprawę, że nie ma szansy na poprawę 
sytuacji i usiłował uzyskać zgodę Hitlera na jak najszyb
sze wycofanie się do Tunezji a potem do Europy. Włosi 
jednak chcieli bronić Libii i oczywiście nie byli w stanie 
robić tego sami, bez pomocy Niemców. Rozmowa z Hit
lerem upewniła Rommla, że na ewakuację z Afryki nie 
ma co liczyć. Decyzję o wycofaniu się wojsk niemiec
kich do Tunezji przyspieszyło lądowanie wojsk amery
kańskich w Algierze i Maroku.

W grudniu 1942 roku do Tunezji zostaje przetranspor
towana 10. DPanc i 334. DPiech. 8 grudnia 1942 roku 
z LXXXX. Korpusu Armijnego powstaje 5. Armia Pancer
na, której dowódcą zostaje generał von Arnim. W dniu 
1 stycznia 1943 roku podlegały jej 10. DPanc, dywizja 
„Hermann Goring" i 334. DPiech. Do Afryki trafiają też 
„Tygrysy" z 501. Batalionu Czołgów Ciężkich. Co cieka
we po dwie kompanie „Tygrysów" z tego batalionu zna
lazły się czasowo w etacie 10. DPanc. Sprowadzenie 
tych „nowinek technicznych" nie mogło jednak odwró
cić sytuacji. Od 24 marca 1943 do Tunisu nie dotarł już

żaden statek z zaopatrzeniem. Brakuje amunicji i paliwa. 
Mimo uporczywej obrony pierścień okrążenia coraz bar
dziej się zaciska. W końcu 13 maja 1943 walki w Afry
ce ustają.

Zostały tu zniszczone i nigdy więcej nie odtworzone: 
10. Dywizja Pancerna, 164. Dywizja Lekka i 999. Dy
wizja Afrykańska. 21. DPanc wkrótce odtworzono, a 15. 
DPanc odbudowano jako 15. Dywizję Grenadierów 
Pancernych.

już w 1940 roku Hitler zdawał sobie sprawę że odwle
kanie wojny z Sowietami jest zbyt dużym ryzykiem. Sta
lin mógł bowiem wkroczyć do wyczerpanej wojną Euro
py lada moment. Zbrojenia sowieckiej machiny wojen
nej nabierały nieprawdopodobnego rozmachu. Stalin 
w roku 1941 miał sformowane lub będące w trakcie for
mowania 63 dywizje pancerne i zmechanizowane! Wte
dy jednak Niemcy nie zdawali sobie do końca sprawy 
z potęgi jaką dysponuje Armia Czerwona.

Ogólne założenia planu „Barbarossa" przewidywały 
okrążenie wojsk sowieckich w strefie przygranicznej 
i wzięcie do niewoli jak największej liczby jeńców. Wy
dawało się to o tyle łatwe, że Stalin także szykował 
się do ataku na Niemcy i większość jego wojsk znajdo
wała się tuż przy granicy z III Rzeszą.

Hitler oczekiwał zwycięstw cząstkowych, które miały 
w krótkim czasie doprowadzić do rozprzężenia i w kon
sekwencji do upadku całej Armii Czerwonej. Rozpoczy
nając wojnę przeciw Rosji Niemcy liczyli na swoją prze
wagę techniczną w wyposażeniu armii, lotnictwie oraz 
w sprzęcie pancernym. Na początku kampanii Panzer
waffe posiadała około 3200 czołgów, zaś siły Rosjan 
oceniano na około 10 tys. mocno przestarzałych czoł
gów. W gruncie rzeczy obliczenia te są uzasadnione. 
Kilka tysięcy czołgów typu BT, T-26 i wszystkie czołgi 
pływające w zasadzie nie nadawały się do użycia na te
renie ZSRS. Były one skonstruowane z myślą o podboju
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Europy, gdzie mogły by się poruszać po drogach niepo
równanie wyższej jakości niż te które istniały w Związ
ku Sowieckim. W dużej części czołgi te wpadły w ręce 
Niemców. Mimo to Stalin posiadał broń o której istnie
niu nikt w Rzeszy nie miał pojęcia: były to między inny
mi czołgi T-34 i KW, które w Armii Czerwonej stanowiły 
wówczas tylko odsetek sił, lecz w stosunku do Panzer
waffe było to 50% jej liczebności. Poza tym Hitler nie 
mógł już zaskoczyć Stalina taktyką użycia czołgów - 
znaną już wówczas i mającą w ZSRS zagorzałych zwo
lenników. Jakby tych wszystkich problemów było mało 
Hitler zarządził podwojenie liczby dywizji pancernych 
i zmotoryzowanych. Zrobiono to kosztem odłączenia od 
każdej „starej" dywizji jednego pułku czołgów. W ten 
sposób odebrano dywizjom pancernym możliwość sa
modzielnego działania. Konieczne stało się łączenie ich 
w korpusy, gdyż tylko w ten sposób możliwe było ich 
użycie na głębokich tyłach wroga. Podwojenie liczby 
dywizji szybkich spowodowało także to, że wyczerpano 
zupełnie zapas samochodów ciężarowych produkcji 
niemieckiej przez co przez długi czas (a faktycznie do 
końca wojny) nie można było uzupełnić braków w tabo
rach dywizji. Do nowo formowanych jednostek trafił też 
sprzęt zdobyczny, głównie francuski, który nie dość, że 
był gorszy od niemieckiego, to jeszcze był praktycznie 
nie do naprawienia w warunkach bojowych z racji bra
ku nietypowych części zamiennych. Ta beztroska jest 
o tyle dziwna, że planując „Barbarossę" sztabowcy nie
mieccy podkreślali, iż torowiska rosyjskie nie będą się 
nadawały do użytku aż do zmiany rozstawu szyn na 
standard europejski. Do tego czasu główny ciężar zadań 
transportowych miały przejąć samochody ciężarowe.

Przed rozpoczęciem ataku na ZSRS organizacja Pan
zerwaffe wyglądała następująco. W Grupie Armii „Połu
dnie" znajdowała się 1. Grupa Pancerna dowodzona 
przez generała von Kleista. Miała ona w swoim składzie 
III. KPanc z 13. i 14. DPanc i 25. DZmot, XIV. KPanc z 9. 
DPanc i dywizją SS „Wiking”oraz XXXXVIII. KPanc z 11. 
i 16. DPanc i 16. DZmot. W odwodzie grupy znalazła 
się brygada zmotoryzowana Waffen SS „Leibstandarte SS 
Adolf Hitler”. 1. Grupa Pancerna znalazła się w drugiej 
linii za oddziałami 6. Armii (ogólnowojskowej) między 
Sandomierzem a Krystynopolem. Z rejonu tego miała 
ona atakować najpierw na Kijów a potem dalej aż do Za
głębia Donieckiego.

W Grupie Armii „Środek" znalazły się dwie grupy pan
cerne, a mianowicie 2. i 3. 2. Grupa Pancerna dowodzo
na była przez generała Cuderiana. Składała się z XXIV. 
KPanc z 3. i 4. DPanc, XXXXVI. KPanc z 10. DPanc, dy
wizją SS „Reich” i pułkiem zmotoryzowanym „Cross- 
deutschland", oraz XXXXVII. KPanc z 17. i 18. DPanc 
i 29. DZmot. W odwodzie 2. Grupy Pancernej były 1. 
Dywizja Kawalerii i 10. Dywizja Zmotoryzowana. 3. 
Grupa Pancerna którą dowodził generał Hotch miała 
XXXIX. KPanc z 7., 12. i 20. DPanc, 14. i 20. DZmot 
oraz LVII. KPanc z 19. DPanc i 18. DZmot. 2. i 3. Grupa 
Pancerna miały wykonywać zbieżne wobec siebie ude
rzenia. 2. Grupa przez Brześć, Słuck na Smoleńsk, zaś 3. 
Grupa przez Wilno i dalej szerokim łukiem na Smoleńsk.

Między 1. i 2. Grupą Pancerną tworzyła się w ten sposób 
luka, która obejmowała rejon wielkich bagien nad Pry- 
pecią nie nadających się do działań wojsk pancernych.

Ostatnia 4. Grupa Pancerna znajdowała się w Grupie 
Armii „Północ". Grupa ta w składzie: XXXXI. Korpus 
Pancerny z 1. i 6. DPanc, 36. DZmot i 269. DPiech oraz 
LVI. Korpus Pancerny z 8. DPanc, DZmot SS „Toten- 
kopf”, 3. DZmot i 290. DPiech dowodzona była przez 
generała Hoepnera. Miała za zadanie atak na północ 
w kierunku Rygi i dalej na Leningrad. W odwodzie 
Oberkommando der Wehrmacht zostały 2. i 5. Dywizja 
Pancerna oraz 60. DZmot.

W dniu 22 czerwca najwięcej czołgów posiadała 7. 
DPanc (299 sztuk), 6. DPanc (254 sztuki) i 20. DPanc 
(245 sztuk). Ta ostatnia dywizja została wyposażona pra
wie całkowicie w sprzęt transportowy produkcji francus
kiej. Najmniej czołgów posiadały 1., 9. i 13. DPanc - od 
147 do 157 pojazdów.

Główne uderzenie Wehrmachtu miało wyjść z od
cinka granicy między Rzeszą a ZSRS. Na południu, 
wzdłuż granicy węgierskiej i rumuńskiej znajdowały się 
znacznie mniej liczne oddziały niemieckie i rumuńskie 
i to bez jednostek szybkich. Miały one osłonić pola naf
towe koto Ploesti w Rumunii przed atakiem 9. i 18. Ar
mii sowieckiej do czasu kiedy armie te zostaną okrążo
ne od północy i przyparte do morza. Plan ten także był 
dość ryzykowny, biorąc pod uwagę że według niemiec
kiego wywiadu sama tylko 9. Armia dysponowała pię
cioma dywizjami pancernymi i zmotoryzowanymi, sześ
cioma brygadami pancernymi i kilkoma dywizjami pie
choty.

O godzinie 4.15, 22 czerwca 1941 roku rozpoczęto 
realizację planu „Barbarossa". 18. DPanc z 2. Grupy 
Pancernej Cuderiana szybko przebyła Bug przy pomocy 
czołgów przystpsowanych do poruszania się po dnie. 
Rosjanie byli kompletnie zaskoczeni. Stalin wprawdzie 
doskonale wiedział że Niemcy zamierzają zaatakować, 
lecz wiedział też, że są oni do tego zupełnie nieprzygo
towani. Wehrmacht nie miał na przykład, ani zimowej 
odzieży dla wojska, ani smarów silnikowych nie krzep
nących w warunkach silnych mrozów. Hitler z kolei zda
wał sobie sprawę, że jeśli pierwsza zaatakuje Armia 
Czerwona, to nie będzie żadnych szans na jej powstrzy
manie.

Tak więc kości zostały rzucone i zaczął się wielki wy
ścig: czy Rosjanie zdążą się wycofać, czy też wcześniej 
zamkną się kleszcze niemieckich grup pancernych 
i większość sowieckich dywizji będzie musiała skapitu
lować. Na początku Niemcy mieli ułatwione zadanie. 
Zdobyli wiele mostów o strategicznym znaczeniu (które, 
co oczywiste, w ogóle nie były przygotowane do wysa
dzenia w powietrze) i błyskawicznie rozwinęli natarcie 
w głąb ZSRS. Mimo zaskoczenia Armia Czerwona pró
buje jednak kontratakować. Zadanie to było dość trudne 
do wykonania, gdyż duża część korpusów pancernych 
i zmechanizowanych znajdowała się tuż przy granicy 
i od pierwszego dnia walk została uwikłana w walki 
obronne. Po przełamaniu pierwszej linii obrony sowiec
kiej Panzerwaffe musiała odpierać jednak wiele kontr
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ataków wojsk szybkich Armii Czerwonej. 1 Grupa Pan
cerna toczyła walki z pięcioma sowieckimi korpusami 
zmechanizowanymi i pancernymi w rejonie Łucka, Bro
dów i Równego. Także 2. Grupa Pancerna w trakcie for
sowania Dniepru (10 i 11 lipca) musiała odpierać kontr
ataki Rosjan. Dostał się tu do niewoli sztab sowieckiej 
13. Armii, która miała bronić linii Dniepru, lecz została 
zaskoczona szybkością niemieckiego natarcia. Przed 
rozpoczęciem kampanii w Rosji, w ogólnych dyrekty
wach podkreślano jak ważne jest okrążanie poszczegól
nych jednostek i że należy unikać „pędzenia" przed so
bą masy wojsk sowieckich. W większości przypadków 
oddziały sowieckie, które nie były atakowane nie wyko
nywały żadnych ruchów, przez co były szybko i spraw
nie okrążane. Trudniej było dopaść dywizje, które zna
jdowały się w odwodzie. Wykonywały one czasem silne 
kontrataki, poczym cofały się dalej. Już 12 lipca stwier
dzono, że Rosjanie w niektórych punktach opuścili tak 
zwaną „Linię Stalina" będącą potężnym pasem umoc
nień ciągnących się przez całą szerokość ZSRS od Odes
sy do Pskowa. Linia ta nie była przygotowana do obrony 
i Rosjanie nie zdążyli jej na czas obsadzić.

Mimo olbrzymich sukcesów meldunki o stanie Pan
zerwaffe były coraz bardziej niepokojące. Już w 22 dniu 
wojny w dywizjach pancernych brakowało przeciętnie 
50% czołgów. Mimo to ataki były kontynuowane. 11. 
DPanc z 1. GrPanc w bitwie koło Berdyczowa (około 
150 kilometrów na płd-zach od Kijowa) w dniach 7-14 
lipca straciła 2000 ludzi! Po odparciu zaciekłych kontr
ataków ruszyła jednak dalej na wschód. W tym czasie 
czołówki 13. DPanc, także z grupy pancernej von Kleis
ta, były już o kilkanaście kilometrów od Kijowa i szansa

na okrążenie potężnego zgrupowania Armii Czerwonej 
na granicy rumuńskiej stała się bardzo realna, tym bar
dziej że znajdujące się tam wojska sowieckie od począt
ku wojny nie zdecydowały się na podjęcie jakichkolwiek 
działań zaczepnych.

Od początku kampanii rosły trudności w poruszaniu 
się jednostek niemieckich. Okres opadów zaczął się 
w Rosji trochę wcześniej niż zwykle i większość dróg 
stała się prawie niemożliwa do przebycia. 11. DPanc, 
która podjęła natarcie na Humań poruszała się w trzech 
rzutach: pojazdy gąsienicowe obsadzone piechotą, za 
nimi pojazdy konne także z piechotą i na końcu wszys
tkie pojazdy kołowe, które całymi dniami tkwiły w miej
scu nie mogąc dać sobie rady na rozmokłych drogach. 
Meldunki z poszczególnych dywizji pancernych 1. Gru
py Pancernej wykazywały iż w 16. DPanc znajdowało 
się poniżej 40% etatowego stanu czołgów, w 11. DPanc 
40%, zaś w pozostałych 13. i 14. DPanc było tylko nie
co lepiej. Dowództwo niemieckie zaplanowało w tej sy
tuacji wycofanie najsłabszych dywizji pancernych 
z frontu i uzupełnienie ich na zachodzie. Z takich wyco
fywanych dywizji zabierano wszystkie środki techniczne 
i sprzęt pancerny oraz większość żołnierzy. Wycofywa
no sam szkielet ze sztabem, 50% podoficerów i 10% 
szeregowców. Sprzęt który oddawała taka dywizja był 
rozdzielany pomiędzy pozostałe dywizje. Planowano 
wycofanie po jednej dywizji pancernej z 1., 2. i 3. Gru
py Pancernej. 4. Grupa Pancerna na północy radziła so
bie całkiem nieźle i miała znacznie wyższe stany związ
ków szybkich. Udało jej się też do dnia 25 września 
1941 roku osiągnąć jezioro Ladoga tym samym okrąża
jąc Leningrad.

Czołgi 12. Dywizji Pancernej 3. Grupy Pancernej, front wschodni, 1941 rok. Tunis of the 12. Panzer Division. 3. Armoured Group, Eastern Front, 1941 
|CAW|
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18 września 1. i 2. Grupa Pancerna zamknęła okrą
żenie w rejonie Kijowa. W okrążeniu znalazły się 5., 26., 
37. i 38. Armia sowiecka. Tylko w tym rejonie w okresie 
21 do 28 września Niemcy wzięli 665.000 jeńców. Po
goda jednak pogarszała się coraz bardziej. Poszczególne 
grupy armii nie były w stanie kontynuować ofensywy 
z racji wykrwawienia wojsk oraz zupełnie już nieprze
jezdnych dróg. Mimo to jeszcze w 1941 roku planowa
no zdobyć Zagłębie Donieckie (GA „Południe"} i Mosk
wę (GA „Środek"}. \N tym celu pod koniec września roz
poczęły się przegrupowania wśród wojsk niemieckich. 
Z Rzeszy przyszły także uzupełnienia, jednakże były one 
dalece niewystarczające. Do wszystkich dywizji pancer
nych zosatło skierowane ogółem 150 czołgów PzKpfw 
III i 100 PzKpfw IV oraz 3500 samochodów. Zwłaszcza 
ta ostatnia liczba wygląda wyjątkowo mizernie, skoro ra
port sprzed miesiąca mówił o braku 38 tysięcy samocho
dów! Sytuacja sprzętu mechanicznego w ogóle zaczęła 
wyglądać fatalnie już w pierwszych tygodniach wojny. 
Na przykład stan motocykli w dywizjach już w listopa
dzie 1941 roku spadł poniżej 50% i nie było żadnych 
możliwości ich uzupełnienia.

Mimo tych kłopotów sytuacja nie wyglądała kry
tycznie - Rosjanie byli w znacznie gorszej sytuacji. 1. 
Grupa Pancerna kontynuowała natarcie w kierunku Ros
towa nad Donem, 2. i 3. GrPanc na Wiaźmę, Briańsk 
i Tułę. 4. GrPanc została zawrócona spod Leningradu 
i przez Smoleńsk skierowała się na Moskwę. Generalne 
natarcie rozpoczęł się w okresie od 30 września do 14 
października. Ruch do przodu był możliwy o tyle, że 
temperatura wówczas spadła, przez co drogi stały się le
piej przejezdne. Mimo to ich stan był nadal fatalny. 
Grupa generała Guderiana, która posuwała się w kierun
ku Tuły drogą Orzeł-Tuła miała olbrzymie trudności 
z marszem naprzód. Tylko na krótkich odcinkach kolum
ny zmotoryzowane mogły poruszać się z prędkością 20 
km/h. W tej sytuacji mówienie o istnieniu wojsk szyb
kich było po prostu fikcją. To spowolnienie ruchu nie
mieckiego Wehrmachtu dało Armii Czerwonej czas na 
zmontowanie mocniejszej obrony i przeprowadzenie 
kilku silnych kontrataków. 1. Grupa Pancerna z Grupy 
Armii „Południe" musiała wycofać się ze zdobytego już

Czołgi PzKpfw II i PzKpfw III z 5. DPanc, front wschodni, 1942 rok.
PzKpfw II and PzKpfw III tanks of the 5. Panzer Division, Eastern Front.,
1942 I CAW J

Działo szturmowe StuG III Ausf. D, 192. StuGAbt, front wschodni, 1941 
rok. StuG III Ausf D of the 192. StuGAbt, Eastern Front. 1941 |CAW|

Rostowa, za co feldmarszałek von Rundstedt został po
zbawiony dowodzenia tą grupą armii. Podobnie sytuacja 
wyglądała w 2. Grupie (która została powstrzymana pod 
Tułą) i 3. Grupie Pancernej (zatrzymana na Kanale 
Moskiewskim). Od 5 grudnia 1941 roku wszystkie jed
nostki przeszły do obrony. Temperatura spadła do 40 
stopni poniżej zera.

Okres zimowy został wykorzystany do wprowadzenia 
zmian w Wehrmachcie. Podjęto decyzję o konieczności 
zaprojektowania nowych typów czołgów. Było to spo
wodowane przykrymi spotkaniami z sowieckimi czołga
mi T-34 i KW, które walorami bojowymi przewyższały 
wszystkie używane przez Niemców pojazdy pancerne. 
Powzięto decyzję o ukończeniu prac nad czołgiem.„Tyg
rys" i skonstruowaniem lżejszego 45-tonowego czołgu 
„Pantera". Zrezygnowano ostatecznie z projektu skopio
wania sowieckiego T-34. Planowano zwiększenie pro
dukcji pojazdów pancernych do 600 sztuk miesięcznie. 
Jednakże Hitler preferował produkcję dział pancernych 
i samobieżnych,- które wprawdzie były tańsze i prostsze 
w produkcji, ale były bronią defensywną i nie mogły 
zastąpić czołgów.

W tym czasie uległa także zmianom organizacja jed
nostek pancernych. W 1942 roku ujednolicono ilość ba
talionów pancernych, których było po dwa na dywizję, 
istnienie trzeciego batalionu przewidywano teoretycz
nie, lecz nie starczało sprzętu do jego utworzenia. Tym
czasowo zamierzano uzupełnić kompanie czołgów do 
17 pojazdów, lecz docelowo miały one mieć 22 czołgi 
średnie PzKpfw III i IV. W dywizjach przybyło transpor
terów opancerzonych, ale było ich jeszcze na tyle mało, 
że w etacie z 1942 roku przewidziano je tylko dla bata
lionu łączności i jednej kompanii saperów, co oczywiś
cie nie znaczy że nie występowały one w zwykłych 
kompaniach grenadierów. Etat zmieniał też sprzęt prze
ciwpancerny w dywizji na holowane armaty ppanc 50 
mm (Pak 38} i samobieżne armaty ppanc 75 mm 
(„Marder"). W pułku artylerii pojawiła się kompania ob
serwacyjna wyposażona zgodnie z etatem w 12 czołgów 
PzKpfw II, choć częściej można w niej było znaleźć 
transportery Sd Kfz 251. Naturalnie przezbrajanie jed
nostek odbywało się stopniowo, tak więc jeszcze przez 
długi czas w służbie pozostawały starsze wzory uzbroje
nia.
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Działo szturmowe StuG III Ausf. F8, z 190 StuGAbt, front wschodni, 1942 rok. StuG 111 Ausf. F8 of the 190. StuGAbt, Eastern Front, 1942 [CAWI

Po przetrwaniu pierwszej jesieni i wiosny w Rosji, 
gdzie nawet czołgi potrafiły utonąć w błocie, gene
rał Guderian próbował wymóc na Hitlerze zaprzestanie 
produkcji samochodów ciężarowych i przestawienie 
przemysłu głównie na wytwarzanie 3-tonowego ciągni
ka półgąsienicowego Sd Kfz 11. Był (o bowiem jeden 
z niewielu środków transportu, które na bezdrożach Ros
ji mogły zapewnić zaopatrzenie podczas jesiennych 
deszczy i wiosennych roztopów. W takich warunkach 
samochody ciężarowe były nawet mniej wydajne od za
przęgów konnych. Z raportu z listopada 1941 roku wy
nikało, że z używanych w Rosji 500.000 pojazdów me
chanicznych 30% nie nadaje się do naprawy, 40% wy
maga generalnego remontu, a pozostałe wymagają drob
nych napraw. Trzeba też przy tym pamiętać, że w ZSRS 
obowiązywał inny rozstaw szyn torów kolejowych. Nie
mcy zdobyli stosunkowo niewiele oryginalnego sowiec
kiego taboru kolejowego, toteż trzeba było przebudo
wać wszystkie linie kolejowe na węższy rozstaw . Dopó
ki tego nie uczyniono głównym „pomostem" między sta
cjami końcowymi kolei a frontem był tabor samochodo
wy. Koncepcja Guderiana była jeszcze o tyle istotna, że 
ciągnik Sd Kfz 11 etatowo przysługiwał bateriom lekkich 
haubic i armat przeciwpancernych (Pak 38 i Pak 40), 
a także większość jego części była wspólna z częściami 
do najpopularniejszego transportera opancerzonego, 
czyli Sd Kfz 251. Taka unifikacja produkcji ułatwiłaby 
życie służbom remontowym jak i przemysłowi Rzeszy. 
Oczywiście głos ten był „wołaniem na puszczy", a szta
bowcy z Berlina nadal uprawiali swoją radosną twór
czość projektując coraz więcej typów sprzętu mecha
nicznego, który coraz trudniej było remontować w wa
runkach frontowych.

Jeszcze pod koniec 1941 roku powstały nowe dywiz
je pancerne: 22. i 23. DPanc. Kolejna 24. DPanc powsta
ła z 1. Dywizji Kawalerii. Na pamiątkę tego faktu dywiz
ja ta miała w swym godle sylwetkę konia biorącego prze
szkodę. Wszystkie te trzy dywizje na początku 1942 ro
ku znalazły się na froncie wschodnim.

Zima 1941/1942 upływała na umacnianiu przez Nie
mców zdobytych pozycji i odpieraniu ataków sowiec
kich. Rosjanie byli jednak jeszcze zbyt słabi, aby rozbić 
jakieś większe ugrupowania wojsk niemieckich. Wpraw
dzie już 24 grudnia Grupa Armii „Środek" była zmuszo
na do stopniowego wycofywania się , ale odbywało się 
ono w sposób zorganizowany i planowy. Wcześniej bo 
22 grudnia ze stanowiska dowódcy 2. Grupy Pancernej 
został odwołany generał Guderian. Jego dymisja spowo
dowana była samowolnym, a właściwie wymuszonym 
przez wroga, lecz nie uzgodnionym z Fiihrerem wycofa
niem oddziałów 2. Grupy Pancernej. Do najbardziej za
ciętych walk dochodziło w rejonie Rżewa, gdzie Armia 
Czerwona dokonała kilku niebezpiecznych wyłomów 
w szeregach Grupy Armii „Środek". W połowie stycznia 
przerwana została jedyna linia zaopatrzeniowa 3. Grupy 
Pancernej i 9. Armii. Rosjanie byli jednak jeszcze zbyt 
słabi i mimo kilku bardzo „gorących" chwil niebezpie
czeństwo udało się jeszcze zażegnać. Mimo to zarówno 
na skutek tych kontrataków, jak i z powodu mrozów 
Grupa Armii „Środek" poniosła dotkliwe straty i została 
odepchnięta spod Moskwy o około 200 kilometrów.

Latem 1942 roku przychodzi kolej na nową ofensywę 
niemiecką. Tym razem głównymcelem był Kaukaz i zna
jdujące się w tym rejonie pola naftowe. Hitlerowi zale
żało też na zablokowaniu Wołgi, którą kaukaska ropa 
była transportowana w inne rejony ZSRS. Główne ude
rzenie miały wykonać 1. i 4. Armie Pancerne. (W paź
dzierniku 1941 roku nazwa „grupa pancerna" została 
zmieniona na „armia pancerna" w 1. i 2. APanc oraz 1. 
stycznia 1942 roku w 3. i 4. APanc.). Natarcie rozpoczę
ło się na przełomie czerwca i lipca 1942 roku. Postępy 
były zadowalające. 4. APanc dywizją „Grossdeuts
chland" i 29. DZmot osiągnęła Don na wschód od ujścia 
Dońca w dniu 17 sierpnia. Sytuacja drogowa była jed
nak gorzej niż fatalna. Paliwo i amunicję do czołowych 
oddziałów trzeba było dostarczać przy pomocy samo
lotów. Mimo to ofensywa niemiecka nabiera takiego 
tempa, że Rosjanie byli w stanie tylko jako tako obsadzić
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linię Donu. Na północ od tej rzeki, w kierunku na Stalin
grad nie było wówczas żadnych większych oddziałów 
Armii Czerwonej. Prawie od początku ofensywy nie
mieckie samoloty zwiadowcze wykrywały koncentrację 
wojsk sowieckich w rejonie Stalingradu. Nie wyciągnię
to z tego jednak jedynego słusznego wniosku, to znaczy 
nie próbowano zająć tego miasta w jak najkrótszym cza
sie. 4. Armia Pancerna, która mogłaby tego dokonać zo
stała rzucona przez Don do dalszego ataku na południe. 
Pod koniec sierpnia 6. Armia musiała toczyć zacięte 
walki z kontratakującymi znad Donu wojskami sowiec
kimi, co było o tyle trudne, że z racji braku materiałów 
pędnych dywizje szybkie posuwały się wolniej od jed
nostek piechoty i nie mogły ich wesprzeć w walkach 
z czołgami rosyjskimi. Tymczasem 4. APanc została za
wrócona znad rzeki Sał w kierunku na Stalingrad, przez 
co obeszła lewe skrzydło Rosjan atakujących 6. Armię 
znad Donu i zmusiła ich do cofnięcia się do Stalingradu. 
23 sierpnia wojska niemieckie osiągnęły Wołgę na pół
noc od Stalingradu. Na początku wrzes'nia rozpoczęły 
się już walki uliczne. Tymczasem na południe od Donu
1. APanc doszła do rzeki Kubań i atakowała dalej w kie
runku na Majkop. Ofensywa na południu kończy się 
w połowie listopada. 1. Armia Pancerna przechodzi do 
obrony nad rzeką Terek, zaś 4. Armia Pancerna wraz z 6. 
ogólnowojskową usiłowała zdobyć Stalingrad. Pozostałe
2. i 3. Armie Pancerne na wschodzie nie podjęły w 1942 
roku żadnych większych działań ofensywnych ograni
czając się do obrony przed rosyjskimi próbami włamań 
w linię frontu.

Jak wiadomo Stalingradu Niemcom nie udało się zdo
być. 19 listopada 1942 roku rozpoczęła się ofensywa 
dwóch sowieckich frontów: Południowo-Zachodniego 
i Dońskiego. W ciągu 10 dni wojska rosyjskie przełama
ły obronę 3. i 4. Armii rumuńskich i wyszły na linię Do
nu i Cziru. W kotle stalingradzkim zamknięte zostały 6. 
Armia i część 4. Armii Pancernej. W dniu 12 grudnia 
rozpoczął się atak Grupy „Hoth”, który miał odblokować 
6. Armię. Grupa Hotha składała się z części 4. Armii 
Pancernej i rumuńskiej 4. Armii. W ich składzie znalaz
ły się między innymi 6., 17., 23. DPanc, 16. DZmot i Dy
wizja Zmotoryzowana Waffen SS „Wiking". Rosjanie 
ściągnęli jednak w ostatnim momencie na zagrożony od
cinek 2. Armię Gwardii i 7. Korpus Pancerny. W dniu 23 
grudnia, gdy dzieli go od okrążonych wojsk jedynie 40 
kilometrów, Hoth wydaje swoim oddziałom rozkaz prze
jścia do obrony. Oznacza to koniec 6. Armii.

W kotle stalingradzkim Niemcy stracili między innymi 
14., 16. i 24. Dywizje Pancerne, oraz 3., 29. i 60. Dy
wizje Zmotoryzowane.

Rok 1942 i początek 1943 zaowocował dalszym roz
wojem niemieckiego sprzętu pancernego. Ulepszony zo
stał czołg PzKpfw IV poprzez zamontowanie armaty 
o większej sile przebicia pancerza (7,5 cm KwK 40 L/43 
i 48}, powstały pierwsze czołgi PzKpfw VI „Tygrys", 
ulepszono działa szturmowe StuG 40 również przez za
montowanie dłuższej armaty. Nabiera tempa produkcja 
samobieżnej artylerii pancernej, a więc wspomnianych 
już Sturmgeshütz 40, haubic samobieżnych

Czołg PzKpfw III Ausf. J uzbrojony w dlugolufową armatę kalibru 50 
mm. The PzKpfw III Ausf. J tank armed with lung 50 mm gun |CAW|

„Wespe" i „Hummel". Na podwoziu czeskiego czołgu 
PzKpfw 38 (t) montowane jest ciężkie działo piechoty 
(15 cm s 1C 33).

W międzyczasie Panzerwaffe wzmocniła się o trzy no
we dywizje pancerne: 25. DPanc zorganizowaną we 
Francji, 26. DPanc powstałą z części 23. DPiech oraz 
27. DPanc utworzoną z części 22. DPanc. Formowanie 
27. DPanc nie zostało jednak nigdy ukończone. W chwi
li gdy znalazła się na froncie (luty 1943) posiadała tylko 
jeden batalion czołgów, jeden pułk grenadierów, trój- 
kompanijny batalion przeciwpancerny (tylko jedna kom
pania samobieżna), słaby dwudywizjonowy pułk artyle
rii, batalion łączności i dwukompanijny batalion sape
rów. Co oczywiste znacznie słabiej rozbudowane w niej 
były też służby. Dywizja ta została zresztą rozbita jesz
cze na początku 1943 roku i nigdy nie była już odtwo
rzona.

Rok 1943 zaczął się dla Niemców serią klęsk. Po ka
pitulacji pod Stalingradem we froncie powstała spora 
wyrwa i aby ją -załatać Wehrmacht musiał się wycofać 
spod Kaukazu. Wycofano się także z Rostowa. Trochę 
bardziej na północy II. Korpus Pancerny SS generała 
Haussera musiał oddać Charków. Mimo to Wehrmacht 
był jeszcze zdolny do zdecydowanych uderzeń. Feld
marszałek von Manstein dowodzący Grupą Armii „Połu
dnie" przygotował kontrofensywę w celu odbicia Char
kowa. Główne uderzenie wykonały 1. i 4. Armia Pancer
na. 1. Armia Pancerna generała von Mackensena miała 
przed ofensywą w swym składzie XXXX. KPanc z 7. 
DPanc i Dywizją Zmotoryzowaną Waffen SS „Wiking", 
III. KPanc z 3. i 19. DPanc i trzema dywizjami piechoty 
oraz XXX. Korpus Armijny z dwoma dywizjami piecho
ty. 4. Armia Pancerna generała Hotha była znacznie sil
niejsza i posiadała II. Korpus Pancerny SS z dywizjami SS 
„Leibstandarte SS Adolf Hitler", „Totenkopf" i „Reich", 
XXXXVIII. KPanc z 6. i 11. DPanc oraz LVII. KPanc z 17. 
DPanc i 15. DPiech. Natarcie Mansteina było dla Rosjan 
całkowitym zaskoczeniem. Już 16 marca II. korpus SS 
odzyskał Charków. Wojska sowieckiego Frontu Woro- 
neskiego i Południowo-Wschodniego poniosły ciężkie 
straty. Mimo to walki w pasie działań Grupy Armii „Po
łudnie" trwały aż do wiosny, kiedy to roztopy uniemoż
liwiły jakiekolwiek działania. Zachęcony tym sukcesem 
Hitler planował przejście do dalszych działań ofensyw-
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nych latem 1943 roku. Na konferencji w Monachium, 
w której uczestniczyli Hitler oraz wszyscy dowodzący 
grupami armii na wschodzie szef sztabu generalnego ge
nerał Zeitzler przedstawił plan dwustronnego okrążenia 
pozycji sowieckich znajdujących się w tak zwanym Łu
ku Kurskim. Plan miał na celu zamknięcie w okrążeniu 
a następnie zniszczenie jak największej ilości dywizji, 
przez co siła ofensywna Armii Czerwonej została by po
ważnie osłabiona, a w konsekwencji umożliwiłoby to 
kontynuowanie ofensywy w głąb ZSRS. Plan ten był bar
dzo dobry i prosty, lecz niestety ...zbyt prosty. Układ linii 
frontu aż prosił się o taki właśnie plan uderzenia ze stro
ny Niemców i nawet największy dyletant w dziedzinie 
strategii zdałby sobie sprawę na jakich kierunkach może 
rozpocząć się atak. Poza tym w sztabie niemieckim dzia
łał najprawdopodobniej dość wysoko postawiony 
szpieg, który informował Stalina o wszystkich planach 
Niemców na tym odcinku.

Już podczas wspomnianej konferencji w Monachium 
generał Model przedstawił wyniki rozpoznania lotnicze
go rejonu Łuku Kurskiego, które to jednoznacznie wska
zywało na prowadzenie przez Rosjan intensywnych prac 
fortyfikacyjnych w tym rejonie. Mimo wszystko, wbrew 
zdrowemu rozsądkowi, zwyciężyła koncepcja Zeitzlera. 
Natarcie miało się odbyć „ze względów politycznych". 
Hitlerowi było potrzebne natychmiastowe wielkie zwy
cięstwo i miał on nadzieję, że będzie nim bitwa w Łuku 
Kurskim. Nie posłuchał on przestróg feldmarszałka von 
Mansteina ani generała Cuderiana, którzy twierdzili że 
natarcie miałoby szanse powodzenia w kwietniu 1943 
roku nie zaś późnym latem. Guderian dodatkowo oba
wiał się wykrwawienia dopiero co, nie w pełni przecież, 
uzupełnionych dywizji pancernych, zaś natarcie dywiz
jami pancernymi przez umocnione tereny musiało do te
go doprowadzić. Jak już wspomniano Hitler nie chciał 
czekać na posunięcia Armii Czerwonej, zaś jego wyob
raźnię dodatkowo pobudzał nowy sprzęt pancerny to 
znaczy czołgi PzKpfw V „Panther" i PzKpfw VI „Tyg
rys". Nie przeszkadzało mu wcale, że pierwsze „Pante
ry" zjechały dopiero z taśm produkcyjnych i w warun
kach frontowych nie były sprawdzone.

Trzeba tu jeszcze dodać, że od momentu zatrzymania 
ofensywy niemieckiej zimą 1941 roku i klęsk z przełomu 
1942 i 1943 roku Hitler stracił zaufanie do swoich ge
nerałów i starał się sam planować wszystkie operacje. 
Więcej szczęścia mieli w tej kwestii Rosjanie, gdyż po 
wielkich wpadkach Armii Czerwonej Stalin doszedł do 
wniosku iż geniuszem tyktycznym nie jest i wtrącał się 
do dowodzenia rzadziej. Mimo to każde takie wtrącenie 
się i próby osiągnięcia „celów politycznych" na drodze 
militarnej przez Stalina i Hitlera, zawsze kosztowały ich 
armie setki tysięcy ofiar.

Tak więc decyzja o natarciu pod Kurskiem zapadła. 
Główne uderzenia wykonać miała 9. Armia generała 
Modela z Grupy Armii „Środek", oraz 4. Armia Pancer
na i Grupa „Kempf" z Grupy Armii „Południe". 9. Armia 
składała się z XXXXI. Korpusu z 18. DPanc i dwoma dy
wizjami piechoty, XXXXVII. KPanc z 2., 6., 9. i 12. Dy
wizjami Pancernymi oraz z XX., XXIII. i XXXXVI. KAz je

denastoma dywizjami piechoty. 4. Armia Pancerna gene
rała Hotha miała w swym składzie XXXXVIII. KPanc 
z 3. i 11. DPanc, Dywizję Grenadierów Pancernych 
„Crossdeutschland" (taka nazwa obowiązywała dywizje 
zmotoryzowane od maja 1943 roku) i 167. DPiech. 
W LII. KA tej armii były trzy dywizje piechoty a w II. 
KPanc SS znalazły się Dywizje Grenadierów Pancernych 
SS „Leibstandarte SS Adolf Hitler", „Das Reich" i „Toten- 
kopf". Należy tu zaznczyć, że Dywizja Grenadierów 
Pancernych „Grossdeutschland" mimo swojej nazwy by
ła wtedy największą dywizją pancerną III Rzeszy, zaś dy
wizje SS były w istocie dywizjami pancernymi nie zaś 
dywizjami grenadierów pancernych. Grupa „Kempf" 
wykonywała uderzenie pomocnicze osłaniając prawe 
skrzydło 4. APanc i w tym celu miała w III. KPanc trzy 
dywizje pancerne: 3., 7. i 19.

• Mimo wysiłków przemysłu niemieckiego dywizje pan
cerne nie zostały uzupełnione do pełnych etatów. Przed 
ofensywą pod Kurskiem stan czołgów we wszystkich 
dywizjach pancernych był znacznie niższy od przewidy
wanego w etatach. Najlepiej wyglądała pod tym wzglę
dem DGrenPanc „Crossdeutschland", która posiadała 
163 czołgi i 35 dział szturmowych. Trochę mniej czoł
gów miały dywizje SS. W pozostałych dywizjach 
pancernych Wehrmachtu było dużo gorzej - od 61 (23. 
DPanc) do 98(11. DPanc) czołgów.

Bitwa na Łuku Kurskim zakończyła się wykrwawie
niem Panzerwaffe. Niemcom już nigdy nie udało 
się uzupełnić wszystkich dywizji pancernych do tak wy
sokich stanów. Hitler przegrał na własne życzenie. Ros
janie doskonale wiedzieli, z których kierunków nastąpią 
ataki i nie rzadko uprzedzali je nawałą artyleryjską. Jak 
inaczej wytłumaczyć nasycenie artylerią sięgające 1000 
luf na kilometr frontu na kierunkach ataku niemieckich 
oddziałów. W Operacji Berlińskiej ten współczynnik 
sięgnął „zaledwie" 300 luf na kilometr frontu, a wtedy to 
przecież Rosjanie dyktowali warunki gdzie i kiedy ude
rzą.

Mimo tak skrajnie niekorzystnych okoliczności natar
cia oddziały Panzerwaffe przełamały większość umoc
nień, zaś bitwy pancerne, które Sowieci byli zmuszeni 
im wydać (na przykład pod Prochorowką) były już ostat
nią deską ratunku dla załamującej się obrony. Z bitwy tej 
obie strony wyciągnęły wiele wniosków. Niemcy do
wiedzieli się że mają mocno niedopracowany typ nowe
go czołgu („Pantera"), zaś Sowieci poznali wszystkie no
we atuty Niemców i sami zaczęli pracować nad ulepsze
niem własnych czołgów i broni przeciwpancernej.

W międzyczasie, to znaczy 10 lipca alianci wylądo
wali na Sycylii. Opór na wyspie stawiła im Dywizja Spa- 
dochronowo-Pancerna „Hermann Cöring" (termin „spa
dochronowa" nie oznaczał bynajmniej, iż przystosowa
na ona była do zrzutów na spadochronach, a jedynie jej 
przynależność do Luftwaffe) i 15. Dywizja Grenadierów 
Pancernych . Było to wyjątkowe marnotrastwo związ
ków szybkich ze strony Hitlera, albowiem Sycylia jest te
renem wprost stworzonym do długotrwałej obrony i nie
wygodnym do użycia czołgów i obie te jednostki szyb
kie mogły były być z powodzeniem zastąpione przez
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zwykłe dywizje piechoty, zaś same bardzo przydałyby 
się na coraz bardziej kulejącym froncie wschodnim. 
Na tym jednak nie koniec, gdyż już 15 sierpnia 1943 ro
ku zostało odtworzone dowództwo 10. Armii, które ob
jął generał von Vietinghoff (dawna 10. Armia została roz
wiązana zaraz po Kampanii Wrześniowej). We wrześniu 
podlegał jej LXXVI. KA z 16. i 26. DPanc, dywizją „Her
mann Goring", 15. i 29. Dywizjami Grenadierów Pan
cernych i 1. Dywizją Spadochronową. Poza tym w od
wodzie tej armii pozostawały: 3. i 90. DGrenPanc, Bry
gada GrenPanc SS „Reichsführer SS" i 2. Dywizja Spado
chronowa. W ten sposób marnowały się jako zwykła 
piechota 3 dywizje pancerne i 4 dywizje grenadierów 
pancernych, i to na dodatek na froncie o zupełnie pod
rzędnym znaczeniu.

Znacznie wcześniej bo 28 lutego Hitler mianował ge
nerała Heinza Guderiąna na stanowisko Generalnego In
spektora Wojsk Pancernych. Guderian odpowiadał bez
pośrednio przed Hitlerem za stan niemieckich wojsk 
pancernych. W pojęciu „wojska pancerne" nie mieściły 
się jednak jednostki dział szturmowych, które podlegały 
dowództwu artylerii. Generalny inspektor odpowiedzial
ny był ponadto za formowanie nowych jednostek pan
cernych i produkcję sprzętu pancernego. W raporcie któ
ry przedłożył on Hitlerowi podkreślał konieczność po
wrotu do dywizji pancernych liczących po około 400 
czołgów. Posiadanie mniejszej ilości dywizji, ale za to 
silniejszych pozwoliłoby zaoszczędzić pokaźną ilość 
środków transportowych i ludzi. W raporcie tym znalaz
ły się też uwagi dotyczące potrzeby produkcji nowych 
typów sprzętu, jak na przykład: samobieżnych dział 
przeciwpancernych, samochodów pancernych o silniej
szym uzbrojeniu niż dotychczasowe Sd Kfz 222 i 231. 
Istotnym postulatem był też pomysł podporządkowania 
artylerii szturmowej inspektoratowi wojsk pancernych. 
Przeciwni temu byli jednak dowódcy artylerii, a koron
nym ich argumentem było to że brygady dział szturmo

wych to jedyne oddziały artylerii w których artylerzyści 
mogą się dosłużyć Krzyża Rycerskiego! Efekt tego był ta
ki, że jednostki piechoty nadal były pozbawione samo
bieżnych dział przeciwpancernych.

We wrześniu 1943 roku powstaje nowa dywizja pan
cerna: DPanc „Norwegen" i jak sama nazwa wskazuje 
utworzona została właśnie w okupowanej Norwegii. 
Skład jej był zupełnie improwizowany. Dowództwo dy
wizji zostało utworzone z części sztabu LXX. Korpusu 
Armijnego. Batalion pancerny pochodził z dyspozycji 
Armii „Norwegia" i miał kompanię sztabową z 5 czołga
mi PzKpfw III (50 mm) i 4 PzKpfw III (75 mm), pięć 
kompanii czołgów z 5 PzKpfw III (50 mm) i 8 PzKpfw III 
(75 mm) oraz jedną kompanię dział szturmowych z 10 
Sturmgeschiitzami III. Dodatkowe wyposażenie pancer
ne stanowił pociąg pancerny ze zdobycznym francuskim 
czołgiem Somua S35 (PzKpfw 35-S 739 (f)). Sam pociąg 
uzbrojony był w 12 rkaemów, 2 cekaemy, 2 lekkie i dwa 
średnie moździerze, 37 mm armatę ppanc, armatę plot 
88 mm oraz jedną poczwórną i jedną pojedynczą 20 
mm. Sity piechoty w DPanc „Norwegen" reprezentowa
ły dwa bataliony. Jeden batalion częściowo zmotoryzo
wany pochodził z Armii „Norwegia", zaś drugi zwykły 
batalion piechoty z 295. DPiech. Do tego dochodziły 
2 kompanie saperów (w tym jedna szkolna) i bateria sta
rych haubic 105 mm (leFH 76).

Był to jak widać związek nie nadający się do użytku 
w warunkach bojowych, ale za to świetnie się nadawał 
do szkolenia kadr dla innych dywizji pancernych. 
W czerwcu 1944 roku dywizja ta została rozwiązana 
a żołnierze z niej pochodzący zostali wcieleni do 25. 
Dywizji Pancernej.

W związku z dostarczaniem przez przemysł III Rze
szy dużej ilości sprzętu pancernego nowego typu oraz 
na podstawie dotychczasowych doświadczeń wojen
nych Guderian opracował etat dywizji pancernej wzór 
1943.

Czołgi PzKpfw III Ausf. J z 16. DPanc, front wschodni, lato 1942 roku. PzKpfw 111 Aus/. J tanks of the 16. Panzer Division. Russia. Rastern Pronl, Summer 
1942 ICAWJ
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Dywizja Pancerna - 1943
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Dowódca 7. DPanc i DGrenPanc „Giossdeutcliland” gen. H. von Manteuffel. CO oj the 7. Panzer Division and Panzer Grenadiere Division 
„Grossdeutschland" general H. von Manteuffel |CAW|

W etacie tym widać spore zmiany w stosunku do roku 
1942. Ostatecznie zrezygnowano z trzeciego batalionu 
pancernego. Pozostał pułk pancerny z dwoma bataliona
mi. Jeden z batalionów miał być wyposażony w czołgi 
PzKpfw IV a drugi w PzKpfw V „Panther". Każda z kom
panii miała liczyć po 22 wozy, choć jako tymczasowe 
wyposażenie przewidywano 17 pojazdów. Kompania 
sztabowa batalionu liczyła 3 czołgi dowodzenia. Cza
sem włączano do niej kompanię czołgów - miotaczy og
nia na podwoziu PzKpfw III. Przed bitwą pod Kurskiem 
po dwie takie kompanie otrzymały 6. i 11. DPanc 
i DCPanc „Crossdeutschland". Formalnie zmniejszono 
stan czołgów w dywizji do 182 czołgów a faktycznie do 
142. W rzeczywistości jednak kompanie czołgów nie 
miewały więcej niż 14 pojazdów.

Pozostawiono dwa pułki grenadierów pancernych 
a jeden z batalionów grenadierów już oficjalnie przesa
dzono na transportery opancerzone. Pozostałe trzy bata
liony były tylko zmotoryzowane. Jako wsparcie pułku 
przydzielone zostały samobieżne ciężkie działa piecho
ty 15 cm s IG 33 na podwoziu czołgu czeskiego PzKpfw 
38 (t) „Grille". Przewidywane było warunkowo, o ile 
byłby odpowiedni sprzęt, przydzielenie do każdego puł
ku grenadierów samobieżnej kompanii przeciwlotniczej 
z 12 armatami plot, każda. Kompanie ciężkie we wszys
tkich batalionach otrzymały ciężkie moździerze 120 
mm, wycofanp zaś granatniki 50 mm.

Dużemu wzmocnieniu uległ batalion rozpoznawczy 
także posiadający transportery i samochody pancerne. 
Oddział ten był uzbrojony dosłownie „po zęby", zwłasz
cza w broń maszynową, której było w nim więcej niż 
w trzech batalionach dywizji piechoty. Składał się on te
raz z dwóch kompanii i plutonu samochodów pancer
nych oraz dwóch kompanii na transporterach opance
rzonych i kompanii motocyklowej. Warto tu zaznaczyć

że na froncie wschodnim samochody pancerne w bata
lionie rozpoznawczym chętnie były zastępowane trans
porterami opancerzonymi, które miały dużo większą 
zdolność pokonywania terenu niż samochody pancerne 
nawet z napędem 4x4.

Kolejną zmianą na plus było dodanie silnego dywizjo
nu artylerii przeciwlotniczej, ciągle niestety tylko zmoto
ryzowanego. Pułk artylerii otrzymał za to sprzęt samo
bieżny, czyli ciężkie haubice „Hummel" na podwoziu 
PzKpfw IV/III i lekkie „Wespe" na podwoziu PzKpfw II. 
Ponadto do każdej baterii haubic samobieżnych były 
przydzielane czołgi obserwatorów artylerii (Art - Panzer 
beobachtungswagen PzKpfw III) w ilości 2 wozów na 
baterię (razem 6 wozów w dywizjonie).

Transportery opancerzone otrzymał też cały batalion 
łączności. Także saperzy otrzymali specjalistyczne trans
portery opancerzone do jednej ze swoich kompanii, 
w tym 6 pojazdów SdKfz 251/16 z miotaczami ognia.

Dywizjony przeciwpancerne według nowego etatu 
powinny były mieć armaty samobieżne, lecz w praktyce 
występowały tylko pojedyncze kompanie uzbrojone 
w „Märdery", a pozostałe działa były holowane.

Etat dywizji pancernej wzór 1943 obowiązywał do 
dnia 3 sierpnia 1944 i przewidywał dla jednostki tego ty
pu: 16 932 żołnierzy, 71-91 czołgów PzKpfw IV, 71,-91 
czołgów PzKpfw V, około 300 transporterów opancerzo
nych i samochodów pancernych, 924 rkm, 64 ckm, 36 
moździerzy 80 mm, 12 moździerzy 120 mm, 6 dział pie
choty 75 mm, 12 samobieżnych ciężkich dział piechoty 
15 cm sIG 33 auf Selbstfahrlafette 38 (t), 3 rusznice 
ppanc 28 mm (samob.), 34 appanc 20 mm (samob.), 14 
appanc 37 mm (samob.), 21 appanc 75 mm (samob.), 21 
holowanych appanc 75 mm, 27 armat przeciwlotni
czych 20 mm, 2 poczwórnie sprzężone armaty przeciw
lotnicze 20 mm (samob.), do 24 samobieżnych armat
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przeciwlotniczych 20 mm, 8 armat przeciwlotniczych 
88 mm, 24 lekkie haubice 105 mm (w tym 12 samobież
nych), 14 ciężkich haubic 150 mm (w tym 6 samobież
nych), 4 ciężkie armaty 100 mm, 54 miotacze ognia (w 
tym 24 SdKfz 251/16).

Etat powyższy obowiązywał wszystkie ówcześnie ist
niejące dywizje pancerne z wyjątkiem: 1., 14., 16. i 24. 
DPanc. Spowodowane byto to tym, że 1. DPanc zawsze 
traktowana była w Wehrmachcie trochę priorytetowo. 
14., 16. i 24. DPanc, tak jak i dywizje zmotoryzowane, 
odtworzone po zniszczeniu w kotle stalingradzkim nosi
ły dumne miano „Stalingrad Division" i także miały nie
co większe etaty od pozostałych oddziałów tego typu. 
Różnice te polegały na tym, że sztab dywizji otrzymał 
kompanię ochrony z 4 ckmami, 10 rkmami, 2 moździe
rzami 80 mm, 2 działami piechoty 75 mm, 3 armatami 
ppanc 75 mm i 4 samobieżnymi armatami przeciwlotni
czymi 20 mm. W batalionie wyposażonym w transporte
ry ciężka kompania grenadierów pancernych miała 39 
rkmów, 3 lekkie działa piechoty, 3 holowane armaty 
ppanc 75 mm, 6 armat ppanc 75 mm na transporterach 
opancerzonych i 6 transporterów z miotaczami ognia. 
Poza tym w pułku artylerii był o jeden dywizjon lekkich 
haubic więcej, zaś w oddziale rozpoznawczym kompa
nię motocyklową zastąpiono kompanią grenadierów 
pancernych na transporterach opancerzonych.

Bardzo ciekawą organizację miała inna doborowa jed
nostka pancerna - Dywizja Spadochronowo-Pancerna 
„Hermann Göring". Była to dywizja utworzona przez 
dowództwo Luftwaffe z ochotniczego zaciągu z podleg
łych mu jednostek.

Dywizja ta była znacznie silniejsza od przeciętnej dy
wizji pancernej Wehrmachtu a nawet Waffen SS. Pułki 
grenadierów pancernych były w niej trzy a nie dwubata- 
lionowe. Kompanie ciężkie w każdym batalionie były 
dużo silniejsze niż w zwykłych dywizjach pancernych 
i posiadały 6 zamiast 4 ciężkich moździerzy i dodatko
wo 4 lekkie działa piechoty 75 mm. Jako wsparcie każ
dy pułk otrzymał kompanię złożoną z 13 samobieżnych 
armat przeciwpancernych („Marder"). W obydwu puł
kach istniały także kompanie ciężkich dział piechoty, 
z tym że w pierwszym pułku była to kompania samo
bieżna z sześcioma samobieżnymi działami piechoty 
150 mm („Grille"), a w drugim kompania z czterema 
holowanymi działami sIG 33. Nieco silniejszy był pułk 
pancerny, który składał się z trzech batalionów, z których 
dwa były standardowe, zaś trzeci posiadał dwie kompa
nie po 10 dział szturmowych i jedną z 12 holowanymi 
armatami przeciwpancernymi 75 mm. Oddział rozpoz
nawczy zamiast kompanii motocyklowej miał kompanię 
zmotoryzowaną, zaś kompanie samochodów pancer
nych były wyposażone wyłącznie w ciężkie samochody 
ośmiokołowe Sd Kfz 231 i 232.

Jako że cała artyleria przeciwlotnicza służąca do obro
ny Rzeszy podlegała Luftwaffe, nie było problemu z wy
gospodarowaniem pewnych nadwyżek dla tej dywizji 
i zamiast dywizjonu przydzielony jej został od razu cały 
pułk artylerii przeciwlotniczej ze 143 armatami przeciw
lotniczymi wszystkich kalibrów (w tym 80 samobież

nych). Dużo silniejszy był także pułk artylerii, w którym 
były cztery dywizjony zamiast trzech, a na dodatek dwa 
z nich były dywizjonami ciężkimi. W pułku tym znalazła 
się też bateria 9 wyrzutni rakiet 28 i 32 cm. Za wszyst
kimi tymi zmianami poszła także rozbudowa służb tyło
wych: transportu, parku remontowego, oddziału sanitar
nego i innych. Etatowo dywizja ta posiadała ponad 
20 000 żołnierzy, 1193 rkmy (!), 96 ckmów, 54 moź
dzierze 80 mm, 36 moździerzy 120 mm, 34 działa pie
choty 75 mm, 4 działa piechoty 150 mm holowane 
i 6 samobieżnych, 6 rusznic przeciwpancernych 28 mm, 
26 samobieżnych i 42 holowane armaty przeciwpancer
ne 75 mm, 24 miotacze ognia (w tym 12 SdKfz 251/16). 
W pułku artylerii było 12 lekkich haubic 105 mm, 16 
ciężkich haubic 150 mm, 8 ciężkich armat 100 mm 
i 9 wyrzutni rakietowych oraz haubice samobieżne: 12 
„Wespe" i 6 „Hummel". Uzbrojenie przeciwlotnicze dy
wizji to 42 samobieżne poczwórnie sprzężone działka 
20 mm, 8 samobieżnych 37 mm, 57 samobieżnych 20 
mm, 27 holowanych 20 mm i 36 ciężkich armat 88 mm. 
Sprzęt pancerny to 71 - 91 PzKpfw IV, 74 - 94 PzKpfw 
V, 14 PzKpfw III z miotaczami ognia, 20 Sturmgeshütz 
III, 270 transporterów opancerzonych i 30 samochodów 
pancernych SdKfz 231 i 232.

Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na nieprawdo
podobną wręcz ilość typów pojazdów bojowych znajdu
jących się w niemieckich wojskach pancernych. Każda 
dywizja używała dwóch typów czołgów (często różnych 
wersji), samobieżnych dział przeciwpancernych 
„Marder" i dział piechoty 150 mm na podwoziu czes
kich PzKpfw 38 (t) oraz haubic samobieżnych „Hum
mel" (podwozie PzKpfw III/IV) i „Wespe" (podwozie 
PzKpfw II). Do tego dochodziły po dwa typy transporte
rów opancerzonych i samochodów pancernych w kilku
nastu wersjach specjalistycznych i kilka typów ciąg
ników artyleryjskich. Zapewnienie obsługi technicznej 
takiej mozaiki pojazdów było w warunkach bojowych 
absolutnie niemożliwe. W tej sytuacji dochodziło do te
go, że nawet lekko uszkodzony sprzęt musiał być 
odsyłany w celu naprawy na tyły, nierzadko do Rzeszy 
z powodu braku części zamiennych.

Czołgi PzKpfw IV Ausf. H z DSpadPanc „Hermann Coring”, Włochy, 
wiosna 1944 roku. PzKpfw IV Ausf. H tanks of the Fallschirm-Panzer Divi
sion ,,Hermann Göring", Italy, Spring 1944 |CAW|
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Dywizja Spadochronowo-Pancerna „Hermann Coring" - 1944

32



33



Po bitwie pod Kurskiem niemieckie dywizje pancerne 
chwilowo przestały się liczyć. Rosjanie tymczasem od
zyskali Orzeł, zaś do połowy listopada wojska niemiec
kie zostały odrzucone za Dniepr, na linii którego plano
wano urządzić solidną obronę. Nic z tego jednak nie 
wyszło, gdyż Armia Czerwona z marszu przeprawiła się 
przez rzekę i uchwyciła kilka przyczółków. Trudno po
wiedzieć jak udaje się Rosjanom tego dokonać. Nie po
siadali oni bowiem w tym czasie żadnego nowoczesne
go sprzętu przeprawowego. Być może uczyniono to za 
pomocą dętek samochodowych, którymi ich wojska de
santowe posługiwały się już wcześniej, lecz sposób 
w zasadzie nie ma znaczenia. Fakt jest faktem. Niemcy 
stracili tę niezwykle ważną linię obrony. Już w połowie 
listopada Niemcy musieli oddać Kijów a front zbliżył się 
do Żytomierza.

Hitler zaczął się niecierpliwić i postanowił kontratako
wać. Znów wbrew podstawowym zasadom użycia broni 
pancernej nie dokonano należytej koncentracji wojsk 
przed atakiem. Efekt był taki, że uderzenie z rejonu 
Berdyczowa po ciężkich walkach zimowych w końcu 
utknęło, a w wigilię 1943 roku Rosjanie odrzucili wojs
ka niemieckie przez Berdyczów aż pod Winnicę.

Początek roku 1944 był dla Niemców w dalszym cią
gu niepomyślny. Prawie wszystkie dywizje pancerne 
zostały „wyciągnięte" ze składu korpusów i przeszły do 
dyspozycji dowódców poszczególnych armii, jako tak 
zwana „straż pożarna". Służyły one teraz do wykony
wania kontrataków na sowieckie jednostki pancerne 
i zmechanizowane, które przełamały się przez linię 
frontu. Hitler nie dał posłuchu radom Guderiana i nie 
zgodził się na wycofanie jednostek szybkich z linii fron
tu w celu ich uzupełnienia do pełnych stanów. W ten 
sposób dywizje szybkie wykrwawiały się coraz bardziej 
w bojach spotkaniowych z czołgami sowieckimi, za
miast być połączone w duże ugrupowania w celu wy
prowadzenia jakiegoś bardziej zdecydowanego uderze
nia.

Poszczególne dywizje jednak decydowały się na akcje 
ofensywne jak DGrenPanc „Grossdeutschland", która 
przeprowadziła bardzo skuteczny kontratak pod TarguI 
Frumos na granicy rumuńskiej, niszcząc kilkaset czoł
gów sowieckich. Dywizja ta jednak, jak już wcześniej 
wspomniano, miała wyjątkowo rozbudowany skład 
i przez to największe możliwości bojowe ze wszystkich 
niemieckich dywizji pancernych. Wszystkie takie akcje 
przysparzały wojskom sowieckim poważnych strat, lecz 
ponieważ nie stały za nimi żadne większe koncepcje 
ofensywne, straty te nie były trudne do wyrównania dla 
ciągle potężniejącego przemysłu ZSRS.

Po kolejnych ofensywach Sowietów front ustabilizo
wał się latem 1944 roku. Na południowym i środkowym 
odcinku Niemcy zostali już wyparci z Rosji. Tylko na 
północy udało im się utrzymać front na rzece Narwa. Si
ły Wehrmachtu były mocno wyczerpane walkami 
z przeważającymi siłami Armii Czerwonej trwającymi 
od stycznia 1944. Odwodów praktycznie nie było, 
a wszystkie wolne jednostki wysłano do Francji do obro
ny Wału Atlantyckiego.

Walki pancerne na Ukrainie, lato 1943 roku. Armoured battles, Ukraine, 
Summer 1943 |CAW|

Aljanci wylądowali we Francji 6 czerwca 1944 roku. 
Siły niemieckie na tym obszarze składały się z: Grupy 
Armii „B" z 7. i 15. Armią i LXXXVIII. Samodzielnym 
Korpusem. Tą grupą armii dowodził marszałek Rommel. 
Dodatkowo miał on do własnej dyspozycji 2., 21. i 116. 
Dywizje Pancerne. Grupa Armii „G" obejmująca 1. i 19. 
Armię rozmieszczona była na południu Francji i podle
gała generałowi Blaskowitzowi. Miała ona w swym skła
dzie 9., 11. DPanc oraz 2. DPanc SS „Das Reich". Całoś
cią, czyli zachodnim teatrem działań, dowodził stary fa
chowiec - feldmarszałek v. Rundstedt. Miał on do dyspo
zycji DPanc „Lehr", 1. DPanc SS „LSSAH" i 12. DPanc 
SS „Hitlerjugend" oraz 17. DGrenPanc SS „Götz von 
Berlichingen". Faktycznie jednak Rundstedt nie mógł 
dysponować tymi czterema dywizjami bez zgody Hitle
ra. Nawiasem mówiąc już nie długo cieszył się on swo
ją funkcją, gdyż został z niej zdjęty 29 czerwca po roz
mowie z marszałkiem Keitlem, któremu na pytanie: „Co 
mamy teraz robić ?" - odpowiedział: „Zawrzyjcie pokój, 
zgrajo idiotów".

Dodatkowo we Francji istniała Panzer Gruppe West 
(zachodnia grupa pancerna) dowodzona przez generała 
v. Schweppenburga. Było to samo dowództwo, chwilo
wo bez podporządkowanych dywizji, które miało posłu
żyć do zorganizowania zmasowanego przeciwnatarcia 
pancernego.

Co do rozlokowania dywizji szybkich w dniu „D" to 
istniało kilka koncepcji. Rommel, którego koncepcja 
zwyciężyła, postulował ustawienie dywizji pancernych 
jak najbliżej brzegu, aby z miejsca można było ze
pchnąć lądujących aliantów do morza. Zdawał on sobie 
sprawę z przewagi lotnictwa sprzymierzonych i bał się, 
że oddziały pancerne zostaną poważnie poturbowane 
zanim w ogóle zbliżą się do wybrzeża. Druga koncepcja 
zakładała cofnięcie wszystkich jednostek szybkich w re
jon na północ od Paryża. Stamtąd mogłyby się one po
ruszać wcześniej zaplanowanymi trasami w kierunku 
gdzie nastąpiłoby lądowanie. Marsz tych oddziałów, co 
oczywiste, musiałby się odbywać nocą. Ta druga kon
cepcja wydaje się być znacznie lepsza, bowiem uniknię
to by wyniszczenia oddziałów pancernych, które na wy
brzeżu musiały walczyć jak zwykła piechota pod og
niem artylerii okrętowej i bezustannych ataków lotnict-
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wa. Poza tym na skutek rozmieszczenia dywizji pancer
nych niemal na plażach nie mogło być mowy o szybkim 
ich przerzucaniu na zagrożone odcinki i jakimkolwiek 
skupieniu wysiłków. W tej sytuacji utworzenie dowódz
twa Panzer Gruppe West świadczyć może o wyjątko
wym optymizmie naczelnego dowództwa Wehrmachtu. 
Najwyraźniej miało ono nadzieję, że nawet jeśli oddzia
ły pancerne nie zdołają zatrzymać aliantów na plaży to 
zdołają się wycofać i zachowają jeszcze tyle sił, że da 
się je wykorzystać do potężnego natarcia pancernego.

Co do jakości zgromadzonych we Francji jednostek 
pancernych to przedstawiały one grubo ponadprzeciętną 
wartość. Połowę z nich stanowiły dywizje SS o dużo bar
dziej rozbudowanych etatach niż dywizje Wehrmachtu. 
Znajdowała się tu też 21. DPanc odtworzona po kapitu
lacji w Afryce, 9. DPanc po stratach na froncie wschod
nim w zasadzie także odbudowana od podstaw (przez 
połączenie jej resztek ze 155. Rezerwową Dywizją Pan
cerną) i 2. DPanc także uzupełniona po ciężkich stratach 
na wschodzie. Nowymi jednostkami były tu 116. DPanc 
utworzona z resztek 16. DCrenPanc i 179. RezDPanc 
oraz DPanc „Lehr" powstała w maju 1944 roku. Wszys
tkie dywizje pancerne Wehrmachtu przedstawiały sobą 
zwykłą dla tych jednostek siłę bojową, oprócz Dywizji 
Pancernej „Lehr". O dywizji tej pisze się często jako 
o dywizji szkolnej. Nie jest to prawdą. Jej nazwa nie po
chodzi od niemieckiego lehren (uczyć), ale od Lehr 
(wzór, model).

Dywizja ta miała więc „wzorcowy" skład, nieosiągal
ny niestety dla żadnej innej dywizji pancernej III Rzeszy. 
Wszystkie cztery bataliony w obydwu pułkach grenadie
rów pancernych wyposażone były w transportery opan
cerzone. Także kompanie saperów, stanowiące wsparcie 
tych pułków miały, transportery. W oddziale rozpoznaw
czym była jedna kompania samochodów pancernych 
więcej, a w batalionie saperów transportery miały dwie,

a nie tylko jedna kompania saperów. Pozostałe jednostki 
były standardowe, jeśli nie liczyć wyposażenia dywizjo
nu ciężkich haubic w sowieckie, zdobyczne armato- 
haubice 152 mm.

Mimo iż w Normandii i jej okolicach było tak dużo 
związków pancernych, nie oznaczało to, że wszystkich 
ich można było użyć już w pierwszych dniach inwazji. 
Dwa tygodnie po rozpoczęciu lądowania przez aliantów 
116. DPanc nadal stała w okolicy Dieppe a dywizje na
leżące do CrA „G" nadal znajdowały się na południu 
Francji. Dopiero po kilku dniach wkroczyła do walki 1. 
DPanc SS „LSSAH" i 2. DPanc. Przerzucone ze wscho
du, gdzie tak świetnie się spisały odblokowując kocioł 
w rejonie Kamieńca Podolskiego, 9. i 10. DPanc SS „Ho
henstaufen" i „Fründsberg" zostały wraz z innymi od
działami użyte do czołowych kontrataków pod ogniem 
alianckich okrętów liniowych oraz zmasowanych nalo
tów i straciły większość swej siły bojowej. Dywizje pan
cerne zostały wkrótce kompletnie rozdrobnione na po
szczególne pułki i bataliony. Takie drobne oddziały były 
rzucane do walki we wszystkich kierunkach w celu „ła
tania dziur". 1 lipca na zdobyte przyczółki uderzają 1., 
2., 9. i 10. DPanc SS. Atak był jednak kompletnie nie 
skoordynowany, przez co został odparty. Ciągłe kontr
ataki Niemców spowoalniły wprawdzie znacznie ruch 
wojsk alianckich, lecz na straty jakie przy tym poniosły 
nie stać już było niemieckich wojsk pancernych.

W dniu 22 czerwca ruszyła na wschodzie naj
większa z dotychczasowych ofensywa wojsk sowieckich 
- „Bagration". Niemieckie związki pancerne nie były 
w tym czasie najlepiej wyposażone. Przykładowo 
8 czerwca 1944 Grupa Armii „Północna Ukraina" mają
ca w swym składzie między innymi dziewięć dywizji 
pancernych i dwie dywizje grenadierów pancernych 
dysponowała 336 czołgami PzKpfw IV i 290 PzKpfw V. 
Zgodnie z etatem wszystkie te dywizje pancerne powin-

Czołg PzKpfw V „Panther” Ausf. Dz2. DPanc, Normandia, czerwiec 1944 roku. PzKpJw V „Panther" tank uf the 2. Panzer Division, Normandy, June 1944 
(Tank Museumj
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ny były posiadać co najmniej 1200 czołgów PzKpfw IV 
i V. Sytuację ratowały działa pancerne, których było 
w GA „Północna Ukraina" 550 (we wszystkich dywiz- 
jiach jak i w brygadach dział szturmowych) i czołgi 
PzKpfw VI „Tiger" (z batalionów czołgów ciężkich), któ
rych było aż 204 sztuki. Należy tu zaznaczyć iż była to 
ówcześnie najlepiej wyposażona w dywizje pancerne 
grupa armii, gdyż spodziewano się, że to właśnie na nią 
wyjdzie główne uderzenie Armii Czerwonej i do ostat
niej chwili ogołacano ze związków szybkich wszystkie 
pozostałe grupy armii na wschodzie przekazując je właś
nie do GA „Północna Ukraina" feldmarszałka Modela. 
Siły Rosjan na tym odcinku, czyli 1. Front Białoruski i 1. 
Front Ukraiński szacowano na 2500 czołgów i dział pan
cernych oraz rezerwę z 4. Frontu Ukraińskiego na dal
szych 600 czołgów. Tym razem rozpoznanie wywiadu 
niemieckiego było błędne. Główne uderzenie zaskoczy
ło Grupę Armii „Środek", która w tym czasie posiadała 
tylko jedną dywizję pancerną (20. DPanc) i trzy dywizje 
grenadierów pancernych {„Feldherrnhalle", 18. i 25. 
DGPanc). Skutki tego były katastrofalne. Do połowy lip- 
ca 1944 roku sama Grupa Armii „Środek" straciła 30 dy
wizji piechoty i wszystkie wymienione wyżej dywizje 
szybkie! Gdy tylko udało się jako tako zahamować Ros
jan w centrum dzięki przerzucaniu dywizji z GA „Pół
nocna Ukraina", uderzenie Sowietów ruszyło także i na 
tym odcinku. Do tego czasu jednak w składzie tej grupy 
armii pozostały już tylko trzy dywizje pancerne i jedna 
grenadierów pancernych. Reszta wojsk szybkich była za
angażowana w GA „Środek". Wkrótce i ta grupa armii 
straciła 9 dywizji piechoty. Potem było równie fatalnie. 
W dniu 10 października 1944 wojska Grupy Armii „Pół

noc" zostały odcięte od reszty wojsk niemieckich i za
blokowane w Kurlandii. Rozpoczęta 20 sierpnia ofensy
wa Sowietów na GA „Południowa Ukraina" doprowadzi
ła do kolejnej klęski Wehrmachtu. W kotle jasso-Kiszy- 
niowskim po raz drugi w trakcie tej wojny zniszczone 
zostało dowództwo 6. Armii. Drugą wielką klęskę w tej 
wojnie poniosły także wchodzące w skład tej grupy ar
mii wojska rumuńskie, co doprowadziło 23 sierpnia do 
wybuchu zbrojnego powstania w Bukareszcie, a 25 sier
pnia Rumunia znalazła się w stanie wojny z III Rzeszą.

Wobec takiego rozwoju sytuacji na wschodzie, do
wódca frontu zachodniego V. Kluge mógł tylko pomarzyć 
o przysłaniu do Francji jakichś większych posiłków. 
W sierpniu przydział nowo wyprodukowanego sprzętu 
pancernego na front zachodni był rekordowo niski i wy
nosił zaledwie 116 wozów! Frontowi wschodniemu 
w tym czasie przekazano 1245 czołgów i dział pan
cernych. Na pociechę Niemcom pozostaje to, że alianci 
zachodni nie byli ich zbyt uważnymi uczniami i mimo 
zorganizowania brytyjskich i amerykańskich dywizji 
pancernych na wzór dywizji niemieckich z lat 
1941/1942, nie potrafili ich użyć z rozmachem choćby 
przybliżonym do niemieckiego, nie mówiąc o sowiec
kim. Tylko raz w ciągu całej wojny w Europie przyszło 
aliantom zachodnim (a konkretnie Montgomeremu) 
utworzyć korpus pancerny. Korpus ten składał się z 7., 
11. i Dywizji Pancernej Gwardii i został użyty w dokład
nie taki sposób, w jaki w żadnym wypadku nie należy 
używać korpusów pancernych, a mianowicie do przeła
mywania silnej obrony 1. i 12. DPanc SS pod Caen. 
Operacja ta znana jest pod nazwą „Goodwood". Mimo 
nalotu wykonanego przez 2000 samolotów alianckich

Transportery Sd Kfz 250 i 251 oraz czołg PzKpfw IV Ausf. II z DGrenPane „Grossdeutschland”, front wschodni, 1944 rok. A group of the Sd Kfz 250 
and Sd Kfz 251 APC and PzKpfw IV Ausf H tank of the Panzer Grenadiere Division „Grossdeutschland", Eastern Front, 1944 |CAW|
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Czołgi PzKpfw IV Ausf. H/J, jednostka nieustalona, front wschodni, 1944 rok. PzKpfw IVAusf. H/J tanks, unit unidentified, Eastern Front, 1944 |CAW|

i dodatkowego wsparcia artyleryjskiego z trzech okrętów 
liniowych Brytyjczycy posunęli się o 11 kilometrów tra
cąc 500 czołgów (czyli 36% wszystkich posiadanych 
w Normandii) i 4000 żołnierzy. Kilka dni później kontr
atak przeprowadzony przez Niemców odrzucił aliantów 
na pozycje wyjściowe.

Do 7 sierpnia udało się Niemcom pozbierać swoje dy
wizje pancerne we Francji pod jednym dowództwem ge
nerała Eberbacha. W nowo utworzonej Grupie Pancer
nej Eberbacha znalazły się: 2. DPanc, 1. i 2. DPanc SS, 
grupy bojowe DPanc „Lehr" i 17. DGrenPanc SS. Wyglą
dało to wszystko bardzo groźnie, lecz na skutek bezsen
sownie prowadzonych, wyniszczających walk obron
nych, we wszystkich tych dywizjach znajdowało się 
wówczas zaledwie około 200 czołgów. Niemcy podjęli 
natarcie i osiągnęli zaskoczenie, lecz z dwustoma czoł
gami nie mieli szans na znaczący sukces. Amerykańska 
30. DPiech przyhamowała natarcie grupy pancernej, zaś 
do jej ostatecznego odparcia skierowanych zostało pięć 
dywizji piechoty i dwie dywizje pancerne. Masowo wy
korzystane zostały samoloty. Po raz pierwszy w historii 
natarcie czołgów zostało zatrzymane samym tylko lot
nictwem. Odparcie tego ataku nie było samo w sobie 
jeszcze dla niemieckich związków pancernych tak tra
giczne, jak to że generał v. Kluge nie ośmielił się wyco
fać tych oddziałów wbrew woli Hitlera. W ten sposób 
alianci mogli dokonać okrążenia Crupy Eberbacha. Na 
szczęście dla Niemców ten kocioł, na skutek tarć perso
nalnych w dowództwach brytyjskim i amerykańskim, zo
stał zamknięty dość późno. Udało się w tej sytuacji wy
prowadzić z niego jeszcze kilkadziesiąt tysięcy żołnie
rzy, ale w większości już bez ciężkiego sprzętu. Po tej

przegranej na froncie zachodnim odbywał się już tylko 
pościg za cofającymi się Niemcami aż do granicy fran- 
cusko-niemieckiej.

Tymczasem na wschodzie Armia Czerwona docho
dziła już do linii Wisły. 1 sierpnia rozpoczęła się bitwa 
pancerna na przedpolach Warszawy. W kontrataku na 
sowiecką 2. Armię Pancerną wzięły udział IV. Korpus 
Pancerny SS z- 3. i 5. DPanc SS i XXXXVI. KPanc 
z DSpad-Panc „Hermann Coring" i 19. DPanc. Wszyst
kie te dywizje zostały przed bitwą uzupełnione. Obie 
dywizje SS od pewnego czasu nie brały udziału w wal
kach, znajdując się w odwodzie, 19. Dywizję Pancerną 
uzupełniono w Holandii, zaś dywizję „Hermann 
Goring" odświeżono po drodze z frontu włoskiego. 
Trwające przez tydzień walki prowadzone w rejonie 
Wołomin - Stanisławów kosztowały sowiecką 2. Armię 
Pancerną 295 czołgów. Historycy piszący o wyżej wy
mienionych jednostkach niemieckich kilka lat temu 
twierdzili jakoby zostały one uzupełnione w stu procen
tach. Można w to jednak wątpić. Ci którzy pisali wów
czas o tej bitwie czynili to mając na celu udowodnienie 
tezy, iż radzieckie wojska dostały takie baty pod Warsza
wą, że nie były w stanie przyjść z pomocą Powstaniu 
Warszawskiemu. Jak już dziś wiemy było to nieprawdą. 
Poza tym należy sądzić, że gdyby łącznie te cztery 
niemieckie dywizje pancerne miały przysługujące im 
etatowo ponad 800 czołgów, to z pewnością Rosjanie 
mieliby duże problemy z utrzymaniem linii Wisły.

W wyniku doznanych strat w sprzęcie pancernym 
3 sierpnia 1944 roku Generalny Inspektorat Wojsk Pan
cernych wprowadził nowy etat dywizji pancernej wzór 
1944.
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Jak widać etat ten nie wprowadził żadnych rewolucyj
nych zmian w stosunku do wersji z 1943 roku. Do bata
lionu grenadierów pancernych miały zostać wprowa
dzone nowe typy transporterów opancerzonych z dział
kami przeciwlotniczymi 20 mm (Sd Kfz 251/21). Naj
ważniejszy element uderzeniowy, czyli batalion pancer
ny miał pozostać bez zmian. W dywizjonie przeciwpan
cernym znalazły się dwie kompanie dział szturmowych 
StuC 40 lub niszczycieli czołgów Panzerjäger IV. Etat 
przewidywał dla każdej kompanii po 14 wozów, lecz 
tymczasowo miano je wyposażyć w 10 pojazdów. W dy
wizjonie tym znajdowała się jeszcze trzecia kompania, 
ale już ze zwykłymi, holowanymi armatami 75 mm. 
Z batalionu rozpoznawczego odpadła kompania moto
cyklowa. Trudna sytuacja w kwestii samochodów cięża
rowych znalazła swoje odbicie w poważnym zmniejsze
niu ilości kolumn transportowych w dywizji.

Zgodnie z etatem 1944 roku dywizja pancerna powin
na była posiadać: 14 727 żołnierzy, 873 rkmy, 76 
ckmów, 46 moździerzy 80 mm, 18 moździerzy 120 mm, 
13 holowanych armat przeciwpancernych 75 mm (Pak 
40), 69 lekkich armat przeciwlotniczych (w tym samo
bieżnych: dziewięć 37 mm, dziewięć poczwórnie sprzę
żonych 20 mm i cztery pojedyncze 20 mm), 12 ciężkich 
armat przeciwlotniczych 88 mm, 8 ciężkich haubic (15 
cm sFH 18) i 13 lekkich (70,5 cm leFH 18), 4 ciężkie ar
maty 100 mm (W cm sK 18) oraz 50 miotaczy ognia (w 
tym 18 samobieżnych - SdKfz 251/16), 70 do 90 czoł
gów PzKpfw IV, 72 do 92 czołgów PzKpfw V „Panther", 
23 do 31 dział szturmowych (lub niszczycieli czołgów), 
12 samobieżnych ciężkich dział piechoty „Grille", 
6 haubic samobieżnych „Hummel" i 12 haubic samo
bieżnych „Wespe", oraz 270 transporterów opancerzo
nych i 18 samochodów pancernych. Poza tym siłę dy
wizji pancernej zwiększyły nowe transportery opance
rzone uzbrojone w armaty 75 mm (Sd Kfz 251/9) i 20 
mm (SdKfz 250/9), których uzbrojenie zostało wymie
nione w etacie.

Etat roku 1944 nie liczył się wcale z możliwościami 
niemieckiego przemysłu. W roku 1943 wyprodukowano 
5255 czołgów i 3087 dział pancernych. W roku 1944 
odpowiednio: 7306 i 8560, co oznaczało prawie 100% 
wzrost produkcji. Mimo to straty w tym okresie wzrosły 
w takim stopniu, że nie mogło być już mowy o ich wy
równaniu. W dniu 1 czerwca 1944 w wojskach lądo
wych znajdowały się 2304 czołgi PzKpfw IV, 1898 
PzKpfw V „Panther" i 615 PzKpfw VI „Tiger". Do wy
pełnienia etatów brakowało jednak 1643 PzKpfw IV, 
929 PzKpfw V i 12 PzKpfw VI. 1 października tego roku 
na stanie było 1680 PzKpfw IV, 1794 PzKpfw V i 425 
PzKpfw VI. Do wypełnienia etatów brakowało już jed
nak znacznie więcej czołgów: 1716 PzKpfw IV, 1161 
PzKpfw V i 99 PzKpfw VI. Stan dział pancernych i sztur
mowych wszystkich typów wyglądał nieco lepiej: w paź
dzierniku na 3664 posiadane działa brakowało 780 
sztuk. Trzeba jednak pamiętać, że w 1944 roku produk
cja dział pancernych przewyższyła produkcję czołgów 
i stąd łatwiej było ten typ sprzętu uzupełniać. Tragiczna 
była też sytuacja w parku transporterów opancerzonych

i samochodów pancernych. W tym samym okresie było 
ich łącznie 9475 sztuk, zaś brakowało 5751. Warto tu 
też dodać, że na dzień 1 października brakowało też 14 
000 motocykli, 21 000 samochodów osobowych, 50 
000 samochodów ciężarowych i 6000 ciągników. Na 
niemożność odtworzenia dywizji pancernych według 
etatu 1944 roku wpływał też rozwój małych jednostek 
pancernych szczebla batalionu i brygady, które rozwija
no bardzo na przełomie 1943 i 1944 roku (omówione 
zostaną w dalszej części książki). Absorbowały one zaś 
olbrzymie ilości sprzętu pancernego.

Tak więc dywizje pancerne wzór 1944 prawie nigdy 
nie miewały więcej niż 100 czołgów i dział pancernych. 
Kompanie czołgów liczyły z reguły po 11 pojazdów. 
Wyższe stany utrzymywano tylko w wybranych dywiz
jach, jak w DGrenPanc „Grossdeutschland" i SpadPanc 
„Hermann Göring".

Od połowy 1944 roku prawie wszystkie dywizje pan
cerne znalazły się w drugim rzucie, w dyspozycji do
wództw grup armii oraz armii i były używane do likwi
dacji włamań w linię obrony. Często użycie takich jed
nostek przez dowódców grup armii było dodatkowo 
ograniczane koniecznością uzyskania zgody samego 
Fü hrera.

Na wschodzie używano właśnie w taki sposób dwóch 
korpusów pancernych - KPanc „Grossdeutschland" 
i KSpadPanc „Hermann Göring". Reprezentowały one 
jeszcze jak na owe czasy bardzo dużą siłę bojową, lecz 
nie mogły odegrać poważniejszej roli, gdyż z rozkazu 
Hitlera umieszczano je wprawdzie w drugiej linii, lecz 
stanowczo zbyt blisko frontu. W tej sytuacji nie dość, że 
zdarzało się iż ponosiły one straty już na pozycjach 
wyjściowych w wyniku sowieckich nawał ogniowych, to 
jeszcze w pierwszym momencie po przełamaniu frontu 
„tonęły" w powodzi atakujących Rosjan. W ten właśnie 
sposób powstawały tak zwane „wędrujące kotły", które 
przebijały się z powrotem do własnych linii zbierając po 
drodze inne okrążone jednostki. Jest to z pewnością je
den z przykładów na bitność niemieckich żołnierzy tuż 
przed końcem wojny, lecz również jest to przykład fatal
nego użycia odwodów pancernych przez naczelne do
wództwo.

Innym „wynalazkiem" z roku 1944 były brygady pan
cerne. Ogółem w okresie od lipca do września 1944 po
wstało 13 brygad o numerach od 101. do 113.

PzKpfw IV Ausf. H z 7. DPanc, 1944 rok. PzKpJw IV Ausf U lank oj the 
7. Panzer Division, 1944 |CAW|
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Brygada Pancerna - 1944

Jak widać na diagramie jednostka ta z brygadami pan
cernymi z lat 1939 i 1940 liczącymi po 300 czołgów 
wspólną ma tylko nazwę. Brygada taka składała się 
z dwóch batalionów więc w rzeczywistości reprezento
wała siłę pułku. Zgodnie z etatem miała ona liczyć: 162 
rkmy, 4 moździerze 80 mm, 8 moździerzy 120 mm, 4 ar
maty przeciwlotnicze 37 mm („Ostwind" lub 
„Möbelwagen"), 6 miotaczy ognia na transporterach 
opancerzonych, 33 czołgi PzKpfw V „Panther", 11 nisz
czycieli czołgów Panzerjäger IV/L70 i około 100 trans
porterów opancerzonych wszystkich typów. Powyższy 
etat dotyczył brygad o numeracji od 105. do 110. Bryga
dy 111., 112. i 113. miały nieco większe siły piechoty. 
W ich składzie znalazł się zmotoryzowany pułk grena
dierów pancernych (taki jak w dywizji pancernej wzór 
1944) oraz kompania rozpoznawcza z plutonem sape
rów i 16 samochodami pancernymi. Słabsza była kom
pania saperów, bo tylko zmotoryzowana, zaś batalion 
pancerny składał się w tych brygadach z trzech kompa
nii po 14 czołgów PzKpfw IV każda oraz kompanii z 10 
działami szturmowymi.

Najsłabsze były brygady o numerach 100. do 104. 
Wchodzący w ich skład batalion grenadierów miał tylko 
trzy kompanie. Reszta brygady wyglądała tak jak 
w przedstawionym wyżej etacie.

Jak widzimy brygady pancerne nie miały nawet przy
dzielonej własnej artylerii. Mimo niepozornego wyglądu 
stanowiły one jednak siłę, z którą należało się liczyć. 
Przykładowo 107. BPanc powstała ze zniszczonej 
25. DCPanc, zaś 105. BPanc z 18. DCPanc. W ten spo
sób w brygadach tych znaleźli się zaprawieni w bojach 
żołnierze czyniąc z nich oddziały znacznie silniejsze niż 
by to wynikało z ich skromnego etatu. Brygady te wal
czyły jako samodzielne jednostki na obydwu frontach,

choć wykorzystywano je w ten sposób dość krótko - do 
grudnia 1944. Niektóre z brygad w ogóle na front nie 
wyruszyły a posłużyły jedynie do odtwarzania dywizji 
pancernych i grenadierów pancernych. Wspomniana już 
107. BPanc już w listopadzie wróciła do nowej 25. 
DGrenPanc. Powstała w listopadzie 1944 roku DPanc 
„Feldherrnhalle 2" otrzymała zamiast etatowego pułku 
pancernego 110. Brygadę Pancerną zorganizowaną 
właśnie według powyższego etatu. Większość tych bry
gad została jednak rozwiązana i tylko ich sprzęt i żołnie
rze z nich pochodzący zasilili nowe dywizje. Wyjątkiem 
była tu 106. BPanc „Feldherrnhalle", która walczyła na 
froncie zachodnim od września 1944 i skapitulowała 
w kwietniu 1945 w Zagłębiu Ruhry.

Na koniec roku 1944 Hitler przygotował operację, 
która według niego miała odwrócić losy wojny. Mowa tu 
oczywiście o zimowej kontrofensywie w Ardenach. Na 
tę okazję utworzona została jeszcze jedna brygada pan
cerna - 150. Brygada Pancerna. W jej skład weszli żoł
nierze z różnych formacji Wehrmachtu, Waffen SS, Luft
waffe, a nawet Kriegsmarine. O przydziale do niej decy
dowała znajomość języka angielskiego, zaś podlegli jej 
żołnierze weszli do walki w amerykańskich mundurach. 
Co oczywiste 150. Brygada Pancerna była tworzona w 
największej tajemnicy - nie figurowała w spisach jednos
tek podczs wojny, a i dziś trudno powiedzieć o niej coś 
pewnego.

Według etatu dzieliła się na dwa silne bataliony (I. i II. 
Kampfabteilung 2150). Każdy z tych batalionów miał 
pluton łączności (na transporterach opancerzonych), 
cztery kompanie grenadierów pancernych (zmotoryzo
wane), baterię przeciwlotniczych armat 88 mm i kompa
nię samochodów pancernych. Pierwszy z batalionów 
posiadał jeszcze kompanię dział szturmowych, zaś dru-

41



IIIIIIIIIIIIIIIIIII

Czołg PzKpfw V „Panther” z 150. Brygady Pancernej ucharakteryzowany na amerykańskie działo samobieżne (niszczyciel czołgów) M-M), Malmcdy,
Ardeny, 1945 rok. PzKpfw V „Panther "/Ml 0 tank of the 150. Panzer Brigade, Malmedy, Ardenes 1945 |Tank Museum)

gi kompanię czołgów „Panther" i dodatkową kompanię 
grenadierów na transporterach opancerzonych. Sama 
brygada miała jeszcze kompanię sztabową (na transpor
terach opancerzonych), kompanię saperów (zmotoryzo
waną) i baterię samobieżnych haubic „Wespe".

W etacie nie zaznaczono, czy w skład wyżej wymie
nionych kompanii dział szturmowych i „Panther" weszły 
amerykańskie „Shermany" i upodobnione do amerykań
skich niszczycieli czołgów M-10 „Panthery". Opisany 
wyżej etat pochodzi z 25 listopada 1944 roku (miesiąc 
przed rozpoczęciem ofensywy w Ardenach), tak więc 
nie można nawet mieć pewności czy 150. BPanc weszła 
do walki w takim składzie.

Ofensywa w Ardenach miała na celu odcięcie i znisz
czenie całego północnego ugrupowania wojsk alianc
kich zgromadzonych w wielkim łuku Mozy. Znajdowały 
się tam cała 21. Grupa Armii, 9. Armia i część 1. Armii 
amerykańskiej, w pasie której miał rozpocząć się atak. 
Feldmarszałkowie v. Rundstedt i Model byli za ograni
czeniem zasięgu tej operacji i poprzestaniu na zniszcze
niu wojsk znajdujących się między Aachen (Akwizgran) 
i Liege. Hitler nie zgodził się jednak na to, chcąc wiel
kiego zwycięstwa na zachodzie, co umożliwiłoby prze
rzucenie dużej ilości wojsk na wschód do walnej rozpra
wy ze Stalinem.

Operację miała przeprowadzić Grupa Armii „B" do
wodzona przez feldmarszałka Modela. Główne uderze
nie miały podjąć 6. Armia Pancerna SS oberstgrup- 
penführera Dietricha i 5. Armia Pancerna generała v. 
Manteuffela. Dodatkowe uderzenie zabezpieczające 
skrzydło 5. APanc miała wykonać 7. Armia generała Bra- 
ndenbergera. W przededniu ofensywy 6. APanc SS mia
ła w swoim składzie I. KPanc SS z 1. i 12. DPanc SS, II. 
KPanc SS z 2. i 9. DPanc SS oraz LXVII. Korpus Armijny 
i pięć dywizji piechoty. 5. APanc dysponowała dwoma 
korpusami pancernymi (LVIII. i XXXXVII.) oraz jednym 
korpusem armijnym (LXVI.) z trzema dywizjami pan
cernymi (2., 116., Lehr) i czterema piechoty. 7. Armia

posiadała dwa korpusy armijne (LXXX. i LXXXV.) z czte
rema dywizjami piechoty. Odwód OKW stanowiły, dwie 
dywizje pancerne (9. DPanc, 10. DPanc SS) dwie samo
dzielne brygady pancerne (Brygada Grenadierów 
Führera i Brygada Ochrony Führera), jedna dywizja gre
nadierów pancernych (15. DGPanc) oraz cztery dywizje 
piechoty. W momencie gdy wojska te zbliżyłyby się do 
Antwerpii, z północy miała uderzyć przez Mozę i Bredę 
1. Armia Spadochronowa.

Co do stanu w jakim znajdowały się przed operacją 
niemieckie związki szybkie to z całą pewnością można 
powiedzieć, że pomimo znacznego ich uzupełnienia 
stan sprzętu pancernego dalece odbiegał od norm prze
widzianych etatami. Od momentu kiedy linia frontu 
ustaliła się na Sekwanie, czyli od 1 września do połowy 
grudnia, kiedy rozpoczęła się ofensywa w Ardenach ca
łemu frontowi zachodniemu przydzielono jako uzupeł
nienie około 2500 wozów bojowych. Było to bardzo du
żo, lecz z pewnością nie była to ilość wystarczająca do 
pokrycia bieżących strat i do uzupełnienia w 100 % dy
wizji pancernych, zmotoryzowanych oraz licznych od
działów wsparcia, jak bataliony czołgów ciężkich i bry
gady dział szturmowych wyniszczonych walkami 
w Normandii. Poza tym na zachodzie w tym czasie two
rzono nowe jednostki szybkie, do których także musiała 
trafić część z przydzielonego sprzętu.

Alianci nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. Od 
dłuższego już czasu swoje rozpoznanie opierali na na
słuchu radiowym, a w eterze trwała cisza. Jeszcze 
w dniu rozpoczęcia przez Niemców ataku marszałek 
Montgomery w rozkazie dziennym mówił o tym, że: 
„Nieprzyjaciel znajduje się obecnie w takiej sytuacji, że 
nie może rozpocząć żadnych działań zaczepnych".

W dniu 16 grudnia ofensywa ruszyła. 116. DPanc bez 
trudu przełamała obronę 106. i 28. amerykańskich Dy
wizji Piechoty, a 2. DPanc amerykańskich 28. DPiech 
i 9. DPanc. Mniej szczęścia miała 6. Armia Pancerna SS. 
Jej natarcie zostało zatrzymane już pod Elsenborn. Diet-
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rich próbował obejść te pozycje, co doprowadziło do 
zawężenia pasa natarcia i w konsekwencji znacznie spo
wolniło ruch naprzód. Amerykanie widząc co się święci 
chwycili się metody stosowanej już w Normandii. W ce
lu zablokowania dróg mogących posłużyć Niemcom za
częli bombardować miejscowości znajdujące się 
przy tych drogach. Nie była to może metoda zbyt huma
nitarna (mieszkańcy tych miejscowości ginęli masowo), 
lecz za to bardzo skuteczna. St. Vith zostało zamienione 
w stos gruzów, który Niemcy musieli objeżdżać dookoła 
i to przy znacznej pomocy saperów. Już 22 grudnia 
stało się jasne, że cel operacji nie zostanie osiągnięty. 6. 
Armia Pancerna SS praktycznie utknęła, w 5. APanc zbyt 
późno skierowano do walki drugi rzut wojsk. Tego same
go dnia 7. Armię niemiecką zaatakowała część sił 3. Ar
mii generała Pattona. Na pomoc zagrożonym wojskom 
trzeba było oddać część czołgów Manteuffela. Poje
dyncze oddziały 2. DPanc dotarły nawet do Mozy, lecz 
dywizja ta była zupełnie odosobniona, gdyż lotnictwo 
aliantów zablokowało dalszy marsz DPanc „Lehr" i 9. 
DPanc. 24 grudnia na rozciągniętą w terenie i walczącą 
z brytyjską Dywizją Gwardii 2. DPanc wyszło uderzenie 
amerykańskiej 2. DPanc. Trwająca trzy dni walka z dwo
ma dywizjami pancernymi aliantów oraz oczywiście ich 
lotnictwem, skończyła się dla tejże dywizji pancernej 
całkowitą klęską. Patton wiele obiecywał sobie po ataku 
swojej 3. Armii na „podbrzusze" niemieckich wojsk, 
lecz został szybko sprowadzony na ziemię. Niemcy rzu
cili przeciwko niemu nowe jednostki i zmusili do obro
ny. Tylko 31 grudnia Amerykanie odparli 17 kontrata
ków!

Walki w rejonie Ardenów skończyły się w połowie 
stycznia 1945 roku. Straty obu stron poniesione w trak
cie walk były mniej więcej równe. Alianci stracili około 
75 000 żołnierzy i 750 wozów bojowych, zaś Niemcy 
około 82 000 żołnierzy i 600 wozów bojowych. Prob
lem polegał jednak na tym, że dla Niemców straty te by
ły już nie do uzupełnienia.

Nawiasem mówiąc trudno jest wytłumaczyć czym kie
rował się Hitler organizując tę ofensywę i dlaczego 
w ogóle użył tak dużej liczby dywizji pancernych pod
czas walk na zachodzie. W chwili lądowania aliantów 
w Normandii znajdowało się tam aż dziewięć dywizji 
pancernych SS i Wehrmachtu a więc blisko 30% 
tych związków! Skoro nie udało się wepchnąć aliantów 
z powrotem do morza dywizje te powinny były być tam 
zastąpione jak najszybciej dywizjami piechoty, zaś 
związki szybkie należało skierować na wschód. Jeśli Hit
ler liczył na konflikt między USA i ZSRR to zrobił wszys
tko, aby do niego nie dopuścić. W sytuacji gdyby Ame
rykanie znaleźli się nad Łabą a Sowieci tkwili gdzieś na 
linii Wisły wojna wschodu z zachodem byłaby znacznie 
bardziej prawdopodobna (a przy odrobinie szczęścia 
zyskała by na niej i Polska).

Hitler nie zgadzał się też na ewakuację wojsk z Kur
landii, gdzie bezczynnie tkwiły w okrążeniu między in
nymi 4., 12. i 14. DPanc, zaś dywizje pancerne z zacho
du przewiezione zostały na Węgry, czyli znów na drugo
planowy teatr działań wojennych, w celu odbicia okrą
żonego Budapesztu i odzyskania znajdujących się na 
Węgrzech rafinerii.

Tymczasem niemiecki sztab generalny przewidywał 
rozpoczęcie nowej ofensywy Sowietów w Polsce na 1 2 
stycznia, zaś z raportu szefa oddziału Wojska Obce 
„Wschód", generała Gehlena wynikało, że przewaga 
Rosjan będzie wynosiła 11:1 w piechocie, 7:1 w czoł
gach i 20:1 w artylerii. Sytuacja ta wymagała jak naj
szybszego wzmocnienia wojsk na froncie wschodnim 
kosztem frontu zachodniego. Nic takiego się jednak nie 
stało.

Ofensywa sowiecka ruszyła spod Baranowa 12 stycz
nia. Do tego momentu na froncie wschodnim udało 
się zgromadzić następujące jednostki szybkie:

W Grupie Armii „Północ" w Kurlandii znalazły się 4., 
12. i 14. DPanc oraz III. KPanc SS z 11. DGPanc SS. 
Oddziały te pozostały poza głównym kierunkiem walk,

Czołgi PzKpfw IV Ausf. J, prawdopodobnie z 24. DPanc, Prusy Wschodnie, 1944-1945. PzKpfw IV Ausf. J tanks of the 24. Panzer Division. East Russia. 
1944-45 |CAWJ
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Działo samobieżne Panzerjager 38(t) „Hetzer”. A,German Panzerjager 38(t) SP Gun | Janusz Ledwoch|

ponieważ wbrew przewidywaniom Führera Armia Czer
wona wcale nie kwapiła się do likwidacji tej okrążonej 
grupy wojsk.

W Grupie Armii „Środek", która broniła się w Prusach 
Wschodnich była 1. DSpad-Panc i 2. DGSpad-Panc 
„Hermann Göring", 5., 7., 20. DPanc, 18. DGPanc i ca
ły Korpus Pancerny „Grossdeutschland" z DGPanc 
„Grossdeutschland" i DGPanc „Brandenburg".

Grupa Armii „A" przemianowana 25 września 1944 
z GA „Północna Ukraina" obejmowała linię od Bugu, 
przez Warszawę wzdłuż Wisły aż do Karpat i Słowacji. 
W jej składzie znalazł się między innymi XXIV. KPanc 
16., 17. DPanc, 20. DGPanc i grupa bojowa 10. 
DGPanc oraz XXXX. KPanc z 19. i 25. DPanc.

Grupa Armii „Południe" rozlokowana od Karpat do je
ziora Balaton i dalej na południe miała w swoim składzie 
7 dywizji pancernych (1., 3., 6., 8., 13., 23., 24., Feld- 
herrnhalle), Szkolno-Polową Dywizję Pancerną „Tatra", 
3. i 5. DPanc SS, 4. i 18. DGPanc SS oraz 3. i 4. Bryga
dę Kawalerii i 8. i 22. DKaw SS. Do tego doliczyć trzeba 
węgierskie 2. i 10. DPanc i 1. DKaw. Jak widać grupa ar
mii znajdująca się poza głównym uderzeniem Sowietów 
posiadała w swym składzie najwięcej jednostek szybkich 
oraz największą ilość jednostek SS (poza wymienionymi 
byty tu jeszcze Brygada SS „Dirlewanger" i 13. DGren 
SS).

Ze wspomnianego przyczółka baranowskiego ruszyło 
14 dywizji piechoty, dwa korpusy pancerne i jeden ka
walerii. Niemcy spodziewali się uderzenia w tym rejonie 
i dlatego rozlokowano tu na drugiej linii 10. i 20. 
DGPanc oraz w Radomiu 18. DPanc i w Kielcach 16. 
DPanc. Nieco dalej nad Pilicą znajdowała się 25.

DPanc. Wydawać by się mogło, że było to solidne ubez
pieczenie, jednakże okazało się, że było ono zupełnie 
niewystarczające. Część z odwodowych dywizji dostała 
się już na wstępie pod nawały artyleryjskie Rosjan, resz
ta odwodów musiała być użyta na innych odcinkach, 
gdzie także doszło do licznych włamań w linię frontu. 
Front 4. Armii Pancernej broniącej się na tym odcinku 
został przecięty na dwie części i nie było go czym od
tworzyć. Już w czwartym dniu natarcia zostały zdobyte 
Kielce, lecz znajdujące się tu jednostki XXIV. KPanc ge
nerała Nehringa mimo okrążenia jeszcze przez kilka dni 
stawiały zacięty opór. Pozostałe jednostki odwodowe 
także zostały błyskawicznie okrążone i łącząc się 
w „wędrujący kocioł" z XXIV. KPanc przebiły się w koń
cu do swoich linii. Ogółem w pasie Grupy Armii „A" so
wieci użyli dwóch armii uderzeniowych, czterech pan
cernych i jedenaście ogólnowojskowych z czego trzy 
gwardyjskie. Do tego trzeba doliczyć 5 samodzielnych 
korpusów pancernych i 4 kawalerii. Przy użyciu tych sił, 
którymi dysponowała GA „A" nie było w żaden sposób 
możliwe powstrzymanie takiej nawałnicy!

W trakcie tej ofensywy Hitler nadal ingerował w roz
lokowanie jednostek na froncie wschodnim. 15 stycznia 
rozkazał przerzucić z Prus Wschodnich Korpus Pancer
ny „Grossdeutschland" (gen. v. Saucken) z DGPanc 
„GD" i DSpad-Panc „Hermann Göring"do Kielc, aby za
pobiec zajęciu przez Sowietów Poznania. Efekt tego był 
taki, że na kilka dni przed uderzeniem Rosjan na Prusy 
zabrano stamtąd dwie doborowe dywizje pancerne, zaś 
po przybyciu w rejon Kielc jednostki te rozładowywały 
się z pociągów już pod ogniem artylerii i natychmiast zo
stały zmuszone do wycofania. Te dwie doborowe dywiz-
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je spędziły prawie cały czas ofensywy sowieckiej 
w transportach kolejowych. Tymczasem Sowieci konty
nuując marsz na zachód, zakręcili lewe skrzydło swych 
wojsk na południe, w kierunku Śląska. Ostatnia nadzieją 
była w tej sytuacji 6. Armia Pancerna SS, która mogłaby 
osłabić impet Rosjan kontratakując z linii Odry. Hitler 
rozkazał przerzucić ją jednak na Węgry! Ciągle chciał 
on odzyskać Budapeszt i wypchnąć Rosjan za Dunaj. 
Chodziło tu o obronę pól roponośnych na Węgrzech, 
lecz wątpliwe jest czy w przypadku utraty przemysłu 
Śląska, a potem i stolicy III Rzeszy benzyna byłaby jesz
cze do czegokolwiek potrzebna.

Tymczasem Hitler rozkazał zabrać IV. KPanc SS spod 
Warszawy i wysłać go na Węgry w celu odblokowania 
Budapesztu. Rosjanie mieli już jednak zbyt wielką prze
wagę. SS-manom nie udało się przebić do Budapesztu, 
zaś Sowieci 18 stycznia byli już na ulicach tego miasta 
i los znajdujących się tam oddziałów węgierskich i nie
mieckich był przypieczętowany. Zniszczone zostały 13. 
DPanc i DPanc „Feldherrhalle", dwie dywizje kawalerii 
SS (8. i 22.) oraz dwie węgierskie dywizje pancerne 
i resztki dwóch węgierskich dywizji piechoty. Zadziwia
jące jest, że obrona Węgier była dla Hitlera ważniejsza 
niż obrona na kierunku berlińskim. Jak często bywało 
w takich przypadkach swoją decyzję tłumaczył względa
mi natury politycznej: chodziło konkretnie o utrzymanie 
ostatniego sojusznika jakim byty Węgry. Poza tym, jeśli 
wierzyć Guderianowi, to Hitler w ogóle nie brał poważ
nie pod uwagę ofensywy sowieckiej. Uważał, że Rosja
nie są już na skraju wyczerpania, a liczby podane przez 
wywiad po prostu ignorował.

Tymczasem aby odciążyć kierunek berliński na 
wschodzie została podjęta przez Niemców kolejna ofen
sywa. 16 lutego ruszyła do natarcia z północy, z rejonu 
jeziora Miedwie, 9. Armia. W ataku wzięły udział dwa 
korpusy pancerne (III. SS i XXXIX.) oraz Grupa Korpuśna 
„Münzei". \N ich składzie znalazło się 5 dywizji grena
dierów pancernych (Grenadierów Führera i Ochrony 
Führern oraz 4., 11. i 23. SS), dwie dywizje pancerne 
{„Holstein" i 10. SS), dwie dywizje grenadierów SS (27. 
i 28.) oraz 281. DPiech, dwie grupy bojowe, 503. Bata
lion Czołgów Ciężkich i dwa pociągi pancerne. Było to 
dosyć silne zgrupowanie chociaż do pełnych etatów bra
kowało tym jednostkom wiele. Kontratak ten nie spełnił 
pokładanych w nim nadziei. Po włamaniu się w sowiec
kie linie na 12 kilometrów Niemcy zostali zatrzymani już 
18 lutego, czyli w drugim dniu kontrofensywy, a inicja
tywa przeszła w ręce wroga. Ze stanowiska dowódcy 11. 
Armii został za to zdjęty Obergruppenführer SS Felix 
Steiner.

Również kolejne próby mające na celu odbicie Buda
pesztu nie dały rezultatu. Duża ilość związków szyb
kich została przy tym uwikłana w wyczerpujące walki, 
bez szans na odniesienie jakichś spektakularnych suk
cesów. Mimo to próby odzyskania inicjatywy na tym 
kierunku podejmowane były jeszcze do 6 marca 1 945 
roku, lecz już bez szans na zwycięstwo. W końcu duch 
bojowy upadł nawet w dywizjach SS. Wcześniej, bo 20 
kwietnia 1945 roku Węgrzy podpisali zawieszenie bro
ni z Rosją.

Dnia 25 marca 1945 roku wprowadzono kolejny etat 
dywizji pancernej.

Czołg średni PzKpfw V „Panther”, front wschodni, 1944 rok. PzKpfw P „Panther" tank. Eastern Front. 1944 |CAW|

45



Dywizja Grenadierów Pancernych 
Dywizja Pancerna - 1945

46



47



Jak widzimy dopiero na wiosnę 1945 roku dowództ
wo niemieckie pogodziło się z faktem, że poniesione 
straty są nieodwracalne. Nowy etat drastycznie zmniej
szał dywizje pancerne. Zniesiono także tak istotne, poza 
nazwą, różnice między dywizją pancerną a grenadierów 
pancernych. Wszystkie te modyfikacje podyktowane by
ły wyłącznie chęcią „nagięcia" etatu do stanu faktyczne
go. Dywizja pancerna 1945 już w niczym nie przypomi
na swojej imienniczki z roku 1944. Pułk pancerny okro
jono w niej bardzo drastycznie, zostawiając tylko jeden 
batalion czołgów, zaś drugi zastąpiono batalionem gre
nadierów pancernych na transporterach opancerzonych. 
Batalion ten był zresztą bardzo słaby, gdyż tylko trzy- 
kompanijny. Znamienne jest iż skład kompanii czołgów 
ustalono na 10 wozów.

Pułki grenadierów pancernych były już tylko częś
ciowo zmotoryzowane. Oprócz samochodów ciężaro
wych pojawiły się w nich konie. Poważnie zmniejszono 
też liczbę broni maszynowej w kompaniach. Cięć 
oszczędnościowych nie uniknął też batalion rozpoznaw
czy. Nie dość, że ilość kompanii spadła z 4 do 3 to jesz
cze dwie z nich przesadzono z transporterów opance
rzonych na samochody ciężarowe. W oddziale przeciw
pancernym kompanie dział szturmowych miały liczyć 
10 wozów, a zamiast 12 dział ppanc holowanych przy
dzielono kompanię 9 transporterów opancerzonych 
z zamontowanymi armatami ppanc Pak 40 (SdKfz 
251/22). Bez istotnych zmian pozostał pułk artylerii, ba
talion saperów, oddział przeciwlotniczy i batalion łącz
ności. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w służbach dywi
zyjnych. Trzykrotnie zmniejszono służby remontowe, 
batalion zaopatrzeniowy zmalał do stanu kompanii, 
a w batalionie transportowym z 5 kompanii ciężarówek 
zrobiły się dwie i to o połowę mniejsze. Przerzucenie się 
na transport konny było spowodowane nie tylko brakiem 
ciężarówek, ale też coraz dotkliwiej odczuwanym bra
kiem benzyny.

Zgodnie z etatem dywizja pancerna wzór 1945 miała 
liczyć 11 422 żołnierzy, 551 rkmów, 44 ckmy, 87 Pan- 
zerschrecków, 16 moździerzy 120 mm, 42 moź
dzierze 80 mm, 42 armaty przeciwlotnicze 20 mm, 12 
aplot 88 mm, 15 aplot 37 mm, 4 samobieżne armaty plot 
20 mm, 3 potrójnie sprzężone samobieżne armaty plot 
20 mm („Wirbelwind"), 8 ciężkich dział piechoty 150 
mm, 7 armat przeciwpancernych Pak 40, 18 Pak 40 sa
mobieżnych (SdKfz 251/22), 12 lekkich haubic 105 mm, 
8 ciężkich 150 mm i 4 ciężkie armaty 100 mm, oraz 
6 „Hummel", 12 „Wespe", 22 PzKpfw IV, 20 PzKpfw 
V „Panther", 22 działa szturmowe (StuG 40 lub IV albo 
niszczyciele czołgów Panzerjäger IV lub „Hetzer") i 90 
transporterów opancerzonych (24 SdKfz 251/3, 18 
SdKfz 251/22, 12 SdKfz 251/21, 30 SdKfz 251/1, 
6 SdKfz 251/16).

Przewidując trudności z osiągnięciem nawet tak bar
dzo okrojonych etatów wprowadzono także etat dywi
zyjnej grupy bojowej:

Był to etat jeszcze bardziej oszczędnościowy i zmniej
szał on i tak już bardzo skromne środki Dywizji Pancer
nej 1945. Najbardziej osłabiające było jest z tego

odebranie całego pułku grenadierów pancernych i jed
nego dywizjonu artylerii. Bez zmian pozostawiono mie
szany pułk pancerny. Zgodnie z etatem w grupie bojowej 
dywizji pancernej 1945 miało być 8602 żołnierzy, 440 
rkmów, 26 ckmów, 45 Panzerschrecków, 8 moździerzy 
120 mm, 26 moździerzy 80 mm, 27 armat przeciwlotni
czych 20 mm, 4 ciężkie działa piechoty 150 mm i 6 ho
lowanych haubic 1 50 mm. Zlikwidowana została bateria 
ciężkich armat 100 mm (s/< 18). Pozostałe środki grupy 
bojowej były identyczne jak w dywizji pancernej 1945.

Etat 1945 wyrażał rzeczywistą sytuację niemieckich 
oddziałów pancernych nie tylko z 1945 roku, ale już 
z okresu o kilka miesięcy wcześniejszego. Przykładowo 
w lutym 1945 roku 4. DPanc miała sprawnych 25 czoł
gów i 18 dział pancernych, zaś 7. DPanc odpowiednio 
31 i 35. Mimo takiego obniżenia wymagań, wiele 
z utworzonych w 1945 dywizji pancernych nie osiągnę
ło nawet stanu grup bojowych. Dywizji takich powstało 
na początku 1945 roku kilka. Były to dywizje pancerne: 
„Müncheberg", „Clausewitz", „Jüteborg," „Holstein" 
i „Schlesien", Przez niektórych historyków dywizje te 
zwane są „improwizowanymi" i rzeczywiście skupiały 
one wiele dość przypadkowo dobranych pododdziałów. 
Dywizja Pancerna „Holstein" powstała w lutym w Danii 
z przekształcenia 233. Rezerwowej Dywizji Pancernej. 
Z Danii przerzucona została na Pomorze w rejon 
Szczecina i przez pewien czas znajdowała się w dyspo
zycji 3. Armi Pancernej. Jeszcze w marcu 1945 została 
połączona z Dywizją Pancerną „Schlesien" i obie te dy
wizje otrzymały nazwę zniszczonej wcześniej na Pomo
rzu 18. Dywizji Grenadierów Pancernych.

Informacje na temat jednostek pancernych formowa
nych w ostatnim okresie wojny są bardzo fragmentarycz
ne i często sprzeczne ze sobą w wielu istotnych szcze
gółach. Należy jeszcze dodaę, że w okresie wojny two
rzono jednostki zapasowe lub treningowe - najczęściej 
w sile batalionu. Były one potem włączane do istnieją
cych jednostek jako uzupełnienia. Ponadto w latach 
1942-1944 wiele dywizji pancernych walczących 
w ZSRS miało na terenie Francji, Belgii, Danii czy Ho
landii własne dywizyjne ośrodki zapasowe, gdzie szko
lono kadry dla macierzystych jednostek.

Działo samobieżne 8,8 cm Pak 41 L/71 „Nashorn”, jednostka nieustalo
na, Pomorze, luty 1945 roku. 8,8 cm Pak 41 L/71 „Nashorn ”, unit uniden
tified, Pomerania, February 1945 |Janusz Ledwoch|
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Zgodnie z etatem DPanc „Holstein" miała posiadać 
6830 żołnierzy, 262 rkmy, 58 ckmów, 32 moździerze 80 
mm, 7 moździerzy 120 mm, 29 armat Pak 40, 10 samo
bieżnych armat ppanc 75 mm, 3 armaty przeciwlotnicze 
37 mm, 14 armat przeciwlotniczych 20 mm, 7 armat 
przeciwpancernych 20 mm, 10 lekkich dział piechoty 75 
mm, 4 lekkie haubice 105 mm, 4 ciężkie haubice 150 
mm, 24 miotacze ognia, 2 „Wespe", 2 „Hummele", 
5 dział szturmowych, 28 PzKpfw IV. Dodatkowo prze
widywano dywizjon przeciwlotniczy Luftwaffe z 465 
żołnierzami, 12 armatami 88 mm, 9 armatami plot 37 
mm i 14 rkmami.

Mimo iż dywizja ta zasługiwała co najwyżej na miano 
brygady, to należy zaznaczyć że była ona jedną z najsil
niejszych „dywizji improwizowanych" wymienionych 
powyżej. Dywizje pancerne Jüteborg" i „Schlesien" 
miały na przykład tylko jeden pułk grenadierów pancer
nych i to do tego tylko częściowo zmotoryzowany, cho
ciaż w jego składzie były dwie kompanie grenadierów 
z transporterami opancerzonymi. Nie było w tych dywiz
jach także batalionów saperów i rozpoznawczych a je
dynie kompanie. Słabsze były też DPanc „Clausewitz" 
i „Müncheberg", które wprawdzie miały po dwa pułki 
grenadierów pancernych, lecz jeden z nich był tylko 
częściowo zmotoryzowany, zaś drugi był... rowerowy. 
Dywizje te były także przedziwnymi składankami. 
DPanc „Clausewitz" otrzymała sztab ze 106. BPanc, od
dział przeciwpancerny z dywizji „Grossdeutschland", je
den z pułków grenadierów i dywizjon artylerii z 233. 
RezDPanc, natomiast dowództwo pułku artylerii pocho
dziło z DPanc „Holstein". Mimo to, a może właśnie dla
tego, że w skład DPanc „Clausewitz" wchodziły wpraw
dzie dość różne, ale doświadczone w walkach podod
działy, to dywizja ta dała się poznać na froncie zachod
nim jako szczególnie zajadły przeciwnik.

Aby do końca wyczerpać temat dywizji pancernych 
należy wspomnieć jeszcze o pancernych dywizjach re
zerwowych. Były to jednostki szkolące żołnierzy, którzy 
potem mieli walczyć w ramach dywizji pancernych. Ist
niało co najmniej 6 takich rezerwowych.dywizji: 155.,
179., 232., 233., 273. i RezDPanc „Lehr" . RezDPanc 
„Lehr" zmieniła w maju 1944 roku nazwę na DPanc 
„Lehr" i w całości została użyta na froncie zachodnim, 
zaś 232. RezDPanc zmieniła nazwę na Szkolną Dywizję 
Pancerną „Tatra" i walczyła na froncie wschodnim, na 
Węgrzech. Pozostałe dywizje rezerwowe zostały włą
czone do odtwarzanych jednostek i nigdy nie wzięły 
udziału w walkach pod swoimi nazwami. Omawiając 
skład tych jednostek należy zaznaczyć, że nie istniał dla 
nich jakiś stały etat. Poszczególne bataliony czy nawet 
pułki kiedy zachodziła taka potrzeba były rozwiązywane 
a żołnierze z nich pochodzący byli wcielani do dywizji 
odtwarzanych lub uzupełnianych. Etaty tej samej 233. 
RezDPanc z kwietnia, sierpnia i grudnia 1944 różnią się 
między sobą do tego stopnia, że można uznać, iż każdy 
z nich przedstawia zupełnie inną dywizję. Żaden 
z tych etatów zresztą nie przypominał też etatu jakiejkol
wiek zwykłej dywizji pancernej. Jako ciekawostkę moż
na podać, że jeszcze 1 grudnia 1944 roku 233. RezD

Panc miała na wyposażeniu czołgi PzKpfw I oraz czes
kie armaty przeciwpancerne 47 mm i niemieckie 37 mm. 
Jak widać włączanie jej pododdziałów do bojowych dy
wizji pancernych, czy też bezpośrednie użycie jej na 
froncie nie miało najmniejszego sensu.

26 marca 1945 roku rozpoczęła się ofensywa aliantów 
zachodnich. Eisenhover i Bradley opracowali plan od
cięcia od reszty Niemiec Zagłębia Ruhry. Okrążenia 
miały dokonać skrzydła amerykańskich 9. Armii od pół
nocy i 1. Armii od południa. Okrążenie to zostało za
mknięte już 1 kwietnia. Całością okrążonych tu wojsk 
dowodził feldmarszałek Model. Dostępu do otoczonego 
ugrupowania broniły: od północy rzeka Lippe, od połu
dnia - Sieg, a od zachodu - Ren. W okrążeniu znalazły 
się wojska Grupy Armii „B" z 15. Armią, 5. Armią Pan
cerną i częścią 1. Armii Spadochronowej. W okrążeniu 
znalazły się także dywizje szybkie jak z 15. Armii: 106. 
BPanc, DPanc „Lehr" i 9. DPanc z 5. APanc. Łącznie 
znalazło się tu około 400 tysięcy żołnierzy z dużymi za
pasami amunicji i żywności. Wycofywać się nie mieli 
już dokąd i po co. Utrata Zagłębia Ruhry oznaczałaby 
i tak koniec III Rzeszy. Model bronił się dość zażarcie or
ganizując nawet dwa bardzo silne przeciwuderzenia. 
Mimo to dalszy opór, a zwłaszcza na tym froncie, nie 
miał żadnego sensu. 17 kwietnia feldmarszałek popełnił 
samobójstwo. Jego ostatnie rozkazy do podległych mu 
wojsk brzmiały: „Rozejść się" i „Ratuj się kto może". Ten 
drugi z rozkazów brzmiał chyba zbyt rozpaczliwie, 
wszak ze strony Amerykanów akurat nic strasznego 
Niemcom nie groziło. 18 kwietnia wojska niemieckie 
w tym rejonie skapitulowały.

Na wschodzie 16 kwietnia 1945 roku z przyczółków 
na Odrze, w odległości 60-80 kilometrów od Berlina, ru
szyła ofensywa sowiecka. Za jej powstrzymanie na kie
runku berlińskim odpowiedzialna była Grupa Armii 
„Wisła" (Weichsel) dowodzona przez generała Heinrici. 
Grupa ta składała się z dwóch armii: 3. APanc generała 
Hasso von Manteuffla i 9. Armii generała Teodora Busse- 
go. 3. Armia Pancerna dysponowała III. KPanc SS z 11. 
oraz 23. DCPanc SS i 1 8. DGPanc. Oprócz tego znalaz
ły się w niej 3 korpusy i dowództwo obszaru obronnego 
w Świnoujściu, dwie dywizje grenadierów SS, siedem 
dywizji piechoty, dwie grupy bojowe, dwie dywizje spe
cjalne i załoga twierdzy Szczecin. 9. Armia miała cztery 
korpusy z dziesięcioma dywizjami piechoty, jedną dy
wizją spadochronową oraz trzema dywizjami grenadie
rów pancernych (20., 25. i „Kurmark"), dwoma pancer
nymi (21. i „Müncheberg") oraz dywizjami SS: 29. 
DGren, 32. DGPanc i resztkami 33. i 15. DGren. Najsil
niejszą dywizją Heinriciego była 25. DGPanc, wzmoc
niona dołączoną do niej 107. Brygadą Pancerną. Dawa
ło jej to dodatkowy batalion pancerny oraz batalion gre
nadierów pancernych na transporterach opancerzonych. 
Dywizja ta broniła się na tak ważnym odcinku, że moż
na założyć iż posiadała stan czołgów zbliżony do etato
wego, czyli około 70 wozów. Mimo to ilość związków 
szybkich na tym decydującym odcinku nie była zbyt im
ponująca, co wynikało z faktu iż Hitler ciągle oczekiwał, 
że główna ofensywa Sowietów rozpocznie się na połu
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dniu. Dopiero w trakcie ofensywy zaczęto w pośpiechu 
ściągać następne jednostki z innych odcinków. Ogółem 
na kierunku berlińskim Niemcy użyli: czterech dywizji 
pancernych i pięciu grenadierów pancernych wojsk lą
dowych, jednej pancernej i trzech grenadierów pancer
nych SS oraz jednej pancernej i jednej grenadierów pan
cernych wojsk lotniczych. Tymczasem w CA „Środek" 
i „Południe" znalazło się siedem dywizji pancernych 
i jedna grenadierów pancernych wojsk lądowych oraz 
sześć dywizji pancernych i jedna grenadierów pan
cernych SS. Takie rozłożenie niemieckich związków 
pancernych było bardzo na rękę Rosjanom, ponieważ 
umożliwiało to ich rozbicie w dwóch oddzielnych ope
racjach - Berlińskej i Praskiej.

Mimo ogromnego nagromadzenia sił i środków 1. 
Front Białoruski generała Żukowa miał spore problemy 
z forsowaniem Odry. Dowódca Grupy Armii „Wisła" ge
nerał Heinrici, który walczył jako dowódca armii na 
froncie wschodnim już od stycznia 1942 roku doskona
le poznał taktykę Rosjan. Wbrew rozkazowi Hitlera cof
nął on nieco swoje wojska na czas sowieckiego przygo
towania artyleryjskiego, tak więc znajdowały się one 
w dość dobrym stanie, gdy Sowieci ruszyli do natarcia. 
Na wzgórzach Seelowskich znajdujących się w rejonie 
przeprawy uporczywie broniła się i odpierała ataki 9. 
Dywizja Spadochronowa. Znacznie lepsze postępy miał 
marszałek Koniew, dowódca 1. Frontu Ukraińskiego. 
Atakował on w pasie obrony niemieckiej 4. Armii Pan
cernej generała Gräsera z Grupy Armii „Środek". Armia 
ta dysponowała V. Korpusem Armijnym z trzema dywiz
jami piechoty i dwoma grenadierów SS, KPanc „Cross- 
deutschland" z DGPanc „Brandenburg", jedną dywizją 
piechoty i jedną specjalną oraz LVii. KPanc z dwoma dy
wizjami piechoty. W odwodzie armii były 20. i 21. 
DPanc, 10. DPanc SS „Fründsberg", DSpad-Panc „Her
mann Göring", DOchr Führera i BGPanc „Böhmen". 
Wszystkie dywizje pozostąjace w odwodzie musiały jed
nak zostać użyte w pierwszych dniach forsowania przez 
Sowietów Nysy Łużyckiej. Walki były tu bardzo zażarte. 
Niemcy podejmowali liczne kontrataki siłami nawet ca
łych dywizji. Tak na wojskach Koniewa jak i Żukowa 
opór ten zrobił duże wrażenie. Na upór niemieckiego 
żołnierza wpływała bliskość Berlina, ale też niedawna 
kampania w Ardenach, której efekty dodatkowo rozdmu
chane przez propagandę przywróciły części żołnierzy 
wiarę w ostateczne zwycięstwo.

Tymczasem Żuków nadal nie mógł uporać się 
z obroną niemiecką na kierunku berlińskim, natomiast 
Koniew który częściowo rozbił a częściowo odepchnął 
4. Armię Pancerną mógł skierować swoje wojska na Ber
lin od południa. Stało się to w nocy z 17 na 18 kwietnia. 
Dzień później 1. Front Białoruski przebił się przez wzgó
rza Seelowskie i teraz kleszcze wokół całej 9. Armii za
częły się zaciskać. Mimo to rozkaz Hitlera brzmiał - 
„trwać". \N celu przywrócenia łączności między 3. 
APanc i 9. Armią Hitler nakazał Grupie Armijnej Steinera 
wykonać z północy uderzenie na prawe skrzydło 1. 
Frontu Białoruskiego i odciąć go od reszty wojsk sowiec
kich. Plan ten byłby bardzo dobry gdyby nie ten dro

biazg, że Steiner nie dysponował w danej chwili żad
nymi jednostkami. Grupa Steinera miała współdziałać 
z XXXXI. Korpusem Pancernym z 12. Armii generała 
Wencka.

Ściągnięcie 12. Armii z linii Łaby, za którą byli już 
Amerykanie jest dość zagadkowe. Część historykówt- 
wierdzi, że Niemcy lekceważyli już w owym czasie front 
zachodni i nie chcieli na nim stawiać oporu. Jest to jed
nak twierdzenie zbyt mocno naciągane - bardzo wiele 
jednostek broniło się tam do ostatniego naboju. Bardziej 
prawdopodobna jest teza zakładająca możliwość, że 
Niemcy znali granice powojennego podziału Europy 
i wiedzieli, że alianci i tak Łaby nie przekroczą gdyż gro
ziło by to im konfliktem z ZSRS.

23 kwietnia Steiner dysponował już czterema dywiz
jami i trzema grupami bojowymi o mocno improwizo
wanym składzie. Nacierająca na pozycje 1. Armii 
Wojska Polskiego 25. DGPanc zdobyła pod Germen- 
dorfem przyczółek o szerokości 4 i głębokości 3 kilo
metrów. Mimo to Steiner nie miał możliwości wykorzys
tania tego sukcesu - wszystkie jego oddziały uwikłane 
były w walki z 61. Armią sowiecką i resztą 1. AWP. 
W tej sytuacji przeszedł on do obrony starając się już 
tylko utrzymać przyczółek nie mając sił, aby go powięk
szyć.

Z bardziej realną pomocą wystąpił feldmarszałek 
Schörner. LVII. KPanc generała Kirchnera uderzył od po
łudnia w rejonie Budziszyna. Tutaj uderzenie Niemców 
także trafiło na polską, tym razem 2. Armię. Niemcy mie
li tu ułatwione zadanie, gdyż 2. AWP nacierająca na 
Drezno była tylko luźno połączona z resztą wojsk so
wieckich. LVII. Korpus Pancerny był w tym czasie bar
dzo silny i składał się z dziewięciu dywizji, co w istocie 
czyniło z niego armię. Zbieżne natarcie do LVII. KPanc 
rozpoczął też KPanc „Grossdeutschland". Sytuacja stała 
się bardzo groźna, a rozcięcie 2. AWP było tylko kwes
tią czasu. 21 kwietnia niemieckie czołgi rozbiły dwie 
brygady artylerii przeciwpancernej i posuwały się dalej. 
Kontratak polskiego 1. Korpusu Pancernego nie dał efek
tu. Jakby tego było mało okazało się, że rozciągnięta 2. 
AWP nie ma żadnych oddziałów w odwodzie. Do 23 
kwietnia LVII. KPanc wbił się w linię wojsk polskich na 
22 kilometry. 24 kwietnia bezpośrednio zagrożony zo
stał sztab 2. AWP. Swoje ocalenie zawdzięczał tylko wy
jątkowo krwawej walce jaką stoczył jeden z polskich ba
talionów piechoty. Rozproszone zostały też sowieckie 
oddziały broniące się koło Budziszyna a samo miasto 
zostało zajęte przez Niemców. Na wycofującą się pols
ką 9. DPiech uderzyły znaczne siły niemieckie. W nocy 
z 26 na 27 kwietnia straciła ona 30% stanu osobowego 
i gdyby nie pomoc przybyłych w ostatnim momencie 
wojsk sowieckich, to dywizja ta uległaby zupełnemu 
rozbiciu. 26 kwietnia w ręce niemieckie wpadł szpital 
tejże dywizji piechoty, gdzie wszyscy ranni w nim się 
znajdujący zostali zamordowani (około 200 żołnierzy). 
Ściągnięcie w ten rejon trzech korpusów sowieckich 
(dwóch piechoty i pancernego) powstrzymało ostatecz
nie ten ostatni duży atak Niemców podczas II wojny 
światowej.
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Wcześniej bo już 25 kwietnia Berlin został okrążony. 
Zanim to się stało do stolicy przebił się jeszcze LVI. 
KPanc generała Weidlinga. W Berlinie znalazły się 
DPanc „Müncheberg", 18. i 20. DGPanc, 11. DGPanc 
SS „Nordland", 9. Dywizja Spadochronowa oraz resztki 
303. DPiech „Döberitz" i 309. DPiech „Berlin". Ponadto 
w skład załogi Berlina weszło wiele małych związków, 
jak improwizowane grupy bojowe, Volkssturm, jednost
ki Hitlerjugend i żołnierze ze szkół wojskowych i artyle
rii przeciwlotniczej. Razem według sowieckich danych 
stanowiło to 300 000 żołnierzy, 3000 dział i moździerzy 
oraz 250 czołgów. Mimo to Berlin został zdobyty w cią
gu siedmiu dni bezpardonowych walk i resztki jego gar
nizonu skapitulowały 2 maja. W samym tylko szturmie 
Berlina Armia Czerwona straciła około 100 tys. zabitych! 
Dla każdej innej armii byłoby to „zwycięstwo", z które
go trudno by jej się było podźwignąć.

Tymczasem w Czechosłowacji nadal znajdowało się 
bardzo silne zgrupowanie wojsk niemieckich, którym 
wcale nie uśmiechało się pójście do sowieckiej niewoli. 
Były to wojska Grupy Armii „Środek" feldmarszałka 
Schörnera i „Ostmark" (tak nazywała się od 25 września 
GA „Południe"} generała Schulza. Niemcy chcieli wy
prowadzić jak największą ilość wojska na zachód i pod
dać się wojskom aliantów zachodnich. Amerykanie za
sugerowali, że mogą oni wkroczyć na teren Czechosło
wacji i wyzwolić te tereny do linii Wełtawy i Łaby. Co 
oczywiste Rosjanie się na to nie zgodzili.

W grupach armii „Środek" i „Ostmark" znajdowało 
się: 11 dywizji pancernych, 3 dywizje i jedna brygada 
grenadierów pancernych oraz 6 dywizji pancernych SS 
i 2 dywizje grenadierów pancernych SS. Oprócz tego by
ły tu jeszcze 63 dywizje piechoty i 11 grup bojowych. Si
łom tym Armia Czerwona przeciwstawiła ponad dwa mi
liony żołnierzy, 30 tys. dział i moździerzy, 2000 czołgów 
i dział pancernych oraz 3000 samolotów. W tej sytuacji 
wszystko co mogły zrobić wojska niemieckie to stopnio
wo wycofywać się w kierunku linii amerykańskich. Już

6 maja Sowieci włamali się w obronę Niemców na 25 ki
lometrów. 4 maja marszałek Montgomery przyjął bezwa
runkową kapitulację Niemców walczących w pół
nocnych Niemczech . Dzień później przed Amerykana
mi kapitulowały wojska GA „G" (w Bawarii) i GA „E" 
(Austria i Chorwacja). Ogólny akt kapitulacji II- 
I Rzeszy podpisał generał Jodi w Reims 7 maja o godzi
nie 2.41. Do podpisania tego samego dokumentu w Ber
linie doszło dopiero 8 maja o godzinie 22.43, co według 
czasu moskiewskiego odbyło się już w dniu 9 maja o go
dzinie 0.43. Mimo to już po podpisaniu tych wszystkich 
dokumentów feldmarszałek Schórner w Czechach otrzy
mał rozkaz przebijania się za wszelką cenę do Ameryka
nów przez co działania wojenne w Czechosłowacji były 
prowadzone jeszcze do 11 maja 1945 roku. Części 
wojsk niemieckich udało się wyrwać Rosjanom i oddać 
do niewoli wojskom amerykańskim. Było to siedem dy
wizji piechoty, dwie kawalerii (3. i 4. DKaw), jedna spa
dochronowa, jedna pancerna (3. DPanc) oraz dywizje 
SS: trzy pancerne (5., 9. i 12.), jedna górska i jedna 
grenadierów. Co do 5. DPanc SS „Wiking" to miała ona 
sporo szczęścia: mimo iż od początku konfliktu z ZSRS 
walczyła na froncie wschodnim udało się jej poddać 
Amerykanom.

Ogółem w latach II wojny światowej Wehrmacht 
utworzył następujące dywizje i brygady pancerne: 1. do 
27., 116., 232., 233., „Lehr", „Feldherrnhalle I", „Feld
herrnhalle 2", „Norwegen", „Holstein", „Schlesien", 
Jüteborg", „Müncheberg", „Clausewitz" i Szkolno-Polo- 
wą DPanc „Tatra".

Poza tym istniały następujące pancerne dywizje rezer
wowe: 155., 179., 233., 273., „Lehr".

Powstało też 14 brygad pancernych o numerach od 
101. do 113 oraz 150.

Jedną dywizję spadochronowo-pancerną utworzyło 
dowództwo Luftwaffe. Była to DSpad-Panc „Hermann 
Coring". W momencie utworzenia SpadDGrenPanc 
„Hermann Göring" otrzymała ona jeszcze numer (1).

Grenadierzy pancerni w akcji, front wschodni, 1944 rok. Panzergrenadiers in action. Eastern broni. PJ44 |CAW|
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Powstanie piechoty zmotoryzowanej było ściśle 
związane z narodzinami koncepcji „wojny błyskawicz
nej". Konieczne stało się posiadanie piechoty, która 
w natarciu mogłaby podążać za czołgami. W momencie 
kiedy powstawały dywizje piechoty zmotoryzowanej nie 
było jeszcze jasno sprecyzowanej taktyki ich użycia, za 
czym mogłyby pójść specjalne ustalenia etatów. Tak 
więc dywizja zmotoryzowana według etatu 1939 była 
prawie identyczna z dywizją piechoty, z tym że wszyst
kie jej pododziały były wyposażone w pojazdy mecha
niczne.

Według etatu w Dywizji Zmotoryzowanej 1939 miało 
być: 16 445 żołnierzy, 374 rkmy, 1 30 ckmów, 84 granat
niki 50 mm, 54 moździerze 80 mm, 24 lekkie działa pie
choty 75 mm (/e /C 78), 72 armaty przeciwpancerne 37 
mm (Pak 35/36), 36 lekkich haubic 105 mm (/e FH 18), 
12 ciężkich haubic 150 mm (sFH 18), 12 działek prze
ciwlotniczych 20 mm (Flak 30 i 38) oraz 30 samocho
dów pancernych. Pełne wyposażenie w sprzęt kołowy to 
989 samochodów osobowych, 1687 ciężarowych i 1323 
motocykle, w tym 621 z koszami.

Jak już wspomniano etat ten był prawie identyczny 
z etatem zwykłej dywizji piechoty z 1939 roku, z tym że 
oczywiście tutaj wszystkie pododdziały zostały zmotory
zowane. Dzięki 100% zmotoryzowaniu dywizje te mia
ły również o blisko 1,5 tys. żołnierzy mniej niż zwykła 
piechota, co powodowało, że stosunek liczby walczą
cych do służb tyłowych był wyraźnie korzystniejszy dla 
dywizji zmotoryzowanych.

Główną siłą uderzeniową dywizji były trzy pułki pie
choty zmotoryzowanej z trzema batalionami po cztery 
kompanie każdy. Dodatkowe wzmocnienie pozostające 
do dyspozycji dowództwa każdego pułku stanowiły: 
kompania przeciwpancerna z czterema erkaemami i 12 
armatami ppanc (Pak 35/36), kompania lekkich dział 
piechoty z 9 armatami 75 mm i pluton motocyklowy 
z trzema erkaemami. Zwraca uwagę stosunkowo słaby 
batalion rozpoznawczy z dwoma tylko kompaniami: sa
mochodów pancernych i motocyklową. Oddział prze
ciwpancerny dywizji składał się z trzech ko/npanii prze
ciwpancernych z sześcioma erkaemami i 12 armatami 
ppanc 37 mm oraz jednej przeciwlotniczej z 12 działka
mi przeciwlotniczymi 20 mm. Siłę dywizji podnosił bar
dzo silny pułk artylerii z czterema dywizjonami: trzema 
po 12 lekkich haubic 105 mm (leFH 18) i jednym z cięż
kimi haubicami 150 mm (sFH 18).

Do momentu wybuchu wojny utworzono cztery takie 
dywizje. Były to 2., 13., 20. i 29. DZmot.

Po kampanii w Polsce okazało się, że dywizje te są 
zbytnio rozbudowane, toteż postanowiono zmniejszyć 
każdą z nich o pułk piechoty. Po kampanii francuskiej, 
wobec nieuniknionego konfliktu z ZSRS zaczęto two
rzyć następne dywizje zmotoryzowane. W okresie od 
września do listopada 1940 roku utworzono 3., 10., 14.,
16., 18., 25., 36. i 60. DZmot. Wszystkie te nowe dywiz
je sformowano poprzez przekształcenie zwykłych dy
wizji piechoty o tych samych numerach. Ze „starych" 
dywizji zmotoryzowanych ubyła 13. DZmot przekształ
cona w październiku w 13. Dywizję Pancerną. Wkrótce,

w grudniu 1940 roku, 2. DZmot także została prze- 
formowana i stała się 12. Dywizją Pancerną.

Jak widać główna zmiana polegała na odjęciu jedne
go pułku piechoty zmotoryzowanej. W kompanii pie
choty pozostawiono 12 erkaemów i 3 granatniki. Cekae
my znajdowały się wyłącznie w kompani ciężkiej. 
Wzmocniono uzbrojenie kompanii dział piechoty zna
jdującej się w dyspozycji pułku i teraz miała ona dwa 
ciężkie działa piechoty 150 mm (s/G 33) oraz 6 lekkich 
dział 75 mm.

Dodano batalion motocyklowy z pięcioma kompania
mi. Trzy z nich były kompaniami motocyklowymi, które 
były znacznie silniej uzbrojone niż zwykła kompania 
piechoty zmotoryzowanej i posiadały 18 erkaemów, 
dwa cekaemy i trzy granatniki. Zmotoryzowana kompa
nia ciężka była taka sama jak w pułku piechoty, zaś kom
pania wsparcia, również zmotoryzowana, miała pluton 
saperów z trzema rkaemami, baterię dział piechoty (dwa 
działa 75 mm) i pluton dział ppanc z trzema armatami 
Pak 35/36.

Słabszy o jeden dywizjon stał się pułk artylerii zmoto
ryzowanej. W dowództwie dywizjonu znajdowały się 
plutony łączności i pomiarowy oraz trzy baterie haubic 
105 mm. W ostatnim dywizjonie były haubice 150 mm.

Wzmocniono nieco batalion rozpoznawczy dodając 
mu zmotoryzowaną kompanię wsparcia taką samą jak 
w batalionie motocyklowym. Sam batalion motocyklowy 
mógł zresztą wspierać w rozpoznaniu batalion rozpoz
nawczy, jako iż ten nadal pozostał stosunkowo słaby.

Pozostałe oddziały bojowe dywizji nie zmieniły się, 
zaś zmniejszenie całości dywizji umożliwiło też zmniej
szenie służb remontowo-naprawczych.

Wszystkie te zmiany wyraźnie obniżyły siłę bojową 
dywizji zmotoryzowanej, jednakże były to zmiany wyni
kające z doświadczeń wojennych, a nie z oszczędności. 
Tak zorganizowane dywizje były bardziej mobilne i łat
wiejsze w dowodzeniu. Wystarczy wyobrazić sobie ko
lumnę blisko 4000 pojazdów mechanicznych w marszu 
(tyle posiadała ich dywiza zmotoryzowana wzór 1939!), 
a zrozumiemy przed jakimi problemami stawali dowód
cy tych jednostek.

Dywizja zmotoryzowana wzór 1940 liczyła 373 rkae- 
my, 64 cekaemy, 66 granatników 50 mm, 42 moździerze 
80 mm, 16 lekkich i 4 ciężkie działa piechoty, 66 armat 
ppanc 37 mm, 24 lekkie 105 mm i 12 ciężkich 150 mm 
haubic oraz 30 samochodów pancernych, z czego 10 
z działkami 20 mm.

W ataku na Związek Radziecki wziął też udział Pułk 
Piechoty „Grossdeutschland" generała von Stockhause- 
na. Mimo iż nie miał on w nazwie przydomka „zmotory
zowany" to jednak takim był. Składał się on z trzech, ta
kich samych jak w zwykłej dywizji zmotoryzowanej, ba
talionów. Czwarty batalion miał kompanię ciężkich 
dział piechoty 150 mm (4 sztuki), kompanię lekkich 
dział piechoty (6 sztuk) oraz kompanię przeciwpancerną 
z 12 armatami ppanc 37 mm. Do tego dochodził dywiz
jon artylerii z trzema bateriami po 4 haubice 105 mm 
oraz służby zaopatrzeniowe. Pod niepozorną nazwą puł
ku kryła się więc prawie pełna brygada.
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Dywizja Zmotoryzowana - 1940
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Podczas walk w Rosji okazało się że piechota na sa
mochodach nie jest w stanie uczestniczyć, wraz z dy
wizjami pancernymi w głębokich zagonach na tyły wro
ga. Wynikało to z większej wrażliwości piechoty na 
ogień obrońców oraz mniejszej zdolności pokonywania 
terenu. Po przełamaniu obrony przeciwnika przez czoł
gi piechota zmotoryzowana musiała ją „dołamywać", co 
dodatkowo opóźniało jej marsz w stosunku do jednostek 
pancernych. Wobec takiej sytuacji postanowiono przy
dzielić do dywizji zmotoryzowanych batalion pancerny.

Na dywizję zmotoryzowaną wzór 1 942 składało się: 
457 rkamów, 192 ckaemy, 54 granatniki 50 mm, 42 
moździerze 80 mm, 72 rusznice ppanc (PzB 39), 21 
ciężkich rusznic ppanc (sPzB 41), 9 armat ppanc 37 mm, 
45 armat ppanc 50 mm, 14 dział piechoty 75 mm 
i 4 działa 150 mm, 24 lekkie haubice 105 mm, 8 cięż
kich haubic 150 mm i 4 ciężkie armaty 100 mm (sK 18) 
oraz 20 PzKpfw II, 28 PzKpfw III i 12 PzKpfw IV oraz 30 
samochodów pancernych.

Różnice między nowym etatem a tym z roku 1941 by
ły znaczne. Przede wszystkim etat 1942 obejmował je
den batalion pancerny z dwoma kompaniami lekkimi 
i jedną czołgów średnich. Poza tym znalazły w nim wy
raz smutne doświadczenia wynikające z walki z sowiec
kimi czołgami T-34 i KW. W pułkach zrezygnowano 
z kompanii przeciwpancernych przydzielając każdej 
kompanii grenadierów po trzy 50 mm armaty 
ppanc. Wydatnie wzrosła siła ognia maszynowego pie
choty. Zgodnie z nowym etatem w każdej kompanii mia
ło być 1 2 rkaemów i aż 6 ckaemów. Pojawiły się też dwa 
typy rusznic przeciwpancernych. Rusznice te były mało 
skuteczne ale na Panzerfausty grenadierzy będą musieli 
poczekać do 1944 roku. W oddziale przeciwpancernym 
pojawiły się już pierwsze armaty samobieżne, lecz nie 
starczyło ich dla wszystkich dywizji stąd nie zostały ob
jęte etatem. Kompanie przeciwpancerne powinny były 
mieć armaty ppanc 50 mm (Pak 38), lecz wchodziły one 
do uzbrojenia stopniowo i jeszcze przez pewien czas ar
maty Pak 35/36 i 38 występowały równolegle obok sie
bie.

W 1942 roku ostatecznie połączono ze sobą batalion 
motocyklistów i batalion rozpoznawczy w batalion 
motocyklowy. Teraz liczył on aż pięć kompanii: trzy mo
tocyklowe, jedną samochodów pancernych i zmotoryzo
waną kompanię wsparcia. Ogólnie rzecz biorąc był to 
dość silny związek, tym bardziej, że przybyło w nim sa
mochodów pancernych z działkami 20 mm, lecz trudno 
sobie wyobrazić, jak po pierwszym deszczu radziły so
bie z wykonywaniem zadań zwiadowczych w trudnym 
terenie Rosji sowieckiej kompanie motocyklowe.

W pułku artylerii, w dywizjonie ciężkim, pojawiają się 
armaty 100 mm. Było ich niewiele bo tylko 4, ale stano
wiły z reguły ostatnią deskę ratunku w przypadku, gdy 
sowieckie czołgi przedarły się w kontrataku przez linie 
piechoty. Przy prędkości początkowej pocisku rzędu 
835-885 m/s i ciężarze pocisku 1 5 kg mogły zniszczyć 
każdy czołg. Pocisk przeciwpancerny z nich wystrzelo
ny przebijał 109 milimetrowy pancerz nachylony pod 
kątem 30 stopni na dystansie 2000 metrów. Oczywiście

szybkostrzelność tych armat nie była imponująca i wy
nosiła tylko 4 strzały na minutę (podczas gdy 88 mm 
Flak 18/36/37 aż 15). Mimo to właśnie te armaty, a nie 
88 mm, służyły do zwalczania KW i T-34 do czasu szer
szego zastosowania pocisków podkalibrowych oraz do 
czasu kiedy w ogóle wprowadzono je do etatu dywizji 
zmotoryzowanych (czyli do połowy 1944 roku).

Według powyższego etatu zorganizowane były wszys
tkie dywizje zmotoryzowane oprócz: 3., 16., 29. i 60. 
DZmot. W każdym pułku grenadierów miały one doda
ną kompanię samobieżnych dział plot 20 mm (12 sztuk), 
w oddziale przeciwpancernym dwie kompanie były wy
posażone w samobieżne armaty ppanc 75 mm 
(„Marder"). Pułk artylerii wzmocniony był dywizjonem 
przeciwlotniczym z dwoma bateriami po 4 armaty plot 
88 mm i 3 działka 20 mm, zaś trzecia bateria tego dywiz
jonu miała 12 armat przeciwlotniczych 20 mm.

Jeszcze silniejsza była rozwinięta w tym czasie z puł
ku DZmot „Glossdeutschland". Oprócz batalionu czoł
gów miała ona jeszcze batalion dział szturmowych, 
a w dywizjonie przeciwlotniczym o jedną baterię ciężką 
więcej oraz baterię średnią z poczwórnie sprzężonymi 
działkami 20 mm.

Tymczasem początek roku 1943 przyniósł pierwsze 
wielkie straty. W kotle stalingradzkim stracono 3., 16., 
29. i 60. DZmot. Bardzo szybko zostały one jednak od
tworzone. 3. DZmot sformowano ponownie rozwiązując 
utworzoną na zachodzie w grudniu 1942 roku 386. 
DZmot. W maju 1943 roku utworzone zostały dwie no
we dywizje grenadierów pancernych: 1 5. i 90. DGPanc. 
W ich skład weszły resztki rozbitych w Afryce 15. DPanc 
i 90. AfrDLekka. Latem tego roku ubyła też jedna z dy
wizji zmotoryzowanych. Dla 14. DZmot nie znaleziono 
już sprzętu mechanicznego na uzupełnienia, wobec cze
go przeformowano ją do stanu zwykłej dywizji pie
choty (z tym samym numerem).

Przemysł niemiecki produkował coraz więcej sprzętu 
pancernego, jednakże dużą część stanowiły działa pan
cerne, zaś czołgów stale brakowało nawet dla dywizji 
pancernych. Pociągnęło to za sobą kolejną zmianę etatu 
dywizji grenadierów pancernych (taka nazwa obowiązy
wała dla dywizji zmotoryzowanych od maja 1943 roku). 
Etat 1943 obowiązywał od 24 września 1943 roku do 20 
sierpnia 1944.

Czołg PzKpfw III Ausf. J prawdopodobnie z 25. DZmot, 1942-1943.
PzKpfw III Ausf. J tank probably of the 25. Division Motorised. 1942-1943
I CAW I
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Zmiana nazwy na dywizję grenadierów pancernych 
nie spowodowała żadnych poważniejszych zmian w sto
sunku do wcześniejszego etatu. Mimo przydomka „pan
cernych" grenadierzy nadal byli przewożeni ciężarów
kami. Brak transporterów opancerzonych bardzo ograni
czał możliwości tych związków i dziwić może fakt, że 
część historyków pozwala sobie na traktowanie niemiec
kich dywizji grenadierów pancernych i dywizji pancer
nych jako związków o podobnej sile bojowej. Zapewne 
wpłynęła na to, co tu dużo mówić, bardzo efektowna na
zwa tych dywizji. Jak się przekonamy więcej transporte
rów (poza batalionem rozpoznawczym) znalazło się 
w tych jednostkach dopiero w 1945 roku.

W pułkach grenadierów pancernych wprowadzono 
nowe typy sprzętu takie jak armaty przeciwpancerne Pak 
40 i moździerze 120 mm (sGrW 42). Moździerze jak 
i armaty ppanc weszły do uzbrojenia kompanii ciężkich 
w batalionach grenadierów. Ciężki moździerz 120 mm 
był prawie dokładną kopią sowieckiego moździerza 
o tym samym kalibrze. Podnosił on znacznie siłę ognia 
grenadierów, gdyż jego pocisk miał masę blisko 16 kC (z 
moździerza 80 mm tylko 3, 4 kC). Tym samym wycofa
no z uzbrojenia granatnik 50 mm, który uznano za nie
skuteczny. Nowością było też przydzielenie każdemu 
pułkowi grenadierów pancernych kompanii saperów 
z 18 miotaczami ognia. W pułkach dywizji 3., 29. i 60. 
(odtworzona 60. DGPanc zmieniła nazwę w czerwcu 
1943 na DGPanc „Feldherrnhalle") znajdowała się jesz
cze dodatkowa kompania przeciwlotnicza z 12 działka
mi przeciwlotniczymi 20 mm. Również trzy wyżej wy
mienione dywizje miały silniejszy batalion rozpoznaw
czy. Miał on organizację jak w dywizji pancernej z roku 
1943. W pozostałych dywizjach uległ on zmniejszeniu 
o dwie kompanie motocyklowe.

Niezmieniony batalion czołgów pozostał tylko w 16. 
DGPanc, a w 90. DGPanc batalion pancerny liczył dwie 
kompanie czołgów średnich po 22 wozy. Pozostałe dy
wizje z braku czołgów otrzymały batalion dział szturmo
wych liczący 45 dział Sturmgeschütz III. Ilość dział 
szturmowych w dywizji mogła być większa, o ile były 
w nie wyposażone (zamiast dział pancernych „Marder") 
samobieżne kompanie przeciwpancerne z batalionu 
przeciwpancernego. Oprócz dwóch kompanii samo
bieżnych dział przeciwpancernych oddział ten miał 
jeszcze kompanię 12 armat holowanych (Pak 40) i kom
panię samobieżnych 20 mm działek przeciwlotniczych.

Pułk artylerii nie uległ zmianie oprócz dywizji 3., 29. 
i „Feldherrnhalle", w których jeden z dywizjonów zastą
piono pancernym dywizjonem artylerii z 12 działami sa
mobieżnymi „Wespe" i 6 „Hummel". Te trzy dywizje 
oraz 16. DGPanc jako jedyne posiadały dywizjon prze
ciwlotniczy (niezmieniony w stosunku do etatu 1942).

Istotna różnica zaszła w uzbrojeniu batalionu sape
rów. Bataliony te były coraz częściej wykorzystywane ja
ko zwykła piechota i służyły jako „ostatnia rezerwa" 
w krytycznych sytuacjach na polu walki. Kompanie sa
perów jednak nie posiadały zbyt silnego uzbrojenia 
w stosunku do zwykłej kompanii piechoty. W etacie 
1943 zmieniono ten stan rzeczy zwiększając dwukrotnie

ilość rkaemów w kompanii saperów oraz dodając im po 
sześć miotaczy ognia i dwa moździerze 80 mm. Pozo
stałe pododdziały pozostały niezmienione.

Etat 1943 przewidywał 15 421 żołnierzy, 684 rkaemy, 
104 ckaemy, 24 moździerze 120 mm i 48 moździerzy 
80 mm, 39 holowanych armat przeciwpancernych 75 
mm, 31 samobieżnych armat ppanc 75 mm, 12 lekkich 
dział piechoty 75 mm i 4 ciężkie 150 mm, 12 samobież
nych armat przeciwlotniczych 20 mm i 1 8 przeciwpan
cernych 20 mm, 24 lekkie haubice 105 mm i 8 ciężkich 
haubic 150 mm oraz 4 ciężkie armaty 100 mm i 54 mio
tacze ognia. Sprzęt pancerny to 45 dział szturmowych 
Sturmgeschütz III i 28 samochodów pancernych.

Warto tu też wspomnieć o DGrenPanc „Grossdeuts
chland", która jak zwykle nie trzymała się etatów ustalo
nych dla innych oddziałów. Od roku 1943 była tylko 
z nazwy dywizją grenadierów pancernych. Posiadała 
ona pułk pancerny, w którego skład wchodziły po jed
nym batalionie PzKpfw IV, „Panter" i „Tygrysów" (!). 
Była to jedyna dywizja niemiecka mająca etatowo 
w swoim składzie batalion „Tygrysów". Dokumenty nie 
potwierdzają jakoby dywizje pancerne SS miały integral
nie włączony taki oddział. Zgodne z prawdą jest nato
miast przydzielanie poszczególnych batalionów czoł
gów ciężkich pod dowództwo dywizji SS. Etatowo „Tyg
rysy" należały jednak do całego korpusu! Oprócz tego 
DGrenPanc „Grossdeutschland" miała dużo silniejsze 
pułki grenadierów. Każdy z nich miał aż cztery batalio
ny. W czwartym batalionie znalazły się trzy samobieżne 
kompanie z 9 armatami ppanc 75 mm („Marder" lub 
Sturmgeschütz III), 8 ciężkimi działami piechoty (15 cm 
sIG auf PzKpfw 38 (t) „Grille") i 12 działkami przeciw
lotniczymi 20 mm. Jeden z batalionów grenadie
rów otrzymał transportery opancerzone. Pułk artylerii 
miał w swym składzie o jeden dywizjon więcej niż 
zwykła dywizja grenadierów pancernych a jeden z dy
wizjonów miał haubice samobieżne. Reszta oddziałów 
była mniej więcej taka sama jak w dywizjach pancer
nych tego okresu. Czyniło to z DGPanc „Grossdeuts
chland" najsilniejszą dywizję szybką ze wszystkich po
siadanych przez III Rzeszę, ale w końcu nazwa „Wielkie 
Niemcy" zobowiązuje!

Od 20 sierpnia 1944 roku obowiązywał nowy etat 
DGrenPanc.

W zasadzie etat 1944 utrzymał siłę dywizji grenadie
rów pancernych bez większych zmian. Z pułku grena
dierów zabrano 3 armaty ppanc 75 mm z kompanii cięż
kiej przydzielając w zamian 6 działek plot 20 mm. 
Wsparcie pułku stanowiła teraz kompania saperów do
zbrojona dwoma moździerzami 80 mm i kompania czte
rech ciężkich dział piechoty 150 mm.

Ponownie powiększono batalion rozpoznawczy. 
Samochody pancerne ostały się już tylko w kompanii 
sztabowej tego oddziału (6 z armatami 75 mm i 13 
z działkami ppanc 20 mm). Z batalionu tego zabrano 
jedyne trzy działa ppanc. Trzy bliźniacze zmotoryzo
wane kompanie rozpoznawcze były teraz znacznie 
słabsze od zwykłej kompanii grenadierów, a rozpoz
nawcza kompania wsparcia z sześcioma moździerzami
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80 mm była bezbronna w przypadku napotkania czoł
gów wroga.

Dużą zmianą na korzyść było dodanie wszystkim już 
dywizjom grenadierów pancernych dywizjonów artylerii 
przeciwlotniczej z dwiema bateriami ciężkimi po 6 ar
mat 88 mm i 3 armatami 20 mm oraz kompanii lekkiej 
z 9 działkami 37 mm lub 9 pojedynczymi i 3 poczwór
nymi działkami 20 mm. Pozostałe pododdziały nie zmie
niły się.

Etat 1944 przewidywał dla dywizji grenadierów pan
cernych 14 738 żołnierzy, 667 rkmów, 100 ckaemów, 
58 moździerzy 80 mm i 24 moździerze 120 mm, 8 cięż
kich dział piechoty 150 mm, 54 działka przeciwlotnicze 
20 mm, 6 poczwórnych działek przeciwlotniczych 20 
mm, 12 armat przeciwlotniczych 88 mm, 23 do 31 sa
mobieżnych armat ppanc 75 mm, 36 haubic 105 mm, 
12 haubic 150 mm i 4 armaty 100 mm, 54 miotacze og
nia, 45 dział szturmowych i 20 lekkich lub 17 ciężkich 
samochodów pancernych, z 6 armatami 75 mm i 12 ar
matami ppanc 20 mm, 7 transporterów opancerzonych 
SdKfz 251/3.

Pod koniec 1944 roku powstała kolejna dywizja gre
nadierów pancernych: DCPanc „Brandenburg". 
W październiku i listopadzie powstały też Brygada Gre
nadierów Führera i Brygada Ochrony Führera (Führer - 
Grenadier Brigade i Führer - Begleit Brigade}.

Jak już wspomniano przy omawianiu dywizji pancer
nych utrzymanie założonych etatów było pod koniec 
1944 roku niemożliwe. Goniąc za ciągle zmniejszający
mi się stanami jednostek opracowano nowy etat który 
miał wejść w życie od marca 1945 roku. Etaty dywizji 
grenadierów pancernych 1945 omówiono przy dywiz
jach pancernych, gdyż pod koniec wojny w Wehrmach
cie zrównano te dwa typy dywizji. Obok etatu dla dy

wizji sporządzono także etat dla tak zwanej grupy bojo
wej przewidując, iż osiągnięcie nawet tych mocno okro
jonych stanów może okazać się trudne.

W lutym 1945 roku zostały rozwinięte do szczebla dy
wizji Brygady Ochrony i Grenadierów Führera. Były to 
dość silne jednostki, słabsze nieco niż przewidywał etat 
dywizji pancernej i grenadierów pancernych na rok 
1945, ale za to dużo silniejsze niż przewidywana na ten 
rok grupa bojowa. Obie te dywizje miały pułk grenadie
rów pancernych z trzema batalionami grenadierów: ro
werowy, zmotoryzowany i na transporterach opancerzo
nych. Posiadały czterokompanijny batalion pancerny, 
z czego dwie kompanie miały po 14 PzKpfw V „Pant
her" i dwie po 14 PzKpfw IV. W kompanii sztabowej 
znajdowało się oprócz tego jeszcze 10 czołgów. Do 
tego dochodziły: trzydywizjonowy pułk artylerii, oddział 
przeciwpancerny z trzema kompaniami po 10 dział pan
cernych Panzerjäger IV, kompania samochodów pan
cernych, batalion saperów i ewentualnie mógł być 
przydzielony z Luftwaffe siedmio kompanijny (!) dywiz
jon przeciwlotniczy. Obie te dywizje składały się z do
borowych pododdziałów i trzeba przyznać, że zostały 
dość hojnie obdzielone sprzętem jak na ówczesne moż
liwości III Rzeszy.

Gorzej wyposażona była DGPanc „Kurmark". \N mo
mencie powstania dywizja ta zasługiwała co najwyżej 
na miano brygady. Posiadała tylko jeden pułk grenadie
rów. Oddziały rozpoznawczy i przeciwpancerny spro
wadzały się do jednej kompanii a batalion saperów był 
tylko dwukompanijny. Zabrakło też sprzętu na utworze
nie pułku artylerii, lecz przewidywano włączenie do 
dywizji dywizjonu przeciwlotniczego z dowództwa Luf
twaffe. Jedynie batalion pancerny reprezentował sobą ja
kąś poważniejszą siłę.

Batalion Dział Samobieżnych „Nashorn" Batalion Dział Samobieżnych „Jagdpanther"
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Zgodnie z etatem tej dywizji liczyła ona: 4559 żoł
nierzy, 155 rkmów, 32 ckaemy, 6 moździerzy 80 mm, 
8 moździerzy 120 mm, 4 działa piechoty 150 mm, 12 ar
mat ppanc 75 mm, 3 armaty przeciwlotnicze 20 mm, 12 
haubic 105 mm, 3 Flakpanzer IV „Wirbelwind", 45 
dział szturmowych StuG III/IV i 10 PzKpfw IV.

DGPanc „Kurmark" weszła w skład 9. Armii, która 
broniła się na linii Odry na kierunku berlińskim i z tego 
powodu starano się utrzymać ją w jak najlepszym stanie. 
Zaopatrzenie i nowe pododdziały musiały być jej przy
dzielane dość szczodrze skoro w dniu 28 lutego 1945 
roku dysponowała ogółem 45 czołgami i 19 działami 
pancernymi, z czego sprawnych było 17 dział pancer
nych i 34 czołgi.

Ogółem podczas wojny powstały następujące dywizje 
zmotoryzowane (potem grenadierów pancernych): 2., 3., 
10., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 25., 29., 36., 60. („Feld- 
herrnhalle"), 90., 386., „Grossdeutschland" (w gruncie 
rzeczy pancerna), „Brandenburg", „Kurmark" oraz 
DGren Führern i DOchr Führern.

Jedną dywizję grenadierów pancernych utworzyło do
wództwo Luftwaffe: SpadDGrenPanc „Hermann Goring 
2".

W momencie kiedy tworzono pierwsze dywizje pan
cerne odzywały się głosy bardziej konserwatywnych kół 
wojskowych przeciwne temu rodzajowi wojsk. Inspekto
rat wojsk pancernych w OKH {Oberkommando der 
Wehrmacht) nie oparł się naciskom dowództwa kawale
rii, które żądało dla siebie większego wpływu na jednos
tki pancerne i zmotoryzowane. Czyniąc temu zadość za
miast nowych dywizji pancernych utworzono dywizje 
lekkie. Połączono w nich kawalerię zmotoryzowaną 
z oddziałami pancernymi.

Wszystkie cztery dywizje lekkie zostały zmobilizo
wane tuż przed wybuchem wojny, 3 DLekka na trzy dni 
przed rozpoczęciem ataku.

Etat tych dywizji łączył jednostki pancerne i zmotory
zowane. Między czołgami znalazła się bardzo duża ilość 
samochodów i motocykli. Wyjątkowo silne były też jed
nostki rozpoznawcze w 2., 3., i 4., DLekkiej, bowiem 
składał się na nie cały pułk z czterema kompaniami sa
mochodów pancernych i dwoma kompaniami motocyk
listów. Do tychże jednostek rozpoznawczych można 
także zaliczyć batalion motocyklowy. W ten sposób 
w jednej dywizji funkcjonowały trzy bataliony kawalerii 
zmotoryzowanej i trzy bataliony rozpoznawcze. Jest to 
zjawisko doprawdy niezwykłe.

Generał Guderian od początku przeciwny był tworze
niu tego rodzaju oddziałów twierdząc, że w stosunku do 
dywizji pancernych będą one miały ograniczone możli
wości działania i są jedynie półśrodkiem. Przebieg kam
panii w Polsce potwierdził jego racje. Mimo to na przy
kład 1. DLekka przedstawiała większą siłę bojową niż 
pełnowartościowe dywizje pancerne, a to z tego powo
du, że posiadała lepsze (czeskie) czołgi.

Zgodnie z etatem dywizja ta miała liczyć 10 772 żołnie
rzy, 533 rkmy, 62 ckmy, 12 działek przeciwlotniczych 20 
mm, 54 armaty przeciwpancerne 37 mm (Pak 35/36), 42 
granatniki 50 mm, 24 moździerze 80 mm, 12 dział piecho
ty 75 mm, 24 lekkie haubice 105 mm, 121 (91) samo
chodów pancernych i 86 czołgów. Batalion pancerny 3. 
DLek składał się z dowództwa batalionu ze zmotoryzowa
ną kompanią wsparcia. W kompanii tej znajdowały się 
plutony: motocyklowy, przeciwlotniczy i saperów. Oprócz 
tego bezpośrednio dowództwu batalionu podporządkowa
ne były: pluton łączności z trzema czołgami PzKpfw 38 (t) 
(z czego dwa to czołgi dowodzenia) oraz pluton czołgów 
lekkich z 2 PzKpfw I, 2 PzKpfw II i 1 KIPzBf-wg.

Każda z trzech kompanii bojowych batalionu składała 
się z dowództwa kompanii z dwoma PzKpfw 38 (t), jed
nego plutonu czołgów lekkich z 5 PzKpfw II i trzech plu
tonów czołgów średnich z 5 PzKpfw 38 (t) każdy.

PzKplw II Ausf. b z 3. Dywizji Lekkiej, wrzesień 1939 roku. PzKpJw 11 Aus], b oj the 3. Leichte Division, September 7939 |Janusz Ledwoeb]
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Jak widać w 3. DLekka znajdował się tylko jeden ba
talion pancerny. W innych dywizjach lekkich było tych 
batalionów więcej. W 1. DLekka był pułk pancerny 
z trzema batalionami (razem 230 czołgów), ale za to 
słabszy był oddział rozpoznawczy, który składał się 
z jednego batalionu z 60 samochodami pancernymi. 2. 
Dywizja Lekka dysponowała nawet dowództwem bryga
dy pancernej, lecz ogółem były w tej dywizji tylko dwa 
bataliony pancerne ze 172 czołgami. Pułk rozpoznaw
czy był taki sam jak w 1. DLekkiej. 4. Dywizja Lekka tak
że różniła się od poprzedniczek. Miała tylko jeden bata
lion pancerny z 86 czołgami. Pułk rozpoznawczy był 
słabszy niż w 2. i 3. DLek i miał tylko 89 samochodów 
pancernych. Tak więc wszystkie te dywizje o tej samej 
nazwie - dywizje lekkie - były w zasadzie różnymi jed
nostkami. Brało się to z eksperymentalnego traktowania 
tych jednostek i dobierania dla nich przez dowództwo 
niemieckie najbardziej optymalnego składu, jak również 
z pośpiechu jaki towarzyszył ich tworzeniu.

Po zakończeniu działań w Polsce dywizje lekkie prze
kształcono w dywizje pancerne o numerach od 6 do 9. 
W dniu 18 października 1939 roku 1. DLekka została 
przemianowana na 6. DPanc, a 2. DLekka na 7. DPanc. 
Wcześniej, bo już 16 października to samo stało się z 3. 
DLekka, którą przekształcono w 8. DPanc. 3 stycznia 
1 940 roku rozwiązano ostatnią 4. Dywizję Lekką prze- 
mianowując ją na 9. DPanc.

Oprócz tych czterech dywizji powstały jeszcze inne 
dywizje lekkie, które zostały następnie użyte w Afryce. 
Były to jednak zupełnie inne jednostki i jedyne co je łą
czy z dywizjami lekkimi z roku 1939 to nazwa. Pierwszą 
z utworzonych afrykańskich dywizji lekkich (Leichte Af
rika Division} była 5. Afrykańska Dywizja Lekka. Została 
ona dość dokładnie opisana w tomiku serii „Militaria" 
dotyczącego Afrika Korps. Dywizja ta została przekształ
cona w październiku 1941 roku w 21. Dywizję Pancer
ną, czyli stało się z nią dokładnie to samo co z pozosta
łymi dywizjami lekkimi. Wiązało się to ze zmniej
szeniem wymagań stawianych dywizjom pancernym 
w kwestii liczby posiadanych przez nie czołgów; obec
nie wystarczały dwa bataliony pancerne. Poza tym 
brakowało jej jednego pułku grenadierów zmotoryzowa
nych, aby stać się pełnowartościową europejską dywizją 
pancerną.

Inną lekką dywizją afrykańską była 164. AfrDLekka. 
Powstała ona jako jednostka szkolna i uzupełniona ele
mentami Dywizji Fortecznej „Kreta", dotarła do Afryki 
w lipcu 1942 roku.

Dywizja ta była bardzo zbliżona swoim etatem do 
zwykłej europejskiej dywizji zmotoryzowanej (grenadie
rów pancernych). Znajdowały się w niej trzy pułki grena
dierów pancernych z dwoma batalionami każdy. Brak 
było batalionu pancernego, czego konsekwencją było 
niezwykle silne wyposażenie kompanii grenadierów 
w artylerię przeciwpancerną. Uzbrojenie takie było spo
wodowane specyfiką frontu afrykańskiego, gdzie nawet 
najlepsza piechota pozostawiona sam na sam z czołga
mi wroga miała zerowe szanse na wyjście cało z takiej 
sytuacji. Swoje armaty przeciwpancerne dostał poza tym

prawie każdy pododdział dywizji, jak: kompanie sape
rów w pułkach piechoty, w batalionie rozpoznawczym 
zarówno kompania zmotoryzowana jak i ta z transporte
rami opancerzonymi oraz kompanie saperów w batalio
nie saperów. Takiego nasycenia bronią przeciwpancerną 
nie osiągnęła nigdy żadna jednostka niemiecka!

Zwraca natomiast uwagę słabość pułku artylerii złożo
nego z dwóch tylko dywizjonów, przy czym drugi z nich 
wyposażony był nietypowo w haubice górskie kalibru 75 
mm. To stosunkowo słabe wyposażenie artyleryjskie nie 
stanowiło żadnego problemu, gdyż dowództwo Armii 
Pancernej „Afryka" dysponowało wieloma samodzielny
mi jednostkami artylerii i mogło nimi dowolnie ma
newrować w zależności od potrzeb, przydzielając je 
czasowo do różnych dywizji. Co do stopnia zmotoryzo
wania tej jednostki to pozostawiał on wiele do życzenia. 
Oddział transportowy był tu o połowę mniejszy niż 
w standardowej dywizji zmotoryzowanej przez co pie
chota była tylko czasem przewożona samochodami cię
żarowymi, zaś priorytet miało zawsze zaopatrzenie.

Zgodnie z.etatem 164. AfrDLekka winna była posia
dać 574 rkmy, 50 ckmów, 48 moździerzy 80 mm, 183 
armaty ppanc Pak 35/36 (37 mm), 94 ciężkie rusznice 
ppanc 28 mm (sPzB 41}, 20 armat ppanc 20 mm (na sa
mochodach pancernych SdKfz 222 i 231), 18 lekkich 
dział piechoty 75 mm, 8 haubic górskich 75 mm (7, 5 cm 
GebH 36}, 12 haubic 105 mm oraz 28 samochodów 
pancernych i 27 transporterów opancerzonych.

Bardzo podobny etat miała 90. AfrDLekka, która trafiła 
do Afryki wcześniej, bo już w październiku 1941 roku. 
Posiadała ona czterokompanijny batalion pancerny (trzy 
kompanie lekkich i jedna kompania czołgów średnich) 
i dzięki temu mogła być słabiej uzbrojona w artylerię 
przeciwpancerną. Kompanie w pułkach grenadierów 
pancernych miały w niej po 3 armaty Pak 38. Inne nieco 
było wsparcie pułków. W jednym z nich znajdowała się 
kompania lekkich dział piechoty (6 sztuk), zaś w dwóch 
pozostałych kompanie po dwa działa ciężkie 150 mm 
i cztery lekkie 75 mm. W 90. AfrDLekka silniejszy był 
pułk artylerii, który miał kompanię przeciwlotniczą z 12 
działkami przeciwlotniczymi 20 mm i dwa dywizjony ar
tylerii z 8 haubicami 105 mm i 4 armatami 100 mm każ
dy. Dywizja miała też własny batalion zapasowy z sześ
cioma kompaniami. Słabsze za to było wyposażenie 
w samochody ciężarowe: jedna kolumna transportowa 
i to na dodatek tylko częściowo zmotoryzowana.

Czołg PzKpfw III Ausf. J z 23. DPanc, bitwa stalingradzka, 1942-1943.
PzKpfw III Ausf. J of the 23. Panzer Division, Battle of Stalingrad, 1942-
1943 I CAW I
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Koncepcja „Blitzkriegu” nie przewidywała w zasadzie 
żadnej roli dla kawalerii, lecz podobnie jak w przypad
ku tworzenia dywizji lekkich, także i w ich przypadku 
trzeba było pójść na ustępstwa wobec dowództwa kawa
lerii. Duża część kawalerii została przydzielona w for
mie pojedynczych szwadronów do oddziałów rozpoz
nawczych w dywizjach piechoty. Jak już wspomniano 
wcześniej, także dywizje lekkie otrzymały zamiast pie
choty zmotoryzowanej kawalerię zmotoryzowaną. We 
wrześniu 1939 roku istniała tylko jedna samodzielna jed
nostka kawalerii - 1. Brygada Kawalerii.

Brygada kawalerii składała się z dwóch pułków kawa
lerii po 6 szwadronów. Cztery z tych szwadronów miały 
po 9 rkaemów i 4 ckaemy, szwadron ciężki miał dwa 
plutony po 2 lekkie działa piechoty 75 mm i jeden plu
ton z 6 moździerzami 80 mm, zaś szwadron wsparcia 
posiadał pluton samochodów pancernych (3 wozy), plu
ton saperów i pluton przeciwpancerny z 3 armatami 
ppanc 37 mm (Pak 35/36).

Funkcję oddziału rozpoznawczego pełnił batalion 
motocyklowy z trzema kompaniami motocyklowymi 
i zmotoryzowaną kompanią wsparcia, w której znajdo
wały się cztery plutony: dwa lekkich dział piechoty, 
moździerzy i przeciwpancerny.

Artyleria ograniczała się do jednego dywizjonu artylerii 
konnej z 12 działami piechoty 75 mm . Pozostałe jednostki to 
kompanie: saperów, łączności, przeciwpancerna. Jako że od
działy kawalerii były bardzo wrażliwe na ataki z powietrza, 
w składzie brygady znalazła się też kompania przeciwlotnicza 
z 12 działkami przeciwlotniczymi 20 mm (Flak 30 i 38).

Ogółem brygada kawalerii 1939 miała liczyć 6684 
żołnierzy, 133 rkaemy, 44 ckaemy, 9 granatników 50

mm (leCrW 36), 18 moździerzy 80 mm (sCrW 34), 24 
działa piechoty 75 mm (lelC 18), 21 armat przeciwpan
cernych 37 mm (Pak 35/36) i 12 armat przeciwlot
niczych 20 mm (Flak 30 i 38) oraz 6 samochodów pan
cernych.

Należy tu przypomnieć, że ówczesna taktyka działa
nia kawalerii nie miała już nic wspólnego z szarżami 
z epoki napoleońskiej. Konie służyły wyłącznie do prze
mieszczania się a nie jako „rumaki bojowe". Mimo wy
raźnego przeżycia się koncepcji wojsk kawaleryjskich, 
w czerwcu 1940 roku rozwinięto 1. BKaw do stanu dy
wizji.

Główną siłę uderzeniową tej dywizji stanowiła bryga
da kawalerii z trzema pułkami po dwa dywizjony kawa
lerii każdy. Dywizjon (batalion) kawalerii składał się 
z trzech szwadronów (kompanii) z 12 rkaemami i czwar
tego z 4 moździerzami 80 mm i 8 cekaemami. Jako 
wsparcie każdy z trzech pułków otrzymał kompa
nię dział piechoty z sześcioma działami 75 mm i kompa
nię wsparcia z plutonami: samochodów pancernych, sa
perów i przeciwpancernym.

Zmienił się też batalion motocyklowy, który teraz miał 
w kompanii sztabowej pluton łączności i pluton samo
chodów pancernych (3 pojazdy). Reszta tego oddziału 
zmieniła się o tyle, że 3 kompanie motocyklowe zostały 
przesadzone na rowery, zaś uzbrojenie pozostało to 
samo.

Artyleria dywizyjna rozwinęła się do całego pułku 
z trzema dywizjonami artylerii konnej (po 4 działa 75 
mm) oraz zmotoryzowanej baterii haubic 105 mm. Po
dobnie do stanu batalionu rozwinęły się: batalion sape
rów (dwie kompanie: zmotoryzowana i rowerowa oraz

Brygada Kawalerii - 1939
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kolumna mostowa), łączności (dwie kompanie częś
ciowo zmotoryzowane) i batalion przeciwpancerny (trzy 
kompanie zmotoryzowane).

1. DKaw została w listopadzie 1941 roku prze
kształcona w 24. DPanc. Właśnie na pamiątkę tego fak
tu 24. DPanc w swoim godle miała konia skaczącego 
przez przeszkodę.

Do koncepcji tworzenia dywizji kawalerii powrócono 
latem 1943 roku, kiedy to utworzona została 1. Kozacka 
Dywizja Kawalerii. Stało się to pod wpływem doświad
czeń wynikających z walk z sowieckimi korpusami 
kawalerii, jak i z chęci wykorzystania sporej liczby 
ochotników z Rosji. Dywizja ta, wraz z powstałą później 
2. KozDKaw, została przekazana w połowie 1944 roku 
pod dowództwo SS.

Kolejnymi jednostkami kawalerii, tym razem w pełni 
niemieckimi były 3. i 4. Brygady Kawalerii utworzone 
w pierwszej połowie 1944 roku. Brygady te zostały wy
posażone w konie ze względów oszczędnościowych: 
coraz częściej brakowało wówczas samochodów a jesz
cze bardziej benzyny. Obie te jednostki walczyły na 
froncie wschodnim od lata 1944 roku.

W każdym pułku kawalerii znalazła się kompania 
wsparcia z plutonem armat ppanc, łączności i saperów. 
Dywizjon kawalerii otrzymał pluton łączności i niszczy
cieli czołgów uzbrojonych w 1 8 Panzerschrecków. Dwa 
z czterech szwadronów w dywizjonie nie były zbyt silne 
i miały tylko 6 rkaemów. Szwadron ciężki miał 12 cekae- 
mów i 1 rkem, zaś kompania wsparcia 12 moździerzy 80 
mm.

Poważnie podnosił siłę brygady batalion przeciwpan
cerny mający 3 kompanie po 10 niszczycieli czołgów 
(Panzerjäger IV, Jagdpanzer 38 (t) „Hetzer", lub Sturm
geschütz lll/IV) i zmotoryzowaną kompanię przeciwlot
niczą z 12 działkami 20 mm.

Silny też był batalion rozpoznawczy z dwoma kompa
niami transporterów opancerzonych i kompanią 
sztabową z 18 samochodami pancernymi (w tym 12 
z armatami ppanc 20 mm i 3 z armatami 75 mm).

W pułku artylerii znajdowały się trzy dywizjony. Dwa 
zmotoryzowane po 12 haubic 105 mm (leFH 18) i dy
wizjon artylerii konnej z trzema bateriami po 4 działa 
piechoty 75 mm i baterią 8 moździerzy 120 mm. W 4. 
BKaw ten ostatni dywizjon wyglądał inaczej. Był to dy
wizjon moździerzy (częściowo zmotoryzowany) z trze
ma kompaniami po 8 ciężkich moździerzy.

Zgodnie z etatem 3. BKaw 1945 powinna posiadać 11 
333 żołnierzy, 324 rkemy, 50 cekaemów, 54 moździerze 
80 mm, 8 moździerzy 120 mm, 72 Panzerschrecki (PzB 
54), 12 armat przeciwlotniczych 20 mm, 19 armat ppanc 
20 mm, 15 armat ppanc 75 mm (Pak 40), 12 lekkich 
dział bezodrzutowe 75 mm, 24 haubice 105 mm, 31 
dział pancernych (szturmowych), 26 samochodów pan
cernych i 53 transportery opancerzone.

4. BKaw miała 11 317 żołnierzy, 322 rkaemy, 24 moź
dzierze 120 mm. Brakowało w niej lekkich dział bezodrzu- 
towych 75 mm. Poza tym obie te jednostki były identyczne.

Wczesną wiosną 1945 roku, obie brygady zostały 
przekształcone w dywizje kawalerii. Nie udało się odna

leźć etatów tych dywizji, ale można domniemywać, że 
zmieniła się tylko nazwa tych oddziałów a nie ich war
tość bojowa. W tym okresie działo się tak z wieloma jed
nostkami, którym na rozkaz Führera zmieniano nazwy, 
co niby miało zmylić wroga co do ich rzeczywistej war
tości bojowej.

Dla porządku należy też omówić organizację brygad 
szybkich (Schnelle Brigade). Istniały tylko dwie takie jed
nostki utworzone w marcu (30. BSzyb) i maju (20. 
BSzyb) 1943 roku. Każda z tych brygad składała się z do
wództwa ze zmotoryzowanymi: plutonem łączności 
i baterią przeciwlotniczą z 3 działkami przeciwlotniczy
mi 20 mm, oraz kilku batalionów rozpoznawczych.

20. BSzyb miała takich batalionów pięć (505., 507., 
513., 517., 518. bszyb), zaś 30. BSzyb siedem (503-504., 
506. i 509.-512. bszyb). Ob e brygady zostały użyte na 
froncie zachodnim. 30. BSzyb została stracona już 
5 września 1944 roku w Normandii, zaś 20. BSzyb wal
czyła do końca wojny, także na froncie zachodnim.

Brygada Szybka - 1944

Trudno jest powiedzieć jaki był cel tworzenia tych jed
nostek. Najprawdopodobniej poszczególne bataliony 
miano przydzielać korpusom i dywizjom jako oddziały 
rozpoznawcze.

W skład związków operacyjnych wchodziły związki 
taktyczne. Największym związkiem tego rodzaju był 
korpus.

Występowało kilka rodzajów korpusów, jak: armijne 
(ogólnowojskowe), zmotoryzowane, pancerne, górskie 
i kawalerii. Oprócz korpusów tworzonych przez wojska 
lądowe powstawały też korpusy Luftwaffe (spadochrono
we i spadochronowo-pancerny) i Waffen SS (armijne, 
górskie, kawalerii i pancerne).

Podobnie jak w przypadku armii liczba korpusów by
ła zmienna i również stale rosła. Np. na przełomie 
1940/1941 roku Niemcy posiadali 23 korpusy. W roku 
1945 było ich już 90, więc był to wzrost blisko cztero
krotny. Biorąc pod uwagę że do roku 1945 wiele do-

71



Br
yg

ad
a K

aw
al

er
ii -

 19
45

72



wództw korpusów zostało zniszczonych (najczęściej 
w „kotłach"), to świadczy to o znakomitym, tak ilościo
wym jak i jakościowym, przygotowaniu kadry oficers
kiej. Właśnie dzięki temu można było ciągle rozbudowy
wać ten szczebel dowodzenia.

W przededniu kampanii wrześniowej Niemcy posia
dali kilka korpusów szybkich. Były to XIV. i XV. Korpusy 
Zmotoryzowane - złożone z dywizji lekkich i zmotory
zowanych, oraz XVI., XIX. i XXII. Korpuy Pancerne - zło
żone z dywizji pancernych, lekkich i zmotoryzowanych. 
W skład XVI. Korpusu Pancernego włączono też dwie 
zwykłe dywizje piechoty, zaś trzy dywizje pancerne tra
fiły do zwykłych korpusów armijnych, czyli ogólnowoj- 
skowych. Tak duże zróżnicowanie korpusów szybkich 
było spowodowane nie tylko różnego rodzaju zadaniami 
stawianymi przed nimi, ale też chęcią wypróbowa
nia najbardziej optymalnego ich składu.

Tworzenie korpusów nie było typowe dla wszystkich 
ówczesnych armii. Ten szczebel dowodzenia nie istniał 
na przykład w armii polskiej, gdzie stosowano większą 
ilość „zminiaturyzowanych" armii zamiast korpusów. 
W armiach aliantów zachodnich występowały przez ca
ły czas wojny tylko korpusy armijne (ogólnowojskowe), 
co znacznie ograniczało możliwości użycia dywizji pan
cernych zgodnie z ich przeznaczeniem. Jedyną armią 
która wprowadziła podobny podział na rodzaje korpu
sów co Niemcy była Armia Czerwona, z tym że Rosjanie 
traktowali korpusy jako całość i starali się zachować 
w nich stały skład, zaś w korpusach niemieckich często 
wymieniano wchodzące w ich skład związki.

Najczęściej korpus zawierał trzy dywizje, lecz zależa
ło to od zadań przed nim postawionych. Rekordzistą był 
LXXXIV. Korpus Armijny z 7. Armii. 17 lipca 1944 roku 
miał on 11 dywizji i jedną brygadę (siedem dywizji pie
choty, dywizję spadochronową, 2. Dywizję Pancerną SS, 
17. Dywizję Grenadierów Pancernych SS, Dywizję Pan
cerną „Lehr" i 30. Brygadę Szybką). Korpus ten był dużo 
silniejszy od niektórych armii tego okresu.

Z biegiem wojny podobnie jak w przypadku armii tak 
i korpusy pozostawały pancernymi czy górskimi tylko 
z nazwy. Stały skład starano się zachować tylko w przy
padku kilku korpusów pancernych Waffen SS, oraz 
w KPanc „Feldherrnhalle" (DPanc „Feldherrnhalle" + 13 
DPanc) , KPanc „Grossdeutschland" (DGPanc „Gros
sdeutschland" + DGPanc „Brandenburg"! i Spadochro- 
nowo-Pancernym Korpusie „Hermann Göring" (DSpad- 
Panc + DSpad-GPanc „Hermann Göring"). Warto przy 
tej okazji podkreślić, iż żaden z wymienionych wyżej 
związków nie miał nic wspólnego z Waffen SS wbrew te
mu co można o nich przeczytać w starszych opracowa
niach.

Korpusom przydzielano tak zwane jednostki wzmoc
nienia. Do roku 1943 korpus najczęściej posiadał op
rócz podległych mu dywizji także: batalion saperów, ko
lumny mostowe, jeden do dwóch dywizjonów artylerii 
ciężkiej, batalion łączności, oraz oddział transportowy. 
W miarę przechodzenia wojsk niemieckich do obrony 
wsparcie korpusu było zwiększane. Gwałtowny rozwój 
jednostek wzmocnienia został zapoczątkowany klęską

pod Kurskiem. Od tego momentu Niemcy musieli ogra
niczać się do działań obronnych, zaś posiadanie ma
łych, wręcz „kieszonkowych" jednostek pancer
nych przydzielanych tymczasowo do poszczególnych 
armii, korpusów czy dywizji bardzo wzmacniało obro
nę. Od jesieni 1943 roku gwałtownie rozwijają się 
mniejsze jednostki szczebla batalionu i brygady wyposa
żone w sprzęt pancerny.

Takim oddziałem wsparcia o największej wartości bo
jowej był batalion czołgów ciężkich (schwere Panzer 
Abteilung). Bataliony takie wyposażone były początko
wo w 26 czołgów PzKpfw III i 22 czołgów PzKpfw VI 
„Tiger". W lipcu 1943 roku było takich oddziałów tylko 
trzy i jedna kompania. Do połowy roku 1944 ich ilość 
wzrasta do 8. Zmienił się też etat, który przewidywał te
raz wyposażenie tych jednostek w 24 czołgi PzKpfw III 
lub IV i 32 PzKpfw VI „Tiger". Pod koniec 1944 roku 
zrezygnowano z tworzenia takich mieszanych batalio
nów „Tygrysów" i ustalono nowy etat. Według niego ba
talion czołgów ciężkich miał liczyć 1037 żołnierzy, 35 
rkmów, 3 do 7 poczwórnie sprzężonych działek prze
ciwlotniczych 20 mm, od 0 do 4 armat przeciwlotni
czych 37 mm, 50 Panzerfaustów, 45 PzKpfw VI „Tiger" 
i 5 ciągników ewakuacyjnych „Bergepanther". 1 stycz
nia 1945 roku było 9 takich oddziałów. Nie wszystkie 
z nich trzymały się ściśle swoich etatów. Meldunek 503. 
Batalionu czołgów Ciężkich z dnia 29 stycznia 1945 ro
ku wykazywał stan 59 „Tygrysów", co wskazuje na to, 
że składał się on z czterech a nie trzech kompanii „Tyg
rysów".

Powyższy etat dla czołgów „Tygrys" dotyczył także 
653. PzJägAbt „Jagdtiger", z tym że większe było w tej 
jednostce nasycenie bronią maszynową - razem 101 rke- 
mów.

Najczęściej spotykanymi pancernymi oddziałami 
wzmocnienia były jednak brygady dział szturmowych 
(Sturmgeschütze Brigade). W szczytowym okresie, czyli 
w czerwcu 1944 roku było ich 46. Istniały dwa etaty 
tejże brygady. Pierwszy, przewidywał 446 żołnierzy, 39 
rkaemów, 50 Panzerfaustów, 9 haubic szturmowych 105 
mm i 22 działa szturmowe 75 mm. Drugi etat to 525 żoł
nierzy, 12 haubic i 33 działa szturmowe. Licząc tylko 
według tego skróconego etatu, ogółem brygady dział 
szturmowych angażowały 1500 dział szturmowych. Jest 
to bardzo duża ilość pojazdów, o którą siłą rzeczy mu
siały być zmniejszone dywizje pancerne. Ciągłe zmniej
szanie dywizji pancernych wynikało więc nie tylko z po
noszonych strat, ale i z powodu zmian organizacyjnych.

Dużą wartość bojową miały także bataliony samo
bieżnej artylerii przeciwpancernej „Jagdpanther". Bata
lion taki posiadał 686 żołnierzy, 46 rkmów, 3 do 
7 poczwórnych działek przeciwlotniczych 20 mm i od 
0 do 3 armat przeciwlotniczych 37 mm, 50 Panzerfaus
tów, 17 dział pancernych „Jagdpanther" i 28 dział sztur
mowych (StuG 40/IV), lub niszczycieli czołgów (JagdPz 
IV) oraz 1 „Bergepanther". Jeden z takich oddziałów, 
a konkretnie 654. „Jagdpanther" Abteilung, miał wszys
tkie kompanie wyposażone w „Jagdpanthery" (w sumie 
45 sztuk).
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Często spotykane były także bataliony samobieżnej ar
tylerii przeciwpancernej. Oddziałów takich było kilka 
rodzajów. Jednym z typów był batalion niszczycieli czoł
gów „Hetzer". Posiadał on 638 żołnierzy, 3 poczwórne 
działka przeciwlotnicze 20 mm, 50 Panzerfaustów i 45 
dział Jagdpanzer 38 (t) „Hetzer". Jako pierwsze, w lipcu 
1944 roku, „Hetzery" otrzymały 731. i 743. PzJägAbt. 
Inny skład miał batalion samobieżnych dział przeciw
pancernych 88 mm. Zaskakujące jest to że oddziały ta
kie składały się głównie ze zwykłych, holowanych armat 
ppanc 88 mm. Liczyły one 661 żołnierzy, 28 rkmów, 70 
Panzerfaustów i 36 armat przeciwpancernych 88 
mm. Powyższy etat obowiązywał także jednostki dział 
samobieżnych 8,8 cm Pak 43/1 auf Geschützwagen III 
und IV, czyli „Hornisse".

Kolejnym typem pancernych oddziałów wsparcia 
były szturmowe bataliony pancerne (Sturmpanzerab
teilung). Powstały cztery takie związki o numerach 
216. do 219. Skupiały one haubice szturmowe Sturm- 
panzer IV „Brummbär". W ich skład wchodziło 611 
żołnierzy, 19 rkmów, 50 Panzerfaustów i 45 haubic 
szturmowych.

Ciekawym rodzajem jednostek pancernych wsparcia 
były bataliony specjalnych dział szturmowych i czoł
gów ciężkich. Etat przewidywał dla nich: 743 żołnierzy

(823 dla wersji z „Tygrysami"), 21 rkmów, 3 poczwórne 
armaty plot 20 mm, 50 Panzerfaustów, 32 działa sztur
mowe lub „Tygrysy", 66 samobieżnych „nosicieli min" 
Schwere Ladungsträger Sd Kfz 301 i 3 ciągniki „Ber
gepanther". Powstały dwa Panzerabteilungen (Funklenk) 
o numerach 301. i 302. oraz 311., 312., 313. i 314. Pan
zerkompanien (Funklenk). Wkrótce „Tygrysy" zostały 
w nich zastąpione działami szturmowymi. W grudniu 
1944 roku 301. i 302. PzAbt (Fkl) składały się z kompa
nii sztabowej z dwoma StuG III, trzema działami „Wir
belwind" oraz 3 kompanii bojowych z 10 StuG III i 22 
Sd Kfz 301 każda.

Od połowy 1944 roku powstawały kompanie 38 cm 
RW 61 Sturmmörser „Tiger". Ostatecznie sformowano 
trzy takie kompanie o numerach 1001., 1002. i 1003. 
W skład kompanii wchodziło 79 żołnierzy, 5 rkaemów, 
20 Panzerfaustów, 4 „Sturmtigery", 11 samochodów 
ciężarowych i 4 ciągniki (sZgkw 18 t Sd Kfz 9).

Jak więc widać oddziały pancerne przydzielane do 
poszczególnych korpusów mogły bardzo znacząco pod
nieść ich siłę bojową. Należy tu zaznaczyć, że pancerne 
oddziały wsparcia to tylko jeden z wielu rodzajów 
związków przydzielanych na różne okazje. Oprócz nich 
istniały różnej wielkości związki artylerii, saperów, 
artylerii przeciwlotniczej, forteczne i inne.

Brygada Dział Szturmowych Batalion Dział Samobieżnych „Hetzer'
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