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F L O T A  D E S A N T O W A
Ogromne operaeje desantowe, jakie przeprowadzali 

alianci w czasie minionej wojny, spowodowaly roz- 
wó,j odrpbnej klasy okrptów specjalnie przeznaczonych 
do wykonywania lego rodzaju zadal). Okryty te, weho- 
dzgee w sklad floty pomocniczej, byly bardzo róžno- 
rodne w zaležnoáci od ich przeznaczenia. Odróžnic 
w nich možná dwie zasadnieze grupy: barki i kutry 
desantowe, które bezpošrednio przeprowadzajq lqdo- 
wanie, oraz okrpty desantowe róžnych typów, których 
zadaniem jest transport na miejsce Igdowania barek, 
piechoty i róžnorodnych materialów.

Na planszach przcdstawiono modele trzech róžnych 
jednostek desantowych konstrukeji amerykaňskiej 
i angielskiej przeprowadzajgcych bezpošrednio lqdo- 
wanie na wybrzežu. S3 to:
a) Barka desántowa typu LCM (Landing Craft Me

chanized), wypornoáč 60 ton, dlugosč 18,3 m, sze- 
rokoáč 4,9 m. Barka zabieraé muže jeden czolg lub 
dwa samochody, albo 70 ludzi. Na planszy wyko- 
nano czolg typu „Churchill I I I ” , który umiešcimy 
w kadlubie barki. Dane czolgu sg nastppujgce: 
cigžar 38 ton, dlugosč 7,10 m, szerokoáč 3,25 m, 
pnjdkošč 26 km/godz. Uzbrojenie: jedno dzialo 
kal, 5,7 cm, trzy karabiny maszynowe. Czolgi tego 
typu wehodzily w  sklad uzbrojenia armii polskiej 
walczgcej na Zachodzie. Barka LCM ma na dzio- 
bie otwierang klapp, co umožliwía czolgowi szyb- 
kie wylgdowanie na brzeg.

b) Kuter desantowy typu LCP (L) (Landing Craft 
Personnel) ‘(Large). Wypoinošč 8 ton, dlugošc 
11,2 m, szerokošč 3,3 m. Kuter taki przeznaczony 
jest do przewoženia oddzialów, których zadaniem 
jest utworzeme przyczólka w pierwszej fazie de- 
santu. Ma bardzo male zanurzenie, uzbrojony jest 
w dwa karabiny maszynowe i zabierač može 
25 ludzi.

c) Szturmowa barka desantowa typu LCA (Landing 
Craft Assault). Wypornošč 13,5 ton, dlugošc 11,8 m, 
szerokošc 3,1 m. Barka ma utwieramj z pizodu 
klape i zabierač može 40 ludzi. Nappd wszystkich 
barek stanowi jeden lub dwa silniki spalinowe 
umieszczone na rufie. Bardzo male zanurzenie po- 
zwala tym jednostkom zblizyc sip jak najbardziej 
do brzegu, a otwierane klapy przyspieszajq wysa- 
dzenie desantu. Desant wspierany jest ponadto 
przez okrpty wojenne i lotnictwo.

Wskazówki ogólne

Do wykonania modelu pqtrzebne stj nožyczki, pin
ceta, nóž z ostrým koncem, žyletka, metalowa linijka, 
ezarny tusz oraz klej rnálinny bialy lub rybí klej 
„Syndelin" Ten ostatní skleja mocníc], przy užyciu 
jego trzeba jednak uwažač, by nie pobrudzič nim kar
tonu, bo dosyč trudno go zmyč. Pinceta jest koniecz- 
na przy pracy, zwlaszeza do przytrzymy wania malých 
czešci podezas klejenia,

Poszczególne elementy wycinač nálezy bardzo sta- 
rannie po zcwnptrznej stronie linii. Mniejsze, bardziej 
sknmplikowane czpšci najlepiej jest wycinač za po- 
moc3 uíamanej ukosnie žyletki; unika sip przez to

m :
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strzppienia papieru i zwipksza dokiadnošč wycinania. 
Na stronie nie zadrukowanej wyciptego juž elementu 
zaznaczyč naležy jego kolejný numer. Najlepiej wyci
nač poszczególne czpšci w miarp klejenia, gdyž unika 
sip przez to pomylek.

Miejsca zagipcia naležy lekko naci^č koncem noža 
po stronie zadrukowanej arkusza, gdy dang czpáč za- 
ginamy do wewngtrz, a po stronie nie zadrukowanej, 
gdy odginamy jg na zewnptrz. W ostatním przypadku 
najlepiej jest przez lekkie naktucie szpilkg oznaczyč 
punkty, mipdzy którymi przeprowadzamy linip nacip- 
cia po stronie nie zadrukowanej.

Wskazówki szczególowe wykonania modeli (po- 
dzialka 1:80)

BARKA DESANTOWA LCM (ARKTJSZ 1,2)

Czpáč 1. Czpšciowa siatka kadluba. Šcianki elemen
ty skleja my, a w oznaczonych miejscach przyklejamy 
elementy 2 i 3 stanowigce buřty. Od spodu przykle
jamy do sklejki siatki 1 element 4.

Czpáci 2, 3. Buřty barki. Každý element zaginamy
1 sklejamy w jednq caloáč. Powstang w ten sposób 
dwie o podwójnych šcianach, wewngtrz puste buřty, 
które przyklejamy w oznaczonych miejscach do 
czpáci 1. Tak sklejone czpšci 1, 2 i 3 utworzg w bárce 
miejsce na pomieszczenie czolgu.

Czpáč 4. Elementem tym zaklejamy od spodu siat-
kp czpáci 1.

Czpšci 5, 6 i 7. Wcwnptrzne buřty pomieszczenia 
dla czolgu. Sklejki t.ych elementów zaginamy na zew- 
nqt.rz (naciqč je trzeba po stronie nie zadrukowanej 
kartonu), a po stronie nie pokolorowanej elementów 
naležy przeprowadzič olówkiem linie wzdluž zazna- 
czonych na planszy strzalek (najlepiej to zrobič przed 
wycipciem elementów z planszy, nakluwajgc lekko 
strzalki szpilkg). Linie tc wskažg wlaáciwc položenie 
tych elementów w stosunku do pokladu buřt kadlu
ba 2 i 3. Nastppnie elementy 5 i 6 przyklejamy we 
wskazanym miejscu do wewnptrznych scian buřt
2 i 3. Element 7 przyklejamy do šcianki czpáci 1 i do 
sklejek pionowych elementów 5 i 6.

Czpáč 8. Poklad pomieszczenia dla czolgu. Element 
po nacipciu po nie zadrukowanej stronie siatki linii 
dzialqrej jq na dwie czpáci i z.agipciti, przyklejamy do 
poziomych sklejek elementów 5, 6 i 7, a wqskq przed- 
niq plaszczyznp ze sklej kg, do której przyklejone zo- 
stang zawiasy klapy, odginamy w dól.

Czpáč 9. Element dziobu kadluba barki. Po zagipciu 
wklejamy go do przodu kadluba barki, przyklejajqc 
go sklejkami do czpšci 2 i 3 w oznaczonych miejscach, 
a od góry do sklejki czpáci 8.

Czpáč 10. Element przyklejamy z zewngtrz do wy- 
stajgcej nad poklad, nie pokolorowanej plaszczyzny 
elementu 7. Element 10 ustawiarny tak, by miejsce 
označ/.otic cyfrq 15 wypadlo bezpošrednio nad po
kladem.

Czpáč 11. Zewnptrzny poklad. Element naklejamy
na czpáci 1 oraz 2 i 3.

Czpáci 12, 13. Elementy po zagipciu na zewnqtrz pro- 
stokfltnej dolnej czpáci (linip zagipcia nneiqč po stronie 
nie zadrukowanej siatki) przyklejamy z zewnqtrz do 
wystajqcvch nad poklad nie pokolorowanych plaszczyzn 
elementów 5 i 6 oraz do pokladu barki (czpáč 11).

Czpáci 14. Elementy wzmacmajgce buřty wewnptrz-
ne pomieszczenia dla czolgu. Kazdy element zaginamy 
i przyklejamy z obu stron do buřt sklejonych z czpšci 
5 i 6 oraz 12 i 13 tak, by kolor zielony wypadl 
z zewngtrz.

Czpáč 15. Nadbudówka. Element po sklejeniu przy
klejamy w oznaezonym miejscu na pokladzie (czpáč 11), 
dosuwajqc go do šcianki 10.

Czpáč 16. Otwierana klapa dziobowa. Element po 
starannym zagipciu sklejamy w jednq caloáč. Nastpp
nie z boków przyklejamy odpowiednio zagipte i skle
jone elenjenty 17 i 18. Sposób zagipcia elementów 17



i 18 pokazu je rysunek 1. Elementy te služa do unie- 
ruchomienia klapy w položeniu zamknutým; nacisk 
buřt powoduje, že klapa otwiera sn; z lekkim oporem.

Gotowg klape wra7. z przyklejonymi elementární 17 
i 18 przyklejamy za pomoci dwóch sklejek 19 do cz^-

šci 8. Sklejki te nálezy uprzednio lekko nacígc koňcem 
noza po stronie nie zadrukowanej wzdluž zaznaczo- 
nych linii.

Cz^šci 17, 18. Elementy, które przyklejamy z boków 
do klapy dziobowej.

Cz^áci 19. Sklejki Igczgce klape i poklad.
Cz^sc 20. Sterówka. Element sklejamy i naklejamy 

na cz^sci 15 tak, aby drzwi wypadty od strony rufy. 
Z góry naklejamy dach (element 21), który uprzed
nio lekko zaginamy pólokrgglo.

sklejamy rázem i na nich naklejamy element 23. Ca- 
lošč naklejamy na czeáci 15 w oznaczonym miějscu.

Cz«;šci 24, 25, 26. Nawiewniki. Elementy 24 i 25 
zwijamy w rurki, a elementy 26 w stožki i sklejamy. 
Stožki przyklejamy do šcietych ukošnie z jednego koň- 
ca rurek, malujemy w šrodku na czarno i naklejamy 
w oznaczonych miejscach na cz^áci 15.

Cz«;šé 27. Luki maszynowni. Prostokgty sklejamy po 
dwa rázem i naklejamy w oznaczonych miejscach na 
cz^áci 15.

CZOLG „CHURCHILL III” (ARKUSZ 2, 3)

Czešé 1. Kadlub czolga. Kadlub po wycieciu otworu 
oznaczoncgo litera „W ” i przekluciu otworu dla ka
rabinu maszynowego (w Iq ks ze kólko na tej cz^šci siat- 
ki, na której oznaczone jest miejsce przyklejenia ele
mentu 28), zaginamy i sklejamy. Od spodu kadlub po- 
zostanie chwilowo otwarty, až do zamontowania obro- 
towej wiežy.

Czešci 2, 3. Boczne šciany kadluba. Obie plaszczyzny 
každego elementu po zagi^ciu sklejamy ze soba stro- 
nami nie pokolorowanymi i przyklejamy w oznaczo
nych miejscach z boków do czešci 1.

Cz^šci 4, 5. Wieža. Element 4 po wyci^ciu oznaczone- 
go literg „W ” otworu dla dziala i przekluciu oznaczo- 
nego boku kóleczkiem otworu dla karabinu maszyno
wego sklejamy, a od spodu przyklejamy element 5.
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Czijšci 6, 7. Czc.šci kadluba. Elementy po zagigciu 
i sklejeniu przyklejamy w oznaczonych miejscach do 
czcšci 2 i 3. Ukosng áciankt; w przedniej cztjšci ele- 
mentów 6 i 7 przyklejamy sklejka od wewnatrz wzdluž 
ukošnej krawedzi ácianki pionowej (patrz rysunek 2).

Czcšc 8, 9, 10, 11, 12. Elementy služace do obroto- 
wego zamocowania wiežy. Po wycifjciu zaznaczonych 
litera „W” otworów w kražkach 8 i 9, kražki 8 skle
jamy rázem i naklejamy na cztjáci 1, a kražki '9 po 
sklejeniu rázem naklejamy na wiežy (czeáč 5) w ozna
czonym miejscu i oklejamy z zewnatrz paskiem 10. 
Nastupme pasek 11 sklejamy w obrpcz o odpowiedniej 
do otworów w kražkach 9 šrednicy i wklejamy w ten 
otwór tak, aby sklejki paska 11 wystawaly na zew
natrz. Teraz nakladamy wiežg na kadlub 1 tak, aby 
pieršcieň 11 ze sklejkami wszedl w wyci^ty w kadlu- 
bie otwór. Po wloženiu pieršcienia odginamy jego 
sklejki na zewnatrz i od šrodka kadluba przyklejamy 
do nich kražek 12. W ten sposób osadzona wieža obra- 
ca sig z niewielkim oporem, a zdj^cie jej uniemožli- 
wia kražek 11.

Czolg „Churchill III”

Cz#šé 13. Spodnia czgšč kadluba. Po zamocowaniu 
wiežy zaklejamy od dolu otwór w  siatce 1 prostokat- 
ng czeácia 13.

Czešci 14. Kota napínajace. Elementy sklejamy w 
ksztalcie walców i wklejamy pomiQdzy cz^šci 3 i 6 oraz 
2 i 7 w przedniej ich czgšci tak, aby osie kól wypadly 
w osi zaznaczonego na cz^áciach 6 i 7 kótka (patrz 
pian zestawieniowy).

Czcšci 15, 16. Kola prowadzace. Element 15 rozcina- 
my na 22 czešci i každa z nich sklejamy w rurkp 
o šrednicy 3 mm. (Uwaga: dlugošc rurki stanowi krót- 
szy bok prostokata). Z dwóch stron každej rurki przy
klejamy kražki 16.

Cz^šci 17, 18, 19. Elementy do zamocowania kól pro- 
wadzacych. Element 17 rozcinamy w poprzek na 18 
pasków, a každý pasek po zagieciu sklejamy w prosto- 
katna ramkc. Nastcpnie sklejamy w ksztalcie rámek 
(które bgda ukošne) elementy 18. Teraz wycinamy ele
menty 19 i zaginamy je w ksztalcie rynienek. W miej
scach oznaczonych kreskami na šcianie nie pokoloro- 
wanej wklejamy kolejno najpierw jeden element 18, 
a nastejpnie dziewicč elementów 17 i znowu jeden 
element 18. Na elementach tych przyklejamy kola 
prowadzace 15. Wyjašnia to rysunek 3.

Gotowe elementy 19 po naklejeniu kól przyklejamy 
w oznaczonych miejscach na czeáciach 6 i 7 tak, aby 
ácianki z zaznaczonymi kreskami wypadly na stronie 
wewnatrznej (niewidocznej).

C/.cšci 20, 21. Wahacze. Elementy po naklejeniu kól 
prowadzacych przyklejamy poslugujac sip pincetka od 
wewnatrz do zewnQtrznej ácianki cz^šci 19 przed kaž
dým kolem (patrz pian zestawieniowy), przy czym ele
menty 20 wklejamy po lewej, elementy 21 po prawej 
stronie czolgu.

Czcsci 22, 23. Gasieniee. Každý element rozcinamy 
najpierw w  kierunku narysowanej strzalki, a nastup
me obie jego czešci sklejamy rázem stranami nie po
kolorowanymi i nacinamy lekko z zewnatrz koňcem 
noža wzdluž zaznaczonych poprzecznych linii. (Uwaga: 
zewnptrzna strong gasienic stanowi strana, na której 
zaznaczono wyst^py poszczególnych segmentów). Tak 
sklejone gasieniee nakladamy na kola 14, górna ezešéRys. 3



elementów 6 i 7 oraz na kola 15, sklejajgc koňce gg- 
sienic rázem.

Czgáci 24. Wloty powietrza. Elementy po sklejeniu 
naklejamy w oznaczonych miejscach na czgáci 6 i 7, 
skierowujgc je szerszg zakreskowang áciankg ku gó- 
rze.

Czgšci 25. Oslony ggsienic. Elementy po zagigciu 
przyklejamy do czgáci 2 i 3 w oznaczonych miejscach.

Czgáci 26. Oslony kól napgdowych. Elementy zagina- 
my pólokrgglo i przyklejamy za pomocg sklejek do 
pólokrgglej tylnej čzgšci elementów 2 i 3.

Czgáci 27. Oslony silnika. Elementy sklejamy po czte- 
ry tak, aby elementy pokolorowane i oznaczone cyfrg 
1 wypadly z zewngtrz i naklejamy w oznaczonych 
miejscach na czgáci 1, w ten sposób, aby zawiasy 
(krótsze prostokgty przy krawgdzi) wypadly z zew
ngtrz.

Czqšč 28. Przyrzgd obserwacyjny kierowcy. Oba 
prostokgty sklejamy razeni i naklejamy na czgáci 1.

Czgáé 29. Klapa wlazu. Element naklejamy na czgá- 
áci 1.

Czgsci 30, 31. Klapy wlazów wiežy. Naklejamy je w 
oznaczonych miejscach na elemencie 4 tak, aby miej- 
sca polgczenia obu polówek každej klapy, zaznaczone 
kreskami na tych czgsciach, byly prostopadle do osi 
czolgu.

Czqšcí 32. Wlazy boczne. Elementy naklejamy na 
czgáciach 6 i 7 w ten sposób, by zawiasy zaznaczone 
na elementach 32 wypadly z przodu czolgu.

Czgšci 33, 34. Lufa dziala. Element 33 sklejamy w 
rurkg o odpowiedniej grubošci (patrz pian zesjawie- 
niowy) i oklejamy z przodu paskiem 34. Gotowg lufg 
dziala wklejamy w wycigty w wiežy 4 otwór.

Czgáci 35. Peryskopy. Krgžki sklejamy po cztery i 
naklejamy w oznaczonych miejscach: dwa na czgáci 1, 
a dwa na wiežy.

Czqscí 36. Obudowa karabinów maszynowych. Kara
biny wycinamy z patyczka (patrz element „A ” na 
planszy), a po pomalowaniu na kolor szary oklejamy 
w polowie paskiem 36 i umieszczamy w otworach 
w czgáci 1 i 4.

KŮTEK DESANTOWY ECP (L) (AUKUSZ 3, 4)

Czgáč 1. Siatka kadluba. Element po wycigciu za- 
znaczonych litera „W” otworów sklejamy. Do sklejek 
w wycigtym prostokgtnym otworze przyklejamy ele
ment 2.

Czgác 2. Wewngtrzna czgáč kadluba kutra. Po stro- 
nie nie pokolorowanej ácianek przeprowadzamy olów- 
kiem linie wzdluž oznaczonych na planszy strzalek 
(przy wklejaniu czgáei 2 w kadlub 1 linie te powinny 
wypaáč na wysokoáci krawgdzi pokladu czgáci 1), na- 
stgpnie ácianki elementu zaginamy na zewngtrz (linie 
zagigciu nacigč po stronie nie pokolorowanej) i skle
jamy, przy czym sklejki przy áciankach krótszych przy

klejamy po stronie nie pokolorowanej ácianek dluž- 
szych. Po posmarowaniu klejem sklejek prostokgtnego 
otworu siatki 1 wklejamy czgáó 2 do kadluba.

Czgšc 3. Nadburcie. Elementy przyklejamy z zew
ngtrz do wystajgcych dtužszych ácianek czgáci 2 w spo
sób pokazany na rysunku zestawieniowym. Czgáč 
przednia nadburcia nálezy po stronie wewngtrznej po- 
malowad na kolor szary. Polepszy to wyglqd modelu.

Czgšé 4. Falochron. Element po zagigciu i pomalo
waniu po stronie wewngtrznej na kolor szary przykle 
jamy sklejkami do przednich koňców czgáci 3. Šcian
ki tego elementu powinny byc pochylone ku dziobowi 
w stosunku do pokladu.

Czgšci 5. Nadburcie. Paski przyklejamy z zewngtrz 
do wystajgcych krótszych ácianek czgáci 2.

Czgáci 6. Belki odbojowe. Elementy sklejamy po 
dwa i naklejamy w oznaczonych miejscach na bur- 
tach czgáci 1.

Czgáei 7, 8. Stanowiska karabinów maszynowych. 
Paski 7 sklejamy w rurki strong pokolorowang do 
wewngtrz o árednicy tak dobranej, aby možná je by
lo umieácié w okrggtych otworach w siatce 1. Rurki 
te wklejamy na glgbokoáč wskazang strzalkami, a wy- 
stajgcg na zewngtrz czgáč nie pokolorowang oklejamy 
paskami 8.

Czgšé 9. Oslona silnika. Element sklejamy i nakle
jamy w oznaczonym miejscu tak, by ácianka oznaczo- 
na cyfrg 10 wypadla od strony dziobu.

Czgšé 10. Przegroda. Obie powierzchnie elementu 
smarujemy po stronie nie pokolorowanej klejem i po 
zagigeiu sklejamy rázem; gotowg przegrodg przykle
jamy do czgšci 9.

Czgšé 11. Dna stanowisk karabinów maszynowych. 
Krgžlci przyklejamy sklejkami do zewngtrznej po- 
wierzchni rurek 7 zamykajgc je od dolu.

SZTURMOWA BARKA DESANTOWA LCA 
(ARKUSZ 4)

Czgáé 1. Siatka wewngtrzna barki wraz z dnem. Buř
ty elementu w czgáci przedniej nálezy odcigč od dna 
až do miejsca zaznaezonego na planszy strzalkg. Na- 
stgpnie element sklejamy (sklejki w ezgáci tylnej buřt 
przyklejamy po stronie nie pokolorowanej ácianki ru- 
fowej). W czgšci przedniej Igczymy uniesione w tym 
miejscu nieco do góry dno z burtami za pomocg skle
jek 2, które przyklejamy w oznaczonych miejscach po 
stronie nie pokolorowanej elementu 1. Skrajna plasz- 
czyzng dna, oznaezong z jednej strony czerwonym 
paskiem, a z drugiej bialym z cyfrg 13, zaginamy do 
dolu i sklejki oznaczone literg ,,a” przyklejamy do buřt 
w miejscach oznaczonych równiež literami „a”.

Czqšč 2. Sklejki Igczgce buřty z dnem czgáci 1.
Czgáci 3, 4. Buřty. Elementy po sklejeniu i wklejeniu 

od wewngtrz w zaznaczonych miejscach sklejek 5 i 6 
lgczgcych ácianki boczne z pokladem przyklejamy do 
zewngtrznej (nie pokolorowanej) strony buřt siatki 1, 
rufowg zas czgáč pokladu naklejamy na siatce 1 w 
miejscu oznaczonym cyframi 3 i 4.

Czgsci 5. 6. Sklejki Igczgce buřty i poklad czgáci 
3 i 4.

Czgšc 7. Rufa. Element przeklejamy do sklejek czgá- 
ci 1 oraz 3 i 4.

Czgšci 8, 9. Oslony sternika i gniazda karabinu ma- 
szynowego. Elementy po pomalowaniu po stronie nie- 
zadrukowanej na kolor szary sklejamy i naklejamy 
w oznaczonych miejscach na czgsciach 3 i 4.

Czgáci 10, 11, 12. Klapa. Element sklejamy w jedng 
caloáé i w oznaczonych miejscach naklejamy prosto- 
kgty 11 tak, by ich czgáč w zaznaezong cyfrg 12 wy
padla po stronie przeciwnej niž miejsce z cyfrg 13 na 
klapie. Paski 12 sklejamy po dwa rázem i naklejamy 
je na czgsciach 11.

Czgáé 13. Zawiasy klapy. Element po nacigciu kon
cem noža wzdluž zaznaezonej linii przyklejamy czgáci 
10 i do czgáci 1 Igczgc klapg z kadlubem barki.

Wydaje: Zarzgd Glówny Ligi Przyjaciól Zolnierza. Redakcja: Warszawa, ul. Dluga 52 (Arsenal) pok. 101
tel. 61281 wew. 27.
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