
 

 
 

  
"Konieczność walki nakazana przez położenie, 

nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie!" 
Hetman Stanisław Żółkiewski  

przed bitwą pod Kłuszynem 4.07.1610r. 

 

Postanowiłem przedstawić bitwę pod Kłuszynem z 4 lipca 1610r. i tak się jakoś złożyło, że 

w tym roku będziemy obchodzić 400 rocznicę bitwy, która przeszła do historii jako jedno z wielkich 

zwycięstw oręża polskiego (unia polsko-litewska) nad armią moskiewsko - cudzoziemską. Bitwa to 

mocne słowo, ale chciałem chociaż uchwycić to wydarzenie w jakimś kawałku. Pracę rozpocząłem             

w styczniu 2009r., oczywiście trwało to z dłuższymi przerwami. Mimo wszystko nie uda mi się 

przedstawić odzwierciedlenia w 100 procentach. Zapytacie dlaczego? Ponieważ w skali 1:72 są duże 

braki jeśli chodzi o ten okres. Pole bitwy w przybliżeniu miało 10km x ok. 2km, w tym tysiące wojsk,            

a ja mam pewne ograniczenia powierzchniowe o rozmiarach 60 x 40 cm. W takim razie przedstawię 

bitwę z lekkim przymrużeniem oka, a przecież chodzi w tym wszystkim o to, by oddać hołd pięknemu 

zwycięstwu oraz pokazać jakie wojska brały udział ( ubiór, uzbrojenie itd.). Jest to moja artystyczna 

wizja obrazu tamtych wydarzeń. Skompletowanie figurek różnych producentów i dostępność na rynku 

zajęły mi trochę czasu. Wykorzystałem figurki z zestawów w skali 1:72 (ok. 116 figurek):  

Russian Strelets Infantry XVI-XVII -ZVEZDA 8040 -rosyjscy strzelcy 

Russian Noble Cavalry XV-XVII -ZVEZDA 8065 -rosyjska kawaleria 

Austrian Musketeers and Pikemen XVII -ZVEZDA 8061 -przeróbka na szwedów i niemców 

Zaporozhian Cossacks XVI-XVIII -ZVEZDA 8064 -zaporoscy kozacy, piechota i jazda 

The Polish "Winged" Hussar XVII -ZVEZDA 8041 -husaria polska 

Russian Artillery XV-XVII -LW 2018 -działo rosyjskie i obsługa 

Ukrainian Cossaks Cavalry XVII -ORI 72014 -jazda kozacka ukraińska 

Ukrainian Foot Cossaks and Artillery XVII -ORI 72013 -armata kozacka, obsługa, piechota 

 

 
 

 



Pracę rozpocząłem od malowania figurek, przedstawię to na przykładzie: 

 

Figurki wycinam z ramek ostrym nożykiem, usuwam nadlewy. 
Robię im ciepłą kąpiel w detergencie np. proszku. Przyklejam na 
korki z napojów, będzie to pomagało w lepszym uchwyceniu 
i później w  malowaniu. Dodatkowo odtłuszczam jeszcze 
benzyną ekstrakcyjną. 

 

 
 

 

 
 

 

Nanoszę warstwę podkładową, najlepiej do tego używać koloru 
czarnego matowego. Gdy zostaną jeszcze jakieś nadlewki na 
czarnym lepiej je widać i dodatkowo je usuwamy. W niektórych 
przypadkach kombinujemy, np.:  

 całą broń drzewcową zamieniam na cienkie druciki, 
wykorzystuję do tego spinacz biurowy, w zależności od 
grubości; 

 zmiana położenia, rąk, nóg itp. „odcinam, przerabiam, 
przyklejam”, ubytki uzupełniam szpachlą modelarską 
Tamiya Putty Basic Type; 

 niektóre elementy można wykorzystać z innych figurek, 
podobnie broń np. szable; 

 jeśli chodzi o jazdę, konia i jeźdźca maluję oddzielnie, 
dopiero po pomalowaniu przyklejam w całość. 
Jeźdźców można „nabić” na rozgrzaną szpilkę; 

 Ze względu na bardzo słaby odlew działa rosyjskiego, 
musiałem wykonać jego rekonstrukcję. Wykorzystałem 
jedynie armatę i koła, reszta wykonana ze sklejki, 
papieru, nity klej wikol. 

 

Przystępujemy do bardziej pracowitej części a mianowicie malowania. Używam do malowania farb 
firmy Humbroll i Revell. Rodzajów kolorów, które wykorzystuję jest tutaj bardzo dużo i nie będę ich 
opisywał. Farby ze względu na to, że szybko wysychają rozcieńczam Humbrol - Enamel Thinners. Do 
malowania używam pędzli 0, 00 Italerii, Mag-Pol, chociaż bardzo przydaje się zaostrzona wykałaczka. 
Sposób malowania i cieniowania już był wiele razy przedstawiany, trzeba dużo eksperymentować do 
uzyskania jak najlepszego efektu. W bardziej skrajnych przypadkach używam lupy z dobrym 
powiększeniem, dobrze jak jeszcze ma uchwyty. 
 

     
 

 

 

 



Mając już pomalowaną armię, przystępujemy do wykonania dioramy pola bitwy.  

 

Rozkładam armie na papierze, określam ile zajmą 
obszaru, wykonuję parę szkiców, bo czasem 
ustawienie może się zmienić. I bym zapomniał, 
sztandary wykonałem w programie Corel 
i wydrukowałem na papierze samoprzylepnym na 
drukarce laserowej kolorowej. 

 

 

Do dioramy wykorzystałem deskę wyciętą na wymiar 
w OBI 75x44 cm, do tego okleina, stylowe uchwyty do 
przenoszenia, listewki wyznaczające teren działań. 
Wkleiłem w środek styropian, wszystko po to by 
zmniejszyć ciężar dioramy. 

 

Tutaj wykorzystałem Masę Firmy NOCH - Fals 
Spachtel - Sandstein - No.60890, z tego co 
zauważyłem wykorzystują ją modelarze kolejnictwa do 
terenów. Do wszystkich takich mas dodaję klej wikol, 
lepiej wiąże, nawet utwardza po wyschnięciu. 

 

Położyłem cienką warstwę szpachli do drewna, ładnie 
to wszystko się związało, a schło kilka dni. Między 
listewki włożyłem kawałki plastiku, by masa mi nie 
wypływała poza listewki. Ukształtowany teren 
przypomina lekko falisty. 

 

Po całkowitym wyschnięciu, położyłem błoto (aby 
pokazać, że teren był po opadach deszczu, naniosłem 
pędzlem lakier połysk w niektórych miejscach), 
kamienie i solidny płot (cienka sklejka, zapałki), który 
będzie oddzielał armie przed bitwą, jak i miało to 
miejsce w prawdziwych wydarzeniach.  

 

Końcowy etap terenu. Wykorzystałem różnego rodzaju 
krzaki, roślinność, trawy, posypki dostępne na rynku, 
jak i własne zebrane i wysuszone. Niektóre musiałem 
przyklejać pincetą (robimy szpilką otwór i przyklejamy 
kłosek trawy i tak do skutku). Tutaj najlepiej stosować 
kleje cyjanopany i pochodne. Nadmiar posypek 
ściągamy suchym pędzlem, dla bezpieczeństwa 
wszystko pociągnąłem jeszcze mocnym lakierem 
bezbarwnym w sprayu. Drzewa wykonane 
z zwiniętego drutu, powyginane konary, przyklejona 
drobna gąbka imitująca liście. Oczywiście, aby to się 
nie kurzyło wykonałem pokrywę z plexi zamiast 
ciężkiego szkła, taki rodzaj akwarium. Plexi grubości 
5mm. Użyłem kleju cyjanowo – akrylowego 
Cosmoplast, szybko klei przy takiej grubości plexi, ale 
trzeba uważać, aby nie „zapaćkać” wszystkiego. 
 

 



Mając gotowy teren przyklejamy figurki, odcinam je od podstawek cienką żyletką i przyklejam 

klejem cyjanowo akrylowym. Drobne poprawki, podmalowania i gotowe. Do dioramy wykorzystałem 

medal pamiątkowy 70mm srebrzony „Kampania Moskiewska - 1610r.”, na rewersie przedstawia 

Hetmana Stanisława Żółkiewskiego i wydruk zdjęcia miedziorytu przedstawiającego bitwę. 

 

 
Podsumowując. Żałuję, że brakuje z tego okresu figurek 

w tej skali w naszym kraju. A jeśli już są to w kiepskiej jakości, 
chodzi o odlewy. Primo tutaj wiedzie firma ZVEZDA, nie da się 
tego ukryć. Przodkowie, którzy niechybnie przegrali na tej 
polanie. Od strony historycznej nie chcę zabierać czasu bo 
można by pisać godzinami, jak to wszystko wyglądało, istnieje 
dużo sprzeczności w samych źródłach pisanych i ikonografii, 
odbiór współczesnych historyków też jest różny. Bitwa 
zasługuje na szczególną uwagę ze względu na zwycięstwo 
hetmana Stanisława Żółkiewskiego nad kilkakrotnie liczniejszą 
armią cara Wasyla Szujskiego. W czasach PRL zwycięstwo 
przemilczane, zapomniane z wiadomych względów.  
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