
KONKURS - „Śladami Wielkiej Wojny” 
 

Praca zawiera fotografie własnoręcznie wykonanych modeli, w szczególności figurek. 

Plik w załączniku: konkurs_mm.png ~24mb, 4961x3510, polecam wydruk w formacie A3.  

Przedstawia kolekcję pod nazwą „Wielka Wojna 1914-18 w krótkim zarysie”. 

 

Wykorzystałem figurki, sprzęt w skali 1:72 z zestawów firm: 

 Caesar set H035 Niemcy; 

 ZVEZDA set 8083 German Infantry - World War I 1914-1918; 

 EMHAR Set 7201 British WWI Infantry with Tank Crew; 

 EMHAR Set 5003 A7V Sturmpanzer German WWI Tank; 

 Pegasus WWI French Infantry 1917-1918. 

 

Ponadto wszystkie podstawki zostały wykonane ręcznie razem z przedstawiającymi scenami 

z linii frontu. W wielu przypadkach zastosowałem konwersję figurki, polegającą na 

całkowitym przerobieniu lub dodaniu elementów z tego względu, że niektóre zestawy, choć 

w tak małej skali, nie były dokładnie odwzorowane lub nie pasowały do wybranej sceny. 

Do przeróbek figurek stosowałem dostępne na rynku dwuskładnikowe masy epoksydowe 

i cały warsztat modelarski.  

 

Tak naprawdę do wykonania tej modelarskiej pracy, która trwała dłużej niż pół roku, 

oczywiście oprócz filmów, internetu, publikowanych zdjęć z czasów wojny, książek 

i materiałów, które ukazały się z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, 

zainspirowała mnie książka Max Arthura „Świadkowie. Zapomniane głosy. IWŚ.” W całości 

składająca się z relacji mężczyzn i kobiet, będących świadkami lub aktywnymi uczestnikami 

wojny, złożonych z nagrań ze zbiorów archiwum dźwiękowego Imperial War Museum. 

Szereg zapisanych wspomnień  przekazujących oczekiwanie, przygotowania, wreszcie same 

bitwy, czasem przedstawiających z porażającą wiernością szczegóły wojny, miało wpływ na 

mnie i  przedstawienie tego w formie modelarskiej, plastycznej w moim odczuciu, oczywiście 

w niewielkim fragment. 

 

Na zakończenie chciałbym oddać kilka słów w temacie, choć mam 42 lata i nie wiem 

co to wojna, bo tego nie doświadczyłem, mam szacunek dla tych osób, które przeżyły tę 

straszną i okrutną wojnę i prawdę mówiąc dzisiaj już nie żyjących ze względu na ubywający 

czas. Jednocześnie żywię nadzieję, że mój dorastający syn nie będzie musiał uczestniczyć  

w jakiejkolwiek wojnie i nikt nie zabierze mu lat młodości. 

 

Pozdrawiam 

wszystkich tych, którzy pamiętają o wojnie i nie próbują zmieniać historii na siłę. 


