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Oporządzenie P37 (Webbing Pattern 1937)
Kolekcja:

Wyposażenie oraz umundurowanie

Muzeum:

Kolekcja Fish'a

Właściciel:

Fish

Datowanie:

1939

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Opis:

Wielka Brytania
Dobry
Oporządzenie brytyjskich żołnierzy z okresu II wojny światowej. Wszystkie elementy pochodzą
z lat 1939-1945.
Na zdjęciach zaprezentowane są trzy zestawy. I tak pokolei:
- zdj. nr. 1 - wyposażenie bojowe (1943-44)
- zdj. nr. 2 - wyposażenie strzeleckie
- zdj. nr. 3 - wyposażenie oficera lub podoficera
- zdj. nr. 4 - oporządzenie pokryte blanco o barwie No.97 Khaki Green (1944-45)
Z czasem dodam kolejne zestawy. Poszczególne elementy ekwipunku można obejrzeć u mnie w
kolekcji.
Historia tego typu oporządzenia rozpoczyna się jeszcze przed I wojną światową, kiedy na
podstawie różnorakich doświadczeń oficerów brytyjskich i amerykańskich, wyniesionych z
licznych konfliktów zbrojnych, jakie miały miejsce w tym okresie, rozpoczęto prace nad
nowoczesnym, wygodnym dla żołnierza, a co nie mniej ważne tanim w produkcji
wyposażeniem. Trzeba pamiętać, że praktycznie wszystkie liczące się armie XIX wiecznego
świata używały oporządzenie skórzanego, które nie zawsze było dość wygodne i użyteczne dla
żołnierza, a także nie sprawdzało się w każdym klimacie. W związku z tym, że w tym okresie
Wielka Brytania była Imperium nad którym nie zachodzi słońce na dodatek dysponującym
jedną z najpotężniejszych armii ówczesnego świata, nie powinno dziwić, że właśnie oficerowie
brytyjscy rozpoczęli poszukiwania i eksperymenty z nowym typem oporządzenia. Wynikiem
tych działań było oporządzenie Pattern 08, przyjęte do wyposażenia armii brytyjskiej a
składające się z kilku podstawowych elementów, niezbędnych żołnierzowi z okresu
poprzedzającego I wojnę światową. Zestaw ten składał się z następujących elementów: pasa
głównego, szelek, ładownic, żabki do bagnetu, plecaka, szelek plecaka, chlebaka oraz noszaka
manierki oraz kopaczki nietypowego narzędzi do okopywania się łączącego zalety sperki oraz
kilofa. I wojna światowa zrodziła i spopularyzowała wiele nowych rodzajów broni i sprzętu
wojskowego, którego pojawienie się na polu walki wymusiło także zmiany w oporządzeniu
żołnierza. Po I wojnie światowej, ze względu na obcięcie wydatków na zbrojenia, nie
przywiązywano do rozwoju oporządzenia wielkiej wagi, choć były wprowadzane różne
modyfikacje istniejącego sprzętu ewoluujące w stronę nowoczesnego, a zarazem
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uniwersalnego systemu oporządzenia. Nowy model oporządzenia miał zapewniać lepsze
rozłożenie ciężaru, możliwość przenoszenia większej ilości amunicji, biorąc pod uwagę
pojawianie się w coraz większych ilościach broni maszynowej, polepszenie dostępności
poszczególnych elementów i tak w dniu 8 czerwca 1938 oficjalnie opublikowano i
wprowadzono do użytkowania Wyposażenie, Web wzoru 1937 (Equipment, Web 1937 pattern).
Według regulaminu armii brytyjskiej podstawowe wyposażenie zależące od wykonywanych
obowiązków było następujące:
* Wyposażenie marszowe: pas główny, ładownice uniwersalne (2 szt.), szelki nośne, chlebak,
szelki do plecaka wraz z plecakiem, kopaczka, manierka
* Wyposażenie strzeleckie: pas główny, żabka bagnetu, ładownice uniwersalne/patrolowe,
szelki nośne
* Wyposażenie bojowe (bitewne): pas główny, żabka bagnetu, ładownice uniwersalne, szelki
nośne, chlebak wraz z szelkami, kopaczka, manierka
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