
Czołg „Centurion” w służbie Armii Izraelskiej 
 

 
 
Gdy brytyjscy projektanci zasiadali do desek kreślarskich, jeszcze podczas II wojny światowej, 

w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczali, że czołg, który kreślą, będzie produkowany 
do 1962 roku, aż w 13 podstawowych wariantach. A w użyciu, w wielu armiach świata, pozostanie 
przez następne 50 lat. Stworzyli czołg, który niczym szczególnym sie nie wyróżniał, ani napędem, 
ani uzbrojeniem, czy osiągami, jednak prostota konstrukcji i bardzo duża podatność na modyfikacje, 
oraz jego elastyczność, co do terenu działania i klimatu (od gór, mroźnej zimy, przez Wietnamską 
dżunglę, po gorące piaski Afryki) postawiła „Centuriona” w pierwszym szeregu z innymi konstrukcjami 
„zimnej wojny”, takimi jak radzieckie T-54/55/62 czy amerykańskie „Pattony” M46/47/48/60. 
„Centurion” wszedł też na uzbrojenie IDF i w jego szeregach wziął udział w wojnach 1967 i 1973 roku. 
W odmianie „Sho’t”, oraz w ciężkich BWP zbudowanych w oparciu o jego podzespoły pozostaje 
na uzbrojeniu IDF do dziś. 

 
Historia konstrukcji 
Prace nad czołgiem szybkim „Centurion” (A41), rozpoczęły się w 1943 roku. 7 października 

tego roku, na posiedzeniu Komisji Uzbrojenia, uściślono założenia dla nowego czołgu. 
Przy projektowaniu nowej konstrukcji, wykorzystano doświadczenia zebrane podczas bitew 
pancernych stoczonych, na pustyni, w Afryce Północnej. Uznano, że nowy czołg musi być dobrze 
opancerzony i szybki. Miał też łączyć cechy czołgu piechoty i czołgu krążowniczego, w myśl nowej 
koncepcji „czołgu uniwersalnego”. Jego główne uzbrojenie miało skutecznie zwalczać najcięższe 
ówczesne niemieckie konstrukcje takie jak „Tygrys” czy „Pantera”. 24 maja 1944, zatwierdzono 
gotową makietę nowego czołgu. Nowy wóz otrzymał nowe, podwozie typu Horstmann, zamiast 
stosowanego dotychczas typu Christie. Kadłub nowego czołgu był pozbawiony kadłubowego karabinu 
maszynowego. Napęd stanowił silnik gaźnikowy Rolls-Royce "Meteor" o mocy 441kW (600 KM) 
i pojemności 27 027 cm

3
. Dodatkowy silnik Morris o mocy 6kW (8 KM) zapewniał napęd prądnicy 

i wentylatorów chłodnic. 
Szybko zamówiono 20 egzemplarzy, tak zwanej serii próbnej. Czołgi uzbrojono w 17 funtową 

armatę kalibru 77mm (właściwy kaliber 76,2mm), działko Polsten kal. 20 mm służące do wstrzeliwania 
się w cel lub/i karabin maszynowy Besa kal. 7,92 mm. Poszczególne prototypy miały różną 
konfiguracje tego uzbrojenia. Pięć czołgów, występujących pod oznaczeniem A41S, 
miało zmodyfikowaną skrzynię przekładniową. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka


W styczniu 1945 zbudowano prototyp, mający nowy odlewany typ wieży i pogrubiony pancerz, 
oznaczony A41A "Centurion II". Pierwszych sześć czołgów w kwietniu / maju 1945, trafiło na testy 
do 22 Brygady Pancernej stacjonującej w Niemczech. Operację tą nazwano „Sentry”. Nie były jednak 
używane bojowo. W wyniku intensywnych testów, postanowiono szybko wdrożyć „Centuriona” 
do produkcji seryjnej. Wzorcem produkcyjnym był prototyp oznaczony numerem P12. 

Produkcja seryjna ruszyła pod koniec 1945 roku i od tego czasu czołg był stale modernizowany. 
Między innymi bardzo dobrą armatę kal. 77 mm zastąpiono w latach ‘60 działem kalibru 105 mm, 
modernizacja ta wydatnie zwiększyła skuteczność czołgu w bitwie pancernej. W konsekwencji 
zmodernizowane „Centuriony” były groźnym przeciwnikiem nawet dla teoretycznie nowocześniejszych 
konstrukcji z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Jego różne wersje pozostają na służbie wielu armii 
do dziś. „Centurion” brał udział we wszystkich ważnych konfliktach XX w. i początku XXI w. 
Jednak należy pamiętać, że „Centuriony” nie są dostosowane do działań w terenie skażonym i brakuje 
im układu ochrony przed bronią masowego rażenia. Nie sprzyjają temu też np. dwudzielne włazy. 

 

 
(Centurin MK 5 używany przez armię holenderską, stojący w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) 

 
Służba w IDF 
”Centuriony” służyły w armiach wielu krajów, aż do wczesnych lat 90 XX wieku. Między innymi 

w armii izraelskiej, gdzie odegrały kluczową rolę w wojnach izraelsko-arabskich lat 60. i 70. 
W wyniku wojny Sueskiej z 1956 roku, Wielka Brytania zgodziła się na sprzedaż sprzętu 

wojskowego do Izraela. Najwyższy priorytet nadano czołgom i pierwsza partia „Centurionów” Mk 3 
przybyła do Izraela już w 1959 roku. W 1960 r. „Centuriony” weszły na wyposażenie izraelskich wojsk 
lądowych. W 1967 roku podczas Wojny Sześciodniowej, w czasie walk na Półwyspie Synaj, izraelskie 
formacje pancerne, wyposażone w „Centuriony” dosłownie zmiotły kilka egipskich dywizji pancernych 
wyposażonych w czołgi radzieckie, pomimo, że egipskie jednostki posiadały zdecydowaną przewagę 
w ludziach i w sprzęcie. 

W czasie następnej wojny izraelsko-arabskiej w 1973 roku zwanej Yom Kippur, na tzw. froncie 
północnym izraelska rezerwowa 7 brygada czołgów złożona z wozów „Centurion”, w czasie bitwy 
w „Dolinie Łez” powstrzymała główne natarcie elitarnej syryjskiej dywizji pancernej wyposażonej 
w teoretycznie silniejsze i nowocześniejsze czołgi T-55/62 produkcji radzieckiej. Przewaga syryjska 
niejednokrotnie osiągała stosunek 12:1. Choć przeciętna przewaga wynosiła w samych czołgach 4:1. 
Często dochodziło do sytuacji, kiedy to pojedynczy Izraelski „Centurion” musiał stawić czoła 25-30 
syryjskim czołgom i transporterom opancerzonym. W czasie 30 godzinnej bitwy dwa „Centuriony” 
ustawione na umocnionych stanowiskach, zniszczyły ponad 60 czołgów, dzięki temu „Sho't” 
stał się symbolem izraelskiej waleczności. Bitwa ta przyniosła „Centurionom” status legendy. 

Mimo sukcesu bojowego walki 1973 roku wykazały, że czołgi nie są odporne na nowoczesne 
środki przeciwpancerne, takie jak chociażby granatniki RPG. Dlatego w wyniku doświadczeń 
wykazano potrzebę modyfikacji czołgów „Centurion” i dostosowania ich do współczesnego pola walki. 
Zmodyfikowanych „Centurionów” nie wycofano całkowicie z armii izraelskiej do dziś. 
Były one używane jeszcze w 2006 roku w czasie konfliktu libańskiego. 

 
 
 
 



Wersje używane w IDF 
Jak już wspomniałem, w wyniku sytuacji politycznej, jaka wytworzyła się po wojnie Sueskiej 

1956 roku, Wielka Brytania zgodziła się na sprzedaż sprzętu wojskowego do Izraela. Najwyższy 
priorytet nadano czołgom i pierwsza partia „Centurionów” Mk 3 przybyła do Izraela już w 1959 roku. 
Izrael od 1959 roku do początku lat ’70 zakupił w Wielkiej Brytanii i Holandii (w 1968 roku), 
ponad 1000 czołgów typu „Centurion”, głównie w wersji Mk 3 i 5/2 (z armatą 105mm) i Mk 7 większość 
z tych wozów na przestrzeni lat poddano wieloetapowej modernizacji polegającej na wymianie 
benzynowego silnika Meteor na amerykańskiego diesla AVDS 1790 2AC (wersję z tym silnikiem 
można rozpoznać po filtrze powietrza umieszczonego w tylnej części lewego błotnika). Montażu nowej 
transmisji Alison CD-850-06 i standaryzacji armat do kalibru 105mm. W 1963 roku armata 83,4mm 
została zastąpiona nową L/7 105mm brytyjskiej konstrukcji (docelowo czołgi przezbrojono 
w amerykańską armatę M68 kalibru 105mm). Wprowadzano stanowisko karabinu 12,7mm, 
oraz montowano nową wieżyczkę dowódcy. Wzmacniano pancerz (łącznie z pancerzem reaktywnym), 
zmieniano napęd wieży, układy stabilizacji i kierowania ogniem. Systematycznej wymianie podlegały 
środki łączności. Kolejne wersje otrzymywały oznaczenia „Sho’t” Kal / Alef / Bet / Gimel / Dalet.. 

 

 
 

 



 
 

„Centurion” Mk 3 
Wersja podstawowa „Centuriona” Mk 3 była najliczniejszą wersją czołgu. Powstało 2833 sztuk. 

Była produkowana w latach 1947 – 1956. Do standardu Mk 3 przebudowano w latach 1950-51 
większość ze starszych czołgów wersji Mk 2. Przez cały czas produkcji czołg poddawany 
był nieustannej modernizacji. Generalnie czołg posiadał silnik Rolls Royce Meteor o mocy 484,7 kW 
(650 KM). Uzbrojenie stanowiła 20 funtowa szybkostrzelna armata Ordnance QF 20pdr. Tk Mk1, 
z nowym udoskonalonym układem celowania. Była to pierwsza wersja wyposażona w żyroskopowy 
układ stabilizacji armaty pozwalająca na strzelanie w ruchu. Amunicję przechowywano poniżej 
pierścienia obrotu wieży, co zmniejszyło możliwość zapalenia się amunicji i zwiększyło szanse 
przeżycia załogi. 

„Centuriony” Mk 3 były dostarczane Izraelowi od 1959 roku. Szybko wymieniono karabiny Besa 
na FN MAG, oraz sprzęt łączności. 

W Izraelu początkowo „Centuriony” miały złą opinię. Ten stan rzeczy zmienił dopiero 
gen. Israel Tal, który zmusił załogi do przestrzegania zasad strzelania z armaty, wtedy okazało się, 
że działo czołgu jest niezwykle celne. Już w czasie wojny w Korei, ujawniła się cecha czołgu, 
która potem doskonale sprawdziła się w czasie walk na Wzgórzach Golan – „Centurion” w stosunku 
do innych konstrukcji łatwiej pokonywał wzniesienia i radził sobie na kamienistym podłożu. 

Załoga składała się z 4 osób, masa czołgu wynosiła 50,5 (8) tony. Wymiary: długość 9.83 m, 
wysokość 2.94m; szerokość 3.38m. Uzbrojenie armata kalibru 83,4mm, karabin maszynowy FN MAG 
kalibru 7,62mm. Grubość pancerza do 152mm. Napęd – silnik benzynowy Meteor; 12 cylindrowy 
o układzie V, o mocy 484,7 kW (650 KM). Prędkość około 35 km/h, zasięg operacyjny 100,2 km. 

 
Mk5/2 
Pancerz, wymiary i ogólna charakterystyka wersji podstawowej była podobna do wersji Mk3. 

W „Centurionach Mk5/2 zastosowano armatę 105mm L7A1, którą później zastąpiono licencyjną 
amerykańską armatą 105mm M68. Ponad to w Izraelu czołgi miały dodatkowe uzbrojenie w postaci 
karabinu maszynowego kalibru 12,7mm, oraz dwóch kalibru 7,62mm. 

 
Mk7 
W stosunku do wersji Mk 5 czołg był wyższy 3.02m; miał też zwiększony zasięg operacyjny 

do 184 km (miał powiększone zbiorniki paliwa). 
 
Sho’t 
„Sho’t” – „Bicz/Bat Boży” – Tak nazywano zmodernizowane wersje Mk 3/5/7 wyposażone 

w chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny AVDS 1790 2AC. Zastosowano w nich system 
kierowania ogniem El-Op z dalmierzem laserowym i wzmacniaczem obrazu do obserwacji nocnej. 
Zamontowano pancerz reaktywny „Blazer”. Zmieniono środki łączności. 

Generalna charakterystyka pojazdów: 
Załoga 4 osoby, masa 53,5 tony. Wymiary: długość 7.84m; wysokość 3.01m; szerokość 3.38m. 

Uzbrojenie armata L7 kalibru 105mm, trzy karabiny maszynowe kalibru 7,62mm. 
Grubość pancerza do 152mm. Napęd – silnik wysokoprężny Teledyne Continental AVDS 1790 

2AC o mocy 599,3 kW (750 KM). Prędkość 50 km/h, zasięg operacyjny 500 km. 
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Pojazdy budowane w oparciu o „Centuriona” 
W zbiorach Muzeum w Latrun możemy podziwiać „Centuriony” - czołg ewakuacyjny ARV 

w wersji Mk 2 (Armoured Recovery Vehicle); czołg mostowy ARK (Armoured Ramp Carrier) 
bez przęsła; oraz wóz wsparcia technicznego desantu BARV (Beach Armoured Recovery Vehicle). 
Pojazdy te dotarły w pojedynczych sztukach w ramach różnych zakupów i nie były używane 
standartowo w IDF. 

 
Nagma Sho’t – pancerny pojazd inżynieryjny 
Na przełomie lat 70 i 80-tych pewną liczbę czołgów „Centurion” (od 25 do 80 egzemplarzy) 

pozbawiono wież, a pozyskaną w ten sposób rezerwę masy wykorzystano do wzmocnienia bocznego 
i przedniego pancerza kadłuba pancerzem reaktywnym. W przedziale bojowym, nakrytym pancerną 
nadbudówką w kształcie ściętej piramidy, przygotowano siedziska dla ośmiu żołnierzy. W stropie 
umieszczono włazy desantowe. Pojazdy były dostosowane do montażu trałów przeciw minowych, 
lub lemieszy (buldożerów). Uzbrojenie stanowiło 3 karabiny FN MAG kalibru 7,62mm 
i 60mm moździerz (3 sztuki ?). Pojazdy służyły głównie w jednostkach inżynieryjnych. „Nagma Sho’ty” 
użyto z powodzeniem podczas konfliktu w Libanie w 1982 roku. Przynajmniej raz użyto je bojowo 
na pierwszej linii frontu. W czasie walk z OWP o średniowieczną twierdzę Beaufort, położoną 
w południowym Libanie. „Nagma Sho’tów” użyto, jako BWP. Pojazdy podwiozły pod pancerzem 
żołnierzy z batalionów Brygady „Golani” pod same mury fortecy, co w efekcie umożliwiło jej zdobycie. 
Jednak „Nagma Sho’t” nie spełniał wszystkich wymagań, co do ochrony przewożonych żołnierzy, 
nie był zresztą pomyślany do tego celu. Dlatego zaprojektowano i zbudowano kolejny pojazd nazwany 
„Pumą”. 

 
 
Puma – pancerny pojazd inżynieryjny 
„Puma” jest to ciężko opancerzonym pojazdem inżynieryjnym. Pojazd wszedł do służby 

na początku lat ’90-tych. Pojazd posiada sprzęt elektroniczny do wykrywania i niszczenia 
przydrożnych bomb i pułapek. Może też zagłuszać sygnały radiowe służące ich detonacji. 
Dodatkowo wyposażony jest w system dwudziestu rakiet uzbrojonych w mieszankę napalmu, 
które służą do rozminowywania terenu. Rakiety można odpalać pojedynczo lub salwą. Rozpylone, 
z rakiet, opary napalmu powodują detonację min. Pojazd posiada zaczepy do montażu trałów 
przeciwminowych. 

„Pumy” wchodzą w skład batalionów inżynieryjnych IDF. Rząd brytyjski uznał użycie „Pum” 
na terytoriach okupowanych, (zbudowanych w oparciu o brytyjskie czołgi „Centurion”) za naruszenie 
umowy między tymi państwami. 

Z czasem ciężar zapotrzebowania, z pojazdu saperskiego, przeniósł się na transport 
8 osobowej drużyny piechoty i „Puma” stała się po prostu ciężkim BWP. 

IDF posiada około 200 sztuk tego pojazdu. 
„Puma” została zaprojektowana przez Israel Military Industries. Waga 51 ton; długość 7.55m; 

szerokość bez listew progowych 3.38m; wysokość 2.65m. Załogę stanowi 7-8 osób, trzech członków 
załogi i 5 saperów. Uzbrojenie składa się z 4 karabinów maszynowych 3 - FN MAG kalibru 7,62mm 
i 1 zdalnie sterowanego MAG OWS, oraz moździerza Soltam kalibru 60mm. Pojazd wyposażony 
jest też w dwie wyrzutnie granatów dymnych. 

Pojazd wykorzystuje kadłub czołgu „Sho’t”, posiada dodatkowe ekrany z pancerza stalowo 
kompozytowego (pancerz TOGA), oraz pancerza reaktywnego Blazer. Podwozie w stosunku 
do oryginalnego „Centuriona” zostało zmodyfikowane do standardu czołgów Merkava 1/2. 
Jednostkę napędową stanowi silnik wysokoprężny ADVS 1790-6A o mocy 900KM, który rozpędza 
„Pumę” do 43 km/h. 



 
 

Nagmachon 
„Nagmachon” to ciężko opancerzony bojowy wóz piechoty, opracowany dla IDF. „Nagmachon” 

jest następcą pojazdów „Nagma Sho’t”, i został również oparty o kadłub i podzespoły czołgu 
„Centurion” i „Sho’t”. Pojazd posiada gruby pancerz dna kadłuba, zaprojektowany tak, aby wytrzymać 
wybuchy min. Do boków kadłuba można mocować różne ekrany, oraz urządzenia inżynieryjne, takie 
 jak pługi, trały przeciw minowe itp. Kadłub „Nagmachona” wyposażony jest w pancerz reaktywny 
i osłonę termowizyjna utrudniającą użycie pocisków na podczerwień. 

Wczesne wersje zostały wyposażone w trzy tarcze mające dać osłonę dla żołnierzy 
strzelających zamontowanego karabinu maszynowego typu FN. Późniejsze wersje zostały 
wyposażone charakterystyczną nadbudowę, czasami określaną, jako "buda". Nadbudówka ta, 
ponieważ jest umieszczona dosyć wysoko, spowodowała, że „Nagmachon” stał się idealną platformą 
do walki z terrorystami i do walk miejskich. Pojazdy stosowano w czasie Intifad, oraz walk w Libanie 
w 2006 roku. 

Waga pojazdu: 52 tony; długość 7,84m; szerokość 3,38m. Załoga 3 osoby + 10 żołnierzy 
desantu. Uzbrojenie 2 karabiny maszynowe FN MAG 7,62mm. Silnik diesla AVDS 1790 2AC 
o mocy 750 KM 

 

 



 
 

Nagmapop 
Pojazd obserwacyjny zbudowany w oparciu o „Nagmachona” niestety brak jakichkolwiek 

wiarygodnych danych na jego temat. Ze zdjęć wynika, że pojazd jest wyposażony w wysoki maszt 
służący do obserwacji terenu. 
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Nakpadon 
„Nakpadon” jest kolejnym izraelskim ciężkim transporterem opancerzonym. Zbudowany został 

również w oparciu o czołg „Centurion”. Izrael tworzenie i rozwój „Nakpadona” rozpoczął podczas walk 
w Libanie. Po raz pierwszy wprowadzono go na uzbrojenie w drugiej połowie lat ‘90 i od tego czasu 
służył w południowym Libanie i Strefie Gazy. Pojazd posiada ulepszony w stosunku do „Nagma Sho’t” 
pancerz reaktywny trzeciej generacji, oraz pancerze boczne, które mogą być opuszczane 
lub podnoszone w zależności od potrzeb. „Nakpadon” posiada możliwość podczepiania sprzętu 
inżynieryjnego takiego jak trały czy lemiesz. Uzbrojenie: składa się z czterech karabinów FN MAG 
kalibru 7,62mm i 40mm granatnika. Napęd stanowi silnik ADVS-1790-6A o mocy 900 KM; długość 
7,5m; szerokość 3,38m; wysokość 2,65m. Prędkość maksymalna 45 km/h. 
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MAR-290 
Był to zmodyfikowany „Centurion”, któremu zamiast wieży zamontowano 4-prowadnicową 

rurową wyrzutnię rakietową typu MRL. Zasięg operacyjny niekierowanych rakiet wynosił 
25 kilometrów. Czas wystrzału salwy 10 sekund. Czas ponownego załadowania 10 minut. 
Pociski miały masę około 600 kg, w tym głowicę odłamkowo burzącą o masie 320 kg. Długość rakiety 
5.45 metra. Masa pojazdu 29 ton. Obsługę stanowiło 4 żołnierzy, sterowanie wyrzutnią 
było hydrauliczne. Dodatkowym uzbrojeniem był karabin maszynowy kalibru 7,62 mm zamontowany 
w przedziale kierowcy – mechanika. W 1968 roku powstał jeden prototyp. Występowała też wersja 
zbudowana na czołgach Sherman. 
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Merkava 
W oparciu o podzespoły czołgu „Centurion” zbudowano prototyp czołgu „Merkava”. 
 
Inne 
„Nawałnica” / „Burza” 
Tak nazywają się zmodernizowane prze Izrael czołgi „Centurion” armii singapurskiej. 

Są one w podobnej konfiguracji, co izraelski wariant. Posiadają z silnik diesla i nową armatę. 
Pancerz reaktywny. Nazwa "Burza" to angielskie tłumaczenie "Sho't". 

 
Jordania w latach 1954/55 (56?) otrzymała partię czołgów „Centurion” w wersjach Mk 1, 3, 5/1 

(wersja z armatą kalibru 83.4mm). Były używane w wojnach Sześciodniowej i Yom Kippur. W czasie 
Wojny Sześciodniowej Jordania utraciła kilkanaście spośród 50 posiadanych czołgów, częściowo 
zniszczonych, częściowo zdobytych przez Izrael. W czasie walk w 1973 roku czołgi „Centurion” 
wchodziły w skład 40 Brygady. Część „Centurionów” utracono w wyniku bratobójczego arabskiego 
ostrzału, ponieważ Syryjczycy i Irakijczycy pomylili czołgi... 

 
„Cichy” 
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