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Armia Stanów Zjednoczonych
Ameryki była jedną z najwięk-
szych formacji wojskowych na
świecie. Należy też zaznaczyć, że
Lotnictwo Stanów Zjednoczonych,
Marynarka Wojenna Stanów Zjed-
noczonych, Korpus Piechoty Mor-
skiej i Straż Wybrzeża były, zgod-
nie z obowiązującą doktryną, od-
miennymi rodzajami broni. Co za
tym idzie: wszystkie trzy części
składowe sił zbrojnych USA mia-
ły osobne dowództwa, sztaby,
struktury, często przepisy. Każda
z nich była pełnoprawną częścią
sił zbrojnych, które miały się
uzupełniać i współpracować w
każdym możliwym teatrze dzia-
łań. Oczywiście, Armia (lądowa),
podobnie jak marynarka, miały
własne jednostki lotnicze; mary-
narka miała formacje przystoso-
wane do operacji na lądzie (np. ko-
mandosi Navy SEAL), Korpus Pie-
choty Morskiej z kolei miał własne
jednostki wsparcia powietrzne-
go, lotnictwo miało pod swoją ju-
rysdykcją pododdziały spado-
chronowe, itd. Każdy rodzaj broni
miał jednostki przystosowane do
działań na małą skalę w niemal
każdych warunkach, jednakże
przy większych operacjach mu-
siały współpracować - współpracę
tę doprowadzono do niebywałej
sprawności. Cóż... Teraz nie ma
miejsca na takie podziały.

Przed wojną Armia, Marynar-
ka, Lotnictwo, Korpus i Straż Wy-
brzeża liczyły około 1,3 mln żoł-
nierzy, oficerów, podoficerów i
personelu pomocniczego. Znaczna
część stacjonowała w bazach na ca-

łych świecie: w Europie, Azji da-
lekowschodniej, na Bliskim Wscho-
dzie, Pacyfiku. Jednak główne
bazy, magazyny, punkty szkole-
niowe i część skoszarowanych
jednostek były na terenie USA. Ile
z tego przetrwało po Wojnie? W ja-
kim jest stanie? Jak sobie radzi?
Jakie są plany dowództwa posta-
pokaliptycznej US Army?

Na te pytania odpowiada SAR-
GE. Poniższy artykuł ma Was
wprowadzić w ’klimat’ powojen-
nej Armii, zarysować jej obecną
sytuację, dać Wam ogólny pogląd
na jej struktury, liczebność, jakość
sprzętu. Wątki pojawiające się w
tym artykule, jak kwestia za-
opatrzenia, specjalistów, sprzę-tu,
liczebności, struktury wojsk, co-
dziennego życia żołnierzy - będą
sukcesywnie rozwijane w kolej-
nych odcinkach.

Po Wojnie...
Armia, spośród wszystkich in-

stytucji rządowych (swoją drogą
- także pozarządowych), miała
największe szanse, żeby prze-
trwać czasy kompletnego chaosu.

Procedury na wypadek wojny
nuklearnej nie były jasne, ale ist-
niały. Odosobnione jednostki, po
stracie łączności najczęściej nie
wiedziały, co się dzieje. Cały elek-
troniczny i supernowoczesny
sprzęt się sypnął. Istniały proce-
dury w razie takiego wypadku,
Armia była przygotowana na woj-
nę elektroniczną, ale nie na taką
skalę. Rychło po tym, jak zamil-
kły linie komunikacyjne i sprzęt
odmówił posłuszeństwa, większe



skupiska wojska zostały zaata-
kowane bronią ABC.

Dowódcy mniejszych zgrupo-
wań założyli, rzecz jasna, najgor-
sze. Odkurzono procedury pozo-
stałe jeszcze z Zimnej Wojny i
rzadko uzupełniane. Armia już od
dawna przestała myśleć o wojnie
totalnej, toteż odbiło się to w pro-
cedurach - nieadekwatne do za-
istniałej sytuacji, wybrakowane...
Ale były. I wielu wojskowych po-
trzebowało takich procedur, cho-
ciażby po to, by zacząć i mieć
punkt zaczepienia. Teraz, patrząc
w przeszłość, mogę powiedzieć, że
właśnie te dziurawe przepisy po-
zwoliły uratować podstawowe
struktury Armii.

Osamotnione jednostki działały
z różną skutecznością. Niektóre,
osłabione dezercją i chorobami, zgi-
nęły pod naporem rozwścieczo-
nych mieszkańców, inne padły łu-
pem własnych żołnierzy. Słysza-
łem nawet, że w jednej z baz po-
pełniono zbiorowe samobójstwo.
Ale wszędzie starano się zastoso-
wać procedury: zbierać żywność i
środki pierwszej potrzeby, nawią-
zać kontakt z siłami sojuszniczy-
mi i dowództwem przeciwdziałać
aktywności wroga, przejąć kon-
trolę nad rządowymi i pozarzą-
dowymi instytucjami jakie leżą w
zasięgu działania jednostki, wspie-
rać i organizować ludność cywilną.

Mimo chaosu, niektórym zgru-
powaniom udało się lokalnie opa-
nować sytuację. Przez całe lata
nikt nie myślał i nie marzył o ni-
czym więcej. W tym czasie stało
się jasne, że nie ma już mowy o

przedwojennym porządku, na-
stępne jednostki uległy rozkłado-
wi - na skutek dezercji, chorób,
walk z gangami, z braku podsta-
wowych środków potrzebnych do
życia. Morale było zerowe. W la-
tach bezpośrednio po wojnie prze-
trwały tylko jednostki zlokalizo-
wane w centrum kraju, umiejsco-
wione w pobliżu dobrze zaopa-
trzonych baz Armii Rezerwowej,
Gwardii Narodowej i resztek jed-
nostek Armii właściwej, w miej-
scach o niskiej gęstości zaludnie-
nia.

To właśnie w centrum kraju od-
rodziły się scentralizowane struk-
tury Armii, choć dalej nie należy
porównywać ich z tymi przedwo-
jennymi. Poszczególni dowódcy
zaczęli już odczuwać brak paliwa
i amunicji, wiedzieli, że bez tych
dwóch surowców nie uda im się
przetrwać. Niewielu z nich na-
prawdę wierzyło w odbudowę USA,
myśleli głównie o swoich ludziach
i nie wybiegali w planach dalej,



niż na najbliższe tygodnie i mie-
siące…

Nie mogę wskazać człowieka,
który tchnął ducha w tę zdemo-
ralizowaną i niezdyscyplinowa-
ną grupę żołnierzy. Nie jestem na-
wet pewien, czy to był jeden czło-
wiek – być może kilku dowódców,
tworzących pierwszy powojenny
sztab US Army. W każdym razie,
ich, czy też jego, oddziały przeję-
ły władzę nad jednostkami w
centralnej części Stanów. Różnie
się to odbywało, czasem używano
siły – jak już było powiedziane,
mało który oficer myślał o odbu-
dowie.

W ciągu kilku lat zjednoczono
garnizony pod wspólnym do-
wództwem, wysłano silne oddzia-
ły, by zdobyły i utrzymały in-
stalacje wydobywające ropę w
Oklahomie, założono nowe pla-
cówki. Rozpoczęto inwentaryzację
sprzętu, by określić co jest, a cze-
go brakuje i co należy zdobyć w
pierwszej kolejności. Najgorzej było
z żywnością, lekami, paliwem i
sprzętem elektronicznym dla śmi-
głowców, samolotów i pojazdów
opancerzonych.

Problem żywności rozwiązano w
prosty sposób – siły zostały roz-
dzielone i skoszarowane w róż-
nych miejscowościach, mieszkań-
cy zostali przymuszeni do opła-
cania garnizonów jedzeniem, w za-
mian za ochronę. Gospodarka nie
była rabunkowa, ale nie była też
lekka dla mieszkańców, którzy
mieli dość trudności z wyżywie-
niem siebie. Takie wyjście było dla
Armii jedynym możliwym, choć

dalej niewystarczającym. Paliwo,
w małych ilościach i podłej jakości,
ale zawsze jakieś było, płynęło
cienkimi i rwącymi się nitkami z
Oklahomy – do konwojów trzeba
było oddelegować duże siły eskor-
towe. Leki i części elektroniczne
pozostały problemem jeszcze przez
długi czas, wkrótce doszła do tego
kwestia amunicji, głównie poci-
sków artyleryjskich i rakieto-
wych (amunicji do broni ręcznej
przetrwało stosunkowo wiele: pro-
dukowano jej dużo więcej, także
na rynek cywilny, ponadto pociski
rakietowe mają pewien okres
zdatności do użycia wyznaczany
przez ich paliwo).

By sprostać rosnącym potrze-
bom, Armia zdecydowała się na
wynajmowanie swoich usług i
sprzętu. Powoli zgłaszały się wio-
ski i małe miasta, zdecydowane
płacić za żołnierzy i sprzęt. Nie
było tego wiele, aż do czasu odbu-
dowania Nowego Jorku i ukształ-
towania się Federacji Appalachów.
Dopiero te dwa państwa’ dały Ar-
mii dobry zarobek. Później do-
szedł sojusz z Posterunkiem, któ-
ry pozwolił na wskrzeszenie czę-
ści maszyn bojowych.

Zdarzały się wprawdzie tarcia,
głównie w kontaktach z Nowym
Jorkiem, ale obie strony potrze-
bowały siebie nawzajem – do po-
ważniejszych konfliktów nie do-
szło. Armia powoli powiększała
swoje wpływy, przyjmowano re-
krutów z wiosek garnizonowych i
wszystkich specjalistów jakich
można było znaleźć, zaprowadzo-
no wreszcie jako taką dyscyplinę,



morale wzrastało. Pod koniec lat
40-tych Armia wkroczyła na dro-
gę rozwoju i odbudowy.

Armia dzisiaj
Od prawie dziesięciu lat New US

Army współpracuje z Nowym Jor-
kiem, Federacją i Posterunkiem,
prowadzi także własną, powiedz-
my politykę zagraniczną’ i we-
wnętrzną’. Stała się samodzielną
siłą polityczną i militarną w wie-
lu regionach. Na skalę całych by-
łych USA – jest siłą, z którą mu-
szą się liczyć wszyscy. Bazy funk-
cjonują, rekrut powoli, acz stale
napływa. Zaopatrzenia zawsze
brakuje, ale działają warsztaty
rusznikarzy, mechaników, elek-
troników, którzy stopniowo zwięk-
szają produkcję.

Konflikty z Nowym Jorkiem i
Federacją niestety także nara-
stają, lecz jest to naturalna kolej
rzeczy. Jak sprawy między tymi
tworami politycznymi potoczą się
w przyszłości – nie wiadomo. Po-
czątkowo armia została wskrze-
szona, by pomóc w odbudowie
Stanów. Wydawałoby się, że z chę-
cią przyjmie przywództwo Nowe-
go Jorku… Otóż nie. Wiele rzeczy
się zmieniło. Armia poznała wła-
sną siłę w powojennym świecie i
nie zamierza rezygnować z pozo-
stania tworem niezależnym, przy-
najmniej na razie. Zarazem jed-
nak członkowie dowództwa wy-
dają się nie mieć jednolitych po-
glądów na temat tego jak powin-
ny wyglądać USA po wojnie. Nie
wydaje się, żeby dążyli do objęcia
przewodnictwa. W przyszłości wi-

dzą siebie raczej jako niezależną
siłę w regionie, ale powiązaną so-
juszem przeciwko Molochowi. Czas
pokaże jak rozwinie się ta sprawa.

Zaopatrzenie, sprzęt, ludzie –
trzy główne bolączki New US
Army. Rozrastające się strefy
wpływów wymagają coraz więk-
szych nakładów sił i środków, na-
silające się walki z Molochem i
mutantami pozbawiają Armię
ciężko zdobytych zasobów. Go-
rączkowo poszukuje się nowych
rozwiązań taktycznych, strate-
gicznych, nowych źródeł surow-
ców i zaopatrzenia.

Armii nie jest łatwo, ale też
nikt w dowództwie nie myśli,
żeby się poddać. Nikt nie rozczu-
la się nad niesprawiedliwym lo-
sem. Dola żołnierza – walczyć. To
żołnierz umie, to rozumie, do tego
jest przyzwyczajony, a często na-
wet walkę lubi i jest od niej uza-
leżniony. Armia będzie walczyć o
swoje, zawsze i w każdych wa-
runkach.

Ludzie
Obecnie New US Army liczy do

kupy około 10 tys. ludzi rozsia-
nych po całym Wschodnim Wy-
brzeżu i centralnej części kraju,
zachód spenetrowany jest sto-
sunkowo słabo. Wśród tych 10
tys. są żołnierze, oficerowie, pod-
oficerowie, inżynierowie, mecha-
nicy, itd. Do tego można doliczyć
zaopatrzeniowców, monterów pra-
cujących dla Armii i innych, nie
wchodzących na oficjalną listę
personelu.

10 tys. – brzmi dumnie, jasne,



ale nie znajdziesz w jednym miej-
scu więcej jak kilkuset, a i to tyl-
ko wyjątkami. Największe zgru-
powanie o jakim słyszałem, to
była utworzona tymczasowo Gru-
pa Uderzeniowa Północ, licząca lek-
ko ponad tysiąc ludzi. Szturmo-
wała Enklawę Molocha przy Wiel-
kich Jeziorach we współpracy z
Posterunkiem i z siłami Nowego
Jorku. Większe bazy są przysto-
sowane do koszarowania 500-800
ludzi, ale służba w nich odbywa się
rotacyjnie. To znaczy: odsyła się
tam jednostki na uzupełnienia,
przepustki, doszkalanie rekrutów.
W takich bazach zazwyczaj siedzi
do 200-300 ludzi naraz, w tym sta-
ły personel placówki.

Garnizony w wioskach i małych
miasteczkach to pluton, ewentu-
alnie osłabiona kompania piecho-
ty (czyli jakieś 20-60 ludzi) w
większych i ważniejszych, z punk-
tu widzenia Armii, skupiskach
ludzkich. Armia kontroluje w ten
sposób dość znaczny teren.

Raz do roku ochraniane wioski
oddają kilku ludzi do służby. War-
to wspomnieć, że wioski często
trzeba poganiać; bądź co bądź, re-
krut rzadko jest oddawany chęt-
nie i w wyznaczonym terminie.
Ponadto przyjmuje się wszelkich
ochotników.

Armia oferuje wyszkolenie,
broń, wyżywienie w zamian żą-
dając dyscypliny i posłuszeństwa.
Ostatnio dowództwo stara się
przyciągnąć ludzi wizją godziwej
odprawy po zakończeniu służby,
która ma trwać 20 lat w wojskach
liniowych, później 5 lat na tyłach’

(czy-
taj: posyłają cię
już tylko na gangerów
i jako uzupełnienia do gar-
nizonów. Ewentualnie siedzisz w
większej bazie jako część stałego
personelu). Jeszcze nie wiadomo
jak odprawa miałaby wyglądać
(krążą różne plotki na ten temat).
Póki co, wprowadzono zasadę po-
działu łupów. Połowę zdobyczy
plutonu bierze Armia, połowa zo-
staje do podziału pomiędzy ludzi.

Takie wyjście ma dwie zasad-
nicze zalety, ale też dwie poważne
wady. Zalety: przyciąga ludzi do
służby i motywuje ich do ener-
gicznego działania w skali swoje-
go oddziału. Wady: jest to efek-
tywne działanie jedynie w skali
własnej jednostki i prowadzi do
nadmiernej decentralizacji Armii
oraz może prowadzić do zbytnie-
go rozluźnienia dyscypliny i w
efekcie – do rozbojów.

Żeby uchronić się przed roz-
drobnieniem struktur, postawiono
na wysoki autorytet oficerów.
Dowódców dobiera się ostrożnie i
tylko najlepszych – mają trzymać

.



krótko swoich ludzi i przestrzegać
ograniczeń narzuconych przez
Sztab. System działa dobrze, ale
jeszcze za wcześnie na zadowole-
nie. W końcu może się okazać, że
duża samodzielność oficerów li-
niowych doprowadzi do rozłamów.
Aktualnie jednak Armia uznała to
wyjście za najlepsze.

Poczesne miejsca w personelu
zajmują specjaliści. Mechanicy,
rusznikarze, elektronicy, inży-
nierowie, lekarze, informatycy,
nawet spece od nauk, wydawałoby
się, całkiem nieprzydatnych.
Wszystko można wykorzystać
podczas prowadzenia wojny, więc
Armia ma ludzi, żeby umieli sobie
z tym wszystkim’ poradzić. Naj-
wyżej cenieni są lekarze, monte-
rzy (wśród nich rusznikarze) oraz
logistycy – specjaliści od zaopa-
trzenia.

Jakby oddzielnymi rodzajami
broni są wojska pancerne, arty-
leria i lotnictwo ( jakby’ – wspo-
minałem już, że teraz nie ma miej-
sca na podziały administracyjne,
ponieważ Armia jest zbyt nie-
liczna, jednakże pozostały pewne
tradycje, które uwidaczniają się
chociażby w kroju mundurów i w
naszywkach). O ile artylerzystą
może być każdy piechur po odpo-
wiednim przeszkoleniu (mimo, że
dalej nie ma zbyt wiele praktycz-
nych umiejętności), to załogi czoł-
gów przechodzą wymagające szko-
lenie i selekcję. Czołgów wiele nie
ma, wozów opancerzonych jest
nieco więcej, ale też trzeba dbać o
to, co jest. Załoga pojazdu bojowe-
go musi być dobrze wyselekcjo-

nowana i przygotowana, by po-
radzić sobie na polu bitwy. Muszą
znakomicie współdziałać, by wy-
korzystać swoją maszynę mak-
symalnie skutecznie na polu bi-
twy i doprowadzić ją cało do
domu.

Piloci stoją chyba na szczycie w
hierarchii i cieszą się najwięk-
szym szacunkiem. Śmigłowców
jest tyle co kot napłakał, samolo-
tów jeszcze mniej, paliwa mało i
kiepskie. Sprzęt psuje się często,
czy to na skutek ostrzału, czy zu-
życia. Może się sypnąć drobiazg,
ale może też odmówić współpracy
jakiś całkiem ważny układ. Coś
może się zepsuć w środku lotu bo-
jowego, ot tak sobie. Piloci muszą
sobie radzić w takich sytuacjach,
ponadto wymaga się, żeby mimo
uszkodzeń, wypełnili rozkazy i
wrócili bezpiecznie. Jeśli spotykasz
doświadczonego trepa w szarym
kombinezonie z naszywką ze
skrzydełkami, choćby miał sto-
pień sierżanta i pilotował malut-
ki zwiadowczy helikopterek – mo-
żesz być pewien, że gość umie to
robić naprawdę dobrze. Nie ma sła-
bych pilotów. Są tylko nowi, któ-
rzy są nieźli, a będą świetni i sta-
rzy, którzy już są doskonali.

Sprzęt i zaopatrzenie
Dwa słowa: mało’ i marnie’. W

porównaniu z tym co było przed
wojną, nasi chłopcy mogą się
schować. Utrzymanie dział, moź-
dzierzy, samolotów i wozów to
ciężkie zadanie. Oczywiście – taka
skorupa czołgu to odporna rzecz,
ale wszystko w środku, dużo



mniej. Co z tego, że pancerz się
ostał, a gąsienice są zapasowe, jak
silnik już dawno padł, amunicji i
paliwa brakuje, że o systemach ce-
lowniczych nie wspomnę.

Ogólnie ze sprzętem sprawa nie
przedstawiałaby się tak źle, gdy-
by nie dwie rzeczy: braki w za-
opatrzeniu (głównie paliwo i amu-
nicja) i deficyt podstawowych czę-
ści elektronicznych. Dużo pojaz-
dów, nawet śmigłowców i samolo-
tów, można by uruchomić, ale nie
ma jak ich utrzymać. Armii już le-
dwo starcza paliwa na to co jest
– a i to tylko wtedy, kiedy nie ma
jakichś długotrwałych działań. Bo
jak walki trwają dłużej, czołgi
zwyczajnie nie mają na czym
jeździć przez następnych kilka
miesięcy. Rezerwa paliwa i amu-
nicji jest doprawdy mizerna.

Problemem drugorzędnym sta-
ją się zaawansowane technicznie
komputery, co lepsze systemy ce-
lownicze, łączność satelitarna, sieć
informacyjna – to wszystko stało
się zbyt drogie lub niemożliwe do
wykorzystania i zostało zarzuco-
ne. Skupiono się tylko na nie-
zbędnych podzespołach dla samo-
lotów, śmigłowców i pojazdów oraz
podstawowych środkach łączności
i obserwacji. Część można zastąpić
mniej zaawansowanymi i gorszy-
mi częściami, lecz skuteczność
spada wtedy na łeb w porównaniu
z przedwojenną. Jednak lepsze
to, niż nic.

Zaopatrzenie przed wojną było
sprawą podstawową i już od kil-
kuset lat kwestią decydującą była
często nie liczebność wojska, ale

dobrze zorganizowane dostawy
środków pierwszej potrzeby i amu-
nicji. Jak to powiedział kiedyś taki
niski człowieczek w śmiesznej
czapce – armia maszeruje żołąd-
kiem. I miał rację. Kuchnia polowa
reprezentuje dla dowódcy zgru-
powania równie dużą wartość, co
uzbrojona po zęby kompania Ma-
rines.

Kiedyś na jednego żołnierza w
polu pracowała cała ekipa, która
dbała o jego stan zdrowia, o jego
ekwipunek, o jego dobre samopo-
czucie i wysokie morale jego od-
działu. Teraz Armia nie ma tylu
ludzi i musi sobie radzić tym co
ma. Pamiętasz co mówiłem o spe-
cjalistach od zaopatrzenia? Na
każdy pluton jest jeden człowiek,
który ma załatwiać wszystko. Ma
pogadać w kwatermistrzem, re-
kwirować pożywienie mieszkań-
com jeśli zajdzie taka potrzeba,
dbać o amunicję, paliwo, części za-
mienne, leki. Nominalnie jest czę-
ścią plutonu i zaliczany jest do żoł-
nierzy liniowych, ale zazwyczaj
zostaje z tyłu kiedy pluton idzie
do walki. Po prostu – jest zbyt
cenny.

Na wyższych szczeblach też są
specjaliści od zaopatrzenia, ale ci
mają inną robotę: ustalają trasy
dostaw, wyznaczają magazyny,
mają do dyspozycji kilka samo-
dzielnych jednostek eskortowych,
układają całą strategię rozloko-
wania i dystrybucji zaopatrze-
nia, dbają także o jego zdobywa-
nie. Zawsze wtrącają też swoje
trzy grosze podczas planowania
działań – jak rozmieścić jednost-



ki, gdzie można, a gdzie nie moż-
na przeprowadzić koncentracji i
uderzenia, bo zaopatrzenie nie
poradzi sobie z dostawami, gdzie
najlepiej założyć placówkę, itd.

To wszystko brzmi świetnie,
aczkolwiek nie da się ukryć, że
wszystkiego jest mało. Zaopa-
trzeniowcy ciągną całą tę machi-
nę do przodu, gdyby nie oni – daw-
no by się to wszystko rozleciało.

Szwej
Plakaty i ci krzykacze przeko-

nują, że US Army needs YOU!’; że
jak wstąpisz do Armii, będziesz
miał zgraną paczkę kumpli, że w
Armii dostajesz regularne żar-
cie, trochę żołdu, że możesz się ob-
łowić jak ci się poszczęści, że pa-
nienki lubią mundury... No, mniej-
sza. Owszem, panienki wolą żoł-
nierza, od zwykłego frajera, ale
nikt nie wspomina, że zazwyczaj
lepią się tylko do oficerów (bo
mundur ładniejszy).

Żarcie masz w miarę regularnie
(nawet podczas walk logistycy
starają się dostarczyć coś na ząb),
ale o jakości nie wspominajmy.
Możesz się obłowić, pod warun-
kiem, że zdezelowany traktor jest
twoim wymarzonym łupem.

Frajerzy od rekrutacji nie wspo-
minają, że jak nie wykonasz głu-
piego i szalonego rozkazu, to mo-
żesz dostać kulkę w łeb. Nie za-
jąkną się nawet, że czeka cię bez-
senność, strach o życie własne i
swoich kumpli, że masz ogromną
szansę nie wrócić w jednym ka-
wałku, a nawet jeśli wrócisz – bę-
dziesz do końca życia widział fru-

wające szczątki kumpli z oddzia-
łu, zazwyczaj około trzeciej nad ra-
nem. Nikt też nie mówi o długich
godzinach szorowania kibli, po-
dług, zajadłych kopniaków i obelg
sadystycznego sierżanta.

Pierwsze dni to koszmar. Jesteś
poniżany, bity, wyzywany. Jak
oddasz, albo się postawisz – masz
przesrane. Dostajesz do jedzenia
pomyje, najgorsze zajęcia, któ-
rych nie chce robić nikt inny.
Mija miesiąc, później drugi i trze-
ci. Masz dość, chcesz stąd spier-
dzielać, nieważne gdzie, byle dalej.

Ale wtedy już umiesz strzelać z
karabinu, z moździerza i granat-
nika przeciwpancernego, pomóc
rannemu kumplowi, obsłużyć pod-
stawowy sprzęt, naprawić swoją
broń, w ciągu minuty wykopać so-
bie stanowisko strzeleckie. Wresz-



cie masz mięśnie i kondycję jak
Chuck Norris. Jak sierżant krzy-
czy zapierdalać’, to zapierdalasz
w pełnym oporządzeniu jak bły-
skawica.

Wtedy dostajesz prawdziwy
mundur, broń, ekwipunek i przy-
dział. Trafiasz do oddziału i przy-
uczasz się do prawdziwej walki.
Szlifujesz praktyczne umiejętno-
ści. Poznajesz swoich kolegów z od-
działu, idziecie razem na kobiety
i popijawę. Wtedy już wiesz po co
przeszedłeś przez tę cholerną sa-
nitarkę – żeby zostać prawdzi-
wym żołnierzem. Tak się tworzy
elitę w Zasranych Stanach.

Dalej masz obowiązki, mało cza-
su na zabawę, często rany, ból,
cierpienie, kiedyś pewnie śmierć w

walce. Tak – czeka cię wiele. Ale je-
steś żołnierzem New US Army i
znosisz to dzielnie. Jednak ten
ziom od rekrutacji nie pomylił się
tak bardzo. Masz zgraną paczkę
kumpli, z których każdy wycią-
gnie cię z najgorszego piekła, jeśli
będziesz ranny, a ty jesteś gotów
zrobić to samo dla nich. Ktoś kie-
dyś powiedział, że w samym środ-
ku bitwy nie walczy się o wznio-
słe idee, dalekosiężne cele poli-
tyczne i tym podobne pierdoły.
Kiedy śmigają kule, z hukiem
rozrywają się granaty, gaz dusi,
a płomienie z budynku ogarnię-
tego pożarem liżą twarz – walczy
się o tych, którzy stoją obok Cie-
bie.

ORBITAL CIAGLE NADAJE!
Dołącz już dziś do największego, najszybciej rozwijające-
gosię serwisu poświęconego NS! Masz szansę wziąćudział
w wielu fanowskich projektach, uzyskać wsparcie w re-
alizacji swoich pomysłów i dołączyć do zespołu świetnie-
zorganizowanych i kreatywnych fanów Neuroshimy. Je-
żeli piszesz teksty, znasz się na grafice lub programowa-
niu, nie zwlekaj! Również Ty możesz liczyć na nasze
wsparcie w wydaniu Twojej pracy. Zajmiemy się opraco-
waniem graficznym i składem w PDF, dokonamy facho-
wej korekty i pomożemy Ci w nadaniu ostatecznych szli-
fów. Jeżeli nie wiesz do kogo się zwrócić, spójrz w górę.
Tam jesteśmy My!

orbital.elx.pl

\



S.a.r.g.e.
Jeśli zastanawialiście się, czemu wojnę przetrwały organizacje
takie jak Hells Angels i tym podobne zgraje łachmytów z ki-
jami i marną ideologią. Co się stało z Czerwonym Krzyżem,
Kościołem i Armią?

Cóż, złe wieści dla dwóch pierwszych. Gryzą glebę i raczej nic
im nie pomoże. Za to Armia nadal walczy!

Jak walczy? Gdzie walczy? Czym walczy i, do cholery, kto
w niej walczy? Dowiecie się tego z kolejnego Orbitalowego do-
datku - SARGE. A co w nim?

Projekt SARGE, czyli opisania związków US Army pozosta-
łych po Zagładzie, ma na celu przybliżyć fanom Neuroshimy
amerykańską machinę wojenną i umożliwić jej wykorzy-
stanie w postapokaliptycznym świecie.

Projekt S.A.R.G.E. poszukuje grafików i ilustratorów. Jeżeli uwa-
żasz, że sprostasz wymaganiom Wuja Sama dołącz do nas już dziś!

PATRONUJa:

Orbital NeuroBlog NS Center

W Nastepnym odcinku:
wszystko o piechocie
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http://blog.elx.pl/gsp_dibbler
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