Z BRONIĄ W RĘKU

Arsenał odrodzonej armii
Michał Mackiewicz

 Polskie zakłady naprawcze na warszawskim Solcu,
robotnicy pracują przy angielskich haubicach polowych
kal. 114 mm (w 1920 roku z Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy
nieodpłatnie 80 dział); 1920 rok
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Sprawa uzbrojenia stanowiła jeden z najważniejszych i najtrudniejszych zarazem problemów,
przed którymi stanęło młode państwo polskie jesienią 1918 roku. Wobec braku przemysłu
zbrojeniowego i rozbudowanego zaplecza technicznego Wojsko Polskie w latach 1918–1921
używało niemal wyłącznie broni obcego pochodzenia.
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rębem odbudowywanej armii
była Polska Siła Zbrojna (Polnische Wehrmacht), uzbrojona w broń niemiecką. Były to
m.in. karabiny i karabinki systemu
Mausera, cekaemy i elkaemy Maxima
(niemiecka broń strzelecka była dostosowana do amunicji kal. 7,92 mm), metalowe lance, szable artylerii konnej
(popularne blicherówki), nieliczna artyleria. Zasoby uzbrojenia zwiększyły się
po przejęciu składów poniemieckich oraz
w wyniku akcji rozbrojeniowych. Wiosną
1919 roku, za pośrednictwem Francuskiej Misji Wojskowej na Węgrzech,
Polska kupiła część wyposażenia pozostałego po niemieckiej armii Augusta
von Mackensena. Istotnym wreszcie

wzmocnieniem było połączenie się latem 1919 roku Wojska Polskiego (WP)
z oddziałami z Wielkopolski, jednolicie
wyposażonymi i uzbrojonymi w sprzęt
niemiecki. O uniﬁkacji nie mogło być
jednak mowy, a mozaika uzbrojenia stawała się z miesiąca na miesiąc coraz
wyraźniejsza.
Oprócz wzorów niemieckich bardzo
licznie reprezentowane były austriackie,
zwłaszcza wśród żołnierzy walczących
z Ukraińcami o wschodnią Galicję,
w tym Lwów. Należały do nich m.in. karabiny i karabinki systemu Mannlichera,
cekaemy Schwarzlose wz. 1907/12
(austriacka broń strzelecka była dostosowana do amunicji kal. 8 mm), rozmaite wzory granatów oraz szabel, działa

(nie najnowsze zresztą modele). W znacznie mniejszej liczbie była reprezentowana
broń rosyjska, chociaż niektóre oddziały
dysponowały karabinami systemu Mosina i cekaemami Maxima wz. 1910 (rosyjska broń strzelecka strzelała amunicją
kal. 7,62 mm). Wiosną 1919 roku WP
dysponowało 133 tys. karabinów i 1720
kaemami. Stan artylerii sięgał ponad
350 luf, przy czym część dział udało się
kupić na kredyt u Włochów.

Przewaga broni francuskiej
Druga połowa 1919 roku miała znacząco
odmienić oblicze polskiej armii. Dostawy francuskiego sprzętu oraz przybycie
do kraju doskonale uzbrojonej Błękitnej
Armii gen. Józefa Hallera sprawiły, że to
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właśnie francuska broń zaczęła być najliczniej reprezentowana. Chodzi o karabiny Lebel wz. 1886/93 i Berthier
wz. 1907/15 (trójnabojowy) oraz
wz. 1916 (pięcionabojowy), erkaemy
Chauchat wz. 1915 i cekaemy Hotchkiss
wz. 1914. Francuska broń strzelała amunicją kal. 8 mm. Istotne wzmocnienie
stanowiły doskonałe armaty szybkostrzelne wz. 1897 kal. 75 mm i haubice
wz. 1917 kal. 155 mm, a także czołgi
Renault FT. W składzie przybyłego z Francji 1. Pułku Pancernego znajdowało się
120 tych wozów. Była to w owym czasie
konstrukcja ze wszech miar nowoczesna,
a jej układ okazał się rewolucyjny (uzbrojenie w obrotowej wieży, silnik z tyłu,
przedział bojowy z przodu, zawieszenie
zbudowane z amortyzowanych wózków
jezdnych). Już w sierpniu 1919 roku czołgi Renault wyruszyły na front i walczyły
do końca wojny z bolszewikami.

Samochody pancerne i samoloty
Dosyć szeroko wykorzystywano samochody pancerne. Podczas walk o Lwów
na ulice wyjechały improwizowane pojazdy uzbrojone w karabiny maszynowe
(podobne konstrukcje powstawały m.
in. podczas III Powstania Śląskiego), jednak to wojna przeciwko bolszewikom
stała się tłem dla ich najbardziej spektakularnego użycia. W 1920 roku miały
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 Jeden ze 120 polskich renaultów
w trakcie pokazowego pokonywania
przeszkody wodnej

miejsce działania, o ograniczonym co
prawda zasięgu, które mogą uchodzić za
niezwykle nowatorskie z uwagi na sposób wykorzystania sprzętu ciężkiego.
Mowa tu o dokonanych przez WP dwóch
śmiałych zagonach na tyły przeciwnika
– na Żytomierz i Kowel. Pierwszy przeprowadzono w ramach ofensywy na Kijów. Wydzielona grupa bojowa, złożona
głównie z żołnierzy z 1. Pułku Piechoty
Legionów, dysponująca kilkudziesięcioma samochodami ciężarowymi Fiat i Packard, armatami kal. 75 mm podczepionymi do ciągników artyleryjskich,
dokonała kilkudziesięciokilometrowego
rajdu i zajęła ważny węzeł komunikacyjny. W akcji wziął udział również zdobyty uprzednio na bolszewikach samochód
pancerny Garford. Zbudowany na podwoziu amerykańskiej czterotonowej ciężarówki pojazd należał do najcięższych
i największych samochodów pancernych
epoki i był uzbrojony w armatę 76,2 mm
oraz trzy karabiny maszynowe Maxim.
Ze względu na ciężar i gabaryty oraz fatalny stan dróg na wschodzie możliwości
trakcyjne tego pojazdu były dalece niezadowalające. Zupełnym przeciwieństwem ociężałego Garforda był samochód pancerny Ford FT-B. To jedyny
opracowany w Polsce i seryjnie produkowany wóz bojowy z lat 1918–1921;
twórcą był niezwykle zdolny i doświad-

czony inżynier, Tadeusz Tański. Ford
FT-B produkowano w warszawskich zakładach Spółki Akcyjnej „Gerlach
i Pulst”. Ważył między 1,2 a 1,4 t
i miał dwuosobową załogę, którą chronił
pancerz z nitowanych płyt walcowych
o grubości 8 mm. Uzbrojenie stanowił
karabin maszynowy Maxim, zamontowany w obrotowej wieżyczce. Samochód osiągał maksymalną prędkość
50 km/h. Najsłynniejszą akcją, w której
nasze fordy odegrały decydującą rolę,
był rajd na Kowel we wrześniu
1920 roku. Grupa bojowa licząca tysiąc
żołnierzy, osiem „siedemdziesiątek piątek”, kilkanaście karabinów maszynowych, 54 samochody i dziewięć wozów
pancernych (siedem fordów FT-B i dwa
white’y) dokonała błyskawicznego, głębokiego zagonu na tyły przeciwnika,
dezorganizując jego obronę.
Po 11 listopada 1918 roku, w trakcie
zajmowania lotnisk znajdujących się na
terytorium Polski, rozpoczęło się samorzutne tworzenie improwizowanych
eskadr bojowych. Większość sprzętu
zdobytego na lotniskach w Warszawie,
Krakowie i Poznaniu była zdekompletowana, brakowało samolotów myśliwskich, przeważały maszyny obserwacyjne i szkolne. Walki z Ukraińcami o Lwów
były pierwszymi, które stoczyło powstające dopiero polskie lotnictwo wojskowe.
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 Obsługa cekaemu Colt wz. 1914 kal. 7,62 mm na froncie wojny z bolszewikami w 1920
roku; cekaemy tego typu były używane w carskiej Rosji, trafiły także na uzbrojenie
formacji polskich organizowanych po rewolucji październikowej, m.in. Murmańczyków,
z nimi zapewne przybyły do kraju w 1919 roku

2 listopada Polacy zdobyli lwowskie lotnisko Lewandówka, gdzie przejęli 25 samolotów, głównie niemieckich Hansa-Brandenburg. Po niezbędnych
naprawach maszyny wkrótce wzięły
udział w walkach. W pierwszej akcji
zbombardowano zajętą przez Ukraińców
stację kolejową Persenkówka. Już po odblokowaniu Lwowa w trakcie walk
z ukraińską armią o Galicję doszło do
pierwszej w historii naszego lotnictwa
wojskowego walki manewrowej. Polski
samolot myśliwski Fokker (produkcji
niemieckiej) stoczył zwycięski pojedynek z ukraińskim nieuportem (produkcji
francuskiej).
W początkowym okresie zdecydowanie przeważały samoloty wywiadowcze,
myśliwskich było niewiele. Z czasem,
dzięki zakupom, stan tych ostatnich wy Trzej polscy żołnierze na froncie galicyjskim,
doskonale widoczna mozaika uzbrojenia
i wyposażenia: karabiny rosyjskie systemu
Mosina kal. 7,62 mm, rewolwer rosyjski starego
typu – Smith Wesson z 1871 roku kal. 11 mm,
maski przeciwgazowe francuskie M2, pasy
główne austriackie, ładownice trójkomorowe
niemieckie do Mausera; 1919 rok

Początek unifikacji
Z chwilą zakończenia walk o granice WP
dysponowało ok. 430 tys. karabinów i karabinków, ponad 6,5 tys. karabinów maszynowych i blisko 2 tys. dział. Przejście
armii na stopę pokojową zainicjowało
proces uniﬁkacji wyposażenia bojowego.
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raźnie się zwiększył. Używano maszyn
m.in. austriackich (Albatros D.III), niemieckich (Fokker D.VII), francuskich
(Spad 7C1 i 13C1), a także włoskich
(Ansaldo A.1 Balilla, których licencyjną
produkcję podjęto w Polsce w 1921
roku). Były to samoloty nie najnowocześniejsze i obarczone rozmaitymi wadami, ale sprawdzone podczas walk
I wojny światowej. Rola nielicznego lotnictwa była ograniczona, do podstawowych zadań należało rozpoznanie, dopiero w dalszej kolejności akcje stricte
bojowe, jak np. pomyślne ataki eskadr
3. Dywizjonu Lotniczego przeciwko Armii
Konnej Budionnego pod Lwowem.
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W latach dwudziestych
kapiszonów w Toruniu. Na
potrzeby wojska produkcję
nie było mowy o tym, aby
uruchomiły także ﬁrmy prycałe wojsko otrzymało
broń jednego typu i kaliwatne (m.in. „Pocisk”, „Arma”
bru, dlatego dążono do
„Starachowice”), dostarczająjednolitości jedynie w race przede wszystkim amunicję
mach poszczególnych jedkarabinową i artyleryjską oraz
materiały wybuchowe.
nostek. Większość dywizji
piechoty dysponowała
Od 1921 roku w lubelskich
francuskimi karabinami
Zakładach Mechanicznych
powtarzalnymi. PrzyznaE. Plage i T. Laśkiewicz pronie Polsce wyposażenia
dukowano licencyjne samoniemieckiej fabryki karaloty myśliwskie Ansaldo
binów w Gdańsku spowoA.1 Balilla (silniki i części
dowało, że ostatecznie  Polski pociąg pancerny „Danuta”; pancerka została zdobyta
sprowadzano z zagranicy),
zdecydowano się wybrać przez powstańców wielkopolskich; po 1919 roku wykorzystano ją
a w 1922 roku w warszawsystem Mausera. Broń w walkach z Armią Czerwoną
skiej Fabryce Karabinów rutego typu cieszyła się duszyła produkcja mauserów.
żym uznaniem, a poza tym była najlicz- czątku lat dwudziestych konserwacją, na- W ciągu kolejnych kilkunastu lat Polniej, poza wzorami francuskimi, repre- prawą i uzupełnianiem brakujących ska miała dokonać bezprecedensowego
zentowana. Broń zespołową starano się elementów broni zajmowały się tzw. zbro- dzieła polegającego na zbudowaniu
przyporządkować stosownie do kalibru jownie: nr 1 w Brześciu nad Bugiem, nr 2 prężnie działającego przemysłu zbrojedominującej broni indywidualnej, a więc Warszawie, nr 3 w Poznaniu, nr 4 w Kra- niowego. Armia, który wyruszyła
dla dywizji z bronią francuską przewi- kowie i nr 5 w Przemyślu. Tylko w 1921 w pole w 1939 roku, była już w więkdziano erkaemy Chauchat i cekaemy roku naprawiły one 178 tys. karabinów, szości uzbrojona w sprzęt rodzimej proHotchkiss, a dla tych z niemiecką – el- 5430 kaemów, 1234 działa, blisko 33 tys. dukcji.
kaemy i cekaemy Maxim. Ponadto ist- szabel i bagnetów. Działało ponadto pięć Michał Mackiewicz – archeolog, pracownik
niały dywizje uzbrojone w austriackie warsztatów amunicyjnych i trzy wytwór- Działu Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego;
mannlichery i angielskie enﬁeldy. W ka- nie: amunicji karabinowej i zapalników zajmuje się historią wojen i uzbrojenia oraz archeologią
militarną; autor licznych artykułów o tematyce
walerii zaś używano w większości kara- artyleryjskich (obie w Warszawie) oraz historycznowojskowej, współautor książki
Kircholm–Kłuszyn, zwycięstwa husarii (2011)
binków systemu Mannlichera i cekaemów Schwarzlose; te ostatnie  Powstańcy
zaadaptowano w jeździe z uwagi na moż- wielkopolscy
liwość stosowania transportu jucznego, podczas obsługi
niemieckiego
który byłby utrudniony w przypadku
moździerza
hotchkissów i maximów. Dywizje pie- okopowego
choty dysponowały dziesięcioma typami kal. 76 mm;
dział, artyleria ciężka, najcięższa i prze- 1919 rok
ciwlotnicza miały zaś pięć typów. Z tego
prawie 70 proc. stanowiły armaty francuskie, a 20 proc. rosyjskie. Oprócz nich
WP miało działa niemieckie, austriackie,
włoskie. Za podstawową armatę polową
przyjęto francuską wz. 1897 (w 1921
roku było ich blisko osiemset), a w kawalerii zaadaptowano rosyjskie armaty
76,2 mm wz. 1902. Artyleria ciężka została wyposażona głównie we francuskie
armaty 105 mm wz. 1913 i haubice
155 mm wz. 1917.
Uzbrojenie było wciąż zróżnicowane,
ale też mocno zużyte i wymagające remontów. Jeszcze w czasie walk i na po-
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