55
55

KALENDARIUM
WIEKU
z BroniĄ
W XX
rĘKU

Francuska
„siedemdziesiątka piątka”
Michał Mackiewicz

Gdybyśmy chcieli stworzyć ranking
dziesięciu najsłynniejszych typów
broni XX wieku, bez wątpienia nie
mogłoby w nim zabraknąć francuskiej armaty polowej wz. 1897
kal. 75 mm. Działo to otworzyło
nowy rozdział w historii artylerii
i odegrało olbrzymią rolę podczas
I wojny światowej. Okazało się
najdłużej użytkowaną nowoczesną
armatą w dziejach wojskowości.
Broń ta nierozerwalnie związana
jest także z Polską. Słynna „siedemdziesiątka piątka” pomogła w 1920
roku odeprzeć spod Warszawy
bolszewików, a we wrześniu 1939
roku stanowiła podstawowy sprzęt
naszych pułków artylerii lekkiej.
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rtylerię do rangi trzech
głównych rodzajów broni
(wraz z piechotą i kawalerią) podniósł Napoleon,
którego tzw. wielkie baterie demolowały
przeciwników na polach bitew całej Europy. Rozwój technologiczny w XIX wieku wpłynął na istotne unowocześnienie
tej broni – nowe gatunki stali, z których
wykonywano lufy, coraz doskonalsza
amunicja i wreszcie bruzdowanie przewodów luf sprawiły, że niszczycielska
siła artylerii uległa zwielokrotnieniu.

Pionierska konstrukcja
Wciąż jednak problemem była niska
szybkostrzelność związana ze znacznym
przemieszczeniem się działa po oddanym
strzale (odrzut). Za każdym razem obsługa musiała ponownie wtoczyć je na
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pozycję i ustawić w odpowiednim położeniu. Oczywiście wpływało to także
na obniżenie precyzji strzału. Starano się
temu zaradzić, konstruując tzw. łoża elastyczne (sprężynujące), przy czym liczba rozmaitych oryginalnych rozwiązań
przyprawiała o zawrót głowy. Pomimo
wieloletnich wysiłków skutek był daleki
od zadowalającego.
Przełom nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych we Francji, za sprawą
zespołu konstruktorów z państwowych
zakładów zbrojeniowych w Puteaux pod
Paryżem (L’Atelier de Construction de Pu-

teaux). Zazwyczaj wymienia się ich kierownika – Josepha-Alberta Deporta – ale
wybitny wkład w ostateczny sukces projektu wniósł Henri Sainte-Claire Deville.
Owocem długoletnich starań była pierwsza na świecie szybkostrzelna armata o długim odrzucie lufy, zaopatrzona
w prawdziwie efektywny oporopowrotnik hydrauliczno-pneumatyczny (jego
cylindry znajdowały się w kołysce lufy);
największy dopuszczalny odrzut wynosił
125 cm. U dołu przedniej części stalowej lufy znajdowały się rolki wylotowe,
prowadzące lufę przy odrzucie. Armata
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 Ćwiczenia artylerii, lata trzydzieste

producentów tego wzoru] działają doskonale; już po pierwszych dwóch–trzech
strzałach, gdy lemiesz i klocki zagłębią
się w ziemię, całe łoże staje się nieruchomem, prawie że nie drgnie, tak że moneta położona na obręczy koła nie spada
przy strzale; linia wizowania prawie że nie
zmienia zasadniczego kierunku; obsługa siedzi spokojnie podczas strzelania na
swoich siedzeniach, a szybkość strzelania
może być doprowadzona do 16 i nawet
więcej na minutę. Jednakże w końcu XIX
wieku żadne z mocarstw, oprócz Francji,
nie zaryzykowało wprowadzić podobnego wzoru, z obawy, że skomplikowania
budowa, zwłaszcza opornika pneumatycznego powrotnika, będą za delikatne
i łatwo mogą być uszkodzone, a na wojnie
trudno je będzie naprawiać itd.”.

„Cudowna” armata
Chociaż jeszcze przed 1914 rokiem
wiele krajów przekonało się ostatecznie do szybkostrzelnych armat (rosyj-

Fot. ze zbiorów autora

była wyposażona w zamek typu śrubowo-mimośrodkowego, jednoogonowe łoże
oraz tarczę ochronną o grubości 8 mm.
Stosowano amunicję zespoloną – granaty i szrapnele oraz naboje specjalne
(wskaźnikowe, smugowe, zapalające). Po
pierwszych kilku strzałach lemiesz łoża
zagłębiał się w ziemię, unieruchamiając
armatę. Można było więc prowadzić precyzyjny ogień, oddając kilkanaście strzałów w ciągu minuty (w trakcie testów poligonowych oddano dwadzieścia strzałów
w minutę i to bez żadnego wpływu na poprawne funkcjonowanie działa). Działo
zostało wprowadzone do uzbrojenia armii
francuskiej w 1897 roku pod oznaczeniem
le Canon de 75 Modèle 1897.
Oto jak francuską polówkę charakteryzował nieoceniony Aleksander Kiersnowski w swym wiekopomnym dziele
Historia rozwoju artylerii (Toruń 1925):
„Szybkostrzelne armaty Schneidera [zakłady Schneider były jednym z głównych

ska wz. 1902 kal. 7,62 mm, austro-węgierska wz. 1905 kal. 76,5 mm oraz
niemiecka wz. 1896 n.A. kal. 77 mm),
żadna z nich nie mogła się równać francuskiemu pierwowzorowi. Było to widoczne zwłaszcza w przypadku niemieckiej „siedemdziesiątki siódemki”,
wprowadzonej co prawda do uzbrojenia
w 1896 roku, ale kilka lat później zmodyﬁkowanej na wzór le Canon 75 (oporopowrotnik). „Siedemdziesiątka piątka”
miała większą szybkostrzelność, górowała zasięgiem i precyzją strzału, a ponadto stosowano do niej lepszą amunicję.
W 1914 roku Francuzi mieli ponad
4 tys. armat wz. 97, które grupowano
w pułkach artylerii przydzielanych do
dywizji piechoty (36 armat). W początkowym, manewrowym okresie Wielkiej
Wojny armata wz. 97 była niekwestionowanym królem pola walki, a w licznych
relacjach mowa jest o unicestwianiu całych niemieckich pułków wystawionych
na morderczy ogień pocisków 75 mm.
„19 sierpnia na wschód od Miluzy dwa
dywizjony 5. pułku artylerii polowej
ostrzelały dywizjon niemiecki na odległość 3200 metrów. 20 sierpnia na pobojowisku zebrano cały sprzęt w pełnym
komplecie: 18-cie 77-ek i 63 żywe jeszcze konie wśród stosów trupów ludzkich
i końskich” (relacja gen. F. Gascouine’a).
Bez „siedemdziesiątki piątki” nie byłoby
zapewne „cudu nad Marną”, to właśnie
tej armacie zawdzięcza swoje ocalenie
stolica Francji.
Armaty wz. 97 traﬁły do odrodzonej Polski w 1919 roku wraz z Błękitną
Armią gen. Józefa Hallera (180 sztuk).
Liczba dział dość szybko się zwiększyła dzięki zakupom we Francji. W wojnie 1920 roku „siedemdziesiątka piątka”
była już podstawowym sprzętem w pułkach artylerii polowej i – mimo zużycia

Dane taktyczno-techniczne:
 Francuska
„siedemdziesiątka
piątka” w Muzeum
Artylerii
w Petersburgu

kaliber

75 mm

donośność

11 200 m

prędkość początkowa pocisku

525–577 m/s

masa w położeniu bojowym

1190 kg

szybkostrzelność teoretyczna

12 strz./min
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 „Siedemdziesiątka piątka”
z wystawy stałej Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie
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cieli, jednak cały działon (czyli podstawowa jednostka w strukturze PAL-u) liczył
14 żołnierzy i 14 koni (dwa sześciokonne
zaprzęgi – do działa i jaszcza amunicyjnego – oraz dwa dodatkowe – dla działonowego i jaszczowego). Część dział
przystosowano do trakcji motorowej (cha-

Michał Mackiewicz – archeolog,
pracownik Działu Historii Wojskowości
Muzeum Wojska Polskiego; zajmuje się
historią wojen i uzbrojenia oraz archeologią militarną; autor licznych artykułów o tematyce historycznowojskowej,
współautor książki Kircholm-Kłuszyn,
zwycięstwa husarii (2011)
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frontowego znacznej części armat – odegrała niebagatelną rolę w kolejnym „cudzie” – tym razem nad Wisłą.
W dwudziestoleciu międzywojennym
armaty wz. 97 nie były w Polsce produkowane, ale rodzime zakłady naprawiały
je, remontowały i robiły drobne modernizacje. W chwili wybuchu II wojny światowej Wojsko Polskie miało łącznie około 1300 tych
dział, przy czym gros z nich
zgrupowano w pułkach artylerii lekkiej. Większość PAL-ów miała po dwa dywizjony
armat 75 mm (łącznie 24 działa) i dywizjon 100 mm haubic wz. 14/19 (12 dział), część
jednak miała odmienną organizację – dwa dywizjony haubic i jeden armat. Bezpośrednia obsługa armaty składała się
z sześciu ludzi: działonowego,
celowniczego, zamkowego,
amunicyjnego i dwóch wręczy-

rakteryzowały się kołami
pełnymi, ogumionymi) –
te znalazły się na wyposażeniu 10. Brygady Kawalerii (motorowej) i Warszawskiej
Brygady Pancerno-Motorowej. Do
ich transportu używano kołowo-gąsienicowych ciągników C4P. Po kampanii
w Polsce, w której armaty wz. 97, choć
mocno już zużyte, spisały się bez zarzutu (niejednokrotnie zwalczając m.in.
niemiecką broń pancerną), nasi żołnierze
zetknęli się z nimi ponownie we Francji.
Tak licznie niegdyś reprezentowana
w naszym wojsku, armata wz. 97 uchodzi dzisiaj za prawdziwy unikat. W Polsce zachowały się
zaledwie dwa kompletne, oryginalne działa – jedno jest eksponowane na wystawie stałej
w warszawskim Muzeum
Wojska Polskiego, drugie stanowi ozdobę kolekcji Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich.

Fot. ze zbiorów MWP

 Armata wz. 97 w trakcie wojny 1920 roku

 Armaty wz. 97 przystosowane do trakcji motorowej

