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 DP z talerzowym magazynkiem
(„dyskiem”) na 47 nabojów; standardowy erkaem używany w ludowym
Wojsku Polskim i komunistycznych
siłach bezpieczeństwa, w miarę
możliwości zastępowany doskonałym
niemieckim MG 42

Zbrojne ramię partii
Michał Mackiewicz

Nie wdając się w akademicki spór dotyczący definicji konfliktu
w powojennej Polsce i sprowadzający się do pytania, czy mieliśmy
wówczas do czynienia z wojną domową, czy z powstaniem przeciwko nowej okupacji, spróbujmy scharakteryzować uzbrojenie
walczących stron. Zwłaszcza w odniesieniu do formacji podległych
Polsce „lubelskiej”, których przewaga w bojowym wyposażeniu
nie wydaje się wcale taka oczywista.

wo tracili broń na rzecz grup podziemia.
Ciężar walki spoczywał wówczas na oddziałach sowieckich. Najgorzej sytuacja
wyglądała w ludowym Wojsku Polskim
i Milicji Obywatelskiej, które nie dość
że były niewystarczająco wyszkolone,
to jeszcze dysponowały często zupełnie
nieodpowiednim uzbrojeniem.

artyzancki, nieregularny
charakter toczonych walk
pozbawiał komunistów oraz
wspierających ich Sowietów
podstawowej przewagi, jaką dawała zaawansowana technika bojowa. Broń pancerna, lotnictwo czy artyleria nie nadawały się do zwalczania niewielkich,
lotnych i działających z zasadzki oddziałów podziemia niepodległościowego, dlatego – poza akcją „Wisła”
– używano ich sporadycznie. Zasadnicze znaczenie miały: automatyczna
broń strzelecka, granaty ręczne, niekiedy także lekka broń stromotorowa, czyli
granatniki i moździerze. W porównaniu
z partyzantką okresu okupacji niemieckiej mniej liczne, kadrowe oddziały
tzw. drugiej konspiracji były uzbrojone
o niebo lepiej. Doskonałym źródłem zaopatrzenia stał się niemiecki Wehrmacht,
który w wyniku kolejnych radzieckich
ofensyw uległ znacznemu rozkładowi,

W obu formacjach głównym orężem
były karabiny powtarzalne. W wojsku – radzieckie mosiny różnych wzorów, a więc klasyczne długie karabiny
wz. 1891/30 oraz karabinki wz. 38 i 44
(ten ostatni wyposażony w integralny składany bagnet); w milicji i ORMO
zdecydowanie przeważały poniemieckie mausery K98k, ale zdarzały
się też przedwojenne
polskie kabeki, a także
broń włoska, węgierska,
a nawet angielska! Wszystkie karabiny powtarzalne
miały jedną podstawową
wadę – niewielką szybkostrzelność, która zupełnie
nie predestynowała ich
do dynamicznej walki
prowadzonej zazwyczaj
na małym dystansie. Pojedyncze erkaemy
– znajdujące się w wyposażeniu drużyn

 Pistolet samopowtarzalny TT
kal. 7,62 mm – podstawowa broń
krótka ludowego Wojska Polskiego
produkowana w naszym kraju od lat
pięćdziesiątych

Mosiny, diegtiariowy i pepesze
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pozostawiając po sobie olbrzymie ilości sprzętu. Dość szybko doszło kolejne obﬁte źródło: funkcjonariusze nowej
władzy, którzy przynajmniej w początkowej fazie instalowania komunistycznego
systemu okazali się zupełnie nieprzygotowani do zbrojnej konfrontacji i maso-
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 Pistolet maszynowy PPS 43, nazywany przez niektórych entuzjastów broni stenem
Stalina – bardzo udana konstrukcja, której produkcję uruchomiono w powojennej Polsce
(wytwarzano u nas także pepesze), m.in. u Cegielskiego w Poznaniu; w latach pięćdziesiątych opracowano wersję ze stałą kolbą drewnianą (wz. 1943/52), która długo pozostawała
w uzbrojeniu ludowego Wojska Polskiego, trafiła także do MO
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piechoty czy posterunków milicyjnych –
nie mogły zmienić tej niekorzystnej dla
nowej władzy sytuacji, zwłaszcza że partyzanci przed akcją grupowali broń maszynową i dzięki temu zazwyczaj osiągali znaczną przewagę ogniową. Z czasem
zaczęło się zaznaczać wyraźne dążenie do
jak największego nasycenia formacji rządowych erkaemami i peemami. Otrzymywali je głównie żołnierze i funkcjonariusze
rozmaitych grup operacyjnych i pościgowych wojska, milicji, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa. Była to przede wszystkim broń
radzieckiej produkcji – ręczne karabiny
maszynowe DP oraz pistolety maszynowe
PPSz 41. Te pierwsze (DP – Diegtiariowa piechotnyj) zostały wprowadzone do

uzbrojenia Armii Czerwonej w 1927 roku.
Ich konstruktorem był Wasilij Diegtiariow, uczeń słynnego Władimira Fiodorowa (twórcy automatycznego karabinu
wz. 1916) i kontynuator idei uniwersalnej
broni maszynowej, dostosowanej do potrzeb wszystkich rodzajów wojsk. Erkaem
DP był oryginalną radziecką konstrukcją,
choć niewątpliwie inspirowaną obcymi
doświadczeniami (m.in. sposób ryglowania). W sumie udany, prosty i solidny, miał
jednak kilka istotnych wad. Osadzenie
sprężyny powrotnej z przodu, na trzonie
tłoka gazowego, powodowało jej szybkie
osłabienie na skutek nadmiaru ciepła pochodzącego z rozgrzanej lufy. Problem ten
rozwiązano dopiero w zmodernizowanej
wersji DP z 1944 roku (DPM), w której

sprężynę osadzono z tyłu, nad tylną częścią komory spustowej. Inny mankament
stanowiła konstrukcja magazynka talerzowego (pojemność: 47 nabojów), zbudowanego z dwóch zasadniczych części;
dolna pozostawała nieruchoma, podczas
gdy górna, napędzana zegarową sprężyną,
obracała się w jej wnętrzu, podając naboje.
Szczelina między nimi była narażona na
zanieczyszczenie (pył, piach), co powodowało unieruchomienie mechanizmu. Ponadto kształt i sposób osadzenia magazynka źle wpływały na ergonomikę broni. DP
działał na zasadzie odprowadzania gazów
prochowych przez boczny otwór w luﬁe
i strzelał – tylko ogniem ciągłym – z zamka otwartego ryglowanego przy strzale.
Z kolei PPSz 41 to słynna pepesza,
skonstruowana przez Gieorgija Szpagina
i zasilana z dwóch rodzajów magazynków: bębnowego o pojemności 71 nabojów i łukowego trzydziestopięcionabojowego. Spełniła wszelkie oczekiwane
założenia, była niemal niezniszczalna,
działała niezawodnie nawet bez troskliwej konserwacji, a z magazynkiem bębnowym zapewniała dużą moc rażenia na
dystansie do 200 m. W grudniu 1942 roku
pojawił się następca pepeszy – pistolet
maszynowy PPS. Konstrukcja ta prawie



 Milicjanci z Janowa Lubelskiego; poza powszechnie spotykanymi pepeszami, w tym
wypadku z łukowymi trzydziestopięcionabojowymi magazynkami, uwagę zwracają
ekstremalnie rzadkie na terenie Polski, najprawdopodobniej pochodzące z alianckich
zrzutów, angielskie karabiny Lee Enfield
No. 4 Mk I kal. 7,7 mm
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pod każdym względem okazała się lepsza od peemu Szpagina. Broń pomysłu
tandemu rusznikarzy Sudajew–Bezruczko, opracowana naprędce w oblężonym
Leningradzie, była równie niezawodna i prosta w budowie co pepesza, ale
dodatkowo znacznie wygodniejsza
w użyciu, dużo lżejsza i jeszcze tańsza w produkcji. Pepees zaliczany
jest do najlepszych peemów II wojny światowej. Dostosowano go do
tego samego co u poprzednika
naboju pistoletowego 7,62 × 25
i zasilano z podobnego (choć
nie zamiennego) trzydziestopięcionabojowego magazynka
łukowego. PPS 43 był niemal
w całości wykonany ze stali,
zaopatrzono go w składaną
kolbę; w przeciwieństwie
do pepeszy, która miała
przełącznik rodzaju ognia,
pepees strzelał tylko serią.
Broń tę można zobaczyć
na zdjęciach z 1947 roku
(i późniejszych) przedstawiających pododdziały KBW i UB, chociaż
w zasadzie nigdy pepeszy
do końca nie wyparła.
Bronią osobistą oficerów były pistolety TT
(Tulskij Tokariew), przyjęte do
uzbrojenia w 1931 roku pod
oznaczeniem wz. 1930. Niewielkie modyﬁkacje związane z uproszczeniem procesu
technologicznego (zmiany
w obrębie mechanizmu
spustowo-uderzeniowego,
lufy i szkieletu) poskutkowały powstaniem ostatecznej wersji – wz. 1933. Konstruktorem broni był Fiodor
Tokariew, produkcję zaś
uruchomiono w zakładach w Tule. Pistolet, podobnie zresztą jak wiele innych udanych konstrukcji (np. polski Vis wz. 35),
był oparty na rozwiązaniach Browninga
i działał na zasadzie krótkiego odrzutu lufy.
Odryglowanie następowało przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Choć
niektórzy narzekali na źle proﬁlowany,

 Karabinek systemu
Mosina wz. 38 kal. 7,62 mm

umieszczony pod zbyt małym kątem
chwyt, pistolet okazał się doskonałą i niezawodną bronią frontową.
Duża w tym zasługa doskonałego naboju 7,62 x 25 mm, będącego kopią amunicji Mausera.

Kabewiacy z MG
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Radziecką broń automatyczną i pistolety bardzo chętnie
wykorzystywali oczywiście
także żołnierze podziemia,
choć wydaje się, że w wielu wypadkach decydowała raczej dostępność
amunicji, niż parametry
bojowe. Tym bardziej że
zdobyczna broń niemiecka nie ustępowała im pod
względem walorów użytkowych, a niekiedy nawet przewyższała konstrukcje radzieckie. Co
ciekawe, po niemiecką
broń chętnie sięgali także
funkcjonariusze nowego
systemu, którzy niejednokrotnie dobierali sobie broń
wedle własnego uznania i potrzeb. Ceniono przede wszystkim niemieckie uniwersalne karabiny maszynowe MG 42, które
przy odpowiednim zaopatrzeniu
w amunicję zapewniały olbrzymią
siłę ognia (zasilanie taśmowe, szybkostrzelność praktyczna sięgająca
1100–1200 m/s). Nie gardzono także Stg 44, czyli karabinami Sturmgewehr, dostosowanymi do naboju pośredniego 7,92 × 33. W niektórych
relacjach określa się je mianem
czeskich pistoletów maszynowych.
Znaczną liczbę tych karabinów miały oddziały podziemia niepodległościowego,
a przejętą broń, o ile dysponowano odpowiednią ilością amunicji, włączano
potem do swojego uzbrojenia: „Łącznik
nie dotarł jeszcze do mnie, gdy usłyszałem dosyć długie serie z broni maszynowej. Zaraz zorientowałem się, że ogień

prowadzony jest z czeskich pistoletów
maszynowych, w które była uzbrojona
banda, i co sił z będącymi ze mną ludźmi ruszyłem w kierunku, skąd dochodziły odgłosy walki. Żołnierze KBW nie
chcieli być dłużni bandytom, toteż i oni
otworzyli ogień. Słychać było pracę pepeszek, którym wtórował erkaem” – pisał
w wydanej w 1977 roku książce Na wysuniętych posterunkach Stefan Skwarek,
tuż po wojnie funkcjonariusz UB, a potem historyk.
W pierwszych dwóch latach konﬂiktu rzucała się w oczy wyraźna przewaga
oddziałów podziemia, które wygrywały
większość starć i to niezależnie od tego,
czy same je inicjowały, atakując z zaskoczenia milicyjne posterunki, kolumny
sił rządowych albo sowieckich, czy też
zmuszone były przyjąć walkę w niekorzystnych warunkach, zmagać się z obławą i przebijać się z okrążenia. O sukcesie
decydowały wieloletnie doświadczenie
partyzanckie (oswojenie z bronią), determinacja i przewaga uzbrojenia, ale również to, że gros funkcjonariuszy szeroko
pojętego aparatu bezpieczeństwa nie miało wojskowego ani nawet partyzanckiego doświadczenia (byli żołnierze Gwardii
Ludowej/Armii Ludowej stanowili w skali całego kraju zaledwie margines), stąd
też ich przygotowanie strzeleckie, o ile
w ogóle można o czymś takim mówić,
było bardzo słabe. Niewiele lepiej sytuacja
wyglądała w wojsku, które borykało się
z licznymi problemami natury kwatermistrzowskiej. „Częste i długotrwałe akcje
spowodowały znaczne zużycie umundurowania i obuwia. W dywizji [9. Dywizji
Piechoty] brak było około 1815 płaszczy,
1181 par butów, 1300 mundurów i około
2000 kompletów bielizny, występowały
też pewne braki w żołnierskim ekwipunku
i sprzęcie” – czytamy w wydanym w 1972
roku tomie W walce ze zbrojnym podziemiem 1945–1947 pod redakcją Marii Turlejskiej. Cóż, bez butów i bielizny to nawet strzelać się odechciewa…
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