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ARTYLERIA PRZECIWLOTNICZA 
W BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920 R.

Strzelanie do celów powietrznych zapoczątkowała arty leria wtedy, 
gdy pojawił się balon rozpoznawczy na uwięzi. Pierwszy raz miało to 
miejsce we Francji w 1794 r. Balony w podobny sposób używano 
w czasie wojny francusko-pruskiej 1870-1871 r. Do balonów na uwięzi 
strzelano z armat połowych. Widoczny rozwój strzelań do celów po
wietrznych nastąpił z chwilą wprowadzenia na pole walki samolotu. Już 
wojny' turecko-włoska w latach 1911-1912 i turecko-bułgarska w latach 
1912-1913 zrodziły' konkretną potrzebę zbudowania specjalnych armat 
przeznaczonych do walki z celami powietrznymi.

Państwa, które przystąpiły do pierwszej wojny7 światowej prawie nie 
posiadały artylerii przeciwlotniczej. W  momencie rozpoczęcia wojny 
w 1914 r. prace przy gotowawcze i studia wstępne nad tym sprzętem 
były już w niektóry ch z ty ch państw poważnie zaawansowane, w wy ni
ku czego seryjna produkcja armat przeciwlotniczych mogła by ć podjęta 
w krótkim czasie.

O intensy wności ty ch prac niech świadczy' fakt. że państwa Ententy7, 
posiadające na początku wojny zaledwie jedną armatę przeciwlotniczą 
(Francja), zakończyły wojnę posiadając 3307 armat, z czego najlepiej 
zdały egzamin 75 111111 armaty przeciwlotnicze Samochodowa i przy
czepne wyprodukowane we Francji. Ich główni przcciwmcy -  Niemcy 
i Austro-Węgry rozpoczęli wojnę z  18 armatami, zakończy li ją posia
dając blisko 3 tys. armat przeciwlotniczych ó najszerszy m wachlarzu 
kalibrów -  od 37 do 105 mm.1

Pod koniec wojny 1914-1918 zbudowano też i wprowadzono do 
uzbrojenia pierw sze przy rządy do centralnego kierowania ogniem batc-



rii przeciwlotniczej. Umożliwiły one nie tylko dokładniejsze wyznacze
nie punktu spotkania pocisku z celem i określenie nastaw do strzelania, 
ale równocześnie zapewniały natychmiastowe przesianie tych danych 
załogom armat wprost na odpowiednie wskaźniki przy mechanizmach 
kierunkowy m i podniesieniowym oraz na nastawy zapalnika. Wszystko 
to znacznie zwiększyło efektywność ognia artylerii przeciwlotniczej 
wyrażającą się liczbą 2117 strąconych samolotów', na ogółem 11569 
wszystkich zniszczonych samolotów w pierwszej wojnie światowej.2

W Polsce, odzy skującej niepodległość, artylerii przeciwlotniczej nic 
by ło. Formowanie pierwszych polskich oddziałów artylerii przeciwlot
niczej rozpoczęło się dopiero w pierwszych miesiącach 1919 r. Wtedy 
to Departament Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych zamów ił we 
Francji po jednej baterii dział -  jak je wówczas nazywano -  zenitowych 
konnych i automobilowych/ które przybyły7 do Polski w czerwcu 
1919 r.w raz z 2. pułkiem artylerii polowej (pap) (późniejszy- 18. pap) -  
jako jeden z ostatnich transportów7 zorganizowanej we Francji armii gen. 
Jóżefa Hallera 4

Obok pochodzących z Francji armat przeciwlotniczych, ówczesne 
Wojsko Polskie posiadało na swoim wyposażeniu jedno niemieckie 
działo’przeciwlotnicze kalibru 77 mm. Ściśle biorąc, by ło ono w posia
daniu w ojska walczącego w  Powstaniu Wielkopolskim, które zdobyło je  
podczas opanowania lotniska w Ławicy. Działo to przy dzielono do bate
rii zapasowej 14. pap w Poznaniu.'

Mimo Wczesnego wyposażenia Wojska Polskiego w sprzęt przeciw
lotniczy, do formowania pierwszej samodzielnej jednostki przeciwlotni
czej. pod nazwą „dywizjon szkolny arty lerii zenitowej” , przy stąpiono 
dopiero w lecie 1920 r.

W czerwcu 1920 r. rozkazem szefostwa Sekcji Arty lerii Minister
stwa Spraw Wojskowy ch, poprzez Dowództwo Okręgu Generalnego 
Lwów, do organizowania dywizjonu zenitowego oddelegowano kpt. 
Leopolda Izy dora Połoszynowicza. Mniej więcej w tym samym czasie 
pisma o podobnej treści otrzy mali por. dr Eugeniusz Baranowicz i por. 
Stanisław7 Abgarowicz.6 Oni to, pod kierunkiem francuskich instrukto
rów kpt. Benarda i kpt. Ranauda, prowadzili od 1 lipca 1920 r., zorgani
zowany przez Sekcję Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, kurs 
mający na celu przy gotować i wy szkolić pierwszych oficerów i podofi
cerów powstającego oddziału arty lerii przeciwlotniczej.
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W lipcu 1920 r. sytuacja na froncie wojny polsko-bolszewickiej stała 
się kry tyczna. 29 lipca 1920 r. rozkazem Ministra Spraw' Wojskowych 
nr 166 utworzono nowy pododdział o etacie i wyposażeniu:

dowództwo: 2 oficerów7, 5 podoficerów i szeregowców, będące 
równocześnie dowództwem kursów instruktorskich; 
bateria zenitowa automobilowa: 2 francuskie samobieżne armaty' 
przeciwlotnicze 75 111111 na podwoziu De Dion-Bauton, znane 
w Wojsku Polskim jako wz. 18/24, 2 jaszcze amunicyjne na podw o
ziu, tej samej firmy, 4 samochody ciężarowe, 1 samochód zw iadow 
czy, 1 motocykl,, 1 rower; 2 oficerów'. 7f podoficerów i szerego
wych;
bateria zenitowa półstała: 2 samodzielne plutony po dwie armaty 75 
111111, 1 samochód ciężarowy7 lekki, 1 motocykl z boczny m wózkiem. 
2 rowery; 3 oficerów, 111 podoficerów i szeregowych; 
bateria zenitowa z przy czepkami automobilowymi: 2 armaty' przy - 
czepkowc 75 mm francuskie, 2 ciągniki, 4 samochody ciężarowe. 
1 samochód zwiadowczy, 1 motocykl, 2 rowery; 2 oficerów. 71 
podoficerów i szeregowych;
oddział motorowy reflektorów: 4 samochody specjalne reflektoro- 
w o-generatorowe, l samochód ciężarowy lekki, 1 motocykl z bocz
nym wózkiem, 1 rower; 1 oficer, 49 podoficerów i szeregowych 8 

Jeszcze tego samego dnia w Rozkazie Operacyjnym L. 2 Oddziału 
Operacyjnego Gubernatorstwa Wojskowego Warszawy , w punkcie ..E 
tegoż rozkazu, dywizjon zenitowy 8-działowy przeznaczony' został do 
obrony „Odcinka W arszawa'’9. Pierwsza bateria zenitowa na automobi
lach wraz z plutonem reflektorów', zajęła stanowiska ogniowe w rejonie 
Dworca Gdańskiego a druga bateria zenitowo-traktorowa (z przyczep- 
kami automobilowy mi), z plutonem reflektorów, zajęła stanowiska 
ogniowe na polu Mokotowskim.

Zadaniem pierwszej baterii, pod dowództwem por. E. Baranowicza, 
była obrona przed ewentualny 111 atakiem lotniczy m przede wszystkim 
mostów: kolejowego i Kierbedzia, także osłona inny ch ważny ch obiek
tów w obrębie ostrzału. Zadaniem drugiej baterii, dowodzonej przez por. 
Sl. Abgarowicza, była obrona przed atakiem lotniczy m głównie lotniska 
w Mokotowie oraz dalszych ważnych obiektów , jak Dworzec Główny.10

Z powodu załamania się bolszewickiego ataku na Warszawę, dywi
zjon artylerii zenitowej nie wziął bezpośrednio udziału w walce. Dopie
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ro po upływie dwóch tygodni nadszedł rozkaz użycia pierwszej baterii 
zenitowej na automobilach w działaniach pościgowych za nieprzyjacie
lem. Bateria la. już pod nowym dowództwem ppor. Andrzeja Miziewi- 
cza. została wcielona do grupy gen. Ledóchowskiego i użyta do ostrzału 
naziemnego przy zdobywaniu przez Wojsko Polskie Grodna, a następ
nie Lidy. 26 paździermka 1920 r. bateria powróciła bez strat własnych 
do garnizonu w Warszawie.11

W końcowym okresie walk polsko-bolszewickich. Wojsko Polskie 
wzbogaciło się o jeszcze jedną baterię armat przeciwlotniczych zorgani
zowaną z baterii zapasowej 6 pułku arty lerii polovćej vł Krakowie. Bate
ria osiągnęła gotowość bojowy 5 września 1920 r. i w wojnie już nie 
uczestniczyła.12

Udział świeżo formującej się polskiej arty lerii przeciwlotniczej był 
epizody czny i niewiele znaczący w całej bit\vie'Wińsża\vskićj.' Niemniej 
jednak, co najważniejsze, to w łaśnie' ówcżesnć ’żagróżenie ponownej 
utraty suwerenności spowodowało, że zaczęto myśleć w kierownictwie 
Wojska Polskiego o sukcesywnym rozwoju takiego nowego rodzaju sil 
zbrojnych.
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