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WPROWADZENIE
Wykaz Artylerii Lufowej w Polsce - ma na celu zinwentaryzowanie i zebranie szczegółowych informacji
na temat wszystkich armat, dział, haubic i moździerzy jakie są zachowane w muzeach, na pomnikach,
prywatnych kolekcjach oraz jako nośniki reklam. Wykaz obejmuje sprzęt artyleryjski produkowany od
połowy XIX wieku do czasów obecnych. Wykaz nie obejmuje egzemplarzy będących nadal w służbie oraz
pełniących funkcję celów na poligonach.
Format
Wykaz Artylerii Lufowej w Polsce jest podzielony na województwa oraz miejscowości. Znajduje się w nim
również rubryka informacje gdzie wpisywane są dokładne dane co do lokalizacji pod warunkiem, że są
znane autorom. W odróżnieniu od wcześniejszych wersji Wykazu Artylerii Lufowej w Polsce wersja 1.3
jest tylko polskojęzyczny, z uwagi na nikłe zainteresowanie ze strony cudzoziemców.
Stosowane skróty:
z – eksponat na wystawie zewnętrznej
w – eksponat na wystawie wewnętrznej
p - pomnik
Źródła
Głównym źródłem pozyskiwania informacji są strony www, oraz informacje jakie otrzymuję od internautów. Szczególną pomoc w tworzeniu Wykazu okazali: Enek22, Stanisław Cichoń, DaSk, Łukasz
"Lupac" Pacholski, Paweł Kupisz, Czarek Piotrowski “Alkali", sk2011, Piotr Michno, Tomek
Spólnicki, mac76, Michał Szafran, Romek_77, Waldemar Raczkowiak, Maciej Grabowski,
Tadeusz Wojewódzki, Rafał Białęcki, Tomasz Giza, arg, Paweł Suchorski, Marek Jańczak, Jacek
Kula, Męczyk, maxikasek, Krzysztof Bartosik, Krzysztof Paziewski, Grzegorz Płoński, Wojtek
Zaremba, Paweł Matysiak.
Wszystkie zamieszczone w Wykazie zdjęcia są własnością ich autorów i nikt nie, może ich
wykorzystywać bez ich zgody
Jeżeli chielibyście pomóc w tworzeniu Wykazu proszę o informację na adres polar123@poczta.fm lub o
napisanie jej na forum http://www.militarnepodroze.fora.pl/

DOLNOŚLĄSKIE
Czocha
Zamek
7.7 cm FK 96 n.A

z

2 sztuki

Jelenia Góra
Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
107 mm bezodrzutowe działo B-11
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)

z
z
z

2 sztuki

Artyleria Rakietowa
BM-13

z

ZiS-151

Artyleria Morska
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K

z

2 sztuki

Jugowice
Kompleks Włodarz
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)

z

Kłodzko
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
120 mm Moździerz wz. 1943

z
z
z
z

Lwówek Śląski
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

2 sztuki

Twierdza Srebrna Góra – Fort Donjon
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
120 mm moździerz wz. 1938

z
z
z
z

2 sztuki
3 sztuki

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z

Świdnica
Muzeum Militariów
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)

z
z

2 sztuki
3 sztuki

Srebrna Góra

76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z
z

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Walim
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Wrocław
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy Al. Karkonoskiej
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

2sztuki

Muzeum Militariów - Arsenał Miejski
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z1
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

1. Obecnie poza ekspozycją. Informacja napłynęła w dniu 21.06.2008
2 Obecnie poza ekspozycją. Informacja napłynęła w dniu 21.06.2008

2 sztuki2

KUJAWSKO-POMORSKIE
Bydgoszcz
Pomorskie Muzeum Wojskowe
37 mm armata przeciwpancera wz. 36
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
76,2 mm armata pułkowa wz. 1927
76,2 mm armata pułkowa wz. 1943
82 mm moździerz wz. 1937
82 mm moździerz wz. 1941
82 mm moździerz wz. 1943
82 mm bezodrzutowe działo B-10
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
107 mm działo bezodrzutowe B-11
120 mm moździerz wz. 1938
120 mm moździerz wz. 1943
12 cm schwerer Granatwerfer 42
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubicoarmata wz. 1937/85 (MŁ-20)
152 mm haubica wz. 1938 (M-10)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
155 mm ciężka armata polowa z 1861r
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)

w
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z
z

Artyleria morska
37 mm/67 na podwójnej podstawie W-11M

z

Golub Dobrzyń
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

p

Grudziądz
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

`

Park
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

francuska armata z 1861r3

p
p

2 sztuki

Toruń
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

Muzeum Artylerii
37 mm armata batalionowa Rozenberga

w

3

155 mm francuska ciężka armata polowa z 1861r. wyprodukowana w Liege i zdobyta przez armię pruską podczas wojny z Francją w
l. 1870 – 1871.

45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
82 mm działo bezodrzutowe B-10
82 mm moździerz wz. 1941
82 mm moździerz wz. 1937
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
107 mm działo bezodrzutowe B-11
120 mm Moździerz wz. 1941
120 mm Moździerz wz. 1943
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
122 mm haubica wz. 38/85 (M-30)
130 mm armata polowa (M-46)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 / 1985 (MŁ-20)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)
240 mm moździerz wz. 1949 (M-240)
122 mm samobieżna haubica 2S1 Goździk
203 mm armata samobieżna 2S7 Pion

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z4

Artyleria przeciwlotnicza
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)

z
z
z

Artyleria rakietowa
9P16
9K52 “Łuna-M”
9K72 “Elbrus”
9K79 “Toczka”
BM-13
BM-21
BM-24
R-11M

z
z
z
z
z
z
z
z

Służewo
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

4

Wojsku Polskim używano 8 sztuk tej armaty. / In Polish Army was 8 pieces this gun

2 sztuki

(ZiS-151)
(Urał-375D)

LUBELSKIE
Dorohusk – Osada
122 mm haubica wz. 38/85 (M-30)

z

Dubienka
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)

p

Tuligłowy
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Zamość
Muzeum Arsenał
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
122 mm haubica wz. 38/85 (M-30)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)

z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z
z

2 sztuki

LUBUSKIE
Cybinka
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Lwowskiej
152 mm haubica wz.1939 (M-10)
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Białkowskiej
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z

2 sztuki

Czerwieńsk
Teren Wojskowy 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
z
Drzonów
Lubuskie Muzeum Wojskowe
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata pułkowa wz. 1927
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
122 mm armata wz. 1931/37/85 (A-19)
122 mm haubica wz. 1910/30
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubicoarmata wz. 1937/85 (MŁ-20)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
10.5 cm leichte Feldhaubitze 18 (10.5 cm le.F.H.18)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)
57 mm przeciwlotnicze działo samobieżne ZSU-57-2

z
z
z
z
z

Artleria rakietowa
9K52 Luna-M
9K72 Elbrus
BM-13
BM-14-16
WP-8

z
z
z
z
z

Artyleria morska
37 mm/67 na podwójnej podstawie W-11M
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K
30 mm AK-230
25mm/79 na podwójnej podstawie 2M-3M
23 mm ZU-23-2M

z
z
z
z
z

Dobiegniew
Teren byłego Obozu Jeńców Wojennych
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Górzyn
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

2 sztuki
2 sztuki
2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

BAZ-135
pocisk na 9N33 (szkolny n)

2 sztuki
z SG-324 "Zorza" (typ 912)
z SG-165 (typ 918)

Kostrzyn nad Odrą
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

w

Rzepin
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)

z

Ośno Lubuskie
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)

z

Witnica
Prywatne Muzeum Chwały Oręża Polskiego Pułkownika
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76,2 mm armata pułkowa wz. 1943
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
120 mm moździerz wz. 1938
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)

Chmielewskiego
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z

Żagań
Jednostka Wojskowa
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
82 mm moździerz wz. 1937
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
120 mm moździerz wz. 1943
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
122 mm armata wz. 1931/37 (A-19)
152 mm haubicoarmata wz. 1937/1985 (MŁ-20)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

2 sztuki

37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60

z
z

2 sztuki
3 sztuki

Artyleria rakietowa
WP-8

z

2 sztuki

2 sztuki
2 sztuki
2 sztuki
2 sztuki

Artyleria przeciwlotnicza

ŁÓDZKIE
Chechło II
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)

z

Lipce Reymontowskie
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata pułkowa wz. 1927
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
120 mm Moździerz wz. 1943
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 / 1985 (MŁ-20)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)

z

Łódź
Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Oddział Martyrologii Radogoszcz
37 mm armarmata przeciwpancerna wz. 36
z5
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
z
2 sztuki
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
z
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
z
120 mm Moździerz wz. 1943
z
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
z
Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z

Centrum Leczenia Fizykalnego MASH ul. Kilińskiego 85
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
z
Wojewódzki Sztab Wojskowy ul. 6go Sierpnia
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)

z

2 sztuki

Strońsko
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Gmina Zapolice

Tomaszów Mazowiecki
Skansen Rzeki Pilicy ul. A. Frycza Modrzewskiego 9/11
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)

z
z

Pomnik
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

5

replika bazująca na radzieckich armatach p.panc

MAŁOPOLSKIE
Kraków
Muzeum Lotnictwa Polskiego
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
120 mm moździerz wz. 1943
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)

z
z
z
z
z6

Artyleria przeciwlotnicza
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z

Łososina Dolna
Pomnik Legionistów J. Piłsudskiego
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)

p

Proszowice
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Tarnów
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z

6

W Muzeum Lotnictwa Polskiego były dwie sztuki w obecnej chwili tylko jedna.

2 sztuki

2 sztuki

MAZOWIECKIE
Góra Kalwaria
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z

Legionowo
Jednostka Wojskowa przy osiedlu na Piaskach
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

p

Maciejowice
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Magnuszew
152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)

p

Mława
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)

z
z

Mniszew
Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z

Mordy
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Nowy Dwór Mazowiecki
Pomnik Obrońców Modlina
76 mm armata pułkowa wz. 1927

p

Rynia
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z

2 sztuki7

2 sztuki

2 sztuki

Ostrołęka
Forty Bema – Mauzoleum Powstania Listopadowego / Gen. J. Bem's Fort
152 mm haubicoarmata wz. 1937/85 (MŁ-20)
z
2 sztuki
Sochaczew
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
75 mm armata polowa wz.1897
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13
7

Teren byłej jednostki wojskowej

z
z
z?
z
z

1 egzemplarz oraz 1 lufa

Artyleria przeciwlotnicza
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z

Uniszki Zawadzkie
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Warka
76 armata pułkowa wz. 1927

z

Warszawa
Muzeum Wojska Polskiego – Budynek Główny
37 mm armata przeciwpancerna wz. 36
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
75 mm armata polowa wz.1897
75 modele 1912 Schneider
75 modèle 1914 Schneider
76 armata pułkowa wz. 1927
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
76 armata pułkowa wz. 1943
76,2 mm armata polowa wz. 1902/30
76,2 mm armata górska - wz. 1904
76,2 mm armata górska - wz. 1909
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
87,6 mm QF 25 pounder Mk. 2 (25-funtowa)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
105 mm armata ciężka wz. 1929

w
z
z
z
w
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

122 mm haubica wz. 1910/30
122 mm armata wz. 1931/37 (A-19)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
Armata 60-funtowa

z
z
z
z

10,5 cm Leichte Feld Haubitze FH 18
10,5 cm Leichte Feld Haubitze FH 18M

15 cm Schwerer Feld Haubitze FH 18

z
z8

z

5.5 in Field Howitzer Mk. 3
152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
155 mm Haubica wz. 1917 Schneider
21 cm Mrs 18
280 mm moździerz oblężniczy wz.1914 Schneider
Sexton II
122 mm samobieżna haubica 2S1 Goździk

z
z
z
z
z9
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
40 mm armata przeciwlotnicza wz. 1936
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)
57 mm przeciwlotnicze działo samobieżne ZSU-57-2

z
w
z
z
z
z

Artyleria rakietowa
9P16
9K72 “Elbrus”
BM-13
BM-14-16
BM-21
BM-24-12
R-11M

z
z
z
z
z
z
z

8 W obecnej chwili działo poza ekspozycją.
9 W obecnej chwili działo poza ekspozycją.

(ZiS-151)
(ZiŁ-151)
(Urał-375D)

30 cm R-Werfer 56

z

Artyleria Morska
2 cm MG C/38
20 mm armata automatyczna ?
20 mm armata automatyczna SzWAK
20 mm armata automatyczna SzWAK
20 mm Orlikon
30 mm armata AK-230
37 mm ? armata uniwersalna
40 mm Bofors wz.36
40 mm/40 kal wz. 28 Vickers-Armstrong 2 pdr Mk II
120 mm Bofors wz.34/36
130 mm B-13
152,4 mm Bofors wz. 1930
100 mm B-34U wz. 1940
152 mm MU-2-IIs

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ORP Gryf
Bateria 31 im H. Laskowskiego Hel

3 BAS Hel-Bór

Fort Czerniakowski
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
75 mm armata polowa wz. 1897
7,5 cm Pak 40
76 armata pułkowa wz. 1927
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
120 mm moździerz wz. 1938
122 mm haubica wz. 1910
122 mm armata wz. 1931/37 (A-19)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13
22,5 cm M.15 Minenwerfer
280 mm moździerz oblężniczy wz.1914 Schneider
175 mm armata samobieżna M-107

z
z
z
z10
z11
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z12
z

Artyleria przeciwlotnicza
25 mm armata przeciwlotnicza wz. 1940 (72-K)
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
8,8 cm Flak L/56
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)
23 mm armata przeciwlotnicza ZSU-23-4 "Szyłka"
57 mm przeciwlotnicze działo samobieżne ZSU-57-2

z
z
z
z
z13
z
z
z

Artyleria rakietowa
BM-13
BM-14-16
BM-21
BM-24-12
R-11M
WP-8

z
z
z
z
z
z

Artyleria morska
105 mm Bofors wz. 36

z

ORP “Sęp”

Muzeum Wojsk Lądowych
10
11
12
13

Obecnie poza ekspozycjom (30.08.2008)
Obecnie poza ekspozycjom (30.08.2008)
prod. Schneider, 1915 Nr ser. lufy 6891, kołyski 4443; ponadto oznaczenie „Mortira №1”
lufa RA-9 przerobiona na krzyż przydrożny

2 sztuki

(ZiS-151)
(ZiŁ-151)
(Urał-375D)

NN
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
122 mm armata wz. 1931/37 (A-19)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)

z14
z
z15
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
57 mm przeciwlotnicze działo samobieżne ZSU-57-2

z
z
z
z

Artyleria rakietowa
BM-13
BM-14-16
BM-14-17
WP-8

z
z
z
z

Wyszków
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

p

(ZiS-151)
(ZiŁ-151)

Zakroczym
"Garnizon Nowowilejka"
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z

14 Armaty nie znanego dla mnie typu. Wiem tylko że podobno przybyły do Polski wraz z Armią Hallera.
15 Będąc na terenie Cytadeli widziałem co najmniej 4 armaty tego typu. Z uwagi na to że znajdowały się one przed budynkami nie
mogłem ich fotografować.

OPOLSKIE
Brak znanych lokalizacji

PODKARPACKIE
Arłamów
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Grabownica Starzeńska
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Dębica
Muzeum Regionalne
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
120 mm moździerz wz. 1943
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)

z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

Dukla
Muzeum Historyczne Pałac w Dukli
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
10,5 cm Leichte Feld Haubitze FH 18
120 mm moździerz wz. 1943
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubicoarmata wz. 1937/85 (MŁ-20)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)

z
z
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z

Jarosław
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Przemyśl
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)

w?16

Sanok
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Żarnowa
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)

z

2 sztuki

16 W 2007 roku zdjęte z pomnika i przejęte przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Podkarpacie”.

PODLASKIE
Białystok
Muzeum przy oddziale Straży Granicznej
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z
z

Artyleria rakietowa
BM-13

z

Artyleria morska
25mm/79 na podwójnej podstawie 2M-3M
AK-230

z
z

Grajewo
Park Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

Łomża
Teren Wojskowy (1 Batalion Remontowy), Military Area
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
p
Niewodnica Kościelna
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Osowiec
Twierdza Osowiec
57 mm armata przeciwlotnicza S-60

z

Suwałki
Pomnik - "Bohaterom Września 1939"
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p
p

Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny
57 mm armata wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm armata wz. 1931/37/85 (A-19)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)

z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)
57 mm przeciwlotnicze działo samobieżne ZSU-57-2

z
z
z

Artleria rakietowa
9K72 “Elbrus”
BM-14-16

z
z

2 sztuki

POMORSKIE
Gdańsk
Siedziba Klubu Płetwonurków „Rekin” – Gdańsk Oliwa
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
z
Westerplatte ?
76,2 mm armata wz. 1902 (wz. 02/26 ?)
37 mm armata przeciwpancerna wz. 36

w
w17

Gdynia
Muzeum Marynarki Wojennej
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
76 mm armata pułkowa wz. 1943
105mm "Schneider"

z
z
z

(2 sztuki)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

ORP „Czajka”
ORP “Błyskawica”

Artyleria morska
2 cm Flakvierling 38
20mm Orlikon
25 mm wz 1940
25mm/79 na podwójnej podstawie 2M-3M
30 mm AK-230
30 mm AK-630
37 mm z Uboota
37 mm/67 na podwójnej podstawie W-11M
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K
40 mm wz. 36 Bofors
85mm/52 na pojedynczej podstawie 90-K
85mm armata wz. 44 BS-3
100 mm armata pokładowa, wz. 17, "Schneider"
100 mm typu B-24-P
100 mm B-34
120 mm armata morska wz 34/36 Bofors
130 mm B-2ŁM
130 mm B-13
152,4 mm armata wz. 35 Bofors

z

(2 sztuki)

(2 sztuki)

2 sztuki (1 z maską i 1 bez)
ORP “Sęp”
ORP „Wicher II”
ORP “Sęp”
ORP “Burza”

z
z
z

ORP „Wicher II”

Gdynia-Redłowo 11 BAS
130 mm B-13

z

3 sztuki?

Hel
Muzeum Obrony Wybrzeża
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z18

Artyleria przeciwlotnicza
8,8 Flak

z

Artyleria morska
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K

z

Armata pochodzi z 31 baterii
nadbrzeżnej im. Heliodra
Laskowskiego

wrak – podstawa

Hel
Skansen broni morskiej przy kasynieżołnierskim ul. Przybyszewskiego
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

17 możliwe że to szwedzki Bofors
18 Przeniesiona z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdynii

z
z
z

Artyleria morska
25mm/79 na podwójnej podstawie 2M-3M
37 mm/67 na podwójnej podstawie W-11M
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K
85mm/52 na pojedynczej podstawie 90-K
130 mm B-13
152,4 mm armata wz. 35 Bofors

z
z
z
z
z
z

fragmenty

Cypel – 13 BAS
130 mm B-13

z

stanowisko nr 3

Cypel – 27 BAS
100 mm B-34U

z

stanowisko nr 1

Nowy Dwór Gdański
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z

prywatny
prywatny

ŚLĄSKIE
Bielsko Biała
Prywatne Muzeum Broni Pancernej i Militariów im. Franciszka Bier w Bielsku-Białej ul.
Pasterska 18
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
z
(?)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
z
(?)
Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

(2 sztuki?)

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

(2 sztuki)

Dąbrowa Górnicza
HK Cutiron S.A.
120 mm Moździerz wz. 1943
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z

Mysłowice
Muzeum Miasta Mysłowice
120 mm Moździerz wz. 1943

w

Sosnowiec
Szkoła Podstawa Nr 42, ul. Prusa
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

ul. Kleeberga
152 mm haubicoarmata wz. 1937/85 (MŁ-20)

z

Tarnowskie Góry
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Węgierska Górka
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Zabrze
Grupa Śląsk ul. Wolności 402, Skansen Górniczy Królowa Luiza
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
z
Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

(2 sztuki)

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Skarżysko Kamienna
Muzeum im. Orła Białego
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
7.5 cm PaK 40
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
10,5 cm Leichte Feld Haubitze FH 18
152 mm haubicoarmata wz. 1937 / 1985 (MŁ-20)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)

z
z
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
25 mm armata przeciwlotnicza wz. 1940 (72-K)
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)

z
z
z
z
z

Artyleria rakietowa
9P16
BM-13
BM-14-16
BM-14-17
R-11

z
z
z
z
z

Artyleria morska
25mm/79 na podwójnej podstawie 2M-3M
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K
37 mm/67 na podwójnej podstawie W-11M

z
z
z

Starachowice
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

Tumlin
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)

z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)

z

Artyleria rakietowa
9K52 “Łuna-M”

z

(2 sztuki)

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Bartoszyce
Przed Szkołą Podstawową Nr.4 im 1 Pułku Artylerii Lekkiej
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
p
Teren 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Bemowo Piskie
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Dywity
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

(2 sztuki)

Elbląg
Przed Salą Tradycji 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
p
Kętrzyn
152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)

z

Olsztyn
Jednostka Wojskowa przy ul. Armii Krajowej
76 mm armata pułkowa wz. 1927
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)

p
p

2 sztuki
2 sztuki

Orzysz
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

p
z
z

(2 sztuki)

z

(2 sztuki)

Przed Klubem Garnizonowy Mazurskiej Brygady Artyleii.
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
p

(2 sztuki)

Węgorzewo
Wejście do koszar 1 Mazurskiej Bryg. Artylerii
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

Wystawa19
122 mm armata wz. 1931/37 (A-19)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)

z
z
z

19 Na terenie wystawy jest jeszcze prawdopodobnie ZiS-3 oraz 2 moździerze 120 mm. Niestety obecnie brak zdjęć uniemożliwia
autorytatywne stwierdzenie typów.

WIELKOPOLSKIE
Kalisz
Pomnik poległych Czerwonoarmistów
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Krotoszyn
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z?

Pleszew
Siedziba Ligi Obrony Kraju
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)

z

Pomnik „Chwała artylerzystom"20
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)

p

(6 sztuk)

Poznań
Cytadela Muzeum Uzbrojenia
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
76 mm armata pułkowa wz 1943
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
120 mm moździerz wz. 1938
120 mm moździerz wz 1943
122 mm armata wz. 1931/37/85 (A-19)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z
z

Artyleria rakietowa
BM-13

z

Cytadela – Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
152 mm haubica wz. 1909/30

p

Muzeum Broni Pancernej
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
82 mm działo bezodrzutowe B-10
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
122 mm samobieżna haubica 2S1 Goździk
203 mmarmata samobieżna 2S7 Pion

z
z
z
z
z
z
z

Artyleria rakietowa
9K52 “Łuna-M”

z

Wolsztyn
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Studebakera US6

(2 sztuki)

(2 sztuki)

20 Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Zbieg al. Wojska Polskiego i ul. Sportowej

ZACHODNIOPOMORSKIE
Borne Sulimowo
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Artyleria przeciwlotnicza
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z

Czaplinek
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

Kołobrzeg
Muzeum Oręża Polskiego
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K)
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
75 mm armata polowa wz.1897
7.5 cm leichte Infanteriegeschütz 18
76 mm armata pułkowa wz 1927/38
76 mm armata pułkowa wz 1943
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
81 mm moździerz wz. 1931
82 mm moździerz wz. 1937
82 mm moździerz wz. 1941
82 mm działo bezodrzutowe B-10
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
100 mm armata polowa wz. 1944 (BS-3)
107 mm działo bezodrzutowe B-11
120 mm Moździerz wz. 1938
120 mm Moździerz wz. 1943
122 mm armata wz. 1931/37/85 (A-19)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
152 mm haubica wz. 1943 (D-1)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 / (MŁ-20)
152 mm haubicoarmata wz. 1937 / 1985 (MŁ-20)
160 mm moździerz wz.1943 MT-13 (M-160)

z
z
z21
w
w
z
z
z
w
w
w
z
z
z
z
w
z
z
z
z
z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
25 mm armata przeciwlotnicza wz. 1940 (72-K)
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)

z
z
z
z

Artyleria morska
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K
100 mm B-34
130 mm B-13

z
z
z

Artyleria rakietowa
BM-13
BM-24
R-11
WP-8

z
z
z
z

19 BAS
130 mm B-13

z

Koszalin
21 Jedna z armat wyposażona jest w silnik.

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
Artyleria przeciwlotnicza
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (61-K)
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)
57 mm przeciwlotnicze działo samobieżne ZSU-57-2

z
z
z
z
z

Artyleria morska
AK-230

z

Melechowa
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)
122 mm haubica wz. 1938/85 (M-30)

z
z
z

Artyleria przeciwlotnicza
57 mm armata przeciwlotnicza S-60

z

Artyleria rakietowa
9K52 “Łuna-M”

z

3 sztuki?
3 sztuki?

Mirosławiec
Muzeum Walk o Wał Pomorski
45 mm armata przeciwpancerna wz. 1942 (M-42)
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z
z
z
z

Pyrzyce
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

2 sztuki

Szczecin
Cmentarz Centralny w Szczecinie
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

p

2 sztuki

Jednostka Wojskowa ul. Narutowicza
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Przed Kasynem Wojskowym na ul. Wojska Polskiego
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z

Szczecinek
Kościół Garnizonowy przy ul. Myśliwskiej.
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 (ZiS-2)
76 mm armata wz. 1942 (ZiS-3)

z
z

2 sztuki
2 sztuki

Artyleria przeciwlotnicza
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (52-K)

z

2 sztuki

Świnoujście
Zachodni Fort Artyleryjski
85 mm armata dywizyjna wz. 1944 (D-44)

z

Artyleria przeciwlotnicza
2 cm Flak 38
57 mm armata przeciwlotnicza S-60

z
z

Artyleria morska
37 mm/67 na pojedynczej podstawie 70-K
45 mm 21-KM

z
z

Wałcz
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z

Artyleria rakietowa
BM-14-16

z

Wicko Morskie
100 mm armata przeciwlotnicza wz. 1949 (KS-19)

z

Zdbice
122 mm haubica wz. 1938 (M-30)

z

Artyleria przeciwlotnicza
85 mm armata wz. 1939(52-K)

z

2 sztuki

