Z PRAKTYKI

Powstañczy BREN
– kryminalistyka w s³u¿bie historii
W Pracowni Badañ Broni i Balistyki Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Sto³ecznej Policji poddawane s¹ badaniom egzemplarze broni palnej pochodz¹ce z ró¿nych Ÿróde³, niejednokrotnie znajduj¹ce siê
w z³ym stanie technicznym.
W grudniu 2005 roku przekazano
do badañ materia³ dowodowy ujawniony podczas prac przeprowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego w piwnicy budynku przy
ul. Jaworzyñskiej 11 w Warszawie.
Prace te zainspirowane zosta³y infor-

archeologicznych zosta³y zabezpieczone przez pracowników Muzeum
Powstania Warszawskiego, amunicjê
wraz z magazynkami i taœmami nabojowymi zabezpieczy³ patrol saperski, natomiast broñ i jej elementy
przekazano do Pracowni Badañ Broni i Balistyki LK KSP. W sk³ad przekazanego do badañ materia³u wchodzi³y m.in.: lufa rêcznego karabinu maszynowego BREN, korpus tego¿ karabinu, stopka kolby, metalowe elementy pistoletu maszynowego PPSz
oraz pistolet WALTHER PPK (ryc. 1).

Ryc. 1. Materia³ nades³any do badañ
Fig. 1. Material submitted for examination

macj¹ pochodz¹c¹ od osoby, która
bra³a udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Na miejscu prac archeologicznych znaleziono metalowy pojemnik
zawieraj¹cy kilka egzemplarzy broni,
du¿e iloœci amunicji oraz kilkanaœcie
ró¿nych dokumentów nale¿¹cych do
jednego z oddzia³ów powstañczych.
Czêœæ odkrytej amunicji by³a za³adowana do magazynków oraz taœm nabojowych. Ze wzglêdu na fakt, ¿e
miejsce znalezienia cyklicznie zalewa³y wody gruntowe, broñ pozbawiona by³a elementów drewnianych,
a elementy metalowe pokrywa³a gruba warstwa nalotów korozyjnych. Dokumenty znalezione na miejscu prac
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Najciekawszym elementem przekazanego materia³u zarówno pod
wzglêdem historycznym, jak i konstrukcyjnym okaza³ siê rêczny karabin maszynowy BREN (ryc. 2).

Rêczne karabiny maszynowe
BREN powsta³y na zamówienie armii
brytyjskiej z przekonstruowania czeskiego rêcznego karabinu maszynowego ZB 26 (Zbrojovka Brno vzor
1926). Przeróbka w du¿ej mierze polega³a na dostosowaniu czeskiego
karabinu, z którego mo¿na by³o oddawaæ strza³y z u¿yciem nabojów karabinowych kal. 7,92 mm „Mauser”, pod
nabój karabinowy kal. .303 „British”.
Nazwa karabinu BREN powsta³a
z po³¹czenia dwóch pierwszych liter
nazw miast Brno i Enfield. Brno to
miejscowoœæ, w której skonstruowano
broñ, natomiast w Enfield rozpoczêto
jej produkcjê. W czasie II wojny œwiatowej rkm BREN kal. .303 „British”
sta³ siê podstawowym karabinem maszynowym armii brytyjskiej, natomiast
rkm ZB 26 kal. 7,92 mm „Mauser” by³
w wyposa¿eniu oddzia³ów policji niemieckiej. Produkcjê rkm-u BREN uruchomiono równie¿ w Kanadzie i Australii. Kanadyjska fabryka „Inglis”,
produkuj¹ca tê broñ dla Wielkiej Brytanii, otrzyma³a zamówienie na ww.
karabiny maszynowe od chiñskiej armii Czang Kaj-szeka. Armia ta wyposa¿ona by³a w produkowane w Chinach na licencji czeskiej rkm-y ZB 26
kal. 7,92 mm „Mauser”. Konstruktorzy
kanadyjskiego „Inglisa”, omijaj¹c prawo patentowe, wykonali operacjê odwrotn¹ ni¿ konstruktorzy z Brna, przystosowuj¹c rkm BREN do strzelania

Ryc. 2. Rêczny karabin maszynowy BREN przekazany do badañ
Fig. 2. BREN hand machine-gun submitted for examination
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z u¿yciem naboju karabinowego kal.
7,92 mm „Mauser” i po pewnym czasie uruchomili jego produkcjê dla armii chiñskiej. Do zasilania tego karabinu mo¿na by³o wykorzystywaæ magazynki pochodz¹ce od rkm-u ZB 26.

dzenie ich do stanu wzajemnej
wspó³pracy. Czynnoœci te prowadzono z dba³oœci¹ o zachowanie elementów w jak najlepszym stanie
i nienaruszenie struktury materia³u,
z którego zosta³y wykonane.

W pierwszym etapie zdjêto wierzchni¹ warstwê rdzy i pozosta³oœci tkaniny, w któr¹ zawiniêty by³ badany
BREN (ryc. 6).
Po pierwszym etapie oczyszczania
czêœciowo ujawniono oznaczenia

Ryc. 3. Komora zamkowa i chwyt pistoletowy rkm-u BREN w stanie nades³anym do badañ
Fig. 3. BREN lock chamber and grasp as submitted for examination
Ryc. 4. Gniazdo lufy rkm-u BREN w stanie nades³anym do badañ
Fig. 4. BREN barrel socket as submitted for examination

Do Polski rkm-y BREN trafi³y ju¿
w 1942 roku za spraw¹ zrzutów dokonywanych przez samoloty brytyjskie. Do czasów obecnych w naszym
kraju zachowa³o siê niewiele egzemplarzy tej broni pochodz¹cej z tamtego okresu. Wynika to z ma³ej liczby
zrzutów oraz du¿ych strat ponoszonych zarówno w czasie walk, jak i po
ich zakoñczeniu. Tak wiêc odnalezienie tego typu broni oddzia³u powstañczego jest du¿¹ niespodziank¹.
Podczas wstêpnych oglêdzin rkm
BREN, odnaleziony przy ul. Jaworzyñskiej, wydawa³ siê wrakiem, prawie niemo¿liwym do odrestaurowania. Wszystkie drewniane elementy
znajdowa³y siê w stanie daleko posuniêtego rozpadu. Czêœci metalowe
pokryte by³y grub¹ warstw¹ rdzy
i fragmentami pasm tkaniny, w któr¹
broñ zawiniêto (ryc. 3–5).
W Pracowni Badañ Broni i Balistyki LK KSP przeprowadzono zabiegi
maj¹ce na celu oczyszczenie elementów przekazanego do badañ egzemplarza rkm-u BREN i doprowa-
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Ryc. 5. Rura gazowa
z dwójnogiem oraz
czêœæ lufy rkm-u BREN
w stanie nades³anym
do badañ
Fig. 5. Gas pipe with
bipod and fragment of a
barrel (BREN) as
submitted for
examination

Ryc. 6. Prawa strona komory zamkowej rkm-u BREN po pierwszym
etapie oczyszczania
Fig. 6. Right side of locking chamber (BREN) after first stage of
cleaning

znajduj¹ce siê na badanym karabinie (ryc. 7).
Okaza³o siê, ¿e badany
rkm BREN jest wersj¹
produkowan¹ w Kanadzie, w zak³adach „Inglis”. Karabin ten zosta³
wykonany w 1944 roku.
Jest to wersja rkm-u
BREN przystosowana
do odstrzeliwania nabojów kal. 7,92 mm „Mauser”, produkowana dla
chiñskiej armii Czang
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Kaj-szeka. Trzeba w tym miejscu
nadmieniæ, ¿e niektórzy specjaliœci
zajmuj¹cy siê histori¹ wojskowoœci
oraz uzbrojeniem twierdz¹, ¿e Brytyjczycy w swoich zrzutach dostarczali Armii Krajowej tylko rkm-y
BREN kal. .303 „British”, aby odcinaj¹c dostawy amunicji, zapobiec
ewentualnemu wykorzystaniu zrzutowych karabinów przeciwko ówczesnemu sojusznikowi – Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Badana broñ jest
jaskrawym zaprzeczeniem powy¿szej teorii. Jest ona unikatowym
egzemplarzem
zarówno
pod
wzglêdem historycznym, jak i konstrukcyjnym. Dotychczas nie znaleziono w Polsce ani jednego wytworzonego w czasie II wojny œwiatowej rkm-u BREN kal. 7,92 mm
„Mauser”. Przy opracowywaniu niniejszego materia³u nie uda³o siê
natrafiæ na jakiekolwiek wzmianki
na temat innego takiego egzemplarza.
Pierwszy etap oczyszczania nie
doprowadzi³ do uruchomienia mechanizmów przekazanego do badañ karabinu, ale ujawni³ czêœæ
oznaczeñ oraz uwidoczni³, w jaki
sposób powstañcy zabezpieczyli
swój arsena³ przed zniszczeniem.
Poddany oglêdzinom rkm BREN
zosta³ przed zakopaniem zawiniêty
w pasma materia³u nas¹czone olejem. Przestrzenie newralgiczne,
takie jak przewód lufy, gniazdo lufy
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oraz wszystkie wolne przestrzenie
miêdzy mechanizmami broni, wype³nione zosta³y smarem. Powierzchnie
zewnêtrzne pokryto farb¹. Tak fachowe i pieczo³owite zabezpieczenie sugerowa³o, ¿e stan elementów weRyc. 7. Oznaczenie
wnêtrznych badanego karabinu bêujawnione na prawej
dzie dobry.
powierzchni komory
Po kolejnym etapie oczyszczania
zamkowej rkm-u
BREN po pierwszym
uzyskano sprawnoœæ ruchow¹ niemal
etapie oczyszczania
wszystkich elementów przekazanego
Fig. 7. Marking
do badañ rkm-u BREN. Po konsultadetected on the right
surface of locking
cji z pracownikami Muzeum Powstachamber after first
nia Warszawskiego oczyszczanie zastage cleaning
koñczono na tym etapie. Po roz³o¿eniu karabinu na
podstawowe elementy zaobserwowano jeszcze jedn¹
ciekawostkê.
Na
prawej oraz na górnej powierzchni rury
gazowej ujawniono
zalutowane otwory
pochodz¹ce od pocisku. Otwór wlotoRyc. 8. Otwór wlotowy w rurze gazowej badanego rkm-u BREN
wy znajduj¹cy siê
Fig. 8. Entrance hole in gas pipe of BREN
po prawej stronie
rury gazowej i otwór
wylotowy znajduj¹cy siê na górnej powierzchni tej rury
wskazuj¹, ¿e tor lotu pocisku przebiega z prawej strony
od do³u pod k¹tem
ok. 45o do p³aszczyzny
pionowej
badanego karabinu.
Oba otwory zosta³y
dok³adnie zalutowaRyc. 9. Otwór wylotowy w rurze gazowej badanego rkm-u BREN
Fig. 9. Outlet hole in gas pipe of BREN
ne przez powstañców (ryc. 8–9).
Pocisk przechodz¹c przez rurê gazow¹,
uszkodzi³
tak¿e praw¹ szynê
suwad³a, powoduj¹c w niej wyrwanie
fragmentu materia³u
i dwa niewielkie
pêkniêcia
(ryc.
Ryc. 10. Uszkodzenie szyny suwad³a – widok z prawej strony
10–11).
Fig. 10. Damage of slide rail – right side view
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Ryc. 11. Uszkodzenie szyny suwad³a – widok z góry, od wewn¹trz
Fig. 11. Damage of slide rail – upper view from the inside

Wyjaœnienie okolicznoœci powstania przestrzeliny wywo³a byæ mo¿e
kolejn¹ sensacjê historyczn¹. Niektóre Ÿród³a podaj¹ bowiem, ¿e Krzysztof Kamil Baczyñski zgin¹³, pe³ni¹c
funkcjê drugiego amunicyjnego rkmu BREN. Mo¿e akurat tego? OdpowiedŸ na to pytanie pozostawmy historykom.
Pomimo przedstawionych wy¿ej
uszkodzeñ wszystkie mechanizmy
badanego karabinu dzia³aj¹ w sposób prawid³owy. Pieczo³owitoœæ, z jak¹ naprawiono uszkodzenie, pokazuje, jak wielk¹ wartoœæ mia³ on dla po-

Ryc. 12. Elementy sk³adowe badanego rkm-u BREN kal. 7,92 mm „Mauser”
Fig. 12. Elements of BREN cal. 7.92 mm „Mauser”

Ryc. 13. Przedmiotowy rkm BREN kal. 7,92 mm „Mauser” po zakoñczeniu badañ
Fig. 13. BREN cal. 7.92 mm „Mauser” after completion of examinations

Zamek, pazur wyci¹gu ³uski, wyrzutnik, zatrzask magazynka oraz lufa
oznaczone s¹ liczb¹ „7,92”, wskazuj¹c¹ kaliber naboju s³u¿¹cego do zasilania przedmiotowego karabinu. Dla

Ryc. 14. Przedmiotowy rkm BREN kal. 7,92 mm „Mauser” z magazynkiem pochodz¹cym od rkm-u ZB
26
Fig. 14. BREN cal. 7.92 mm „Mauser” with magazine originating from ZB 26 hand machine-gun

wstañców. W³aœnie tego typu broni
najbardziej brakowa³o uczestnikom
Powstania Warszawskiego.
Kontynuuj¹c badania, nades³an¹
broñ oczyszczono z resztek smaru
i dokonano oglêdzin jej elementów
sk³adowych. Nie stwierdzono na nich
uszkodzeñ mog¹cych mieæ wp³yw na
dzia³anie rkm-u.
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odró¿nienia go od protoplasty – rkm-u
BREN kal. .303 „British” – na korpusie, po jego obu stronach namalowany jest pionowy czerwony pas o szerokoœci ok. 6 cm. Na prawej stronie
korpusu badanej broni widniej¹ napisy „7,92 BREN” oraz „Inglis 1944”. Na
lewej stronie korpusu znajduj¹ siê litery „A”, „S”, „R”. Oznaczaj¹ one po³o-

¿enie bezpiecznika – prze³¹cznika rodzaju ognia tj.: A – automatic (ogieñ
ci¹g³y), S – safe (zabezpieczony) i R
– rifle (ogieñ pojedynczy).
Na zakoñczenie badañ sprawdzono wspó³pracê wszystkich elementów przekazanego do badañ rkm-u
BREN, przeprowadzaj¹c próbê strzelania. Zakoñczy³a siê ona wynikiem
pozytywnym. Mechanizmy przedmiotowego karabinu dzia³aj¹ prawid³owo
i mo¿na z niego oddawaæ strza³y
z u¿yciem nabojów karabinowych
kal. 7,92 mm „Mauser”.
Badania przedmiotowego rkm-u
BREN dostarczy³y wielu ciekawych
informacji zarówno techniczno-technologicznych, jak i historycznych.
Dziêki temu, ¿e jest to unikatowy
w Polsce egzemplarz tego typu broni
oraz ¿e zachowa³ siê w dobrym stanie technicznym, bêdzie z pewnoœci¹
jednym z ciekawszych eksponatów
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jaros³aw Dyga
zdj.: autor
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