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PRZECIWLOTNICZA ARMATA BOFORS WRACA DO
POLSKI
Wyprodukowana w drugiej połowie lat 30. XX wieku, biorąca udział w kampanii wrześniowej,
następnie sprzedana przez Niemców Finlandii, która odsprzedała ją po wojnie Szwecji, polska armata
przeciwlotnicza systemu Bofors wz. 36 kal. 40 mm po 70 latach traﬁła do Muzeum Wojska Polskiego.
12 grudnia 2016 roku w Muzeum Wojska Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie przez
Armemuseum w Sztokholmie polskiej armaty przeciwlotniczej systemu Bofors wz. 36 kal. 40 mm.
W uroczystości przekazania armaty do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego wzięli udział m.in.
podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski oraz ambasador Szwecji w Polsce Inga Eriksson Fogh.
Obecni byli również przedstawiciele Wojska Polskiego, w tym Marynarki Wojennej, dzięki której udało
się przetransportować działo przez Morze Bałtyckie do Polski.

Otrzymujemy nie tylko ważny i rzadki okaz, ale również związany z
Polską. Wchodzi on w tym momencie w skład kolekcji, która pokazuje
drogę polskiego żołnierza w ostatnim stuleciu i wpisuje się w ten cały
długi ciąg żołnierskiej chwały i tradycji.
podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, dr Adam Buława, podkreślił, że egzemplarz ten "to weteran
kampanii 1939 roku, zdobyty przez Niemców, sprzedany następnie Finlandii, od której po wojnie
odkupiła ten egzemplarz Szwecja. Warto powiedzieć, że działo to było używane przez armię szwedzką
do końca lat 70. XX wieku. [...] Znajduje się na nim znak ﬁrmy Bofors oraz polski orzeł i napis w języku
polskim armata oraz parametry".
W ramach umowy podpisanej z ﬁrmą Bofors (od 2005 r. w grupie BAE Systems), w latach 1935-1939
w Polsce wyprodukowano 414 szt. armat przeciwlotniczych wz.36 kal. 40 mm oraz 1175 szt. armat
przeciwpancernych wz.36 kal. 37 mm. Część z nich przeznaczono na eksport – do Wielkiej Brytanii,
Holandii, Rumunii i republikańskiej Hiszpanii. Pochodzące z polskich fabryk brytyjskie Boforsy kal. 40
mm odegrały istotną rolę w obronie przestrzeni powietrznej tego kraju w pierwszych latach II wojny
światowej. W produkcję wytwarzanych w Polsce armat Bofors kal. 40 mm zaangażowane były
działające do dziś Zakłady Południowe w Stalowej Woli oraz Fabryka Obrabiarek H. Cegielski w

Rzeszowie. Produkowały lufy oraz mechanizmy zamka.
„Nasze przedwojenne relacje z Polską były imponujące i trwają do dziś” – powiedziała Lena Gillström,
Dyrektor Zarządzająca BAE Systems Bofors AB w Szwecji. „Cieszymy się z udziału w dzisiejszej
uroczystości oraz z faktu, że mogliśmy wesprzeć muzeum i przyczynić się do powrotu do kraju polskiej
armaty, która odegrała ważną rolę podczas II wojny światowej”.

