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Stanisław Gepner w swoim mieszkaniu, 1962 

Zbliżająca  się  rocznica  100-lecia  urodzin  majora  Stanisława  Gepnera,  natchnęła  nas  myślą
zorganizowania  wystawy,  ukazującej  osobowość  i  dorobek  naukowo-artystyczny,  tego  nie  tylko
wybitnego badacza i znawcy militariów, lecz również zasłużonego malarza — dokumentalisty. Zdajemy
sobie sprawę, że ramy niewielkiej  ekspozycji  są zbyt  szczupłe,  aby zaprezentować dzieło długiego,
pracowitego życia. Podobnie charakter okolicznościowego druku wyklucza możliwość zawarcia w nim
wyczerpującego, monograficznego studium. Ponadto, po 1965 roku ukazało się kilka wspomnieniowych
artykułów,  których  kontynuowanie  nie  miałoby  już  dzisiaj  podobnego  uzasadnienia.  Organizatorzy
wystawy dostrzegają natomiast celowość zwięzłego kompendium działalności mjr. Stanisława Gepnera,
które nie tylko powinno zainteresować miłośników polskich militariów lecz również przyszłych autorów
naukowej  monografii  współzałożyciela  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Muzeum  Wojska,  autora  wielu
fundamentalnych  opracowań  broni  i  barwy.  Pragniemy  zwrócić  uwagę  na  wartość  dorobku
opublikowanego,  rękopiśmiennego  i  artystycznego,  który  nie  doczekał  się  jeszcze  sumarycznego
opracowania.  Jeżeli  tekst  ten spełni  rolę  przewodnika po spuściźnie  wielkiego patrioty i  wielbiciela
dawnej wojskowości, organizatorzy wystawy uznają swój obowiązek za spełniony.

Zarówno treść informatora, jak i zasadniczy zrąb wystawy, oparty został na materiałach dostarczonych
przez córkę — Wandę Gepner-Augustin.  Eksponaty na wystawę wypożyczyli  ponadto spadkobiercy
syna Ignacego — Elżbieta Gepner z synem Marcinem oraz Krystyna Majewska, Andrzej Grzybowski,
Stefan Rakowski i Stanisław Ledóchowski. Część eksponatów stanowi spuścizna po Janie Domańskim
z Londynu.

Rys życia i działalności

Stanisław Gepner, syn Kazimierza i Antoniny z Galińskich, urodził się 26 maja 1889 roku w Nietulisku
(pow. Opatowski).  Służbę  wojskową rozpoczął  w 1910 roku w 13 Pułku Dragonów w Garwolinie,
otrzymując w następnym roku stopień chorążego rezerwy. W latach 1912—1913 studiuje w Akademii
Handlowej  w  Wiedniu.  W 1905  roku  zetknął  się  z  art.  mai.  Karolem  Ciszewskim  (1874—1926),
uczęszczając do jego warszawskiej pracowni. Stanisław Gepner zawdzięczał mu, jak sam pisze: „całe
wyrobienie w rysunku i malarstwie”.
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I  wojnę  światową  przebył  Stanisław Gepner  w rosyjskich  wojskach inżynieryjnych.  Po nieudanych
próbach przedostania się do Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego, wstępuje w 1918 roku do oddziału
konnego żandarmerii, awansując w 1919 r. do stopnia porucznika. W marcu 1920 r. zostaje przeniesiony
na dowódcę szwadronu 3 Pułku Strzelców Konnych (późniejszego 5 PSK),  przebywając cały szlak
bojowy pułku, uwieńczony Krzyżem Walecznych i Medalem za Wojnę.

Po zakończeniu wojny w stopniu rotmistrza, pełni służbę w Ministerstwie Spraw Wojskowych, a od
marca 1921 r., obejmuje dowództwo szwadronu w 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III w Rzeszowie.
W lipcu 1929 roku, z powodów osobistych, przechodzi z żalem na wcześniejszą emeryturę.

Historyczne i artystyczne zainteresowania, skłoniły Stanisława Gepnera do objęcia stanowiska kustosza
w Muzeum Wojska w Warszawie, na którym to posterunku pracował nieprzerwanie w latach 1932—
1946.  W  Muzeum  Wojska  staje  się  Stanisław  Gepner  prawą  ręką  dyrektora  płk.  Bronisława
Gembarzewskiego, zyskując powszechny autorytet  i uznanie. W 1933 r. należy do grona założycieli
„Stowarzyszenia Przyjaciół  Muzeum Wojska”,  a w czerwcu następnego roku, patronuje narodzinom
biuletynu  Stowarzyszenia:  miesięcznika  „Broń  i  Barwa.  Na  łamach  tego  pisma,  publikuje  wiele
opracowań  i  komunikatów.  W  okresie  okupacji  rtm.  Stanisław  Gepner  ps.  Kostka  pełnił  szereg
odpowiedzialnych funkcji  w Armii  Krajowej,  awansując 21 września 1944 r.  do stopnia majora.  Po
wyzwoleniu  Warszawy,  powraca  natychmiast  do  ukochanego  Muzeum,  ratując  i  porządkując
zdewastowane zbiory.

Z powodu specyficznych stosunków panujących w Muzeum Wojska Polskiego, przechodzi Stanisław
Gepner do pracy w Muzeum Narodowym w Warszawie (Oddział w Wilanowie 1946—48), aby z kolei
objąć  stanowisko  dyrektora  Muzeum  w  Łańcucie  (1948—51).  Jego  osobistemu  zaangażowaniu
i znawstwu, zawdzięczamy dzisiejszą rangę łańcuckiej kolekcji zabytkowych pojazdów konnych, której
nadał charakter specjalistycznego muzeum — powozowni.

Przejście  na emeryturę w 1951 roku,  nie  umniejszyło aktywności  Stanisława Gepnera na polu jego
historyczno-militarnych  i  artystycznych  zainteresowań.  Przyjmuje  funkcje  rzeczoznawcy  „Desy”,
publikuje wiele artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, maluje studia munduroznawcze, głównie
jazdy polskiej. I tak jest korespondentem i współpracownikiem kwartalnika „Przegląd Kawalerii i Broni
Pancernej”  (Londyn),  oraz periodyku „Broń i  Barwa”, również ukazującego się w Londynie.  Kiedy
w 1957  r.  grono  krakowskich  bronioznawców  z  prof.  Zbigniewem Bocheńskim i  mgr  Zdzisławem
Żygulskim (jun), wystąpiło z inicjatywą utworzenia „Koła”, a następnie „Stowarzyszenia Miłośników
Dawnej Broni i Barwy” przy Muzeum Narodowym w Krakowie, Stanisław Gepner włącza się do jego
prac, zakładając Oddział Stołeczny, którego był pierwszym, a następnie honorowym prezesem. Organ
Stowarzyszenia: kwartalnik „Arsenał” (1957—58), znajduje w nim doradcę i współpracownika.

Mjr Stanisław Gepner był ponadto członkiem honorowym „Société des Collectionneurs de Figurines
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Historiques  a  Paris”  oraz członkiem korespondentem „Société  d’etudes des  Uniformes — Passepoil
France”.  Za  pracę  muzealniczą  otrzymał  Stanisław  Gepner  w  1939  roku  Złoty  Krzyż  Zasługi,
a w okresie powojennym Order Odrodzenia Polski V kl. za całokształt pracy naukowej i artystycznej.

Dom  Gepnerów  był  sanktuarium  patriotycznej  myśli  i  nauki,  wypełnionym  książkami,  bronią
i obrazami. Znajdowaliśmy w nim to wszystko, co było dla nas najcenniejsze: wiedzę, radę i serce.

Major Stanisław Gepner zmarł w Warszawie 26 listopada 1965 roku, pracując do ostatnich chwil nad
swoją ukochaną dziedziną, której nieoficjalnym bohaterem był, nie wahajmy się tego wyznać — koń
polski. Koń, którego zabrakło w smutny listopadowy poranek na cmentarzu wilanowskim. 

Materiały do biografii:

1. Stanisław Łoza „Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego, osiadłe w Warszawie i okolicach”
Warszawa 1932 (str. 48—51).

2. „Z żałobnej karty”, Komunikat Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, 31.XII.1965 str. 
2—3.

3. Zygmunt Bielecki „Pamięci mjr Stanisława Gepnera” 9.1.1966.

4.  Ryszard  Dembiński  „Mjr  kaw.  Stanisław Kostka  Gepner”  Przegląd  Kawalerii  i  Broni  Pancernej,
Londyn 1966 Nr 41 str. 52—53.

5.  Jan  K.  Domański  „Stanisław  Kostka  Gepner”,  Broń  i  Barwa,  Londyn  1966  Nr  17  str.  3—8
(bibliografia prac).

6. Hanna Kubaszewska „Słownik Artystów Polskich” Ossolineum 1975 tom II str. 306—307 (wybór
bibliografii i źródeł).

7. Praca zbiorowa „Encyklopedia Warszawy” Warszawa 1975 str. 171 (Hasło: Stanisław Gepner).

8. Nekrologi w prasie codziennej i naukowej.

Wybór prac:

Bibliografia  prac  obejmuje  około  100  pozycji  i  zawiera  zarówno  dzieła  pisane  jak  i  malarskie.
Ograniczeni miejscem, przytaczamy jedynie prace najważniejsze, ujęte w grupy tematyczne.
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A. Publikacje drukowane:

— „L’Armee Polonaise” 1918—1920, Passepoil 1928.

— „Czapraki jazdy polskiej”, Przegląd Kawaleryjski 1932.

— „Sztandary”, Księga Jazdy Polskiej, 1938.

— Artykuły z dziedziny umundurowania i oporządzenia (ok. 30) „Broń i Barwa” Warszawa 1934—39,
Londyn 1946—65.

—  Uzbrojenie,  oporządzenie,  ordery  ok.  200  haseł  w  „Słowniku  Sztuk  Plastycznych”  PWN  1969
(w redakcji Michała Gradowskiego i Zdzisława Żygulskiego).

— Artykuły z dziedziny historii wojskowości i pojazdów konnych (ok. 20) „Stolica” 1954—1958.

—  Dział  „Polska”  w  pracy  Richarda  Knótla,  Herberta  Knótla  i  Herberta  Sięga:  „Handbuch  der
Uniformkunde” Hamburg 1956. Dział ten został przepracowany i uzupełniony na podstawie materiałów
Stanisława Gepnera, przesłanych do wyd. III.

Pojazdy konne (56 haseł) „Mała Encyklopedia Powszechna” PWN 1959, 1969.

—  Mundury  i  oporządzenie,  hasła  w  „Encyklopedii  Wojskowej”  pod  red.  Ottona  Laskowskiego,
Warszawa 1932—39.

— „Maści koni w wojsku” Broń i Barwa, Londyn 1962 nr 14.
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— Opis rzędu kawaleryjskiego, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej, Londyn 1962 nr 25, 26.

— „Ułani” cykl 5 artykułów w Przeglądzie Kawalerii nr 4 (1963), nr 31 (1964), nr 32 (1965).

B. Prace graficzne i malarskie:

— Sylwetki wojska polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, ok. 40 obrazków do
wyrobów firmy E. Wedel 1932 r.

— Tablice (31) w dziele Władysława Dziewanowskiego „Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce” GKW
1935 r.

— Mundury WP, pocztówki wielobarwne: 1936 — 4 wzory, 1937 — 12 wzorów.

— Historyczne mundury WP, 7 plansz barwnych, wyd. Główczewskich, Warszawa 1938 r.

— Wojsko Polskie XVIII—XX w. — 27 plansz dla Min. Spraw Wojsk. 1938 r.

— Mundury WP, 10 arkuszy do wycinania „Spółka Wyd. St. Gepner i J. Domański” Warszawa 1934—
1939 r.

— Dioramy „Odsiecz Wiednia 1683” i „Rewia kawalerii 1933” dla Min. Spraw. Zagr. 1938 r.

— Figurki cynowe dla poszczególnych formacji i broni Wojska Polskiego XVII—XX wiek.

— Kawaleria polska, ok. 120 akwarel wykonanych dla miłośników broni i barwy na emigracji 1954—
1960 r.
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— Kawaleria polska XX wieku — 8 kartonów z życzeniami Wyd. „Broń i Barwa” Londyn 1958—1962
r.

C. Prace nieopublikowane:

W rękopiśmiennej spuściźnie Stanisława Gepnera pozostało kilkanaście nie-opublikowanych artykułów
i opracowań, z których najważniejszą stanowi pomnikowa praca „Żołnierz polski, ubiór, uzbrojenie i
oporządzenie 1832— 1939” będąca uzupełnieniem Dzieła Bronisława Gembarzewskiego (wyd. MON
tom I—V).

W „Kolekcjonerze Polskim” ukaże się wspomnienie Stanisława Gepnera o Stanisławie Łozie (1888—
1956).
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