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HISTORIA PUBLIKACJI

Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom publikacji: „Żołnierz Polski. Ubiór, 

uzbrojenie i oporządzenie 1832-1939”. Stanowi on kontynuację wielkiego dzieła 
pułkownika Bronisława Gembarzewskiego, który opracowanie dziejów polskiego 
munduru i ubioru wojskowego doprowadził do roku 1831.

Praca ta, mimo że powstała przeszło 50 lat temu, do chwili obecnej nie ukazała 
się jednak drukiem. Złożyło się na to wiele czynników.

Pułkownik Bronisław Gembarzewski był organizatorem i pierwszym dyrek
torem Muzeum Wojska utworzonego dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego 
z 22 kwietnia 1920 roku. Był jednocześnie specjalistą z dziedzin bronioznawstwa 
i historii munduru wojskowego o znacznym dorobku naukowym. W czasie swojej 
pracy na stanowisku dyrektora muzeum planował wydanie wielotomowego wy
dawnictwa z obszernym aparatem naukowym. Miało ono ukazać historię ubioru 
i uzbrojenia żołnierza polskiego na przestrzeni niemal dziesięciu wieków, a także 
przedstawić historię polskich formacji wojskowych przynajmniej do upadku powsta
nia styczniowego, czyli do roku 1864. Efektem jego prac badawczych były ustalenia 
zobrazowane własnoręcznie wykonanymi rysunkami i akwarelami, które przedsta
wiały postacie w pełnym uzbrojeniu i charakterystycznym dla danej epoki ubiorze.

Opisując każdą wykonaną przez siebie ilustrację, Gembarzewski podawał źródła, 
z których korzystał przy jej tworzeniu. Oprócz publikacji źródłowych i opracowań 
odwoływał się do imponującej liczby ilustracji z różnych epok, a także pieczęci, płyt 
nagrobnych i wielu innych materiałów. Rezultatem wieloletniej pracy pułkownika 
Gembarzewskiego miało być wydawnictwo, w którym przewidywano zamieszczenie 
1346 rysunków jego autorstwa, obejmujących czasy od IX wieku do 1831 roku, czyli 
do upadku powstania listopadowego.
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Niestety, wybuch wojny, okupacja, a następnie aresztowanie przez gestapo i pobyt 
na Pawiaku i w końcu śmierć schorowanego Bronisława Gembarzewskiego w 1941 roku 
uniemożliwiły wydanie gotowego już dzieła. Autor nie doczekał wydania swojej pracy, 
choć nad dziełem tym pracował do ostatnich chwil życia.

Na mocy postanowień testamentu właścicielką i dysponentką jego dorobku 
naukowego oraz rysunków i akwarel została kustosz Zofia Stefańska, wieloletni 
pracownik muzeum, współtwórca podstaw polskiego muzealnictwa wojskowego 
w okresie międzywojennym. Powierzając jej swoją spuściznę, pułkownik Gemba- 
rzewski słusznie uważał, że dołoży ona wszelkich starań, by wyniki jego wieloletniej 
pracy ukazały się w formie książkowej.

W 1942 roku, z inicjatywy Zofii Stefańskiej, rysunki i akwarele Gembarzewskiego 
zostały sfotografowane, a następnie ukryte na kilkudziesięciu błonach małoobrazko
wych w zalutowanym metalowym pudełku przy ulicy Śniadeckich 19 w Warszawie. 

Po upadku powstania warszawskiego w trakcie ewakuacji ludności cywilnej pudełko 
z filmami zostało wydobyte ze skrytki przez zamieszkałego obok znajomego Zofii 
Stefańskiej dr. Bronisława Bartnickiego i wyniesione ze zburzonej Warszawy. Niestety, 
oryginały prac Gembarzewskiego spłonęły.

W 1958 roku naświetlone rolki zawierające kopie pracy Gembarzewskiego zostały 
przekazane do Muzeum Wojska Polskiego na ręce ówczesnego dyrektora Kazimierza 
Koniecznego. Od tej chwili rozpoczęły się przygotowania mające na celu wydanie 
pracy jako wspólnego przedsięwzięcia Muzeum Wojska Polskiego i Wydawnictwa 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przygotowanie do druku otrzymanego materiału w ówczesnych warunkach 
technicznych było jednak żmudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Okazało 
się, że otrzymany po wywołaniu materiał jest niskiej jakości i wymaga wykonania 
ogromnej liczby eksperymentów, których celem było uzyskanie poziomu technicz
nego reprodukcji gwarantującego druk na zadawalającym poziomie. Główny ciężar 
przygotowania merytorycznego i opracowania koncepcji wzięli na siebie pracownicy 
Muzeum Wojska Polskiego pod redakcją powołanej w tym celu Rady Muzealnej. 
Przygotowaniem pierwszych czterech tomów opracowania pułkownika Bronisława 
Gembarzewskiego zajęła się kustosz Zofia Stefańska.

Jednocześnie prowadzono także prace związane z odtworzeniem kolorów przynaj
mniej części opracowywanych ilustracji. Komitet redakcyjny ostatecznie zdecydował, 
że większość odzyskanych ilustracji pozostanie jednobarwna. Trudu rekonstrukcji 
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kolorów wytypowanych ilustracji podjęli się: rotmistrz w stanie spoczynku, były 
żołnierz armii carskiej, przedwojenny kawalerzysta i wieloletni pracownik meryto
ryczny Muzeum Wojska Polskiego Stanisław Gepner i Karol Linder, którzy przywrócili 
barwy 300 rysunkom. Była to praca bardzo trudna, gdyż wymagała następnych 
eksperymentów i prób, a także dodatkowych badań źródłowych dokumentujących 
dobór poszczególnych kolorów. Efekt pracy całego zespołu był na tyle pozytywny, 
że podjęto decyzje o oddaniu całości materiału do druku.

W trakcie prowadzonych prac przygotowawczych w 1958 roku Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego rozpisały subskrypcję 
w formie starannie wydanego prospektu. Przewidywano, że dzieło Gembarzewskie- 
go w czterech tomach uda się wydać do końca 1959 roku, co okazało się jednak 
niewykonalne. Ostatecznie druk pierwszego tomu w nakładzie 7000 egzemplarzy 
ukończono w listopadzie 1960 roku. Zarówno druk, jak i oprawa ze sztucznej skóry 
(zwanej dermatoidem), były wykonane bardzo starannie, tak samo jak barwna ob
woluta zaprojektowana przez Władysława Brykczyńskiego.

Według ówczesnych planów następne trzy tomy pracy miały być wydane do 
połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, tak by cały cykl trafił do rąk czytelników 
na 1000-lecie obchodów Państwa Polskiego. Zaplanowano także przygotowanie 
następnych dwóch tomów, które miały doprowadzić historię polskiego munduru 
wojskowego i oporządzenia do roku 1960. Tom V miał zawierać plansze z mundurami 
polskich formacji wojskowych w latach 1832-1939, przygotowane przez rotmistrza 
Stanisława Gepnera przy współudziale artysty plastyka Antoniego Trzeszczkowskiego 
jako autora plansz figuralnych, tom VI przedstawiał zaś umundurowanie z okresu 
II wojny światowej i czasów powojennych i został przygotowany przez Karola Lin
dera, który wykonał także wszystkie zawarte w nim kolorowe plansze.

Praca rotmistrza Stanisława Gepnera i Antoniego Trzeszczkowskiego pomimo 
starannego jej przygotowania nie trafiła, niestety, do druku z przyczyn, których dzisiaj 
możemy się jedynie domyślać. Według istniejących dokumentów Stanisław Gepner 
całość swojego tomu przygotował w postaci trzyczęściowej makiety, która była po
wieleniem formy dotychczas wydanych tomów. Zanim jednak do tego doszło, obaj 
autorzy (Gepner i Trzeszczkowski) podpisali umowę w 1960 roku z Muzeum Wojska 
Polskiego na wykonanie i przekazanie gotowego dzieła w terminie do 1962 roku. 
Dostarczony przez autorów stronie zamawiającej materiał podlegał ocenie przez 
powołaną w tym celu przez dyrektora muzeum komisję, w której skład weszli 
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pracownicy różnych działów. Oni to właśnie zgłaszali uwagi, do których autorzy 
byli zobowiązani się ustosunkować i dokonać zmian w materiale.

Wkrótce okazało się, że ten etap prac nad dziełem, który pozornie miał być tylko 
formalnością, stał się dla autorów przeszkodą nie do pokonania. Obaj autorzy mu- 
sieli wysłuchiwać uwag osób, które w istocie nie były w tym zakresie specjalistami. 
Co więcej, w wielu przypadkach były one mało konkretne, co oczywiście utrudnia
ło, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiało ich uwzględnienie. Autorzy 
starali się jednak wziąć pod uwagę wszystkie wniesione zastrzeżenia. Wymagało to 
jednak sporej ilości dodatkowej pracy i czasu. Należy dodać, że w okresie, gdy przy
gotowywano ostateczną wersję książki, Antoni Trzeszczkowski mieszkał w Łowiczu, 
a Stanisław Gepner w Warszawie. Jedyną formą porozumiewania się autorów była 
w tym przypadku droga korespondencji listowej. Sytuację, o której mowa, trafnie 
ujął wieloletni przyjaciel Stanisława Gepnera, Stefan Rakowski, który był świadkiem 
zmagań autorów z wyżej wspomnianą komisją: „Dość nieoczekiwanie ten właśnie 
etap prac stał się dla nich (Gepnera i Trzeszczkowskiego) prawdziwą udręką z po
wodu rozległych, a często jałowych dyskusji nad niejednokrotnie bezpodstawnymi 
zarzutami uchybień w drobnych, czasem trzeciorzędnych szczegółach. Nie brakowało 
także nieraz całkiem chybionych krytycznych uwag natury ściśle już artystycznej (...). 
Zrozumiałe, że atmosfera współpracy w tych warunkach stawała się z miesiąca 
na miesiąc coraz bardziej napięta, niesprzyjająca postępom prac autorskich, a nawet 
coraz bardziej do nich zniechęcająca słabnącego już wtedy na zdrowiu Gepnera. 
Sugerowane przez komisję zmiany i poprawki zaczęły się przeciągać, zwłaszcza że już 
po ich uwzględnieniu pojawiały się coraz to nowe zastrzeżenia, w których ignorancja 
splatała się w (sic!) złą wolę”.

Warto też wspomnieć, że gotowy materiał komisja skierowała do oceny ar
tystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki, która wydała zresztą opinię pozytywną. 
Dziwić może fakt wystąpienia o taką opinię, gdyż nie oceniano dzieła artystycznego, 
a jedynie ilustracje dokumentujące pracę w pełnym znaczeniu tego słowa naukową.

W rezultacie nastąpiło zerwanie przez Muzeum Wojska Polskiego umowy z au
torami, a za przyczynę uznano niedotrzymanie wyznaczonych terminów. Wszelkie 
próby negocjacji nie dały żadnych rezultatów, a sprawa trafiła ostatecznie do sądu, 
który powództwo autorów odrzucił.

Dzisiaj wyraźnie widać, że w sposób zdecydowany nad losem tak cennej publikacji 
zaważyły przyczyny polityczne, które w efekcie przesądziły o odstąpieniu od jej wydania. 
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Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego (GZP WP) spełniał w istocie rzeczy rolę 
naczelnego cenzora wszystkich publikacji dotyczących wojskowości, a szczególnie 
tych, które miały się znaleźć w planie wydawniczym Wydawnictwa Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Zakres czasowy materiału, stanowiącego treść pracy Gepnera, 
uwzględniał okres, o którym ówcześni decydenci chcieli zapomnieć. Szczególnie 
niechętnie traktowano wszelkie informacje o polskich formacjach wojskowych w cza
sie I wojny światowej. Wspomnienie o wojnie 1920 roku było zaś niedopuszczalne 
i niemożliwe do zaakceptowania.

Odrzucenie przez komisję muzealną materiału składającego się na tom V przy
gotowanego przez Stanisława Gepnera nie powstrzymało prac przygotowaw
czych nad kontynuacją dzieła Gembarzewskiego. Podjęto decyzję, że zostanie ona 
wydana jako część druga IV tomu. Autorami całości mieli być podpułkownik 
Karol Linder i Tomasz Woźnicki, którzy wykonali 31 z 62 plansz znajdujących się 
do dziś w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego wraz z konspektem planowanego tomu. 
Konspekt ten został zaakceptowany przez Wydawnictwo MON po konsultacjach 
z GZP WP i Wojskowym Instytutem Historycznym (pismo Wyd. MON z 11 listopada
1965 roku L.dz. 4986/9/1). Pismo w tej sprawie zawiera parę uwag i drobnych sugestii 
co do nowej koncepcji tomu. Autorzy mieli je uwzględnić w końcowej fazie przygotowań. 
Porównanie odrzuconego wcześniej materiału autorstwa Stanisława Gepnera 
i stworzonego przez pracowników muzeum konspektu pozwala stwierdzić, że nie 
przewidywał on uwzględnienia całego obszernego aparatu naukowego wraz z roz
budowaną częścią opisową, którą przygotował Stanisław Gepner i do której tylko 
on miał prawa autorskie.

Inicjatywa wydania drugiej części IV tomu nie doczekała się jednak ostatecznie 
realizacji z powodu śmierci 13 czerwca 1966 roku podpułkownika Karola Lindera, 
który nie zdążył wykonać brakującej połowy plansz. W tej sytuacji 27 czerwca
1966 roku zdecydowano, że IV tom będzie zawierał jedynie plansze autorstwa 
Bronisława Gembarzewskiego i obejmie okres od powstania wojska Królestwa 
Polskiego w 1815 roku do upadku powstania listopadowego w 1831 roku. Ukazał się 
on pod koniec 1966 roku, a we wstępie pojawiła się informacja o tym, że publikacja 
drugiej części nie dojdzie do skutku.

W 1965 roku na krótko przed swoją śmiercią Stanisław Gepner, nie widząc szans 
na wydanie swojej książki, ostatecznie poddał się i postanowił przygotować jej ma
kietę według własnego wyobrażenia tak, by materiał w niej zgromadzony nie uległ 
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rozproszeniu. Po jego śmierci w listopadzie 1965 roku podzielony na trzy woluminy, 
oprawiony maszynopis książki znalazł się w posiadaniu córki autora Wandy Augustin, 
dla której od tej chwili przez wiele lat marzeniem było wydanie dzieła ojca. Wszelkie 
działania, które przez lata podejmowała, próbując zainteresować wydawców pozo
stawionym przez ojca materiałem, nie spotkały się jednak z ich zainteresowaniem.

Publikowana obecnie książka Stanisława Gepnera i Antoniego Trzeszczkowskiego 
ukazała się dzięki podjęciu inicjatywy córki Stanisława Gepnera przez Departament 
Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Opinia Woj
skowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w tej sprawie była jednoznacznie pozytywna i spowodowała rozpoczęcie procesu 
przygotowań do wydania pracy.

Dzisiejsze możliwości edytorskie zdecydowanie różnią się na korzyść od tych 
z połowy XX wieku, dlatego można mieć pewność, że osiągnięty efekt spełniłby 
oczekiwania autorów. Najwięcej pracy poświęcono przywróceniu do pełnej świetno
ści plansz mundurowych autorstwa Stanisława Gepnera i plansz figuralnych, które 
przygotował Antoni Trzeszczkowski. Autorem koncepcji, wstępu i opisów poszczegól
nych plansz był Stanisław Gepner, który wykonał także 30 plansz z wzorami części 
umundurowania, a także kolorystykę barw pułkowych z lat 1918-1939. Autorem 
plansz figuralnych przedstawiających umundurowanie uzbrojenie i wyposażenie 
z lat 1832-1939 był artysta malarz batalista Antoni Trzeszczkowski, świetnie znający 
problematykę broni i barwy Wojska Polskiego.

Akwarele Trzeszczkowskiego wykorzystane przez Gepnera charakteryzują się 
doskonałym odwzorowaniem szczegółu i kolorystyki przedstawianych mundurów. 
Przygotowanie materiału ilustracyjnego wymagało przejrzenia ogromnej liczby zdjęć, 
publikacji i opisów. Przygotowany przez Stanisława Gepnera tom ma ogromną war
tość merytoryczną, która swoją obszerną zawartością i opracowaniem naukowym 
przewyższa wszystkie poprzednie tomy publikacji powstałe na podstawie rysunków 
Bronisława Gembarzewskiego.

Ze szczególnym pietyzmem zostało przez autora potraktowane powstanie styczniowe, 
na co pozwolił spory zbiór fotografii z tego okresu oraz autentycznych mundurów 
i ubiorów znajdujących się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Należy pamiętać, 
że okres powstania charakteryzował się znaczną różnorodnością umundurowania 
czy raczej ówczesnego ubioru wojskowego, o czym świadczą istniejące materiały 
źródłowe. Powstańczy Rząd Narodowy, pomimo starań, nigdy nie zdołał ujednolicić 
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umundurowania podległych mu oddziałów, chociaż na jego zlecenie znany i ceniony 
malarz Juliusz Kossak zaprojektował mundury dla poszczególnych formacji i rodzajów 
wojsk. Rysunki Kossaka znajdują się dzisiaj w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
i są ciekawym, a zarazem cennym materiałem poznawczym.

Przygotowując do wydania niniejszą publikację, starałem się — o ile było to 
możliwe - zachować wiernie formę i treść, którą nadał jej autor rotmistrz Stanisław 
Gepner. Ingerencja w opracowywany tekst dotyczyła jedynie tych miejsc, których 
autor z różnych powodów nie mógł w tamtym okresie uzupełnić. Zachowałem także 
formę przypisów, którą przyjął autor w pierwowzorze swojego dzieła.

Wskutek reinwentaryzacji zbiorów w Muzeum Wojska Polskiego nastąpiła zmiana 
numeracji inwentarzowych wielu eksponatów. Z tego powodu numeracja niektórych 
eksponatów, na które powołuje się autor w niniejszej publikacji, nie jest zgodna ze 
współczesną numeracją inwentarzową lub numeracji tej brakuje.

Dzieło Stanisława Gepnera w założeniu autora miało stanowić kontynuację 
poprzednich tomów autorstwa Bronisława Gembarzewskiego. Z tego względu po
stanowiono, by publikację utrzymać w możliwie najbardziej zbliżonej do poprzed
nich tomów formie. Pan Władysław Brykczyński, który był autorem opracowania 
graficznego pierwszych tomów, wyraził zgodę na wykorzystanie jego projektu jako 
wzoru do opracowania formy wydawniczej pracy Stanisława Gepnera.

Praca Stanisława Gepnera i Antoniego Trzeszczkowskiego zasługuje na ważne 
miejsce w polskiej historiografii wojskowej na równi z dziełem autorstwa pułkownika 
Bronisława Gembarzewskiego, stanowiącym już kanon polskiego munduroznaw- 
stwa. Należy mieć nadzieję, że wydana po wielu latach książka „Żołnierz Polski. 

Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie 1832-1939” spotka się z akceptacją czytelników, 
a jej zawartość spełni ich oczekiwania.

Tomasz Malarski
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STANISŁAW GEPNER

(1889-1965)





STANISŁAW GEPNER (1889-1965)

Młode lata

Stanisław Gepner urodził się 26 maja 1889 roku uj Nietulisku uj powiecie opatowskim. 
Jego rodzicami byli Kazimierz i Antonina z domu Galińska. Gepnerowie to stara rodzina 
wywodząca się z Dolnego Śląska z rejonu Zagania. Jej początki sięgają XVIII wieku.

Rodzina Gepnerów chlubiła się tradycjami patriotycznymi od czasu, gdy dziad 
Stanisława, Ignacy, wziął udział jako oficer w powstaniu listopadowym. Oprócz 
służby w wojsku parał się on także malarstwem rodzajowym, tworząc niewielkie, 
acz udane portrety przedstawicieli różnych warstw społeczeństwa polskiego. Ojciec 
Stanisława, Kazimierz, wierny tradycjom rodzinnym, bił się w powstaniu stycznio
wym. Po jego upadku uniknął represji i szczęśliwie powrócił do domu.

W 1899 roku Stanisław Gepner rozpoczął naukę w IV Gimnazjum w Warszawie, 
z którego został karnie wydalony za uczestnictwo w strajku szkolnym 1905 roku. 
Naukę kontynuował w szkołach generała Pawła Chrzanowskiego, a od roku 1906 
Wojciecha Górskiego, gdzie w 1908 roku ukończył siódmą klasę. Świadectwo doj

rzałości otrzymał w Gimnazjum Aleksandrowskim w Jałcie dopiero w 1910 roku 
(w wieku 21 lat), co wiązało się z jego zawsze ostentacyjnie manifestowaną polskością 
i okazywanym patriotyzmem.

Mając w ręku świadectwo dojrzałości, w październiku 1910 roku wstąpił do armii 
rosyjskiej i jako jednoroczny ochotnik otrzymał przydział do 13. Pułku Dragonów 
im. Generała Marszałka Polnego Hrabiego Munnicha. Był to jego pierwszy kontakt 
z kawalerią, która na wiele lat stała się nieodłączną częścią jego życia. W pułku tym 
ukończył szkołę oficerską i zdał egzamin, awansując na chorążego rezerwy. Po ukoń
czeniu służby w armii rosyjskiej Stanisław Gepner podjął naukę w Akademii Han
dlowej w Wiedniu, a następnie rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie.
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W związku z wybuchem I wojny światowej w sierpniu 1914 roku został powołany 
do czynnej służby wojskowej, którą odbywał w wojskach kolejowych. W listopadzie 
1917 roku został zdemobilizowany w stopniu podporucznika.

Służąc w armii rosyjskiej, współorganizował Związek Wojskowych Polaków 
w Armawirze (Armenia), którego był wiceprezesem i skarbnikiem. W listopadzie 
1917 roku przedstawił dowódcy I Korpusu Polskiego generałowi Józefowi Dowbor- 
-Muśnickiemu propozycję powołania polskiego batalionu wojsk kolejowych, ale 
inicjatywa ta nie doczekała się realizacji. Rozwiązanie Związku Wojskowego Polaków 
w Armawirze przez władze sowieckie nastąpiło w początku 1918 roku. Stanisław 
Gepner działał jeszcze do lipca 1918 roku w Komisariacie Polskim, lecz wkrótce 
podjął decyzję o opuszczeniu Rosji. Trasa jego ucieczki wiodła przez Morze Czarne 
i Ukrainę. Ostatecznie w sierpniu 1918 roku wrócił do odradzającej się Polski.

Służba wojskowa w Wojsku Polskim

W styczniu 1919 roku Stanisław Gepner rozpoczął służbę w Oddziale Konnym Żan

darmerii, dowodząc w stopniu porucznika 1. plutonem. W czerwcu 1919 roku Oddział 
Konny Żandarmerii wszedł w skład utworzonego 3. Pułku Dragonów, jako jego 

2. szwadron. Pułk ten we wrześniu przemianowano na 3. Pułk Strzelców Konnych, 
a miesiąc później, w ramach dalszej reorganizacji, na 5. Pułk Strzelców Konnych. Dnia 
10 czerwca 1920 roku pułk został przerzucony na front wołyński, gdzie wziął udział 
w walkach z Armią Czerwoną. W sierpniu w czasie walk pod Lwowem porucznik 
Gepner, będąc już wtedy dowódcą szwadronu, otrzymał awans na rotmistrza. We 
wrześniu 1920 roku 1. szwadron Gepnera wszedł w skład grupy pościgowej.

W grudniu 1920 roku Stanisław Gepner przeszedł do pracy w V Oddziale Sztabu 
Generalnego, a w marcu 1921 roku wrócił do służby liniowej i objął dowództwo szwa
dronu w 20. Pułku Ułanów. Okresowo dowodził także dywizjonem w swoim pułku, 
a ponadto okresowo pełnił obowiązki dowódcy garnizonu w Dębicy. Od listopada 
1922 roku był uczestnikiem kursu w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, 
który ukończył w sierpniu następnego roku. W październiku i listopadzie 1923 roku 
uczestniczył w kursie oficerów sztabowych w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia 
w Rembertowie. Po jego ukończeniu wrócił do służby liniowej w pułku. W grudniu
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1923 roku objął stanowisko dowódcy kadry szwadronu zapasowego, a od maja
1924 roku przeszedł na stanowisko oficera ewidencyjno-personalnego. W paździer
niku tego roku objął stanowisko oficera materiałowego pułku.

Dnia 3 stycznia 1925 roku w Rzeszowie rotmistrz Stanisław Gepner ożenił się 
z Anną Kodrębską, z którą miał dwoje dzieci: córkę Wandę i syna Ignacego (1931-1971).

Od kwietnia 1926 roku Stanisław Gepner ponownie dowodził szwadronem 
w 20. Pułku Ułanów do maja 1929 roku, kiedy to został przeniesiony do DOK VI we 
Lwowie. W dyspozycji DOK VI pozostawał do 30 września 1929 roku, a następnie 
został przeniesiony do rezerwy.

Artysta muzealnik

Po zakończeniu służby wojskowej Gepner znalazł początkowo zatrudnienie w browarze 
Jana Gótza w Okocimiu, w którym pracował do września 1932 roku. Praca ta nie 
dawała mu jednak satysfakcji, gdyż daleka była od jego zainteresowań historyczno 

-wojskowych. Po trzech latach pobytu w Okocimiu Stanisław Gepner podjął pracę 
w Muzeum Wojska (obecnie Muzeum Wojska Polskiego) w Warszawie, w którym 
dyrektorem był jeden z najwybitniejszych polskich muzealników, znawców broni 
i munduru, pułkownik Bronisław Gembarzewski.

Gembarzewski organizował muzeum od podstaw, zatrudniając w podległej mu 
placówce specjalistów-pasjonatów, dla których codzienna praca była jednocześnie 
realizacją zainteresowań. Gembarzewski bardzo szybko poznał wartość i talent 
niemłodego już, lecz energicznego kawalerzysty. W krótkim czasie Stanisław Gep
ner stał się bliskim współpracownikiem dyrektora. Obaj byli obdarzeni talentem 
malarskim. W 1905 roku Stanisław Gepner podjął naukę rysunku i malarstwa pod 
kierunkiem Karola Ciszewskiego w Warszawie, a następnie kontynuował naukę 
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu, gdzie przebywał w latach 1912-1913. W 1913 roku 
w Krakowie otwarto wystawę „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”, na której zna
lazły się pierwsze jego akwarele.

Rotmistrz Stanisław Gepner, pracując w Muzeum Wojska w Warszawie, bardzo 
szybko stał się znanym i uznawanym w środowisku kolekcjonerów i muzealników 
specjalistą z zakresu uzbrojenia i umundurowania wojska. Swój wolny czas poświęcał 
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na pracę popularyzatorską, współorganizując m.in. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Muzeum Wojska i redagując biuletyn tego stowarzyszenia „Broń i Barwa”. Na łamach 
tego periodyku sam opublikował wiele artykułów i ilustracji. Był także współpra
cownikiem ukazującej się od 1931 roku „Encyklopedii wojskowej”.

Część jego prac została opublikowana jako oprawa ilustracyjna wydawnictw 
naukowych z dziedziny historii barwy i broni, np. w opublikowanym w 1935 
roku „Zarysie dziejów uzbrojenia w Polsce” autorstwa znanego bronioznawcy 
Władysława Dziewanowskiego był on autorem 31 z 45 zamieszczonych plansz. 
Rysunki Gepnera były „fotograficznym” odwzorowaniem oryginalnych eksponatów 
ze zbiorów muzealnych i mają istotny wpływ na ogólną wartość merytoryczną 
książki Dziewanowskiego. Stanisław Gepner był także autorem bogato ilustrowa
nego przez siebie rozdziału o sztandarach wojskowych w wydanej w 1938 roku 

„Księdze jazdy polskiej”. W 1933 roku Stanisław Gepner współpracował z włoskim 
malarzem profesorem Arturo Gattim, który w trakcie prac nad freskiem w Kaplicy 
Polskiej w Bazylice Loretańskiej, mającym upamiętnić bitwę warszawską z 1920 roku, 
korzystał z wiedzy i doświadczenia rotmistrza z zakresu mundurologii i weksylologii.

Jego wielką pasją, której poświęcał sporą część wolnego czasu, było zbieranie 
i malowanie figurek cynowych żołnierzy. Sam także projektował i wykonywał od 
podstaw figurki tego typu. Jego projekty przewyższały swoim realizmem produkty 
innych uznawanych firm niemieckich i francuskich, a w kwestii precyzji i wierności 
malowania rotmistrz osiągnął perfekcję. Należy przy tym pamiętać, że w tamtych 
czasach jedynymi dostępnymi na rynku farbami były olejne farby artystyczne, które 
przy malowaniu tak małych obiektów wymagały wielkiej wprawy i cierpliwości.

W 1938 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamówiło u niego dwie pla
styczne panoramy przedstawiające bitwę pod Wiedniem 1683 roku i rewię kawalerii 
w 1933 roku. Były to precyzyjnie wykonane dioramy, w których autor wykorzystał 
projektowane i malowane przez siebie figurki. Stanisław Gepner był autorem wielu 
podobnych dioram przedstawiających sceny batalistyczne. Obie kompozycje prze
znaczone były dla cesarza Japonii.

W okresie międzywojennym popularną zabawką przeznaczoną dla starszych 
dzieci były arkusze do wycinaniana na których znajdowały się wizerunki żołnierzy 
różnych formacji. Arkusze takie naklejano na sztywną tekturę, a wycięte nożyczkami 
figury mogły być częścią efektownej bitwy lub rewii wojskowej, którą ustawić moż
na było na stole lub podłodze. Stanisław Gepner zaprojektował wiele wzorów tego 
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typu zabawek, które były drukowane w wersjach kolorowych lub czarnobiałych, 
do samodzielnego kolorowania. Te tanie i łatwo dostępne zabawki uczyły młodych 
ludzi historii i tradycji Wojska Polskiego, a ich przygotowanie i wycinanie było 
świetną formą prac ręcznych.

Stanisław Gepner był także konsultantem lub autorem wielu projektów mun
durów historycznych dla pułków piechoty i kawalerii II Rzeczypospolitej. Mundury 
tego typu używane były z okazji świąt pułkowych lub ważnych imprez państwowych. 
Jego autorstwa jest projekt munduru historycznego 20. Pułku Ułanów, w którym 
służył i pełnił funkcję dowódcy szwadronu.

Przez cały okres pracy w Muzeum Wojska Stanisław Gepner pogłębiał swoją 
wiedzę na temat barwy i broni, studiując na bieżąco ukazujące się publikacje i gro
madząc w osobnych teczkach materiały ikonograficzne. Najczęściej były to ilustracje 
pochodzące z gazet i periodyków naukowych, ułożone według krajów i okresów, 
których dotyczyły. Większość tak zgromadzonych zbiorów została przekazana przez 
jego córkę, panią Wandę Augustin, do Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Wojna i okupacja

Wybuch wojny i pierwsze bombardowania nie były dla pracowników Muzeum 
Wojska zaskoczeniem. Większość zbiorów muzealnych została już wcześniej pie
czołowicie zapakowana w ponumerowane skrzynie, których zawartość została 
wpisana do odpowiedniego katalogu. Prace mające na celu zabezpieczenie zbio
rów były prowadzone pod kierownictwem dyrektora Gembarzewskiego, którego 
wspierali kustosze Stanisław Gepner i Zofia Stefańska. Budynek muzeum okazał się 
konstrukcją wytrzymałą i pomimo wielu trafień pociskami artyleryjskimi i bombami 
lotniczymi nie uległ zniszczeniu, stanowiąc miejsce schronienia dla zbiorów i miesz
kających w nim osób.

Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 roku Stanisław Gepner stał się 
wkrótce jedynym intendentem budynku muzeum na stanowisku kierownika działu 
Wojskowego Muzeum miasta Warszawy, a w 1942 roku jego zakres obowiązków 
poszerzono o nadzór nad całym kompleksem budynków muzealnych, w tym także 
budynku Muzeum Narodowego. Dzieje Muzeum Wojska w czasie okupacji i powstania 
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warszawskiego zostały opisane przez niego i opublikowane w „Przeglądzie Kawalerii 
i Broni Pancernej” nr 74 (tom X) z 1974 roku. Tekst ten miał ogromne znaczenie dla 
poznania faktów związanych z wywozem niektórych przedmiotów przez administrację 
niemiecką i, co za tym idzie, ułatwiło ich późniejsze odzyskanie. Stanisław Gepner 
bardzo skromnie przedstawia w tekście własne zasługi, a były one ogromne. Można 
bez przesady stwierdzić, że dzięki jego obecności w muzeum przez cały okres trwania 
okupacji, dzięki odwadze graniczącej z brawurą i łatwości nawiązywania kontaktów 
z Niemcami, dzięki świetnej znajomości języka, straty, jakie poniosły zbiory Muzeum 
Wojska, nie były tak znaczne, jak można było się tego spodziewać.

Rotmistrz Stanisław Gepner był członkiem konspiracji, początkowo Ekspozytury 
Wywiadowczej nr 741, która współpracowała z Ekspozyturą Oddziału II Sztabu 
Naczelnego Wodza, funkcjonującą przy bazie łączności Sztabu NW w Budapeszcie. 
Po jej podporządkowaniu Oddziałowi II ZWZ-AK (używał pseudonimu „Kostka”) 
kontynuował działalność podziemną. Na terenie muzeum przechowywał m.in. 
archiwum organizacyjne, tuż pod okiem nieświadomych tego Niemców. W lipcu 
1944 roku w ramach przygotowań do wybuchu powstania Stanisław Gepner wykonał 
szkic budynku muzeum z dokładnym rozkładem pomieszczeń i posterunków. Gotowy 
materiał przekazał jednemu z dowódców rejonowych w Śródmieściu. Jednocześnie, 

zdając sobie sprawę, że objęcie muzeum działaniami powstańczymi zagroziłoby 
przechowywanym zbiorom, zaprotestował przeciw planom ataku na muzeum.

Życie w gmachu muzeum w czasie trwającego powstania było bardzo ciężkie 

i wymagało odwagi, dyscypliny i koegzystencji ze zmieniającą się kilkakrotnie nie
miecką obsadą wojskową. Stanisław Gepner umiejętnie, w taktowny sposób starał 
się kontrolować ciągle zmieniającą się sytuację na terenie gmachu i nie dopuszczać 
do podejmowanych przez Niemców prób grabieży.

Stan zagrożenia i niepewności trwał nie tylko do zawieszenia broni, ale do samej 
ewakuacji, do której doszło w połowie października. Niemiecki samochód wojskowy 
zabrał tego dnia pozostałych w muzeum pracowników i przewiózł ich do Łowicza 
z pominięciem obozu przejściowego w Pruszkowie. Zanim rodzina Gepnerów opu
ściła swoje dotychczasowe mieszkanie, rotmistrz spalił w piecu kuchennym całe 
konspiracyjne archiwum, by nie dostało się w ręce Niemców.

Od tej chwili Muzeum Wojska i jego zbiory pozostawione zostały bez stałej 
ochrony i nadzoru.
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Powrót do muzeum

Pod koniec stycznia 1945 roku, gdy front minął spaloną i zniszczoną Warszawę, 
Stanisław Gepner powrócił do muzeum, w którym - ku jego przerażeniu - zado
mowiło się już nowe kierownictwo wykazujące oznaki całkowitej niekompetencji 
i braku dobrej woli. Pewne zmiany nastąpiły, gdy w lutym 1945 roku muzeum tra
fiło pod zarząd przedwojennego oficera kawalerii majora Zbigniewa Szacherskiego. 
Próbował on opanować zaistniałą sytuację, zabezpieczyć zbiory i uporządkować 
dotychczasowy bałagan. W ocenie Gepnera ten krótki czas przyniósł jednak więcej 
szkód niż cały okres okupacji i powstania. Do muzeum przychodziły różne osoby 
z pełnomocnictwami lub bez nich, które swobodnie przeglądały zbiory i wynosiły 
różne eksponaty wydobyte ze skrzyń.

W związku z zaistniałą sytuacją Gepner postanowił odejść z muzeum, co wiązało 
się dla niego i jego rodziny nie tylko z utratą źródła utrzymania, ale także z utratą 
dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wiosną 1946 roku zakończył swoją pracę 
w Muzeum Wojska Polskiego i został zatrudniony na stanowisku kustosza w mu
zeum w Wilanowie. Pałac w Wilanowie był oddziałem Muzeum Narodowego i na 
zatrudnienie Gepnera wpłynęła zapewne jego wcześniejsza znajomość z dyrektorem 
Stanisławem Lorentzem. Przez następne niemal dwa lata pracował w Wilanowie, 
poświęcając się całkowicie organizacji muzeum i naukowemu opracowywaniu zbiorów.

W końcu 1947 roku Stanisław Gepner otrzymał następną propozycję objęcia 
stanowiska dyrektora Muzeum Państwowego i Ośrodka Muzealnego w Łańcucie, 
które to stanowisko objął 15 stycznia 1948 roku. Praca w Łańcucie na kierowniczym 
stanowisku w okresie, gdy muzeum znajdowało się w stadium organizacji, wykazała, 
że oprócz wiedzy i muzealnego doświadczenia posiadał także talent organizacyjny 
i umiejętność kierowania ludźmi. Pracę w Łańcucie zakończył z dniem 31 października 
1950 roku i powrócił do Warszawy. W latach 1951-1958 pracował w Przedsiębior
stwie Konserwacji Zabytków, a następnie był rzeczoznawcą w przedsiębiorstwie 
DESA, gdzie przygotowywał ekspertyzy i wyceniał zabytki.

Dnia 25 lipca 1958 roku Stanisław Gepner przeszedł na emeryturę i od tego 
czasu poświęcił się całkowicie swoim pasjom historyczno-wojskowym, najpierw 
uczestnicząc w pracach nad dziełem Gembarzewskiego, a następnie przygotowując 
wspólnie z Antonim Trzeszczkowskim V tom poświęcony dziejom polskiego munduru 
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do 1939 roku. Swoją pracę i starania o jej opublikowanie Stanisław Gepner 
kontynuował niemal do końca swojego życia. Odmowa jej wydania i zerwanie umo
wy z autorami przez Muzeum Wojska Polskiego wpłynęły na pogarszający się stan 
zdrowia starego rotmistrza, który zmarł 29 listopada 1965 roku. Został pochowany 
na Cmentarzu Wilanowskim.

Dorobek naukowy i publicystyczny życia rotmistrza Stanisława Gepnera jest 
imponujący. W okresie swojej pracy zawodowej i później, będąc już na emeryturze, 
współpracował z londyńskimi redakcjami „Broni i Barwy” oraz z „Przeglądem Kawalerii 
i Broni Pancernej”. Opracował rozdział o wojsku polskim w wydanej w 1962 roku 
w Hamburgu pracy Richarda Knótla Handbuch der Uniformkunde. W roku 1957 
był założycielem, prezesem Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Miłośników Daw
nej Broni i Barwy w Krakowie, a następnie czynnie współpracował z wydawanym 
przez stowarzyszenie kwartalnikiem „Arsenał”. Swoje artykuły publikował w „Stolicy” 
i wielu innych periodykach. Lista ogłoszonych publikacji znacznie przekracza liczbę 
100. Był także autorem licznych haseł w „Małej encyklopedii powszechnej” z roku 
1959 i wydanym już po jego śmierci „Słowniku sztuk plastycznych”. W 1987 roku 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zorganizowało poświęconą mu wystawę po
śmiertną, którą otwarto w wieży kościoła Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Wiedza i doświadczenie Stanisława Gepnera była wykorzystywana także przy 
realizacji filmów fabularnych, takich jak: Ułan księcia Józefa z roku 1937 w reżyserii 
Konrada Toma czy Kościuszko pod Racławicami nakręconego przez Józefa Lejtesa 
w 1938 roku. W obu tych filmach Gepner był konsultantem w zakresie umunduro
wania i uzbrojenia. Po wojnie w roku 1950 Gepner był także konsultantem w filmie 
historycznym wyreżyserowanym przez Jana Rybkowskiego pt. Warszawska premiera.

Stanisław Gepner był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Medalem Niepod
ległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918-1920, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodle
głości, a po II wojnie światowej - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Zwycięstwa i Wolności i Medalem za Warszawę 1939-1945, którego był 
- o czym warto wspomnieć - projektantem wraz z pułkownikiem Stanisławem Łozą.

W ocenie ludzi, którzy go znali, był człowiekiem prawym, o głębokim poczuciu 
obowiązku, gotowym w każdej chwili do poświęceń dla ojczyzny i własnej rodziny. 
Córka rotmistrza Gepnera pani Wanda Augustin wspomina ojca jako człowieka 
spokojnego i zdecydowanego, który cieszył się szacunkiem i miłością swojej rodziny.
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Stanisław Gepner i jego wierzchowiec œ czasie ćwiczeń
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Stanisław Gepner z żoną Anną z domu Kodrębską, 1925 rok
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Obchody święta państwowego na terenie Muzeum Wojska. 
Rotmistrz Gepner prowadzi poczet sztandarowy
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Stanisłam Gepner tu Muzeum Wojska
__________________________________________
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Stanisław Gepner na sali wystawowiej Muzeum Wojska

----------------------------------------------------------- '►?
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Oficer Sztandarów] Trębacz

Wyd. pólka Wydawnicza St. Gepner i J. Domański.

WOJSKO POLSKIE ROK 1732 
Regiment Gwordji Konne] Koronne].

Wojsko Polskie, rok 1732. Regiment Gwardii Konnej Koronnej - uiycinanki
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Gemejni Wyd. Spółka Wydawnicza St. Gepner i J. Domański.

Wojsko Polskie, rok 1752. Begiment Gwardii Pieszej Koronnej - mycinanki 
-------------------------------------------------------------------------------- —£
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Piechota Królestwa Polskiego - wycinanki
------------------------------------------------£
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Strzelcy konni, rok 1830 - wycinanki
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Wojsko Polskie, rok 1830. Bateria pozycyjna artylerii konnej - wycinanki
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Projekty figurek ołowianych
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REGIMENT LEIB GWARDII DR AGO MÓW ~ 1732.

Regiment Leib Gwardii Dragonów, rok 1732
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21 pułk ułanów, rok 1812
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PV-tK 2 V-LANÓW - I&30.

2. pułk ułanów, rokl830
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-•S------------------------  Wolni Strzelcy Grothusa, rok 1831
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Ex libris rotmistrza Stanisława Gepnera
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ANTONI TRZESZCZKOWSKI
(1902-1977)





ANTONI TRZESZCZKOWSKI (1902-1977)

Był artystą malarzem, zajmującym się w swoich pracach szczególnie tematyką batali
styczną i historyczno-wojskową. W dwudziestoleciu międzywojennym znaczna grupa 
artystów uprawiała ten rodzaj twórczości i w grupie tej znaleźć można nazwiska wy
bitne, w tym Kossaków, którzy na zawsze zapisali się na kartach polskiej historii sztuki. 
Do tej grupy twórców należał także urodzony 2 czerwca w 1902 roku w Warszawie 
Antoni Trzeszczkowski. Jego rodzicami byli Julian i Julianna z Andruszkiewiczów. 
Rodzina Trzeszczkowskich mieszkała w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 84, 
która dziś już nie istnieje. Od najmłodszych lat żywił pragnienie przywdziania 
munduru. Nie powinno zatem dziwić, że w 1920 roku wstąpił do polskiej kawalerii 
i uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej.

Po demobilizacji Antoni Trzeszczkowski całkowicie poświęcił się pasji, jaką było 
malarstwo. Dzisiaj trudno stwierdzić, kiedy w młodym Antonim ujawnił się talent 
malarski, faktem jest jednak, że wcześnie zaczął uczęszczać do Klasy Rysunkowej, 
a następnie do Szkoły Sztuk Plastycznych. Z niewiadomych przyczyn obu ich jednak 
nigdy nie ukończył. Mimo to tworzył obrazy, które następnie sprzedawał znajomym 
lub realizował zamówienia instytucji i osób prywatnych. W ten sposób zarabiał 
na naukę i życie. Spora część jego prac ozdabiała pomieszczenia Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i podległych mu instytucji.

W 1928 roku Antoni Trzeszczkowski poślubił Jadwigę Szmidt, z którą miał jedy
nego syna Andrzeja, urodzonego w 1932 roku. Państwo Trzeszczkowscy zamieszkali 
początkowo w Warszawie, a następnie w podwarszawskich Płudach, gdzie Antoni 
nadal tworzył wiele interesujących obrazów o tematyce historyczno-wojskowej. 
Powstały w tym okresie obrazy olejne o większym formacie i mniejsze dzieła malo
wane akwarelami, którymi artysta posługiwał się wręcz doskonale.

43



Tworzył także sporo rysunków przy użyciu ołówka. Miały one formę szkiców 
do obrazów lub w niektórych przypadkach gotowych dzieł.

Przed wybuchem wojny Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojsko
wych wydał monumentalne, bogato ilustrowane dzieło poświęcone historii piecho
ty polskiej, „Księgę chwały piechoty”. Zawierała ona m.in. 22 rysunki autorstwa 
Antoniego Trzeszczkowskiego. Fakt zamieszczenia jego rysunków w tym tak ważnym 
wydawnictwie obok rysunków autorstwa Bronisława Gembarzewskiego, Stanisława 
Haykowskiego, Jerzego Kossaka i Michała Byliny, świadczy o wysokiej ocenie jego 
prac przez środowisko historyków wojskowych.

W tym czasie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych Antoni Trzeszczkow- 
ski malował obrazy, które następnie wręczano jako prezenty lub nagrody z okazji 
świąt i oficjalnych uroczystości. Zlecenia otrzymywane z wojska pozwalały na stosun
kowo godziwe życie. Pod koniec lat trzydziestych do wybuchu wojny we wrześniu 
1939 roku Trzeszczkowscy mieszkali w Legionowie, gdzie Antoni miał dostatecznie 
dobre warunki do pracy.

Artysta, realizując zamówienia na obrazy, starał się każdorazowo przygotowywać 
merytorycznie do ich malowania poprzez częste wizyty w Muzeum Wojska. Zapo
znawał się tam dokładnie z elementami uzbrojenia, umundurowania i ikonografią, by 
uniknąć błędów. Można przypuszczać, że od tego czasu datuje się jego znajomość ze 
Stanisławem Gepnerem. Stopniowo przekształciła się ona w przyjaźń dwóch ludzi 
ogarniętych tymi samymi pasjami.

Wskutek działań wojennych Trzeszczkowscy wyprowadzili się z Legionowa 
i przenieśli się na Sądecczyznę, licząc, że tam łatwiej będzie przetrwać wojnę i okupa
cję. Aby przeżyć i w miarę urządzić się na nowym miejscu, małżonkowie wyprzedali 
resztki posiadanej biżuterii, a pani Jadwiga zajmowała się wypiekiem i sprzedażą 
ciastek. W tym samym czasie mąż malował zwykłe landszafty i „święte obrazki”, 
które przy odrobinie szczęścia znajdowały nabywców na pobliskich jarmarkach.

W 1945 roku, kiedy oddziały niemieckie opuściły zburzoną Warszawę, Trzeszcz
kowscy postanowili wrócić do stolicy. Władze wojskowe nowego państwa nie były 
jednak zainteresowane malarzem o sanacyjnej przeszłości i do tego związanym ze 
środowiskiem przedwojennego Wojska Polskiego. Trzeszczkowski bardzo przeżył 
obojętność, jaka go spotkała, i nie widząc szans realizacji swoich planów, przyjął 
propozycję brata swojej żony, Henryka, by zamieszkać w Sławnie na Pomorzu i tam 
w nowym środowisku szukać nowych możliwości.
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Zgodnie z tym, co wspominają żyjący do dziś członkowie rodziny, „obraził się 
na nową rzeczywistość” i postanowił szukać nowych sponsorów w środowisku 
Kościoła katolickiego. Mieszkając jeszcze w Sławnie, namalował przeznaczony 
do tamtejszego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obraz ołta
rzowy przedstawiający Wniebowzięcie i stacje Męki Pańskiej. Jego prace ozdobiły 
także jeden z kościołów w Darłowie i trudną dziś do ustalenia liczbę innych świątyń 
na Pomorzu. Około 1954 roku Antoni Trzeszczkowski przeniósł się wraz z żoną 
do Łowicza, gdzie nadal malował obrazy na zlecenie hierarchów Kościoła katolickiego, 
m.in. biskupa Wacława Majewskiego.

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w mieszkaniu biskupa Ma
jewskiego przy parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie znajdowało się 
sporo szkiców i obrazów Trzeszczkowkiego, którego biskup bardzo cenił i chętnie 
kupował dzieła artysty.

Oprócz podejmowanej tematyki religijnej artysta wracał także do malarstwa 
batalistycznego, malując na zamówienia osób prywatnych i instytucji kościelnych. 
W tym właśnie okresie powstał m.in. obraz przedstawiający bitwę nad Bzurą.

W 1957 roku zmarła w Łowiczu na serce żona artysty, Jadwiga, będąca tak
że jego dobrym duchem i opiekunką. Trzeszczkowski w następnym roku poznał 
Lubomiłę Jewdokimow, która w wkrótce została jego drugą żoną i towarzyszką 
na resztę lat życia.

W 1960 roku Antoni Trzeszczkowski intensywnie pracował wraz ze Stanisławem 
Gepnerem nad albumem „Żołnierz polski 1832-1939”, który powoli powstawał 

na zlecenie Muzeum Wojska Polskiego i pod jego nadzorem. Niestety, do wydania 
wspomnianego dzieła nie doszło z przyczyn, o których była mowa wcześniej, a śmierć 
głównego autora, rotmistrza Stanisława Gepnera, w listopadzie 1965 roku ostatecznie 
pogrążyła na wiele lat całą inicjatywę.

W 1965 roku nadarzyła się okazja powrotu Trzeszczkowskich do Warszawy, gdy 
żona artysty otrzymała kawalerkę. Od tej chwili zamieszkali w jednym, malutkim 
pokoju będącym salonem, sypialnią i pracownią malarza batalisty. Pomimo trudnych 
warunków Antoni Trzeszczkowski do śmierci malował obrazy ukazujące historię 
Wojska Polskiego, zwycięstwa polskiego oręża i sławnych polskich dowódców 
m.in. dla Stowarzyszenia Broń i Barwa, którego był członkiem. Czasami realizował 
drobne zlecenia na ilustracje przeznaczone do „Encyklopedii powszechnej PWN” lub 
niektórych wydawnictw książkowych.
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Antoni Trzeszczkowski uj swoich obrazach potrafił doskonale łączyć atmosfe
rę kawaleryjskich bitew z dbałością o szczegóły odtwarzanego stroju i uzbrojenia 
uczestników. W sposób niebywale sugestywny pokazywał husarskie konie w pełnym 
galopie i siłę kawaleryjskiego uderzenia. Sposób przedstawiania konia na obrazach 
Trzeszczkowskiego świadczy o doskonałej znajomości końskiej anatomii i uczuciu, 
jakim malarz obdarzał te zwierzęta.

Mimo znacznego dorobku artystycznego Antoni Trzeszczkowski nigdy nie 
uczestniczył w wystawach i wernisażach dostępnych w tym czasie jedynie dla 
członków Związku Artystów Plastyków, do którego - jak twierdził - należeć nie 
chciał. Pod koniec lat sześćdziesiątych artysta skarżył się na bóle serca, którego 
stan nie pozwał na zbyt intensywną pracę i wymagał częstych odpoczynków. 
Większość swojego czasu poświęcał jednak nadal na malowanie, ciesząc się z każ
dej ukończonej pracy. Niestety, choroba postępowała nieubłaganie - 29 czerwca 
1977 roku serce artysty przestało bić, a na sztalugach w maleńkim mieszkaniu po
zostało kilka niedokończonych obrazów.
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Szarża szwoleżerów
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Szarża

Pułkownik Józef Bem pod Ostrołęką
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Atak 1. pułku ułanów na rosyjskie armaty, rok 1831
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Ułan - szkic
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Trębacz 6. pułku ułanów Księstwa Warszawskiego.
Obraz dedykowany przez artystę rotmistrzowi Stanisławowi Gepnerowi
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Placówka ułańska
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Galicyjska gwardia szlachecka, rok 1 782

--------t
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Szarża ułanów — szkic
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Głowy końskie
■*>7==S)-------------------------------------------------------------------------
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Parlamentariusze, rok 1831
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Szarża chorągwi hustarshiej
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Żołnierz polski

UBIÓR,

UZBROJENIE
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FIGURALNE PLANSZE BARWNE I CZARNO-BIAŁE NA PODSTAWIE 
MATERIAŁÓW I KONSULTACJI STANISŁAWA GEPNERA WYKONAŁ 

ANTONI TRZESZCZKOWSKI; BARWNE I CZARNO-BIAŁE PLANSZE 
Z DETALAMI UZBROJENIA, UMUNDUROWANIA, OPORZĄDZENIA 

I SCHEMATAMI OZNAK BARWNYCH WYKONAŁ STANISŁAW GEPNER



WSTĘP

Zarówno „Przedmowa” pióra dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, pika mgra 
Kazimierza Koniecznego, jak i „Słów kilka o działalności i pracach Bronisława 
Gembarzewskiego”, podanych w I tomie wydawnictwa przez prof. dra Władysława 
Tomkiewicza, jasno charakteryzują dyspozycję całości dzieła i osobę autora, który 
położył jego zasadnicze zręby. Mój własny, bardzo osobisty i zdecydowanie emo
cjonalny stosunek do przedmiotu wydaje się usprawiedliwiać chęć zabrania głosu 
niewielu słowy, którymi pragnę poprzedzić niniejszy tom.

Bronisławowi Gembarzewskiemu nie danym było dożyć spełnienia jego marzenia, 
któremu dał ostateczny wyraz dopiero w ostatniej woli - dedykując Wojsku Polskiemu 
dzieło koronujące wysiłki jego całego bez mała, ogromnie czynnego i nadzwyczaj 
pracowitego żywota. Kilkunastu lat zabrakło mu na wypełnienie w całości zakreślo
nego sobie programu doprowadzenia umiłowanej pracy do punktu czasowego, który 
określał mianem „chwili obecnej”. Prawdziwy patos dedykowania Wojsku Polskiemu 
książki zajmującej się jego wyglądem od samych zalążków przez człowieka prawie 
siedemdziesięcioletniego, schorowanego, osłabionego, zwłaszcza po niedawnym 
uwięzieniu na warszawskim Pawiaku i dosłownie stojącego nad grobem, może pojąć 
tylko ten, kto cofnie się do ponurych przeżyć okresu okupacji i uświadomi sobie 
dokładnie atmosferę roku śmierci Gembarzewskiego - 1941.

Potrzeba było wówczas niebywałej siły wiary i ufności, aby bliskie ponownie 
ujrzenie żołnierza Wojsk Polskich na jego własnej ziemi uznać za rzecz możliwą. 
A jednak - na przekór otaczającym go okolicznościom i bez względu na własne, bardzo 
ciężkie doświadczenie - wiarę taką Bronisław Gembarzewski głęboko żywił, czego 
niezbity dowód stanowi choćby i to, że bez mała do samego końca życia w miarę 
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możliwości nie omieszkał zrobić wszystkiego, co dzieło jego mogłoby wzbogacić, 
uczynić bardziej pełnym i doskonałym przy całkowitej zresztą świadomości pozo
stałego jeszcze do zrobienia ogromu.

Z prawdziwym, szczerym entuzjazmem przyjąłem wiadomość o zamierzeniu 
odtworzenia w niemający bodaj precedensu w polskiej praktyce edytorskiej sposób, 
pozornie bezpowrotnie przepadłej pracy autora, tym więcej, że sam - niegdyś 
zapalony młodzieńczy czytelnik jego pierwszych dwóch monumentalnych tomów 

„Wojska Polskiego” - przez szereg lat jako bliski współpracownik byłem świadkiem 
jej mozolnego powstawania.

Powodem do tym większej dumy i satysfakcji była propozycja Dyrekcji Muzeum 
Wojska Polskiego podjęcia pracy nad tomem w sposób naturalny, zgodny z intencjami 
zmarłego autora, stanowiącym uzupełnienie i kontynuację dzieła człowieka, którego 
metodę pracy i niespotykaną dziś wielostronną wnikliwość nauczyłem się głęboko 
rozumieć i należycie cenić. Powierzenie mi opracowania tej części dziejów ubioru, 
oporządzenia i uzbrojenia wojska, którym Bronisław Gembarzewski - pochłonięty 
udoskonalaniem opracowania ulubionych od młodości okresów Księstwa Warszaw
skiego i Królestwa Kongresowego - zdołał poświęcić jedynie uwagę i zainteresowanie 
niezbędne ze względów porównawczych lub ciągłości tradycji historycznej, uwa
żałem za zadanie poniekąd pionierskie, aczkolwiek formę przesądzała konieczność 
nawiązania do struktury i form tomów poprzedzających.

Okres od upadku powstania listopadowego do klęski wrześniowej 1939 roku, 
a więc ponad wiek, wypełniało wiele i bardzo przy tym różnorodnych usiłowań 
tworzenia polskich formacji wojskowych, bez względu na miejsce i czas powstawa
nia zawsze mających za cel służenia zbrojnie interesowi kraju ojczystego albo nawet 
tylko demonstrację niedogodzenia się z jego politycznym, państwowym niebytem. 
Ich działania, okres istnienia i osiągnięte w walce wyniki różniły się między sobą 
ogromnie: dość przypomnieć dla przykładu poczynania wątłych grup partyzanckich 
wyprawy Zalewskiego w 1833 roku, porównane z szeroką i trwającą ponad półtora 
roku walką powstańczą na rozległych obszarach w trzydzieści lat później. Inne cele 
i założenia organizacyjne leżały u podstaw Milicji Wolnego Miasta Krakowa aniżeli 
Gwardii Narodowej Lwowskiej z 1848 roku. Wspólne jednak mimo różnicy czasu 
i terenu działania były cele formacji polskich uczestniczących w walkach 1848-1849 
na Węgrzech, Legionu Polskiego we Włoszech czy formacji biorących udział w wojnie 
krymskiej po stronie turecko-angielsko-francuskiej koalicji.
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Podobnie, bez potrzeby czynienia wnikliwych studiów, choćby poprzez dość 
powierzchowną konfrontację, da się w zewnętrznych cechach sylwetek członków 
nawet improwizowanych polskich sił zbrojnych, aż po 70. lata XIX wieku, dopatrzyć 
oczywistej wspólnoty form, ciągłości tradycji utrzymującej się niekiedy samorzutnie, 
czasem akcentowanej świadomie. W miarę konkretnych aktualnych możliwości, 
które zazwyczaj nie bywały wielkie, zarówno dowództwa, jak i ogół podległych 
im sił zbrojnych dążyły do manifestowania krojem ubioru, barwą, a nawet drob
nymi detalami swej narodowej, polskiej istoty, zwłaszcza gdy formowały się one 
na obczyźnie. Stąd tak chętne stosowanie koloru granatowego, w sposób oczywisty 
nawiązującego do tradycji mundurowych wojsk zarówno Księstwa Warszawskiego, 
jak i Królestwa Polskiego, widoczne i w Milicji Wolnego Miasta Krakowa, i oddziałach 
Gwardii Narodowej wschodniej Małopolski czy później - w 1863 roku. Tym samym 
da się wytłumaczyć używanie czerwieni, której - jeśli tak rzec można - odmianą 
wzorcową był karmazyn, a następnie amarant. Wreszcie - całe, znaczne i bardzo 
charakterystyczne fragmenty ubioru, jak np. nakrycie głowy o tradycyjnie polskiej 
postaci rogatywki, oscylującej między kaszkietami naśladującymi czapki piechoty 
Księstwa, szczególnie miłej jeździe polskiej czapki ułańskiej i krakuski - tej praw
dziwie frygijskiej czapki demokratycznie usposobionych Polaków. Nic innego jak 
tylko tęsknota do dawnych form polskiego ubioru wojskowego wprowadziła nawet 
tak jak w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku do szeregów kawalerii Legionów 
czapkę ułańską, bardzo już co prawda daleko spokrewnioną z pierwowzorem, 
i barwne wyłogi na kurtkach.

Ostatnie, aczkolwiek bynajmniej nie najbłahsze, odrębne zagadnienie przedsta
wiały detale jeszcze drobniejszej skali - proporce lanc w I Korpusie Wschodnim, 
a potem w całej kawalerii, tworzonej w latach 1918-1920, bądź o tradycyjnym 
układzie barw narodowych, bądź nawiązujące do numeracji pułków z 1831 roku, 
niezliczone wersje orłów o większych lub mniejszych zmianach formatu, kompo
zycji, wyrazu, aż do współczesnego włącznie, nawiązujących do wzoru Królestwa 
Kongresowego, który przeżył swój krótki renesans przez tłoczenie z oryginalnych 
sztanc w 1914 roku w Krakowie. W formacjach kozaków otomańskich w odległej 
Turcji używano dystynkcji stopni po ćwierćwieczu żywo naśladujących pierwo
wzory z epoki Królestwa.

Postępująca gwałtownie od schyłku XIX wieku demokratyzacja wojsk forma
cjom polskim przyniosła jeszcze jedną szczególną formę nakrycia głowy, której 
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obywatelstwo trwało kilkanaście lat. Była nią maciejówka, zapożyczona z polskiego 
ubioru chłopów, którą nosiły oddziały I Brygady Legionów, a nieco później, trochę 
zmodyfikowaną - jednostki Polskiej Siły Zbrojnej i w jeszcze odmiennym kroju 
i barwie wojska I Korpusu Wschodniego.

Odmiennymi drogami przebiegały zagadnienia zarówno oporządzenia, jak 
i uzbrojenia. Zrozumiałe jest, że obie te części zasadniczego wyposażenia żołnie
rza, również istotnie charakteryzujące jego sylwetkę, jako bardziej funkcjonalne 
kształtowały się w zależności przede wszystkim od przemian taktycznych i postępu 
technicznego. Jako decydujące w broni - podstawowym narzędziu walki, utrzymy
wało się zawsze kryterium jej maksymalnej nowoczesności, bez względu na czas 
i miejsce używania. Formacje polskie tej części XIX wieku, którą obejmuje niniejsze 
opracowanie - z wyjątkiem kampanii armii powstańczych 1848 i 1863 roku - aż 
po okres I wojny światowej, wolno tu chyba postawić takie uogólnienie, stanowiły 
na innych teatrach wojny pomocnicze siły zbrojne, z reguły pod względem uzbrojenia 
zależne od takich czy innych ośrodków dyspozycyjnych, w których bardzo różne 
względy decydowały o jakości użyczanej broni. Za zasadę jednak przyjąć można, 
że broń palna w rękach Polaków zazwyczaj bywała mniej lub więcej przestarzała 
w stosunku np. do uzbrojenia przeciwników lub nawet armii regularnych, którym 
formacje polskie towarzyszyły. Klasyczny przykład pod tym względem stanowi 
karabin systemu Wendla, którym początkowo uzbrojono Legiony, w zestawieniu 
z przyjętym w armii austriackiej modelem Mannlicher.

Zarówno lance, jak i szable - podstawowe uzbrojenie kawalerii - aż do 
1939 roku cechuje ogromna różnorodność wzorów i dopiero w okresie między
wojennym, w 1922 roku zaopatrzono wojsko w nowy, ujednolicony, całkowicie 
polski wzór szabel. Wzór ten oraz ulepszony w 1935 roku nawiązywały do proto
typów XVIII-wiecznych.

Oporządzenie, na ogół, było wykładnikiem jednego z trzech - poza funkcją 
- czynników: panującej powszechnie mody, warunków gospodarczych i technicz
nych lub wreszcie, po prostu, możliwości zaopatrzenia, szczególnie w formacjach 
powstańczych. W tym zakresie trudno raczej mówić o istnieniu jakichś specyficz
nie polskich form w jakiejkolwiek skali, choćby dlatego, że najpowszechniej były 
w użyciu przedmioty obcego pochodzenia.

Przy ogromnym rozproszeniu materiałów źródłowych, a zwłaszcza po niepowe
towanych stratach, jakie pociągnęła za sobą ostatnia wojna, wydawało się dobrze
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pojętym obowiązkiem poczynić wszelkie możliwe kroki dla zebrania materiału 
z oryginalnych źródeł w celu stworzenia przybliżonego, ale jednak jakoś scalonego 
i dostatecznie wiarygodnego, orientacyjnego obrazu.

W gruncie rzeczy dla uzyskania pełni wiadomości i maksimum przedstawień 
ilustracyjnych, opartych na zebranym materiale źródłowym, każda z formacji omó
wionych w niniejszym tomie w porządku chronologicznym z towarzyszeniem pro
porcjonalnie właściwego dla niej materiału ilustracyjnego, wymagałaby, a w każdym 
razie zasługuje na szerokie opracowanie monograficzne.

Aczkolwiek pozornie danych źródłowych do dziejów formacji wojskowych 
z czasów stosunkowo bliskich współczesnemu pokoleniu wystarcza w zasobach 
choćby samego, bardzo bogatego archiwum Muzeum Wojska Polskiego, centralnej 
instytucji naukowej w tym zakresie, w toku pracy miałem możność przekonać się 
wielokrotnie, jak ważny jest pośpiech, niekiedy przybierający postać prawdziwego 
wyścigu z czasem. Mam tu na myśli bardzo istotny czynnik informacji „ex autopsja” 
i pamięci ludzkiej, posiłkującej wszelkie przekazy pisane i ikonograficzne. Osobliwej 
wagi nabierają one w odniesieniu do nader drobnych niekiedy szczegółów, które 
jako uważane niegdyś za niezbyt ważne lub całkiem nieważne, a nawet nazbyt oczy
wiste zostały pominięte w źródłach, wymykają się, np. dzięki bardzo drobnej skali 
nawet z tak wiarygodnych na ogół dokumentów jak fotografia, a do ich odtworzenia 
pozostaje jako jedyne źródło zawodna i niedoskonała pamięć. Tymczasem one to 
właśnie, szczególnie przy całkowitej świadomości ich genezy, tradycji i pełnionej 
funkcji okazują się bardzo istotne dla charakterystyki całości sylwety żołnierskiej.

Korzystam z tego miejsca, aby zwrócić się ze słowami serdecznej podzięki 
do Dyrekcji Muzeum Wojska Polskiego za okazywaną mi w toku całej pracy życz
liwość i względy w udostępnieniu potrzebnych materiałów i wszystkich, którzy 
przyczynili się do ułatwienia realizacji tej pracy.

Stanisław Gepner
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SPIS PLANSZ ILUSTRACYJNYCH

CZĘŚĆ I

Uwaga:
oznaczenie

„C” - czarno-biała, 
„B” - barwna, 
„F” - figuralna, 
„S” - schematyczna.

Autorzy:
SG - Stanisław Gepner,
AT - Antoni Trzeszczkowski.

Nr tablicy_________________ Temat________________ Oznaczenie___________ Autor

1. Oddziały partyzanckie 1833 CF AT

2. Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1836 BF AT

3. Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1836 BF AT

4. Rewolucja krakowska 1846 roku CF AT

5. Gwardia Narodowa Krakowska 1848 roku CF AT

6. Gwardia Narodowa Lwowska 1848 roku BF AT

7. Gwardia Narodowa Lwowska 1848 roku BF AT

8. Gwardia Narodowa w Galicji 1848 roku CF AT
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

9. Porastanie wielkopolskie 1848 roku BF AT

10. Powstanie wielkopolskie 1848 roku CF AT

11. Polacy w rewolucji wiedeńskiej 1848 roku CF AT

12. Legion Mickiewicza w Toskanii 1848-1849 BF AT

13. Legion Mickiewicza w Toskanii 1848-1849 BF AT

14. Polacy w rewolucji węgierskiej 1848-1849 CF AT

15. Polacy w rewolucji węgierskiej 1848-1849 BF AT

16. Polacy w rewolucji węgierskiej 1848-1849 CF AT

17. Kozacy otomańscy 1853 roku BF AT

18. Kozacy otomańscy 1855 roku BF AT

19. Kozacy otomańscy po 1850 roku CF AT

20. Formacje polskie na Wschodzie 1853-1858 BF AT

21. Polska Szkoła Wojskowa w Cuneo 1861-1862 CF AT

22. Dowódcy powstania 1863-1864 CF AT

23. Dowódcy powstania 1863-1864 CF AT

24. Dowódcy powstania 1863-1864 CF AT
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

25. Dowódcy powstania 1863-1864 CF AT

26. Dowódcy powstania 1863-1864, cudzoziemcy CF AT

27. Powstanie styczniowe 1863-1864 BF AT

28. Powstanie styczniowe 1863-1864 CF AT

29. Powstanie styczniowe 1863-1864 CF AT

30. Powstanie styczniowe 1863-1864 CF AT

31. Powstanie styczniowe 1863-1864 CF AT

32. Powstanie styczniowe 1863-1864 CF AT

33. Powstanie styczniowe 1863-1864 BF AT

34. Powstanie styczniowe 1863-1864 BF AT

34a. Polacy w Komunie Paryskiej 1871 roku BF AT

34b. Rewolucja 1905 roku, typy uczestników walk CF AT
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ODDZIAŁY PARTYZANCKIE 1833 ROKU

Idea Joachima Lelewela z czasu wojny lat 1830-1831 roku nadania powstaniu woj
skowemu rewolucyjnego, ludowego charakteru w zniekształconej i wątłej postaci 
doczekała się urzeczywistnienia w działaniu demokratycznego odłamu emigracji 
polskiej we Francji, które doprowadziło do zorganizowania próby ponownego 
wzniecenia wojny partyzanckiej wiosną 1833 roku, tym razem zamierzonej jako ruch 
ogólnopolski, wymierzony przeciw wszystkim trzem zaborcom.

Oparcie się na wątpliwych sukcesach o doświadczeniach pułkownika Józefa 
Zalewskiego z okresu walk podjazdowych w 1831 roku na obszarze województw 
augustowskiego i płockiego dało Lelewelowi podstawę do decyzji powierzenia mu 
organizacji działań partyzanckich, które, wbrew intencjom Lelewela, Zalewski ogra
niczył do obszaru zajętego całkowicie przez wojska carskie Królestwa.

Ochotników werbowano przez emisariuszy przede wszystkim we Francji wśród 
emigrantów, byłych uczestników powstania, kierując ich do ośrodków zbornych, 
znajdujących się na obszarze ówczesnej Galicji i Prus.

Brak orientacji w stosunkach panujących na ziemiach pod zaborem austriackim 
i pruskim, a jeszcze bardziej na obszarze pokonanego i steroryzowanego Królestwa 
spowodował, że podjęte przygotowania organizacyjne i działania, miały cechy im
prowizacji ze zgubnymi dla ich uczestników wynikami.

Liczebność oddziałów partyzanckich, którym wiosną 1833 roku udało się prze
kroczyć granice Królestwa wahała się na ogół od kilki do niespełna 30 ludzi1.

Z uwagi na konspiracyjny charakter podróży emisariuszy w pobliżu granic Króle
stwa o ich uzbrojenie i wyposażenie można było zabiegać dopiero bezpośrednio przed 
przystąpieniem do działań zbrojnych i to już na obszarach, na których znajdowały 
się wyznaczone w toku akcji organizacyjnej punkty wypadowe2, zwłaszcza w Galicji, 
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gdzie organizatorem generalnym sił zbrojnych, troszczącym się o ekwipunek party
zantów został przez Zalewskiego mianowany Wincenty Tyszkiewicz.

Wobec krótkotrwałości i konspiracyjnego charakteru niewielkiej w swej skali 
akcji bojowej zrozumiałe jest ubóstwo ikonograficznych przekazów dokumentalnych 
z tych czasów, a tym samym konieczność polegania głównie na źródłach opisowych. 
Pewną orientację poglądową mogą jednakże dawać prace wykonane ex post jak 
np. portrety poszczególnych postaci3. Niemniej podstawowe znaczenie mają nadal 
opisy świadczące, że mimo szczególnych warunków, w jakich miały toczyć się 
walki, zabiegano o ujednolicenie sylwetek ich uczestników w ubiorze i oporządzeniu, 
a również uzbrojenie było dość typowe4.

Według raportów nadsyłanych przez agentów rosyjskich z Galicji do Królestwa 
ziemianie zajęci ekwipowaniem wyruszających stamtąd oddziałów partyzanckich 
kupowali dla nich po wysokich cenach czarne włościańskie sukmany5.

Ośmioosobowa grupa Zalewskiego, dokonująca pierwszego przekroczenia granicy 
Królestwa, nosiła sukmany o charakterze krakowskim, a uzbrojenie jej składało się 
z dubeltówek i pistoletów6.

Jej dowódcy - Józef Zalewski i Henryk Dmochowski różnili się jednak ubiorem. 
Pierwszy nosił „kurtkę z granatowego sukna, szarym barankiem podszytą, spodnie 
z szarego sukna, u dołu skórą obłożone, płaszcz ciemnogranatowy i czapkę zwężoną 
u góry z czarnym, jedwabnym chwastem”. Drugi — czamarkę granatową, spodnie 
szaraczkowe, płaszcz jasnoszaraczkowy bez rękawów, z długą peleryną i kołnierzem 
podszytym suknem pąsowym, czapkę furażerkę granatową. Uzbrojenie składało się 
z dubeltówki, dwóch pistoletów, pary krucic i dużego składanego noża7.

Oddział pod dowództwem ppor. Szpeka i ppor. Giecołda nosił ubiory włościańskie, 
uzbrojenie stanowiły dubeltówki, fuzje myśliwskie jednorurki, po parze pistoletów 
oraz składane noże sprężynowe.

W oddziale por. Leopolda Białkowskiego w sile około 15 partyzantów ludzie 
ubrani byli w sukmany i czapki krakuski. Do uzbrojenia i oporządzenia wchodziły: 
dubeltówka, po parze pistoletów, siekierka, nóż i torba na żywność. Wrażenie naj
bardziej jednolicie umundurowanego i wyposażonego oddziału sprawia kilkuna
stoosobowa grupa pod dowództwem ppor. Feliksa Łubieńskiego i Jana Siesickiego, 
która wyruszyła 22 kwietnia 1833 roku z Galicji na teren Królestwa. Ze źródeł pa
miętnikarskich8 wynika, że oddział ten był ubrany w sukmany wykonane z grubego, 
czarnego koloru sukna, czerwone czapki z kokardami trójkolorowymi oraz buty 
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myśliwskie z cholewami. Uzbrojenie stanowiły dubeltówki, pistolety, noże i sztylety. 
W oporządzeniu - po dwie torby i toporki za pasem.

Opis wyglądu licznego, obejmującego prawie 40 ludzi oddziału partyzanckiego, 
a działającego w okolicach Rachowa w kwietniu 1833 roku9 mówi: „ubrani jedna
kowo w czarne sukmany i maciejówki, na plecach mieli skórzane tornistry, torby 
na naboje lub dość duże patrontasze, przypięte do lewego boku na sposób szabel 
huzarskich, po dwa pistolety, niektórzy nadto wielkie noże w pochwach i wszyscy 
dubeltówki kapiszonowe”10. Z tych samych, cytowanych wyżej zeznań śledczych 
wynika, że w krótkotrwałej akcji partyzanckiej były w użyciu konie, a nawet usiło
wano tworzyć nieliczne, zwrotne oddziały jazdy11. Dowód na to stanowi pojawienie 
się w pobliżu wsi Grabówka dnia 4 kwietnia 1833 roku oddziału „12 konnych ubra
nych w białe sukmany, czerwone czapki krakuski z białymi kokardami, na dobrych 
koniach w pełnym rynsztunku kawalerii”12.

Typ ogólny sylwetek partyzantów w 1833 roku według przytoczonych danych 
przypominałby zatem w znacznym stopniu sylwetki żołnierzy oddziałów ochotni
czego zaciągu oraz niektórych pułków nowej formacji uczestniczących w wojnie lat 
1830-1831 krakowski charakter sukman czarnych dla żołnierzy pieszych i białych 
dla jezdnych w oddziałach partyzanckich, których głównym terenem organizacyj
nym była Małopolska, uzasadnia ich współczesne ludowe określenie jako „czarnych” 
i „białych” krakusów13, cytowane w literaturze pamiętnikarskiej omawiającej te czasy.

GWARDIA NARODOWA KRAKOWSKA W LATACH 1815-1846 
zwana urzędowo Milicją Wolnego Miasta Krakowa

U podstaw tradycjonalnych Milicji Wolnego Miasta Krakowa leży krótkotrwałe, 
2-letnie istnienie oddziałów Gwardii Narodowej Krakowskiej, zorganizowanej 
w ramach napoleońskiego systemu armii terytorialnych w sierpniu 1811 roku jako 
reprezentacja zbrojna ówczesnego departamentu krakowskiego. Dopiero jednak 
Kongres Wiedeński 1815 roku, postanawiając powołanie do życia Rzeczypospolitej 
Krakowskiej, w artykule 7. traktatu dodatkowo nadał jej „wolność i prawo utrzymy
wania własnej siły zbrojnej”, sankcjonując w ten sposób wieloletnie istnienie drugiej 
- obok wojsk Królestwa Polskiego - reprezentacji wojskowej narodu polskiego. 
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Dokumentem statutowym charakteryzującym organizację tej formacji był opublikowa
ny przez krakowski Senat Rządzący 26 lipca 1816 roku dokument „Urządzenie Milicji 
Pieszej i Konnej, czyli Żandarmerii w Mieście Krakowie i Jego Okręgu”, oznaczający 

liczebność milicji pieszej na 300, w żandarmerii na 40 głów.
W początkowym okresie istnienia Milicji Wolnego Miasta Krakowa charakter jej 

umundurowania zbliżony był mocno do pozostających w świeżej pamięci mundurów 
armii Księstwa Warszawskiego1.

Milicja, podporządkowana zwierzchnictwu Prezesa Senatu Rządzącego, a pozo
stająca pod bezpośrednim dowództwem komendanta, podzielona była na 2 kompa
nie nieosiągające jednak początkowo stanu przepisanego etatem. Umundurowanie 
milicjantów z pierwszego okresu charakteryzuje poniższy opis pierwszej rewii 
z 27 listopada 1817 roku: „Korpus milicji, doprowadzony już (...) do odpowiedniego 
kompletu i ubrany w mundury o barwach Wolnego Miasta wystąpił w paradzie 
(...); na skrzydłach wystąpiły plutony grenadierskie, ubrane w wysokie niedźwiedzie 
bermyce, gdy środek zajęły plutony woltyżerów i fizylierów, różniących się od gre
nadierów kaszkietami rogatymi, z kitami białymi i biało-niebieskimi; na kaszkietach 
błyszczały blachy z herbami W. M. Krakowa i kokardy biało-niebieskie.

Żołnierze uzbrojeni byli w karabiny z bagnetami i patrontasze, a podoficerowie 

nadto jeszcze w pałasze; tornistrów i koziołków milicja na razie nie posiadała (...). 
Miejsca przed plutonami zajęli oficerowie w paradnych mundurach z ryngrafami 
srebrnymi z herbami Wolnego Miasta i w kapeluszach stosowanych z białymi pió
rami i srebrnymi kordonami”2.

Sformowana po odezwie Senatu krakowskiego z 9 kwietnia 1816 roku Żandar

meria, pełniąca służbę konno, nie tworzyła ściśle zorganizowanego oddziału woj
skowego, a poszczególni żandarmi (17) przydzieleni byli do gmin wiejskich, ośmiu 
tylko przebywało stale w samym mieście w dyspozycji władz dla wykonywania 
funkcji głównie kurierskich. Ochotników do tej służby obowiązywało stawiennictwo 
z własnym koniem, a także umundurowanie się na własny koszt.

Dowództwo ogólne nad żandarmerią sprawował pierwszy kapitan milicji. Do 
roku 1833 umundurowanie żandarmów składało się z kurtki granatowej z rabatami 
kroju polskiego, z kołnierzem i wyłogami rękawów koloru niebieskiego. Szlify kurtki 
srebrne z bulionami, na lewym ramieniu białe włóczkowe akselbanty. Spodnie parad
ne szare z dwoma niebieskimi lampasami. Jako nakrycie głowy używano kaszkietu 
rogatego kształtu czapki piechoty Księstwa Warszawskiego z blachą z herbem W. M.
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Krakowa, białymi kordonami i białą włosianą kitą. Kokarda na kaszkiecie niebieska. 
Rękawice białe ze sztylpami. Uzbrojenie stanowiły: pałasz kawaleryjski na białym 
pendencie oraz dwa pistolety w olstrach przy siodle, oporządzenie - ładownica 
z czarnej, lakierowanej skóry na pasie białym z tarczą z herbem W.M. Krakowa 
i łańcuszkami. Ładownice opatrzone były numerem mosiężnym3.

Zorganizowana w czerwcu 1820 roku orkiestra milicji nosiła kurtki munduro
we barwy granatowej, zapinane na jeden rząd guzików, bez rabatów, z kołnierzami 
i rękawami obwiedzionymi srebrnym galonem, na głowach - kapelusze stosowane 
z czerwonymi pomponami na białej kokardzie. Muzykanci uzbrojeni byli w pałasze 
na białych pendentach. Kapelmistrz nosił mundur z granatowymi rabatami i oficer
skimi szlifami, kapelusz obwiedziony srebrnym galonem oraz laskę tambur-maj orską 
ozdobioną sznurem srebrnym przetykanym niebieskim jedwabiem z chwastami4.

Dla uzupełnienia charakterystyki szczegółów mundurowych oddziałów pieszych 
milicji przytaczamy poniżej fragment opisu: „Ubiór przepisano ciemnogranatowy, 
tj. spodnie, kurtkę i furażerkę tego samego koloru. Dla domowego użytku dodano 
białe spencery (...). Na pamiątkę wojsk Księstwa Warszawskiego 68 ludzi z obydwóch 
kompanii stanowiło oddział grenadierski, przybrany w niedźwiedzie czapki francuskie”5.

Momentem przełomowym w istnieniu milicji krakowskiej był wybuch powstania 
listopadowego w Królestwie, po którym Senat Rządzący powołał rozporządzeniem 
z 6 grudnia 1830 roku część pospolitego ruszenia, nadając nowej formacji nazwę 
Gwardii Miejskiej Pieszej pod początkowym dowództwem naczelnika Józefa Wo- 
dzickiego, a od lutego 1831 roku - Antoniego Hóltzla. Zarówno naczelnik Gwardii, 
jak i dotychczasowy komendant milicji podporządkowani byli Prezesowi Senatu, 
a następnie, w 1831 roku, Komitetowi Nadzwyczajnemu Bezpieczeństwa Publicz
nego Wolnego Miasta Krakowa. Dane o organizacji, umundurowaniu i uzbrojeniu 
z maja 1831 roku przedstawiają się następująco: „Gwardia, składająca się z czterech 
oddziałów, czyli batalionów, podzielona została (...) na 16 kompanii, z których każda 
liczyła 10 dziesiątek (...). Gwardziści byli uzbrojeni według możności w karabiny, 
fuzje, piki, pałasze, a nawet tylko w kije. Dopiero za staraniem Hóltzla otrzymała 
gwardia 150 starych karabinów milicyjnych (...). Mundurem Gwardii Miejskiej był 
ubiór granatowy z kołnierzem amarantowym, lecz6 przywdzianie tegoż zależało od 
możności i woli obywateli. Kokardę jednak niebieską z numerem batalionu musiał 
nosić każdy gwardzista. Naczelnik Gwardii odznaczał się szarfą białą, przez ramię 
noszoną, ze złotą, bulionową frędzlą. Szefowie oddziałowi i szef sztabu nosili szarfy 
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niebieskie, ze złotą, gładką frędzlą, a adiutanci naczelnika szarfy amarantoiue ze 
srebrną frędzlą. Oficerom kompanii i adiutantom batalionowym służyła za odznakę 
szarfa niebieska, w kształcie przepaski wokoło siebie noszona, z białymi, jedwabnymi 
frędzlami; dziesiętnicy zaś różnili się od gwardzistów szarfą białą z frędzlą jedwabną, 
niebieską, noszoną na lewym ramieniu”7.

Gwardia Miejska w tej swojej postaci obywatelskiej służby porządkowej uległa 
rozwiązaniu 18 kwietnia 1832 roku.

Odrodzenie i reorganizacja Milicji Wolnego Miasta Krakowa nastąpiły po upad
ku powstania listopadowego m.in. za sprawą byłych wojskowych armii Królestwa 
Polskiego, którzy jako emigranci szukali możności zapewnienia sobie bytu przez 
służbę w jej szeregach.

W wyniku reorganizacji wewnętrznej kompanie milicyjne uległy ścisłemu po
działowi na 4 plutony, z których pierwszy był grenadierski, drugi - woltyżerski, trzeci 
i czwarty - fizylierskie. Z armii Królestwa Polskiego zapożyczono fajfrów, tj. muzy
kantów kompanijnych. Utworzony został oddział saperów w umundurowaniu wzoro
wanym ciągle jeszcze na mundurach typu francuskiego przyjętych w armii Księstwa 
Warszawskiego. Oddział ten, do którego według panujących w armii francuskiej 
zwyczajów dobierano ludzi wysokiego wzrostu, noszących pełne, długie brody, 
ubrany był w kurtki czerwone, nosił bermyce typu francuskiego, białe skórzane 
fartuchy i czarne rękawice. Uzbrojenie stanowiły topory8.

W tym samym czasie uległy modyfikacji mundury plutonów drugich, trzecich 
i czwartych, których nowe umundurowanie nabrało cech zbliżonych do mundurów 
wojsk Królestwa Polskiego. Ciemnogranatowe kurtki otrzymały białe rabaty. Na ka
peluszach stosowanych oficerów dawne, białe pióropusze zastąpiono białymi piórami 
o końcach barwionych niebiesko. Grenadierom na miejsce dawnych naramienników 
dano szlify czerwone z bulionami, na bermyce - granaty mosiężne oraz białe kordo
ny. W pozostałych plutonach wprowadzono kaszkiety typu używanego w piechocie 
Królestwa z kulistymi pomponami w plutonach woltyżerskich - w górnej połowie 
żółtymi, w dolnej niebieskimi, wspartymi kokardą białą. Granatowe naramienniki 
kurtek mundurowych zastąpiono szlifami zielonymi.

Oporządzenie milicjantów pieszych uzupełniono tornistrami i menażkami. 
W kurtkach doboszy i fajfrów rabaty otrzymały obszycie galonami srebrnymi, na ra
mionach „gniazda” muzykanckie zielone. Na kaszkietach muzykantów pompony 
otrzymały również kolor zielony.
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Również w 1833 roku uległa reorganizacji żandarmeria, której pluton dzielił się 
na brygady po 4-5 osób. Ponieważ w tym czasie stracił aktualność warunek posia
dania konia stawiany ochotnikom do służby żandarmeryjnej, „Wydział Spraw We
wnętrznych zakupił (...) w drodze publicznej licytacji 33 konie maści gniadej, miary 
14 do 15 stóp, do wieku lat 5 do 6”9.

Umundurowanie żandarmerii zostało zmodyfikowane, dzięki czemu sylwetka 
żandarmów krakowskich, stanowiących wyborowy oddział korpusu milicyjne
go, w znacznej mierze miała charakter zbliżony do strzelców konnych Królestwa 
Polskiego z epoki przedpowstaniowej. Żandarmi otrzymali kurtki granatowe, zapi

nane na jeden rząd guzików srebrnych, z wyłogami rękawów i łapkami kołnierzy 
koloru niebieskiego. Szlify naramienne metalowe srebrne. Rajtuzy żandarmów były 
granatowe z dwoma niebieskimi lampasami. Jako nakrycie głowy wprowadzono 
kaszkiety okrągłe z kulistymi pomponami w górnej części białymi, w dolnej - nie
bieskimi, wspartymi na białej kokardzie10.

Również od 1832 roku uległy pewnym zmianom mundury orkiestry milicyjnej, 
która otrzymała nowe kapelusze stosowane z czerwonymi pomponami oraz grana
towe mundury z pąsowymi rabatami i obszytych srebrnymi galonami. Szlify nara
mienne mosiężne na podszewce czerwonej. Kres istnieniu Milicji Wolnego Miasta 
Krakowa w formie ostatniego, szczątkowego przedstawicielstwa polskich sił zbrojnych 
położyła okupacja austriacka miasta, która zaczęła się z dniem 17 lutego 1836 roku. 
Po całkowitym rozbrojeniu i aresztowaniu korpusu milicyjnego dla przeprowadze
nia śledztwa w sprawie pochodzenia jego członków w czynnej służbie policyjnej 
na terenie Krakowa pozostało zaledwie 67 milicjantów podporządkowanych au
striackiemu komendantowi.

Następnym etapem istnienia milicji w warunkach zaboru austriackie
go był werbunek w kwietniu i maju 1836 roku ochotników pochodzących wy
łącznie z terytorium Wolnego Miasta dla stworzenia korpusu w sile 450 ludzi 
i 40 koni. Ingerencja konferencji rezydentów trzech rządów sprawujących protektorat 
nad Wolnym Miastem Krakowem spowodowały zasilenie szeregów milicji w prze
wadze żołnierzy w armii austriackiej, skutkiem czego aż do 20 lutego 1841 roku, 
tj. przez cały czas okupacji austriackiej, milicja krakowska tylko pozornie miała 
cechy formacji niezależnej.

Jakkolwiek milicja po 1836 roku utrzymała barwy i godło Wolnego Miasta 
Krakowa, w umundurowaniu wprowadzono istotne zmiany. Kurtki mundurowe 
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kroju polskiego zastąpiono długimi niemieckimi frakami zapinanymi na jeden rząd 
srebrnych guzików. Jako nakrycie głowy dla oficerów liniowych i żołnierzy wprowa
dzono niskie kaszkiety bez girland z krótkim kutasem i pomponem biało-niebieskim.

Kapelusze stosowane z pióropuszami utrzymano tylko dla komendanta i audytora. 
Żołnierzy pozbawiono tornistrów11.

Nowe karabiny dla milicji sprowadzono częściowo z arsenału pruskiego w Berlinie, 
częściowo zakupiły je władze z fabryk pruskich. Mimo ostatecznego rozwiązania 
korpusu milicji 1 lutego 1847 roku po włączeniu Wolnego Miasta Krakowa do pro
wincji pod panowaniem austriackim jako ostatni jej ślad do 3 grudnia 1850 roku 
utrzymał się oddział żandarmerii konnej i pieszej w ogólnej sile 70 ludzi noszących 
niezmienione mundury kroju polskiego.

REWOLUCJA 1846 ROKU I ROK 1848 W KRAKOWIE

Na tle narastającego wrzenia mas ludowych i wystąpień antyfeudalnych proleta
riatu w Prusach, Czechach, na Węgrzech oraz w Rumunii i na Ukrainie Naddnie
przańskiej coraz ostrzej zarysowujące się w latach 1844-1845 napięcie rewolucyjne 
na ziemiach polskich musiało nieuchronnie doprowadzić do wybuchu. Polskie koła 
spiskowe, projektujące powstanie ludowe o zasięgu obejmującym wszystkie trzy 
zabory, oddziaływały szeroko poprzez agitatorów, z którymi łączność utrzymywał 
Edward Dembowski, będący faktycznie przywódcą ruchu. Nierealnie pomyślany 
plan operacyjny, którego głównym autorem był działający w Poznaniu emisariusz 
emigracyjny Ludwik Mierosławski, przewidywał zjednoczenie oddziałów powstań
czych z Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Galicji i uderzenie na Królestwo, 
a także rozprzestrzenienie ruchu zbrojnego na Litwę i Ruś. Aresztowania w Galicji 
i Poznańskiem, których ofiarą padł również Mierosławski, doprowadziły do rozbi
cia ośrodka sztabowego i fragmentarycznego wykonania powziętych planów tylko 
na ziemiach zaboru austriackiego i Rzeczypospolitej Krakowskiej1.

Krótkotrwały i raczej spontaniczny ruch zbrojny utrwalony został w minimalnej 
ilości przekazów ikonograficznych i skromnym ilościowo i objętościowo materiale 
opisowym, pozwalającym jednak na pewną orientację w ugrupowaniach powstań
czych, a także środkach wyposażenia i uzbrojenia, jakimi one rozporządzały2.
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Z epizodycznych utarczek i potyczek uj drugiej dekadzie lutego 1846 roku 
na obszarze Galicji wschodniej źródła historyczne notują walkę oddziału Teofila 
Wiśniowskiego, Henryka Szmidtta i Apolinarego Stokowskiego z huzarami austriac
kimi pod Narajowem w obwodzie brzeżańskim oraz w Horożowie koło Dorohowyża. 
O doraźnym uzbrojeniu tych oddziałów brakuje danych, ich ubiór nie różnił się 
zapewne od powszechnych w tym czasie i na tym terenie ubiorów cywilnych. Sto
sunkowo najlepiej orientującymi o sylwetkach powstańców 1846 roku materiałami 
są opisy powstania w Chochołowie3, a także wypadków na terenie samego Krakowa4.

Uzbrojenie powstańców chochołowskich tak charakteryzuje ich przywódca 
Andruszkiewicz: „z dziesięciu pikami, które od dawna były w kościele, poszli więc 
do pomieszkania strzelców granicznych /Finanzwache/, w liczbie ośmiu (...) chłopi 
wpadają i na skinienie Andruszkiewicza i ks. Kmietowicza zabierają karabiny, nie 
uczyniwszy większej krzywdy5 (...) zdejmują z kołków karabiny i zabierają pałasze. 
(...) organista zabrał strzelby i formę do lania kul6 (...) poświęcił /ks. Kmietowicz/ broń 
odebraną. (...) nareszcie zalecał, aby każdy miał ze dwa moskale (placki owsiane) 
w torbie, kierpce nowe, na przypadek zdarcia onychże łaty i dratwy, dobre cuchy 
(gunie) i serdak (na kształt kamizelki z baraniej skóry) pod cuchą, bo się w dalsza 
drogę trza będzie wybrać. (...) po skończonym nabożeństwie zaczęli chłopi w Chocho
łowie kosy klepać, a kowal piętki u tychże prostować7. (...) Dowodzi Andruszkiewicz, 
z dwururką na plecach, a pałaszem w ręku”8.

Wkroczenie wojsk austriackich pod dowództwem gen. Collina do Krakowa 13 lutego 
1846 roku zastało w mieście zorganizowany komitet powstańczy z Janem Tyssow- 
skim i Ludwikiem Gorzkowskim na czele. Cofnięcie oddziałów Collina 21 lutego 
do Podgórza umożliwiło powstańcom, których przywódca Tyssowski ogłosił się 
dyktatorem, opanowanie sytuacji w mieście i próbą zorganizowania siły zbrojnej, 
którą od pierwszych chwil istnienia miały wzmocnić oddziały krakusów nadciąga
jące do miasta z Galicji i Królestwa pod dowództwem Mazarakiego', Starzewskie- 
go, Zygmunta Jordana i Erazma Skarżyńskiego. Powstańcze siły krakowskie były 
na tyle znaczne, że możliwe było wyprawienie około 500 ludzi pod dowództwem 
Suchorzewskiego dla zajęcia Wieliczki, przy czym do oddziału tego przyłączyli się 
dalsi ochotnicy uzbrojeni w kosy w marszu na Gdów.

Improwizowane dowództwo powstańczych sił zbrojnych w Krakowie prawie 
bezpośrednio przed upadkiem całego ruchu10 w Dzienniku Rządowym Rzeczpospolitej 
Polskiej nr 9 z 2 marca 1846 roku pozostawiło ślad swych wysiłków organizacyjnych, 
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mających na celu nadanie jednolitego charakteru oddziałom poiustańczym. Wśród 
zarządzeń ótuczesnego Rządu Narodowego znalazły się m.in. „p.4. Zatwierdzona 
jest na teraz przez Wodza Naczelnego denominacja stopni sztabu i oficerskich, jak 
następuje: szef batalionu, adiutant batalionu, komendant batalionu, namiestnik, lekarz. 
p.5. Umundurowanie zatwierdzone jest jak następuje: dla podoficerów i żołnierzy 
wołoszki z szaraczkowego sukna z kołnierzem karmazynowym i pantaliony z takiegoż 
sukna. Konfederatka pąsowa”.

Uzupełnienie tych danych stanowi poniższy fragment opisowy: „piechoty, dla 
której przepisano za ubiór (...), a za broń kosę lub strzelbę. Zarządzano batalionami, 
tworzyć się mającymi z kompanii po 100 ludzi (...). Podoficerowie byli uzbrojeni 
w myśliwskie strzelby (...). Oddziały strzeleckie formowały się w biskupim pałacu 
z tej młodzieży różnego stanu, która sama w broń palną zaopatrzyć się mogła (...). 
Jazda przypominająca ubraniem i uzbrojeniem Krakusów z 1831 roku”11.

Temu samemu źródłu zawdzięczamy opis postaci Edwarda Dembowskiego 
- emisariusza Towarzystwa Demokratycznego, który będąc jednym z naj czynniej szych 
organizatorów i faktycznym przywódcą powstania krakowskiego, stanął 28 lutego 
1846 roku na czele procesji pragnącej powstrzymać natarcie na Kraków wzburzonego 
przez Austriaków ludu: „w procesji miało wziąć udział (...) duchowieństwo świec
kie i zakonne pod osłoną uzbrojonego oddziału powstańców. Dembowski ubrany 
w sukmanę chłopską, w krakuskę na głowie, przy pałaszu i z pistoletami za pasem, 
wziął w rękę wysoki krzyż i stanął na czele procesji”12.

Wypadki Wiosny Ludów 1848 roku doprowadziły do zawiązania się w Krakowie 
Komitetu Narodowego, który działając od 14 kwietnia, poczynił wytężone starania 
o zorganizowanie gwardii narodowej. Dowództwo nad jej oddziałami objął począt
kowo Piotr Moszyński, po nim Adam Potocki.

Bardzo wiarygodnych materiałów dokumentarnych przedstawiających po
stacie gwardzistów krakowskich tego czasu dostarczają niedawno pozyskane 
do zbiorów archiwalnych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie rysunki sepio we 
malarza-dyletanta Maksymiliana Oborskiego13. Ubiory sylwet, zanotowanych przez 
artystę starannie i ze znajomością rzeczy, noszą cechy ubioru całkowicie cywilnego, 
w którym jedynymi narodowego i na wpół wojskowego charakteru elementami są 
czapki - rogatywki i okrągłe, opatrzone kokardami.

Uzbrojenie gwardzistów, podobnie jak roku 1846, nosiło cechy zupełnej przypad
kowości jako zależne od indywidualnych możliwości ochotników. Ze źródeł pisanych 
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wiadomo bowiem, że dowódca austriackiej załogi Krakowa, gen. Castiglione, mimo 
legalności Komitetu Narodowego, odmówił wydania broni wojskowej dla gwardii.

GWARDIA NARODOWA LWOWSKA 1848 ROKU

Jednym z głównych punktów petycji formułującej żądania ludności polskiej w Galicji, 
przedstawionej 19 marca 1848 roku namiestnikowi cesarskiemu we Lwowie, było 
żądanie powołania wojska narodowego, które zostało natychmiast akceptowane, co 
umożliwiło tworzenie gwardii narodowej. Podobnie jak w Poznańskiem i w Galicji 
kierowano się nadzieją, że wojsko to odegra rolę w oczekiwanej powszechnie wojnie 
Europy Zachodniej z Rosją.

Stosunkowo długie, kilkumiesięczne istnienie formacji gwardii narodowej w Galicji, 
a przede wszystkim we Lwowie, sprzyjało staraniom o nadanie jej oddziałom wielu 
cech regularnego, jednolicie umundurowanego i stosunkowo dobrze uzbrojonego 
wojska. Szczególnie w oddziałach gwardii pieszej i konnej lwowskiej widoczne są 
cechy jednolitości umundurowania, którego zasadnicze elementy stanowią długie, 
surdutowe w kroju kurtki mundurowe1 oraz czapki rogate polskie w charakterze i syl
wecie mocno zbliżone do używanych w pułkach ułańskich wojsk Królestwa Polskie
go oraz powszechnych w pułkach ułanów wojsk europejskich połowy XIX wieku2.

Również oporządzenie, zwłaszcza oddziałów pieszych, nosi cechy jednolitości, 
szczególnie przez krzyżujące się na piersiach pasy z czarnej lakierowanej skóry, z któ
rych jeden jest pasem ładownicy, drugi - bandolierem do krótkiego tasaka piechoty.

Wiarygodne spośród nielicznych przekazów dokumentalnych źródła ikonograficz
ne dobrze i dokładnie charakteryzujące sylwetki gwardzistów lwowskich stanowiły 
litografie w zbiorach Lubomirskich we Lwowie3.

Mundury gwardzistów lwowskich były barwy granatowej z wypustkami kar
mazynowymi w oddziałach pieszych oraz kołnierzem i wypustkami białymi - w od
działach konnych. Czapki gwardzistów lwowskich miały otok ze skóry lakierowanej 
na czarno, powyżej taśmą białą, kwatery kolorowe, wierzchy o krawędziach kwadratu 
8 cali (równej wysokości ogólnej czapki) karmazynowe w oddziałach pieszych, białe 
- w konnych. Daszki czarne skórzane, okute białą blachą, podpinki metalowe białe 
„w karpią łuskę”. Orły typu Królestwa Polskiego z metalu białego, lecz o nieco innym 
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rysunku skrzydeł, szerzej rozpostartych i linią dolną tiuorzących regularny półokrąg. 
Na styku lewej przedniej kwatery i wierzchu w połowie długości krawędzi kokarda 
biała, nad nią kitka biała prosta, wysokości 4 cale. Uzupełnieniem czapek oddziałów 
konnych były zwisające z prawego rogu wierzchu białe ułańskie4.

Obok tych reprezentatywnych dla gwardii lwowskiej oddziałów pozostających 
pod dowództwem generała Józefa Dwernickiego mniej efektownie umundurowanym 
oddziałem była kompania akademicka, w czamarach cywilnych, lecz nosząca gra
natowe, ujednolicone rogatywki z daszkami czarnymi, z otokami biało-czerwonymi 
i białymi wypustkami, a także oddziały formowane w miastach prowincjonalnych 
i pomniejszych miasteczkach Galicji5.

Za charakterystyczne dla oddziałów prowincjonalnych gwardii galicyjskiej można 
przyjąć podstawowe elementy umundurowania oddziałów w Sokalu reprezentowane 
przez czapkę i wołoszkę oficerską6.

Czapka granatowa sukienna, okrągła, w charakterze przypominająca furażerki 
oficerskie wojsk Królestwa Polskiego, opatrzona jest wypustką karmazynową wokół 
wierzchu oraz wokoło górnej krawędzi otoku, daszek czarny skórzany, mały, mocno 
pochyły. Po środku z przodu, poniżej krawędzi wierzchu orzełek bez korony, 
z blachy białej umieszczony na podkładce z karmazynowego sukna; pod orzełkiem 
cyfra „I” z żółtego metalu. Wołoszka sukienna granatowa, kroju surdutowego, zapinana, 
jeden rząd 9 guzików z metalu żółtego, z wysokim kołnierzem, wyłogami rękawów, 
wypustkami z przodu i na klapach kieszeni wzdłuż szwów pół karmazynowymi. 
Klapy kieszeni opatrzone w 3 guziki każda, rękawy nieco powyżej wyłogów, w po
bliżu szwu tylnego - po jednym guziku. Na ramionach poprzeczne szlufki sukienne 
granatowe z wypustkami karmazynowymi do przypięcia epoletów. Spodnie długie, 
granatowe z wypustkami karmazynowymi.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1848 ROKU

Formacja oddziałów wojsk ochotniczych na obszarze Wielkiego Księstwa Poznań
skiego zainicjowana przez Wydział Wojskowy przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, 
powstałym z Komitetu Narodowego, była wyrazem ustępstw na żądania polskich 
kół patriotycznych Wielkopolski1 ze strony zagrożonego przez rewolucję berlińską 
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króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, ale róumież wynikiem oczekiwań pruskich 
kół wojskowych na przewidywaną wojnę z Rosją.

Zabiegi dyplomatyczne o przywrócenie parlamentarnej autonomii Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego z prawem posiadania własnej siły zbrojnej ożywiły na
dzieje Polaków wielkopolskich, spowodowały gromadzenie się znacznych ilości 
ochotników, nie tylko miejscowych, lecz również z ziem Królestwa Polskiego, 
a także napływających z emigracji.

Dowództwo nad osiągającymi w kwietniu 1848 roku 10 000 ludzi zgrupowaniami 
ochotniczymi w obozach we Wrześni, Miłosławiu, Środzie, Książu i Pleszewie spra

wowali dawni oficerowie wojsk Królestwa Polskiego, z przedstawicielami Komitetu 
Narodowego - Ludwikiem Mierosławskim i Feliksem Białoskórskim na czele.

Konwencja z 11 kwietnia 1848 w Jarosławcu między władzami pruskimi, nie
zadowolonymi z takiego obrotu spraw i przedstawicielami Komitetu Narodowego, 
mająca na celu rozproszenie zgrupowań ochotniczych i przewidująca wcielenie 
pozostałych ochotników do pułków śląskich i niemieckich stała się główną i bez
pośrednią przyczyną wystąpień zbrojnych przeciw Niemcom.

Okres liberalnego stanowiska niemieckiego wobec kwestii organizacji polskiego 
wojska narodowego w Wielkim Księstwie Poznańskim umożliwił polskim czynni
kom organizacyjnym dość efektywne działanie mające na celu właściwą organizację, 
uzbrojenie zebranych w obozach oddziałów, dzięki czemu ludowy żołnierz w walce 
wykazał rzeczywiste wartości bojowe.

Stosunkowo liczne źródła piśmiennicze i dokumenty ikonograficzne oraz nie
znaczna ilość zachowanych zabytków rzeczowych2 dość dokładnie charakteryzują 
zarówno organizację, jak i wygląd oddziałów powstańczych, które wsławiły się 
bitwami 28 kwietnia 1848 roku pod Książem, 30 kwietnia pod Mierosławiem, 
2 maja pod Wrześnią czy w utarczkach pod Rogalinem. Ogólną sylwetkę ludowych 
oddziałów dobrze i wiernie charakteryzują dwie powszechnie znane, wykonane 
w epoce wydarzeń litografie3.

Z materiałów ikonograficznych wynika, że w oddziałach powstańczych przeważał 
ubiór ludowy, a w uzbrojeniu kosy. Niemniej jednak już w zalążkach organizacyjnych 
i podczas walk istniały oddziały o zdecydowanym charakterze: strzelcy, kosynierzy, ułani.

Współczesny pamiętnikarz4 wspomina m.in.: „W pochodzie żwawym5 wojsko to 
przedstawiało obraz malowniczy i rozrzewniający. Jazda i strzelcy byli już po większej 
części umundurowani: na czele kosynierów w zwykłych ubiorach wieśniaczych, jechał 
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bernardyn sędziwy, wzrostu dobrego, silnej postawy, z krzyżem w ręku, z pałaszem 
przy boku. Wśród szeregów w polskich czamarkach z wypustkami odbijali to piękni 
oficerowie, to zieloni strażnicy, to szarzy klerycy zakonni, z Królestwa zbiegli, którzy 
poprzerzynali pod kolana swe habity, kaptury na głowy pozaciągali”.

Stosunek liczbowy poszczególnych formacji powstańczych, zróżnicowanym 
uzbrojeniem określa np. wzmianka bardzo miarodajnego i zorientowanego pamiętni- 
karza6: „obóz miłosławski obejmował około 650 kosynierów, 200 strzelców, 150 koni; 
obóz nowomiejski z przydanym mu oddziałem Mitelszteta - kosynierów 750, strzelców 
120 i tyleż koni; obóz pleszewski - z zabranym po drodze oddziałem żerkowskim 
- kosynierów 750, strzelców 100 i tyleż koni, co wynosiło 2900 powstańców”.

Tenże pamiętnikarz daje takie świadectwo jakości uzbrojenia: „Zważyć tylko 
potrzeba, że na naszych 720 strzelb zaledwie połowa niosła na 150 kroków, a że 
sztućców z daleka morderczych nie było 40. Ładunków w przecięciu każdy strzelec 
nie miał 15. Cóż powiedzieć o wiwatówkach, wylatujących z gwoździanych panwi 
za każdym wystrzałem?

Chyba tedy artylerię polską opisy pruskie nazywają jedną czterofuntówkę, któ- 
reśmy zdążyli osadzić na istotnym łożu i do której wielkim mozołem udało się nam 
ulać siedem kul cynowych, bardzo dowolnego kształtu i kalibru”.

O zamierzonym umundurowaniu oficerów orientuje protokół delegatów obo
zowych z 20 kwietnia 1848 roku7. Najpotrzebniejszą rzeczą jest umundurowanie 
się oficerów, a że wielu jest bez funduszów, należy dla przyspieszenia rzeczy z kasy 
głównej ich ekwipować. Oficer każdy potrzebuje: 1 surdut, 1 parę spodni, 1 płaszcz 
z szarego sukna z kołnierzem granatowym, amarantową wypustką, z peleryną jak 
ręka długą i czapkę. Co do odznak oficerskich na obydwóch ramionach nosić będą: 
podporucznik po jednym, porucznik po dwa, kapitan po trzy sznurki srebrne. Major 
jeden, podpułkownik dwa, pułkownik po trzy sznurki złote. Taką samą odznakę 
w kształcie szewronów nosić będą na lewej stronie czapki. Oprócz tego przy ka
walerii oficerowie, aż do kapitana włącznie, mieć będą przy spodniach jeden lam
pas, zamiast wypustki, sztabsoficerowie całej armii po dwa lampasy amarantowe 
z wypustką w środku. Odznaki podoficerów i kaprali: sierżant starszy i wachmistrz 
szwadronowy na lewej ręce, począwszy od mankietu munduru ku górze, szewron 
podwójny z wąskiej taśmy szychowej. Podoficer - szewron amarantowy na lewym 
ręku między łokciem a ramieniem ku dołowi. Kapral szewron amarantowy w tym 
miejscu jak podoficer. Czapki dla piechoty mają być jasnoniebieskie, czworogrania
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ste z wypustką amarantową i daszkiem. Oficerowie sztabów obozowych nosić będą 
na lewym ramieniu naramiennik biały z czerwonym, z frędzlą srebrną na klamrę 
zapinaną. Oficerowie sztabu taki sam naramiennik z frędzlą złotą.

Ładownice dla ułanów czarne na 10-12 ładunków z pasami białymi, skórzany
mi. Pas szeroki na 2 cale, ładownica długa na 5 cali, wysoka 2 14, szeroka 1 14 cala, 
wszystko liczone z deklem.

Skutkiem pośpiechu w ekwipowaniu ochotników spowodowanego zmianą w biegu 
wypadków i przewidywanym wkrótce wystąpieniem w pole oddziałów zapadły 
„uchwały Komisji gospodarczej z 22 kwietnia 1848 roku, która wysłała członków 
tejże komisji, niżej podpisanych, końcem dojścia najgwałtowniejszych potrzeb, tak 
co do ubioru, jak też co do żywności.

Co do gwałtownych potrzeb decyduje komisja podpisana, iż w tym momencie 
tylko o dwóch potrzebach nagłych chce i może zarządzić i to tylko tym, którzy ko
niecznie i ciągle tego potrzebują, tj. dostawieniem koszul, butów i spodni płóciennych 
z wypustką dla piechoty, z dodatkiem, iż Komisja Gospodarcza za pierwszy bierze 
sobie obowiązek po rozrachowaniu i ściągnięciu funduszów sprawienie płaszczów 
szarych dla całej piechoty i czapek według modelu”8.

W bardzo nieznacznym jedynie stopniu można polegać na obcych współczesnych 
przekazach ikonograficznych, których dość typowym reprezentantem jest rycina 
niemiecka z rysunku J. Minutolego, zamieszczona w lipskiej „Illustrierte Chronik” 
z 1848 roku9. Spośród trzech przedstawionych na niej postaci, mających wyobrażać 
typy powstańców poznańskich, jeden tylko - drwal z Kurnika - zasługuje na miano 
wiarygodnej, ponieważ strój jego nosi wszelkie cechy ówczesnych ubiorów włościań
skich Wielkopolski. Zarówno „Wieśniaka spod Bnina”, jak i „Dowódcę oddziału” 
należy uznać za postacie fantastyczne, niewiele mające wspólnego z rzeczywistością.

REWOLUCJA W WIEDNIU 1848 ROKU

Bunt garnizonu wiedeńskiego przeciw wysłaniu do zbrojnej interwencji na Wę
grzech zapoczątkował 6 października 1848 roku ponowne demonstracje rewolucyjne 
i rozruchy w stolicy austriackiej. Ośrodek sił powstańczych, broniących Wiednia 
przed oblegającymi wojskami Ferdynanda I pod dowództwem feldmarszałka 
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Alfreda Windischgratza, tworzyły bataliony gwardii narodowej i ruchomej oraz 
Legion Akademicki, na czele których stał oficer gwardii narodowej, dziennikarz 
i dramaturg Wenzel Messenhauser.

Znajdujący się od 14 października w Wiedniu po drodze na Węgry Józef Bem 
przejął od Messenhausera dowództwo obrony miasta, w której uczestniczyli liczni 
Polacy, członkowie Legionu Polskiego oraz oddziału kawalerii polskiej, dowodzo
nej przez Dąbrowieckiego.

Trwające do 1 listopada 1848 roku walki, którym kres położyło zdobycie miasta 
przez wojska Windischgratza, utrwalone zostały w znacznej stosunkowo ilości współ
czesnych dokumentalnych przekazów ikonograficznych1, w których dostrzegalne 
są ślady ówczesnych sympatii rewolucyjnych kół austriackich dla Polaków, uczest
ników bohaterskiej obrony, a zwłaszcza jej dowódcy, generała Bema i na których 
dają się wyróżnić charakterystyczne postacie polskie w czerwonych rogatywkach 
i białych płaszczach.

Większość uczestników walk rekrutująca się z ludu wiedeńskiego nosiła ubiory 
cywilne i tak też występował w nich generał Bem, „niepozorny z powierz
chowności, utykający na nogę i po małomieszczańsku ubrany (...), w jakimś 
staroświeckim jedwabnym kapeluszu na głowie, robiący wrażenie pospolitego 
rękodzielnika, a nie wojskowego”2.

LEGION MICKIEWICZA WE WŁOSZECH W LATACH 1848-1849

Jednym z ważniejszych epizodów ruchów rewolucyjnych epoki Wiosny Ludów był 
udział Polaków w włoskim ruchu narodowowyzwoleńczym. Jako datę powstania 
formowanego z inicjatywy Adama Mickiewicza legionu - politycznego symbolu 
Polski i zalążka legionów słowiańskich we Włoszech, przeznaczonych do walki 
z Austrią, należy uważać 29 marca 1848 roku, dzień sporządzenia w Rzymie Aktu 
zawiązania Legionu Polskiego.

Pierwsza, niewielka, zaledwie 14-osobowa grupa ochotników pod dowództwem 
pułkownika Kamieńskiego, która wyruszyła z Rzymu 6 kwietnia 1848 roku, ubrana 
była w granatowe czamarki z amarantowymi kołnierzami i białymi krzyżami 
na lewej piersi, w rogatywkach na głowach1.
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Wygląd tej kadrowej grupy charakteryzują dokładnie ilustracje zamieszczone 
w pracy Władysława Mickiewicza: „Mémorial de la Légion Polonaise de 1848, crée 
en Italie par Adam Mickiewicz”2.

W zabiegach o organizację legionu Adam Mickiewicz brał udział bezpośredni 
bardzo rzeczowy, jak tego dowodzić mogą choćby poniższe fragmenty projektu 
dekretu królewskiego3, przedstawione przez poetę Karolowi Albertowi, królowi 
sabaudzko-piemoncko-sardyńskiemu:

„1. Utworzony będzie Legion Polaków jako korpus posiłkowy Armii Włoskiej.
2. Zachowa on swoją chorągiew4 narodową, ozdobioną kokardą włoską. Żołnierze 

nosić będą kokardę podwójną, polsko-włoską. Będą mieć komendę polską (...).
4. Polacy, dopóki pozostawać będą w służbie, korzystać będą z wszelkich praw 

przysługującym obywatelom i żołnierzom włoskim (...).
7. Legion składać się ma na razie z jednego batalionu piechoty, dwu szwadronów 

jazdy i półbaterii artylerii lekkiej.
8. Pierwsza kompania, już sformowana w Mediolanie, ma służyć za zawiązek 

formacji dalszej (...)”.

Pertraktacje w sprawie organizacji legionu przeciągały się, skoro jego współor
ganizator, bezpośrednio związany i działający według dyrektyw Mickiewicza, Michał 
Chodźko, przypominał 12 września 1848 roku pismem datowanym z Florencji to
skańskiemu ministrowi wojny, że:

„Projekt utworzenia Legionu Polskiego został przychylnie przyjęty przez W. Eksce
lencję. Dziś przedkładam Jej podstawy oraz główne warunki, związane z tą formacją.

1. Legion Polski zachowa zarówno mundur, jak barwy narodowe, a orzeł biały 
znajdować się będzie na jego sztandarze.

2. Komenda będzie w języku polskim.
3. Legion Polski składać się będzie z jednego batalionu piechoty (w oryg. 

infanterie d’elite), dwu szwadronów ułanów (w oryg. lanciers), jednej baterii 
artylerii konnej.

9. Żołd oraz całe zaopatrzenie w naturze będą zgodne z przepisami 

dla armii toskańskiej (...)”5.
Dopiero jednak postępująca na szerszą skalę formacja Legionu Włoskiego 

zostawiła po sobie dokumenty charakteryzujące zupełnie szczegółowo noszony 
przez legionistów mundur, jak podaje to np. dekret rządu toskańskiego, wydany 
we Florencji 10 października 1848 roku: „Mundur piechoty Legionu Polskiego 
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zatwierdzony przez Ministra Wojny6. Bluza będzie wykonana z sukna grubego nie
bieskiego, z rzędem 9 guzików białych, kołnierz rozcięty na kształt ogona jaskółczego 
będzie koloru amarantowego, podobnie jak lamowanie i wypustki. Spodnie będą 
z sukna jasnoniebieskiego z wypustką amarantową, u oficerów wypustkę zastąpi 
lampas amarantowy. Płaszcz będzie z sukna szarego z kołnierzem stojącym, wypustki 
amarantowe, guziki jak przy bluzie.

Naramienniki i porte-epee będą z wełny amarantowej u grenadierów i zielone z wypu
stką amarantową u strzelców. Oficerowie nosić będą naramienniki i porte-epee srebrne, 
według wzoru przyjętego w piechocie toskańskiej, z identycznymi odznakami stopni.

Galony sierżantów będą srebrne, a kaprali z wełny amarantowej. Czako będzie 
odpowiadać używanemu w piechocie toskańskiej. Pasek z wełny amarantowej. 
Pompom będzie całkowicie kulisty i to, barwy amarantowy u grenadierów, zielony 
u strzelców, a srebrny u oficerów. Części metalowe czaka, wliczając w to pasek pod 
brodę, będą białe. Herb toskański znajdować się będzie na tarczy, u góry której 
widnieć będzie orzeł polski, stosowanie do rysunku przedstawionego Panu Mini
strowi. U oficerów tarcza, jak również dziób i szpony orła będą złocone. Kokarda 
będzie czerwono-biała.

Ryngraf, szabla i pas oficerów będą zgodnie z używanymi przez oficerów gre
nadierów toskańskich.

Czapka używana poza służbą będzie taka, jak używana obecnie przez Polaków.
Uwaga. Woltyżerzy noszą w armii toskańskiej nazwę strzelców, posiadają oni 

takie same uprawnienia”.
Te opisowe dane uzupełniają poglądowo rysunki akwarelowe, datowane rokiem 

1849 i według uzasadnionych przypuszczeń wykonane w obozach Legionu we Włoszech7:
1. Rysunek orła na kaszkiet i jednej szlify z podanymi różnicami szarż oficerskich,
2. „Oficer Legionu Polskiego w Toskanii, 5 lutego 1849 roku, Florencja”,
3. „Legion Polski w Toskanii - mały uniform (koszary i musztra), Maradi,

16 lutego 1849 roku”,
4. „Legion Polski w Toskanii - pełny uniform, Madigliano, 5 stycznia 1849 roku”,
5. „Legion Polski w Toskanii - ubiór podróżny, zimowy płaszcz, Maradi, 

10 lutego 1849 roku”.
Ponieważ na akwarelach tych zamiast przepisanego amarantu widnieje wszędzie 

kolor czerwony, wolno przypuszczać, że kolor amarantowy został zastąpiony czer

wonym i taki wszędzie był w użyciu8.
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Proponowany skład i liczebność Legionu Polskiego określało kilka dokumen
tów i trudne jest uchwycenie, czy i w jakim momencie organizacja jego i siła choć 
w dużym przybliżeniu była równa określonej etatem.

I tak np. płk Siodełkiewicz donosił Mickiewiczowi w liście z Turynu, datowanym 
na 15 września 1848 roku: „król ratyfikował umowę moją wzgl. sformowania baonu 
piechoty i szwadronu kawalerii z 130 ludzi”9.

Mający cechy oficjalne dokument, jaki stanowiła umowa sygnowana przez 
toskańskiego ministra wojny i delegata Mickiewicza (tytułowanego Przewodnikiem 
Naczelnym)10 kpt. Michała Chodźkę, brzmiał: „Florencja 10.X.1848 - Na mocy 
ustawy z dnia 7 października r.b., która upoważnia do zaciągu wojska cudzoziem
skiego w Toskanii, niżej podpisany minister wojny i kpt. Michał Chodźko zgodzili się 
na umowę następującą:

1. Wyżej wymieniony kapitan obowiązuje się postawić na służbę Toskanii 
batalion Polaków, złożony z 8 kompanii, których każda liczyć będzie od 100 
do 120 ludzi, licząc w to oficerów.

2. Mundur tego batalionu będzie koloru ciemnogranatowego, z kołnierzem
i wyłogami amarantowymi, ozdoby będą metalowe białe”11.

Dekret Tymczasowego Rządu Toskańskiego o utworzeniu Legionu Polskiego 
w Toskanii datowany na 18 marca 1849 roku brzmiał natomiast:

„1. Niezwłocznie ma powstać Legion Polski pod sztandarem toskańskim.
2. Legion ten liczyć będzie dwa tysiące ludzi (...). Minister Wojny Tommi (...)”12.
Klęska wojsk włoskich w bitwie 23 marca 1849 roku pod Novarą, kierowanej 

przez gen. Wojciecha Chrzanowskiego i Karola Alberta, położyła kres działaniom 
Legionu Polskiego we Włoszech.

POLACY W REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ LAT 1848-1849

Formacje polskie biorące udział w rewolucji węgierskiej skupiały się w Legio
nie Polskim na Węgrzech, pozostającym początkowo pod dowództwem generała 
Henryka Dembińskiego, a następnie generała Józefa Wysockiego, oraz w Legionie 
Polskim w Siedmiogrodzie pod dowództwem generała Józefa Bema, wchodzącym 
w skład armii węgierskiej.
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Fragmentaryczne dane opisowe, pochodzące głównie z wiadomości rozproszo
nych w literaturze pamiętnikarskiej oraz pewna ilość danych ikonograficznych 
pozwalają stosunkowo dokładnie odtworzyć wygląd oddziałów polskich biorących 
udział w węgierskiej wojnie wyzwoleńczej.

Do pierwszej grupy - źródeł pisanych należą prace Marii Szembekowej1, Wła
dysława Ponińskiego2, T.T. Jeża3, J. Ruckiego4, gen. Czetza5, J. Grabowieckiego6, 
Herberta Knótla7; do grupy drugiej - przekazów ikonograficznych zaliczają się prace 
Juliusza Kossaka, Romana Rupniewskiego, liczne dość przed 1939 rokim, portrety 
poszczególnych postaci oraz seria akwarel Kajetana Saryusz Wolskiego. Zabytki 
rzeczowe w zbiorach muzealnych stanowią najuboższe źródło, pozwalające jedynie 
na fragmentaryczne konfrontowanie danych pochodzących z obu powyższych grup.

Nieznacznie wbrew projektom, osiągające ogólną liczbę w granicach 2000 ludzi 
formacje polskie na Węgrzech, w większości tworzone i działające pod dowództwem 
dawnych oficerów wojsk Królestwa Polskiego w strukturze swej posiadały zalążki 
większej armii, zróżnicowane nawet w nazwach pułków. Tak więc oddziały pod 
dowództwem majora Czechowskiego nosiły nazwę piechoty, dowodzone przez Rem
bowskiego - strzelców pieszych, z pułków ułanów jednym dowodził Władysław 
Poniński, drugim - Władysław Tchórznicki. Istniały nawet niewielkie formacje 
pieszej i konnej artylerii oraz saperów.

Umundurowanie piechoty Legionu Polskiego na Węgrzech charakteryzuje w ten 
sposób T.T. Jeż8: „uszyto mundury białe z czerwonymi wyłogami, czapki czerwone, 
czworograniaste z daszkiem barankiem”, jednak w drugiej fazie wojny, podczas 
odpoczynku Legionu w Miskolczu w końcu maja 1849 roku „mundury zmieniono 
z białych na granatowe”9.

Jako uzupełnienie tych bardzo skąpych danych opisowych traktować można 
rysunki akwarelowe Kajetana Saryusz Wolskiego10, z których pierwszy karton przed
stawia Józefa Wysockiego (majora, potem generała, dowódcę Legionu) na czele 
atakujących żołnierzy, drugi - umundurowanie ułana 1. pułku dowództwa Wła
dysława Ponińskiego i 2. pułku dowództwa Władysława Tchórznickiego, trzeci 
- umundurowanie piechoty pod dowództwem kapitana Jagmina11.

Znacznie obszerniejsze wzmianki przynoszą materiały pamiętnikarskie odnośnie 
pułków ułańskich legionu, jednakże pewną trudność nastręcza identyfikacja tych 
pułków pod względem numeracji, choć wszystkie źródła zgodnie notują, że pułk 
pod dowództwem Ponińskiego miał barwę czerwoną, a pułk Tchórznickiego - białą.
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Jeż notuje: „Pułk pierwszy miał kaski białe i mundury granatowe z wyłogami 
białymi, drugi - kaski czerwone i wyłogi czerwone”12. Za zupełnie miarodajne 
odnośnie numeracji pułków ułańskich Legionu Polskiego na Węgrzech - jak się 
wydaje - można uznać dopiero informacje pochodzące z opisów fotografii obydwóch 
dowódców13, aczkolwiek są one sprzeczne z danymi T.T. Jeża.

Kolor czerwony w mundurach ułanów Ponińskiego, zastępujący karmazynowy, 
miał pochodzenie przypadkowe, gdyż pułk ten ubrany był w zdobyczne mundury 
austriackie, mające czerwone (szkarłatne) wyłogi. Sam dowódca relacjonuje to 
następująco: „Mundury, broń, siodła etc. wziąłem z magazynów austriackich, gdzie 
wszystko to pozostawili przedtem w Aradzie stojący ułani austriaccy. Mundur na
szych ułanów różnił się więc tylko tym od munduru austriackiego, że nasi zatrzymali 
konfederatki czerwone legii pieszej, a także na lancach chorągiewki były kolorów 
węgierskich14 (...) moi ułani nosili białe płaszcze”15.

Z wzmianek tych wynikałoby jednak, że ułani Ponińskiego, ubrani w efekty 
ubiorcze austriackie, powinni mieć mundury zielone z dodatkami czerwonymi, a nie 
- jak panuje powszechne mniemanie - granatowe lub niebieskie z czerwonym.

O umundurowaniu w Legionie Polskim w Siedmiogrodzie zarówno w piśmien
nictwie, jak i ikonografii pozostało niewiele danych. Rucki wzmiankuje: „ma na sobie 
skromny mundur niebieski, czarno szamerowany”16.

I tu znów do odtworzenia wyglądu mundurów legionu pod dowództwem Bema 
przychodzą z pomocą akwarele Kajetana Saryusz Wolskiego17.
Rysunki przedstawiają kolejno:

■ Legion Polski w Siedmiogrodzie w 1849 roku. Piechota dowództwa majora 
Czachowskiego. Wzory umundurowania piechoty; duże postacie stojących 
żołnierzy w umundurowaniu.

■ Legion Polski w Siedmiogrodzie w 1849 roku. Artyleria. Dowódca Stanisław 
Farzowski, wzory umundurowania (bez podobizny dowódcy j.w.). Dwie 
postacie stojące: żołnierza i oficera.

■ Legion Polski w Siedmiogrodzie w 1849 roku. Oddział Strzelców Pieszych 
Rembowskiego. Wzory umundurowania (jeden z mundurów stanowi krótka 
sukmana biała i konfederatka); dwie postacie stojące.

■ Legion Polski w Siedmiogrodzie w 1849 roku. Korpus ułanów do
wództwa majora Lipińskiego. Wzory umundurowania: dwie postacie 
na koniach w pędzie.

95



Jeż uj pamiętnikach smoich wspomina jedynie ogólnikowo, że: „zorganizowano 
artylerię pieszą i konną, po pół baterii tej i tej oraz kompanię saperów”18.

Wzmiankę tę uzupełnia opis umundurowania artylerzystów Legionu Polskiego 
znajdujący się w rękopisie Grabowieckiego: „Nie podobały się sukmanki młodzieży 
lwowskiej, szczególnie kapitanowi Małczyńskiemu i tyle wpłynął na majora Wysoc
kiego19, iż zamieniono na surduty, czyli lewity, zawsze białe, z kołnierzem i mankietami 
amarantowymi. Czapki krakowskie zamieniono na konfederatki z daszkiem, wierzch 
pąsowy, spodnie i płaszcze szaraczkowe. Artyleria - surduty ciemnogranatowe z koł
nierzem i mankietami czarnymi, a wypustki pąsowe. Czapki także konfederatki gra
natowe z wypustką pąsową. Oznakami stopni oficerskich były galony, jak w wojsku 
węgierskim i austriackim z dodatkiem dragonika na miejscu szlif”.

KOZACY OTOMAŃSCY I FORMACJE POLSKIE NA WSCHODZIE

W LATACH 1853-1869

Inspirowane przez Adama Czartoryskiego pomysły Michała Czajkowskiego (Meh- 
meda Sadyka Paszy) stworzenia zalążka wojsk polskich, walczących przeciw Rosji 
w wojnie krymskiej w latach 1853-1855, doprowadziły do utworzenia szczególnej 
formacji kozaków otomańskich w służbie rządu tureckiego.

Podstawowych danych tych oddziałach dostarcza dzieło ich organizatora i do
wódcy1 oraz zawarte w nim materiały ilustracyjne2, niemniej jednak dane odnośnie 
organizacji i umundurowania kozaków otomańskich, znakomicie uzupełniają infor
macje Czajkowskiego, są wynikiem polskich badań i studiów z okresu bezpośred
nio poprzedzającego wybuch II wojny światowej i rzucają sporo nowego światła 
na stosunki w tej formacji3.

Jeszcze przed wybuchem wojny krymskiej (30 listopada 1853 roku) na mocy 
„irade” (dekretu sułtańskiego - red.) sułtańskiego rozpoczęto tworzenie 1. pułku ko
zaków4, w 1854 roku organizowano pułk 2.5, który w 1855 roku przeszedł na służbę 
angielską i stanowił kadrę dla 2. pułku szaserów oraz 5. pułku ułanów II brygady 
kawalerii polskiej na wschodzie. Wreszcie w 1857 roku, na mocy następnego „irade” 
sułtańskiego, utworzony został nowy pułk pod nazwą 2. pułku dragonów, a także 
rozpoczęto formację 3. pułku kozaków6.
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Umundurowanie 1. pułku kozaków - tak jak je przedstawiają ilustracje w książce 
Sadyka Paszy - składało się z wysokiej czapy z pąsową fłamą, munduru z rozcięty
mi jak u kontusza rękawami, czerwonego żupana, granatowych spodni z pojedyn
czym lampasem. Mundur wzdłuż haftkowego zapięcia przez środek piersi i wokół 
górnej krawędzi kołnierza opatrzony był czerwoną wypustką. W charakterze 
munduru widoczne było wyraźnie wzorowanie się na mundurach noszonych przez 
Jazdę Wołyńską płka Karola Różyckiego w 1831 roku, w której Michał Czajkowski 
służył jako porucznik.

Dokładniejsze dane co do szczegółów zawdzięczamy badaniom J. Grobickiego7: 
„Pierwsze dwie sotnie, organizowane z początkiem 1854 roku w Stambule, miały 
mundur koloru granatowego, z czerwonymi lampasami na szerokich szarawarach, 
z czerwonymi sukiennymi pasami, wypustkami i wylotami rozciętych rękawów. 
Mundur składał się z długiego kaftana kozackiego granatowego koloru, z wywija
nymi rękawami o czerwonej podszewce czerwonej koszuli (raczej żupana - S.G.), 
której rękawy wychodziły z rozciętych rękawów kaftana. Kaftan zapinany z przodu 
na haftki posiadał czerwone obszycie, szerokości około 1,5 cm. Takie obszycie miał 
również niski kołnierz, nad którym górował wychodzący zza niego wysoki kołnierz 
koszuli, zapinany z boku na małe guziczki.

Naramienniki były metalowe, jak w Kawalerii Królestwa Kongresowego. 
Czarny barani kołpak (początkowo dosyć wysoki, z czasem zmniejszony), z czerwo
nym workiem, zwisającym z prawej strony i czerwonym pomponem, od którego 
rozchodziły się wokoło kołpaka takież kordony (u oficerów srebrne) oraz docze
pionym czerwonym sznurem do etyszkietu. Z przodu czapy umieszczony był duży 
półksiężyc z gwiazdą z żółtego metalu. W służbie we wszystkich formacjach noszono 
na czapkach ceratowe pokrowce.

Odznaki stopni jak w wojsku Królestwa Kongresowego, części skórzane opo
rządzenia były białe, nielakierowane. Jako uzbrojenie kozacy posiadali długą pikę 
z czerwonym proporczykiem, na którym widniał półksiężyc, dalej szablę, początkowo 
turecką, z rękojeścią otwartą o jelcu krzyżowo-kabłąkowym, z jednym końcem krzyża 
zagiętym ku głowicy, drugim ku głowni. Szablę tę zastąpiono później francuską. 
Flankierzy posiadali karabinki zamiast pik.

Rząd koński był wzorowany na kozackim - kulbaka z granatowym czaprakiem, 
obszytym czerwonym lampasem i wyszytym w rogu półksiężycem z gwiazdą. 
Początkowo zamiast trenzelki kozackiej konie kiełznane były tureckim munsztukiem.
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Sotnie kozackie, organizowane poza Stambułem, w Filipopolu i Kalafacie oraz 
później w Rumunii, miały mundury innego koloru niż sotnie tworzone w Stambule. 
I tak, trzecia sotnia w Filipopolu miała mundur zielony z czerwonymi wypustkami, 
a sotnia kalafacka i inne - mundur brązowy z niebieskimi wypustkami. W pierwszym 
wypadku był zły gatunek sukna granatowego, które w krótkim czasie zmieniło swój 
kolor na zielony, w drugim zaś - brak sukna granatowego zmusił do zastąpienia 
go dostępnym suknem brązowym. Umundurowanie pułku zostało ujednostajnione 
dopiero wiosną 1855 roku, w czasie postoju w Burgas. Ozdoby mundurowe, białe 
u szeregowych, były srebrne u oficerów, przy czym na kołpaku, zamiast pompona, 
oficerowie mieli czaple pióro przy srebrnych kordonach. Po reformie mundurowej 
armii tureckiej w 1869 roku kozacy przestali nosić kołpaki i wzorem całej kawalerii 
tureckiej nałożyli fezy. Również odznaki stopni zostały dostosowane do używanych 
w całej armii, tj. na miejsce metalowych naramienników wprowadzono szewrony 
i galony na rękawach. Szarawary zastąpione zostały przez długie buty i spodnie 
z lampasami, wpuszczane do cholew. Natomiast krój surduta pozostał prawie że 
niezmieniony, tylko lekko zmodernizowany.

Uzbrojenie pułku do końca pozostało bez zmiany, z tą tylko różnicą, że od 1855 roku 
szable tureckie zastąpione zostały przez szable francuskiej kawalerii, ofiarowane koza
kom przez Napoleona III. W brygadzie kozaków otomańskich po 1857 roku plutony 
flankierskie były uzbrojone w piki i krótkie karabinki kawaleryjskie. Te noszono 
z prawej strony lufą w dół na szerokim białym pasie - bandolierze, idącym przez 
lewe ramię. Karabinek zaczepiony był do pasa za pomocą haczyka - „karabinka”.

Rząd koński zmienił się o tyle, że miejsce kulbaki i tureckiego munsztuka w bry
gadzie kozaków otomańskich zajęło przepisowe siodło kawalerii tureckiej i takież 
ogłowie, lecz bez munsztuka.

Sztandar pułkowy po jednej stronie miał na czerwonym polu biały półksiężyc 
i na białym żółty krzyż, po drugiej stronie miał wizerunek archanioła z mieczami. 
Losy tego sztandaru po rozwiązaniu pułku w 1876 roku są nieznane”.

O 2. Pułku kozaków sułtańskich J. Grobicki podaje: „W zasadzie pułk ten miał 
taki sam mundur i oporządzenie, jak 1. Pułk kozaków sułtańskich, z tą tylko różni
cą, że przy podstawowym granatowym kolorze munduru kolor pułkowy był biały. 
Mimo to jednak charakterystyczne różnice, istniejące między pułkami, miały swoje 
odzwierciedlenie zewnętrzne w mundurze. Noszone początkowo szarawary granatowe 
z białym lampasem zastąpione zostały przez takież szare, z białą wypustką. Kołpak 
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różnił się kształtem, był trochę zwężony u góry, z kordonem tylko z lewej strony, 
umocowanym pod wydłużonym biało-czerwonym pomponem. Lederwerki były ze 
skóry czarnej, lakierowanej. Uzbrojenie jak 1. Pułk kozaków sułtańskich, tylko kolor 
proporczyka był biały. Osiodłanie i umunsztuczenie, jak w tymże pułku. Sztandar 
pułkowy był koloru amarantowego, z wizerunkiem Matki Boskiej z jednej strony, 
a orłem polskim z drugiej. W rogu nad orłem umieszczony był mały półksiężyc 
z gwiazdą. Sztandar ten, po rozwiązaniu pułku w 1856 roku, przejęty został przez 
5 Pułk Ułanów Dywizji gen. Zamoyskiego. Późniejsze jego losy są nieznane”8.

3. Pułk kozaków sułtańskich, według opisu z tego samego źródła, wyglądał, jak 
następuje: „Umundurowanie i wyekwipowanie pułku identyczne jak w 2. Pułku 
Kozaków Sułtańskich, z tym że kolor pułkowy był żółty. Pułk sztandaru nie posiadał, 
a kadry jego zamiast szarawarów szaraczkowych nosiły takież granatowe z lampasem”1'.

Drugą grupę w formacjach polskich tego czasu stanowią oddziały Dywizji 
Polskiej Kozaków Sułtańskich gen. Zamoyskiego, która w odróżnieniu od 1. Pułku 
Kozaków Sułtańskich była wojskiem składającym się wyłącznie z Polaków. Brak 
w niej zatem obcych nam do pewnego stopnia cech wschodnich, które występowały 
w pułkach brygady Sadyka Paszy. Po zreorganizowaniu wydzielonego z Brygady 
Kozaków Sułtańskich 2. Pułku Kozaków, w skład grupy tej weszły: typowo polski 
5. pułk ułanów i dostosowany częściowo do polskich tradycji mundurowych 1. pułk 
piechoty oraz baon strzelców pieszych.

Natomiast pod względem mundurów są nam całkiem obce 2. pułk szaserów 
i artyleria konna; pierwszy, ubrany całkowicie we francuski mundur strzelców afry
kańskich, drugi odziany w mundur angielski.

Zupełnie obcy tradycji polskiej charakter tych oddziałów był wynikiem przy
musowego użycia gotowych już mundurów, otrzymanych od Francuzów i Anglików.

Z chwilą podziału 2. pułku Kozaków Sułtańskich na 2. pułk szaserów i 5. pułk 
ułanów, szaserzy otrzymali mundury francuskie strzelców afrykańskich, ówczesnego 
wzoru, przesłane przez cesarza Napoleona III. Jako uzbrojenie otrzymali kawaleryjską 
szablę francuską i karabinek. Lederwerki białe. Oporządzenie konia, jak w armii 
francuskiej, czaprak niebieski z czerwonym obszyciem. Sztandaru pułk nie posiadał.

Umundurowanie 5. pułku ułanów wykonano we własnym zakresie z sukna 
otrzymanego z Francji. Krój munduru wzorowany był na mundurach 5. pułku uła
nów z roku 1831, z tą tylko różnicą, iż zamiast fraczka wprowadzona została ogólnie 
wówczas noszona spódniczka. Barwa pułku była buraczkowa, z białą wypustką 
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(kołnierz, rabaty, wyłogi rękawów i lampasy). Czapka ułańska według ówczesne
go wzoru, koloru pułkowego, wcięta w szyjce, z czarnym włosianym chwastem 
(czerwonym u trębaczy) i białym kordonem, bez jakichkolwiek odznak i godeł. 
Lederwerki czarne lakierowane. Epolety metalowe, z białą frędzlą u szeregowych, 
srebrną u oficerów. Szasery od kolana w dół podszyte skórą. Oporządzenie końskie, 
jak w armii francuskiej: czaprak granatowy z czerwonym obszyciem i biała wypustką. 
Uzbrojenie: lanca z biało-czerwonym proporczykiem, szable francuskie, w plutonach 
flankierskich karabinki. Pułk przejął sztandar 2. pułku kozaków sułtańskich, którego 
losy po rozwiązaniu pułku w roku 1856 nie są znane10.

Umundurowanie 1. pułku piechoty było takie samo jak lekkiej piechoty angielskiej 
z owego czasu, szaro-granatowe z żółtymi wypustkami, kołnierzem, naramiennikami 
i mankietami. Lederwerki czarne. Czapka okrągła (niezgrabny prototyp maciejówki) 
z daszkiem, żółtym otokiem bez żadnych odznak i godeł. Naramienniki oficerskie 
były plecione srebrne, takiż sznurek nad daszkiem czapki. Uzbrojenie francuskie, 
karabin z bagnetem11.

Umundurowanie i wyekwipowanie batalionu strzelców pieszych było takie samo 
jak 1. pułku piechoty, tylko wypustki i wyłogi były koloru zielonego.

Bateria artylerii konnej otrzymała z Anglii umundurowanie ówczesnego wzoru 
dla konnej artylerii. Szczegółów brak.

Trzecią grupę stanowią oddziały polskie, które istniały w roku 1876, wśród nich 
przede wszystkim 2. pułk dragonów otomańskich. Pułk ten, o składzie narodowym 
czysto polskim, przejął w spuściźnie mundur i całe oporządzenie 5. pułku ułanów, 
z rozwiązanej dywizji gen. Zamoyskiego. Mundur ten przeszedł różne modyfikacje 
i po reformie mundurowej w 1869 roku stał się faktycznie mundurem tureckim.

Polski pozostał tylko krój kurtki oraz spodnie z lampasami. Wszystko inne, nawet 
czerwony kolor pułkowy, było tureckie. Mundur piechoty Legionu Polskiego był 
całkowicie turecki, natomiast kawaleria Legionu miała mundur ułański, ale wzoro
wany na mundurze ułanów austriackich. Za to nakrycie głowy w postaci czerwonej 
konfederatki, obszytej czarnym barankiem, było polskie, ale i ono w polu zostało 
zarzucone i zastąpione dla wygody fezem12.

Tak zatem cechą umundurowania tej grupy jest prawie zupełne dostosowanie 
się do wzorów tureckich z charakterystycznym akcentem, jaki stanowi czerwony 
fez. Odznaki stopni, które w grupach poprzednich były stosowane według wzoru 
z roku 1831, tj. na epoletach, po reformie mundurowej w Turcji wprowadzono 
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według wzoru obowiązującego w całej armii tureckiej, tj. na rękawach, w kształ
cie galonów i szewronów. W mundurach tych już na ogół trudno się doszukać 
jakichś czytelnych cech polskich.

W skład brygady kozaków otomańskich wchodziły: 1. pułk kozaków otomańskich 
i 2. pułk dragonów otomańskich.

W umundurowaniu 1. pułku kozaków otomańskich, przy przemianowaniu go 
z „sułtańskiego” na „otomański”, żadna zmiana nie zaszła. Później, prawdopodobnie 
gdy pułk mianowany został gwardią sułtańską, na ładownicach zamiast gwiazdy, 
pośrodku półksiężyca umieszczona została cyfra sułtańska. Po reformie mundurowej 
z roku 1869 zniesiono szarawary i na ich miejsce wprowadzono spodnie z lampa
sami, wpuszczane do butów. Również zniesione zostały odznaki stopni na sposób 
polski, a wprowadzono galony na rękawach, które u kozaków umieszczone były 
na zewnętrznym, zwieszającym się rękawie kaftana.

Kołpak futrzany zastąpiony został fezem.
Przy formowaniu się i na początku 1857 roku 2. pułk dragonów otomańskich 

przejął w całości umundurowanie i ekwipunek 5. pułku ułanów dywizji gen. Zamoy
skiego. Jedyną różnicę stanowiło nakrycie głowy, które z niewyjaśnionych powodów 
zostało zamienione na niską „papachę” wzoru kaukaskiego, z czerwonym denkiem 
i dodanym do tego końskim ogonem wzoru kirasjerskiego. Ogon ten jednak wkrót
ce został odrzucony. Sama „papacha” około 1863 roku uległa dalszej modyfikacji, 
zmieniając się w barankowy kołpak, a denko w wysoki fez, przyozdobiony białym 
pędzelkiem z końskiego włosia i białymi kordonami oraz półksiężycem z gwiazdą 
z żółtego metalu. Do kołpaka oraz „papachy” przymocowany był z tyłu sznur od 
białego etyszkietu. Zarówno Czajkowski, jak i Monasterski wspominają w swoich 
zapiskach, iż w roku 1863, w związku z przewidywanym napływem emigrantów 
z kraju, projektowano rozwinięcie pułku dragonów otomańskich do ram dywizji 
kawalerii. Następne trzy pułki miały mieć kolory pułkowe - zielony, żółty i niebieski.

Każdy dywizjon 2. pułku dragonów otomańskich miał się rozwinąć w nowe 
dwa pułki, a drugi dywizjon pułku otrzymał już jakoby nowe mundury z zielonymi 
wyłogami. Czy mundury te były kiedykolwiek w użyciu, trudno stwierdzić, w każ
dym razie nikt poza dwoma wymienionymi o tym nie wspomina.

Po reformie mundurowej 1869 roku mundur dragonów uległ również znacznej 
modyfikacji na wzór turecki. Szasery zastąpiono spodniami z lampasami, wpuszczo
nymi w wysokie buty, a kołpak - fezem.
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Odznaki stopni również uległy zmianie, podobnie jak kolor pułkowy, który 
z buraczkowego zamienił się na jaskrawoczerwony.

Krój munduru uległ zmianie, został skrócony, a zamiast rabatu zachował tylko 
wypustki; oficerowie na co dzień otrzymali długi surdut. Wyłogi rękawów poza 
zwykłymi obszyciami otrzymały wzorem spahisów galon, idący z tyłu aż po łokieć 
z szeregiem małych guziczków.

Uzbrojenie pułku początkowo stanowiły lance, szable i karabiny piechoty z ba
gnetami. Lance zostały jednak wkrótce odrzucone jako krępujące swobodę ruchów 
w szyku pieszym. Szable były typu francuskiego, u oficerów typu polskiego. Karabin 
wożono przy siodle po prawej stronie, w tzw. „bucie”, przymocowanym do strzemienia, 
lufą do góry, przy czym rzemień umocowany był na ramieniu jeźdźca na temblak 
od lancy. Bagnet podczas marszu nakładany był na lufę karabinu ostrzem w dół, 
na służbie zaś stale nasadzony na karabin.

Lederwerki były czarne, lakierowane. Nie wiadomo, czy na ładownicy, tak jak 
u kozaków otomańskich, była cyfra sułtańska, czy też półksiężyc z gwiazdą. Ponie
waż pułk był „gwardią”, ozdoby na ładownicy były prawdopodobnie identyczne 
z pułkiem kozaków. Oporządzenie końskie takie jak w 5. pułku ułanów, czaprak 
z naszytym w rogu półksiężycem z gwiazdą.

Sztandar pułkowy był taki sam jak w pułku kozaków, z tą różnicą, że inna była 
kolejność półksiężyca i krzyża oraz nie było wizerunku archanioła po jego lewej 
stronie. Losy sztandaru po przemianowaniu pułku na liniowy pułk kawalerii tureckiej 
w 1892 roku są nieznane13.

Jako źródłowy dla wyglądu chorążego traktowany być może rysunek akwarelowy 
znajdujący się w Archiwum Akt Dawnych m. Krakowa, choćby z tego powodu, że 
ujęcie postaci świadczy o oparciu się na rysunku robionym z natury14, faktura zaś 
o tym, że rysunek ten nie był kolorowany, a całość robiona jednocześnie. Kolory 
jednak nie są zgodne z dokumentalnymi danymi J. Grobickiego.

Zupełnie ścisłych danych odnośnie wyglądu formacji kozackich w Turcji do
starczają powstałe w epoce ich istnienia rysunki ze zbiorów Muzeum Miejskiego 
we Lwowie15. Rysunki te przedstawiają dwie konne postacie szeregowych 1. pułku 
kozaków i 2. pułku dragonów otomańskich z 1856 roku i w szczegółach munduro
wych oraz osiodłania koni odpowiadają opisowi J. Grobickiego.
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POLSKA SZKOŁA WOJSKOWA W CUNEO
W LATACH 1861-1862

Zorganizowana m.in. dzięki staraniom Giuseppe Garibaldiego Polska Szkoła 
Wojskowa w Genui mimo krótkiego okresu swego istnienia (październik 1861 
- sierpień 1862) zdołała skupić stosunkowo znaczną liczbę uczniów1 i niewielkie, 
lecz bardzo czynne i poważnie pojmujące swe zadania grono wykładowców2. Pozo
stając pod opieką i nadzorem polsko-włoskiego komitetu, w którego skład wchodzili: 
gen. Occipiente, włoski działacz rewolucyjny Hieronim Bixio „Nint” oraz Marceli 
Lubomirski i deputowany włoski Valezio, szkoła korzystała z subwencji rządowej 
włoskiej, a w myśl założeń jej pierwszego dyrektora, Ludwika Mierosławskiego, 
miała przygotować dowódców dla spodziewanego rychło powstania w Polsce.

W tej jedynej po 30 latach od czasu likwidacji szkół wojskowych armii Królestwa 
Kongresowego polskiej szkole wojskowej, której komendantem był pułkownik 
Fijałkowski, dążono do wdrożenia wychowanków w dyscyplinę wojskową i stwo
rzenia z niej instytucji o cechach normalnej, wzorowanej na zachodnioeuropejskich, 
szkoły wojskowej, w której obowiązywały elewów mundury. Po przeniesieniu 
szkoły w marcu 1862 roku do Cuneo, w drugim okresie jej istnienia, dyrektorem był 
gen. Józef Wysocki, uczestnik kampanii węgierskiej w latach 1848-1849, podpo
rządkowany nadzorowi gen. Pallaviciniego.

Pewna ilość zachowanych współczesnych fotografii3 elewów szkoły genueńskiej, 
popularniejszej pod mianem szkoły w Cuneo, pozwala na postawienie wniosku, że 
umundurowaniu ich starano się nadać cechy ubiorów zgodnych z obowiązującą ów
cześnie modą, a przy tym z pewnymi akcentami charakteru polskiego, jak np. forma 
rogatych czapek, szara i granatowa barwa ogólna, amarantowe wypustki, szamero
wania rozpowszechnione w czamarach kroju polskiego. Niewątpliwie nie obeszło 
się tu bez wpływu najbliższych chronologicznie tradycji mundurowych polskich z lat 
1848-1849, stapiających w umundurowaniu uczniów szkoły cuneańskiej dwa nurty 
inspiracyjne: z racji terenu jej istnienia - Legionu Polskiego Adama Mickiewicza, 
a z uwagi na osoby jej dyrektora Ludwika Mierosławskiego i komendanta gen. Józefa 
Wysockiego - wojsk powstańczych w Wielkopolsce i formacji polskich na Węgrzech.

Wychowanek tej szkoły Jan Zlaznowski wspomina: „Mundur nasz był ładny, 
chociaż skromny, z szarego sukna, ozdobiony karmazynowymi wyłogami i czarnymi 
pętlicami, pas skórzany, czarny, spodnie ciemnoniebieskie z kantami (wypustkami 
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- S.G.) pąsowymi, tegoż koloru konfederatka (rogatywka - S.G.) z daszkiem i opaską 
(otokiem - S.G.) granatową, ozdobioną orłem białym na wierchu”.

Z fotografii wynika, że czamary opatrzone były niewysokimi stojącymi kołnierzami, 
obwiedzionymi wypustkami (prawdopodobnie barwy „karmazynowej”), podobnie jak 
rękawy i szwy boczne spodni. Czytelne jest także zróżnicowanie odmian munduro
wych, podporządkowanych funkcji; tak więc występowały: mundur wyjściowy oraz 
codzienny, a także dwie zasadnicze odmiany - mundury letnie, z lekkimi kurtkami 
białymi, o których wspomina inny pamiętnikarz4, oraz sukienny, zimowy.

Uzbrojenie elewów szkoły stanowiły szable zapewne wyrobu włoskiego, w po
chwach blaszanych, noszone na pendencie.

POWSTANIE STYCZNIOWE LAT 1863-1864

Zachowano dość liczne materiały opisowe, przede wszystkim w ogromnej literaturze 
pamiętnikarskiej, a także bardzo znaczna liczba ocalałych dokumentalnych przekazów 
ikonograficznych w postaci rysunków, litografii, obrazów, a nade wszystko fotografii, 
umożliwiają dobrą orientację w ubiorach, uzbrojeniu i oporządzeniu uczestników 
powstania styczniowego.

Mimo to wymienione przekazy - co można twierdzić z całkowitą pewnością 
- mają ciągle charakter fragmentaryczny z uwagi na ogromną mnogość odmian 
występujących przez cały czas trwania walk, choćby z tego powodu, że sylwetki 
powstańców cechowała bardzo rozległa indywidualność będąca wynikiem impro
wizacji organizacyjnej, możliwości zaopatrzenia, a także warunków walki i nawet 
osobistych gustów służących ochotniczo, wyłącznie z patriotycznych pobudek, 
oficerów i żołnierzy.

Ujęcia zagadnienia umundurowania i uzbrojenia powstańców i 863 roku w ramy 
uporządkowanego systemu utrudnia m.in. zasadniczo ta okoliczność, że w przeważającej 
większości przypadków oddziałom brakowało wskutek warunków walki trwałości 
i jednolitości organizacyjnej i stan ten - mimo zabiegów czynionych przez władze 
powstańcze1 - trwał właściwie aż do końca powstania jako zupełnie naturalny.

Znane okoliczności, które przyspieszyły wybuch powstania, spowodowały, że 
w pierwszym okresie wyposażenie zaskoczonych tym partii i oddziałów było ogromnie 
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ubogie i musiało polegać głównie na pospiesznie przygotowanych nieco wcześniej 
zapasach. Stan z pierwszych dni charakteryzuje bardzo wiarygodna relacja doskonale 
zorientowanego autora: „Nie było ani płaszczy, ani butów, ani koszul (...), ani drągów 
na kosy lub lance, ani manierek, ani torb do chleba. (...) stosunek broni palnej był 
l:40”2, co daje wymowny obraz na tle liczby około 10 000 uczestników, którymi 
w chwili wybuchu powstania dysponował Tymczasowy Rząd Narodowy3.

W tej sytuacji, zwłaszcza że nie było widoków oparcia się na emigracyjnych 
ośrodkach organizacji dostaw4, cały ciężar doraźnego ekwipowania powstańców 
z konieczności spaść musiał na rozbudowaną i dość sprawnie działającą organizację 
cywilnych władz terenowych, a także na patriotycznie usposobione koła społeczeń
stwa na obszarze Królestwa, Litwy i Rusi. Dopiero w początkach marca 1863 roku, 
już w trakcie trwających zażartych bojów, położenie uległo poprawie i dzięki wy
tężonym wysiłkom Wydziału Wojny Rządu Narodowego oraz poszczególnych jego 
członków, a w głównej mierze inicjatywie poszczególnych dowódców i działających 
w nieporównanie znośniejszych warunkach organizacji narodowych na obszarze 
pozostałych dwóch zaborów, stopniowo zmieniało się na lepsze, przechodząc zresztą 
różne fazy i kryzysy. W każdym razie wspomniane usiłowania Rządu Narodowego, 
podjęte po półrocznych doświadczeniach z zamiarem upodobnienia sił powstań
czych do wojsk regularnych, mimo ponawiania ich później5, ostatecznie znaczących 
rezultatów nie przyniosły i pozostały w formach niewykonanych bądź wykonanych 
tylko częściowo zarządzeń. Jedynie właściwe wydaje się uznać rozpatrywanie 
umundurowania, uzbrojenia i oporządzenia oddziałów powstania styczniowego 
w podziale na poszczególne rodzaje wojsk. Jakkolwiek, jak wynika z samorzutnie 
przyjmowanej nazwy, przynajmniej nieliczne ich reprezentacje występowały jed
nocześnie w poszczególnych oddziałach.

Tak na przykład w piechocie na podstawie zarówno dokumentów archiwal
nych, jak i innych źródeł - pamiętnikarskich i ikonograficznych - można ustalić, 
że w ramach większych i zupełnie niewielkich oddziałów istnieli strzelcy, żuawi, 
karabinierzy, ulegając oczywiście ze względu na niedostatek broni palnej zwykle 
przewadze liczebnej kosynierów.

Oddziały kawaleryjskie nosiły nazwy ułanów, strzelców konnych, kozaków 
i krakusów. Żandarmeria narodowa dzieliła się na konną i pieszą; w niektórych 

oddziałach występowali nawet jako żołnierze specjalnie wyposażeni w narzędzia 
do robót fortyfikacyjnych saperzy.
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Przegląd mundurów powstańczych, uwzględniający podział na rodzaje wojsk 
zasadniczo odmienny od dotychczasowego sposobu traktowania tego zagadnienia 
poprzez oddziały poszczególnych dowódców, wydaje się tym właściwszy, że zgodny 
z intencjami zarządzeń i wysiłków Rządu Narodowego, który w podległej mu sile 
zbrojnej pragnął widzieć wojsko regularne6. Przy rozpatrywaniu mundurów po
wstańczych należy mieć ciągle na względzie bardzo istotny czynnik, jaki przedstawiał 
skład oddziałów. Historycy powstania, opierając się na własnych obserwacjach7 bądź 
obfitej literaturze pamiętnikarskiej, stwierdzają, że w pierwszej fazie „w ruchu żywy 
udział wzięła miejska warstwa pracująca, młodzież z klasy urzędniczej, oficjaliści 
prywatni, drobni właściciele ziemscy, niższe i zakonne duchowieństwo”8. Natomiast 

„włościanie nieufnie odnosili się (...), podejrzewając, że cały ruch ma na celu interesy 
szlacheckie (...). Nieufność ta z biegiem wypadków zmniejszała się i już od kwietnia 
zaczynali chłopi zapełniać w niektórych okolicach powstańcze szeregi”9.

Przynajmniej w pierwszym, 2-3-miesięcznym okresie wymienione okoliczności 
miały bardzo zasadnicze znaczenie i wpływ na wygląd powstańców, z których więk
szość musiała posługiwać się swymi cywilnymi ubraniami, a z uwagi na porę roku 
spędzaną w ciągłym ruchu bądź w obozowiskach pod gołym niebem poszukiwać 
możliwości zabezpieczenia się przed właściwymi dla niej warunkami atmosferycznymi. 
Stąd też podczas obu zim, w czasie których trwały walki powstańcze - 1862/1863 
i 1863/1864 - we wszystkich oddziałach znaczną rolę odgrywały kożuchy i kożuszki 
najróżniejszych krojów i form, tak charakterystyczne dla ikonografii powstania. Nie
mniej istotne zagadnienie stanowiły ciepłe nakrycia głowy w równie różnorodnych 
odmianach oraz wygodne, trwałe i nadające się do forsownych marszów, zwłaszcza 
wśród terenów leśnych i puszczańskich, obuwie, za które powszechnie uznano buty 
z cholewami zarówno dla piechoty, jak i jazdy.

Z dokumentów pisemnych, rozpatrywanych nawet w nieznacznym wyborze, 
widać wyraźnie, że przy organizacji dostaw dla oddziałów te typowe dla ich ekwipun
ku elementy zajmowały wiele uwagi zarówno osób odpowiedzialnych za przesyłkę 
transportów, jak również stanowiły poważną troskę dowódców: „do obozu odsyłało 
się na jeden transport po kilkaset par butów, kożuszków, spodni, sukmanek, czapek 
i burek. Transport kożuszków największy był z Rosji”10.

Wykazy efektów objętych dostawami jeszcze na zimę przełomu 1863 i 1864 roku 
wśród innych wymieniały: „buty juchtowe długie (kawalerzysty) (po) 5.50-6.50 zł (...), 
buty zwykłe (infanterzysty) (po) 3.50 zł (...), trzewiki (infanterzysty) (po) 2.30 zł (...),. 
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kamasze (po) 1.25 zł (...), kepi watowane z nausznikami (po) 1.50 zł (infanterzysty) 
(i po) 0.65 zł (kawalerzysty), (...) czapka zimowa (kawalerzysty) (po) 2.00-2.50 zł (...), 
kaptur (infanterzysty i kawalerzysty) (po) 1.50 zł (...), kożuch (infanterzysty) (po) 10.00 zł 
(kawalerzysty) (po) 8.00 zł”11.

Dopiero w drugiej połowie okresu walk powstania - zapewne pod wpływami żądań 
wydziału wojny Rządu Narodowego wynikających z dążeń do ujednolicenia umundu
rowania i ulepszenia organizacji - w wykazach dostarczanych oddziałom przedmiotów 
coraz częściej przewija się pozycja „płaszcze”. W związku zapewne także z zamierzo
nymi reformami powstaje rozróżnienie formy płaszczy żołnierskich i oficerskich12.

Stroje ludowe w oddziałach powstańczych rozpowszechniły się, jak wskazują na to 
cytowane relacje, dopiero od wiosny 1863 roku, ale w wyniku coraz sprawniejszych 
dostaw ubiorów do poszczególnych obozów nie zachowywały w większości przy
padków swej pierwotnej, autentycznej formy dzięki pomieszaniu różnych elementów.

Niemniej ze stroju ludowego dość powszechnie do umundurowania powstań
czego zapożyczano charakterystyczne i mające swoją patriotyczną i rewolucyjną 
tradycję od insurekcji kościuszkowskiej nakrycie głowy - czapkę krakuskę, ulegają
cą zresztą pewnym modyfikacjom zarówno co do barwy, jak i formy. Stosunkowo 
znacznie rozpowszechnioną formą narodową nakrycia głowy była również konfe- 
deratka, tym jednak w swej ostatniej, zmodyfikowanej formie różniąca się od swego 
XVIII-wiecznego pierwowzoru, że opatrzona dość dużym skórzanym daszkiem13, 
a wtedy pozbawiona często charakterystycznego otoku barankowego.

W mniej lub bardziej ujednoliconych pod względem formy ubiorach oddziałów 
dają się również obserwować ślady czerpania z wzorów obcych, zwłaszcza francu
skich w kroju munduru i formy czapki - kepi. Ostatnim wreszcie, co prawda mało 
rozpowszechnionym, ale świadczącym o świadomej próbie nawiązania do form sprzed 
trzydziestu kilku lat, nakryciem głowy jest czapka ułańska, mocno przypominająca 
kształtem czapki ułanów Królestwa Polskiego, jednej z reprezentatywnych formacji 
ostatniej regularnej armii polskiej, kilkakrotnie odradzającej się w poprzedzających 
powstanie styczniowe ruchach narodowo-wyzwoleńczych i rewolucyjnych.

Za zupełnie przypadkowe - jako pochodzące ze zdobyczy wojennej albo prze
niesione wprost z szeregów nieprzyjaciela przez grupy przechodzące na stronę 
powstańców - należy uznać formy zapożyczone od wojsk rosyjskich; niekiedy spro
wadzały się one do części ubioru, jak np. płaszcze, obuwie, rzadko były kompletnymi 
mundurami, które przywdziewały całe oddziały, jak to miało miejsce z mundurami 
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kozackimi w oddziałach jazdy Tomasza Stamirowskiego14 bądź Andrzeja Danisewicza15 
m Sandomierskiem lub grupach pod domództwem Rosjan - Jakuba Lotkina16 czy 
Mitrofana Podhaluzina17. W zasadzie barwą dominującą w całości mundurów 
powstańczych była szara we wszystkich jej odmianach, mimo to, zależnie od ak
tualnych możliwości danego źródła zaopatrzenia, wśród bardzo licznych wzorów 
ubioru powstańczego zdarzały się i takie, które stanowią świadectwo nie tylko bardzo 
znacznego wysiłku, ale nawet i smaku wkładanego w ich wykonanie (np. mundury 
żuawów Rochebruna) i znacznie od najpowszechniejszych form odbijają.

Znamienne pod tym względem są dane z instrukcji wojskowej przeznaczonej dla or
ganizujących się w okresie od kwietnia do września 1863 roku oddziałów Galicji, które 
charakteryzują intencje władz powstańczych odnośnie ubioru piechoty: „szara koszula 
z amarantowymi naramiennikami, spodnie płócienne, kapelusz góralski lub konfede- 
ratka (...), flanelowa lub sukienna płachta z dziurą w środku dla wkładania na plecy”18.

Amarant i pąs są dwoma zasadniczymi odmianami czerwieni i w ogóle koloru, 
występującego w mniejszych lub większych detalach poszczególnych części ubioru 
(wypustki bądź lampasy, denka czapek krakusek, lamowania, szamerunki), aczkol
wiek pod tym względem zdarzały się odchylenia, jak np. w ubiorach oddziałów 
pod dowództwem Karola Krysińskiego, w których żołnierze nosili „sukmanki szare, 
zielone kołnierze i takiejże barwy czapki rogate”19 „bądź w innym oddziale - ubranie 
(...) z konopnych i lnianych kaftanów i wełnianych polskich rogatywek z daszkiem. 
Wyłogi i reszta obszycia (...) w całej piechoty w Lubelskiem - żółte”20.

Dość charakterystycznym akcentem zapożyczonym ze współczesnej mody 
cywilnej, mającym zresztą również pewne narodowe znaczenie tradycjonalne, są 
często występujące, zwłaszcza w kożuchach i kożuszkach, ale również w kurt
kach i czamarach, przybrania lamowaniem z futra. Również z form polskiej mody 
cywilnej tych czasów wywodzi się przeniesiona w całości jako mundur do szeregów 
powstańczych czamara bądź jej charakterystyczny, rzucający się w oczy element 
dekoracyjny - szamerowanie w różnorodnych wykonaniach, które np. wykonane 
w materiale koloru czerwonego i umieszczenie na białym tle munduru tworzyło 
całość nie tylko malowniczą, ale także w akcentach narodowych21.

Drugimi, obok szarego, dość mocno rozpowszechnionymi kolorami w ubiorach 
powstańczych, występującymi jako barwa całości lub poszczególnych części munduru, 
są niebieski i granat, stosowane w różnych kombinacjach. Na przykład, organizo
wany w Mielcu, a więc na obszarze ówczesnej Galicji, pierwszy batalion oddziału 
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Jordana ubrany był w „niebieskie bluzki, granatowe czapki ułańskie i szaraczkowe 
spodnie z długimi butami”22.

W 2. stopnickim pułku piechoty korpus dowództwa Haukego-Bosaka żołnierze 
„nosili (...) spodnie polskie w cholewy wpuszczone z cienkiego granatowego sukna, 
z czerwonymi po boku wypustkami”23. Na tle ogółu relacji o umundurowaniu 
i ekwipunku wojska powstańczego, pełnymi twierdzeń o ich niedostatkach, zu
pełnie wyjątkowo brzmi relacja o oddziale „krakusów (pod dowództwem Konrada 
Tomaszewskiego), umundurowanych tak malowniczo i wspaniale, że wprost oczu 
od nich nie można było (...)”24.

Uzbrojenie oddziałów powstańczych już na dość długo przed wybuchem walk 
zaprzątało Komitet Centralny, poprzednika Rządu Narodowego, który zajmował 
się zbieraniem funduszów na ten cel przez ściąganie podatku za pośrednictwem 
organizacji cywilnej. Spośród przyszłych dowódców powstaniowych Marian Lan
giewicz z ramienia Komisji Uzbrojenia dokonywał zakupów broni m.in. w Genui, 
zakupując około 5000 karabinów skałkowych, które przekazano do przeróbki na pis- 
tonowe, a nadto około 4000 karabinów pistonowych25. Mimo tych przygotowań 
jednak uzbrojenie oddziałów w początkach walk było bardzo ubogie, a przy tym 
nadzwyczaj różnorodne.

Wśród długiej broni palnej w tym okresie bardzo licznie występowała broń my
śliwska - pistonowe strzelby jednolufowe i dwururki, rosyjskie karabiny wojskowe 
ze zdobyczy w boju, później dopiero, szczególnie w oddziałach ekwipowanych na 
obszarach poza zaborem rosyjskim, zaczynały się rozpowszechniać wyborne sztucery 
belgijskie i broń austriacka. W krótkiej broni palnej występowały zarówno rewol
wery, jak i pistolety najróżnorodniejszych wzorów i konstrukcji, przy czym - jak 
na to wskazuje materiał dokumentalny i pamiętnikarski - pierwsze były bronią 
w zasadzie służącą głównie oficerom zarówno w oddziałach pieszych, jak i jazdy, 
drugie według instrukcji miały stanowić uzbrojenie żołnierzy, lecz i tak niewystar
czające dla całych oddziałów26.

Pewna, aczkolwiek nieznana ilość broni palnej zapewniła oddziałom własna 
powstańcza fabrykacja, której bodaj szczytowym osiągnięciem było krótkotrwałe 
istnienie w Wąchocku wytwórni w ramach obozu Langiewicza.

Na ogół wysiłki powstańcze w tym zakresie z natury sytuacji sprowadzały się 
głównie do napraw i przeróbek w przygodnych warsztatach w celu przystosowania 
całkiem licznej jeszcze wówczas w kraju broni skałkowej do konstrukcji pistonowej.

109



O wiele łatwiej przedstawiała się sprawa wyposażenia oddziałów w broń białą, 
zwłaszcza możliwą do wykonania w prymitywnych warunkach polowych lub 
konspiracyjnych. Typowym jej przedstawicielstwem są kosy, zarówno z ostrzami 
kos właściwych, jak i przystosowanymi do walki nożami do sieczkarń oraz lance, 
dla których odkucie grotów i wąsów ubezpieczających drzewce nie przedstawiało 
większych trudności nawet dla wiejskich kowali.

Zagadnienie znacznie bardziej niekiedy kłopotliwe niż uzbrojenie przedstawiało 
oporządzenie oddziałów powstańczych. Ten sam świetnie zorientowany obserwator 
podaje odnośnie okresu początkowego powstania, że „żołnierz był lekki, nosił (...) 
ubiór aż nadto lekki, torbę płócienną, zwykle próżną”27. W pierwszym okresie walk 
skromne elementy oporządzenia mające cele praktyczne, a także nadające sylwetkom 
charakter w pewnym stopniu wojskowy, stanowiły zazwyczaj pasy skórzane od 
torby w różnym wykonaniu i formach służące jako ładownice, a zarazem chlebaki.

Cytowana instrukcja Wydziału Wojny Rządy Narodowego z 19 czerwca 1863 roku28 
przewidywała wprawdzie w składzie przedmiotów oporządzenia dla batalionu: 

„poz. 14. Tornistrów 655; poz. 15. Manierek 676; (...) poz. 38. Torb do żywności 
675 (...)”, ale co charakterystyczne, nie wymienia np. ani pasów głównych, ani ładownic, 
wobec czego torby na żywność miały zapewne służyć także do noszenia amunicji.

Znamienne na tej liście przedmioty stanowią pozycje: „9. Siekier 448 (na batalion); 
10. Szpadli 48; 11. Oskardów 48 (...)”, co np. odnośnie siekier nasuwa wniosek, że 
mogły one mieć do spełnienia podwójną funkcję - narzędzi prac fortyfikacyjnych, 
saperskich i zwykłych gospodarskich (opał), ale również groźnej w walce wręcz 
broni. Ilość szpadli i oskardów wskazuje na założenie posiadania przez każdy batalion 
piechoty oddziału saperskiego.

Praktyka jednak odbiegała mocno od intencji i dyrektyw, toteż dokument ten ma 
znaczenie jako jedynie orientujący w zamierzeniach powstańczych władz wojskowych.

Wynikająca z warunków, w jakich tworzyły się wojska powstańcze, zdecydo
wana przewaga oddziałów pieszych nad kawaleryjskimi siłą rzeczy powodowała, 
że władze centralne powstania oraz dowództwa oddziałów więcej uwagi zmuszone 
były poświęcać piechocie. Ekwipowanie jazdy, jako znacznie kosztowniejsze - mimo 
że o zaopatrzenie jej w konie nie było tak trudno, choćby drogą rekwizycji przez 
władze cywilne - nastręczało znacznie większe trudności29.

Zgodnie z cytowanym dekretem Rządu Narodowego i towarzyszącą mu instruk
cją30 szwadron mający liczyć 147 żołnierzy wymagał tyleż kompletów osiodłania, 
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które według wycenionego wykazu z grudnia 1863 roku31 kosztowały: „Kompletna 
terlica z podwójną derą 35.00 zł”. Na podstawie porównania z cenami broni (według 
tegoż źródła): „Karabin (infanterzytsy) 22.00 zł, (...) Rewolwer z nabojami 38.00 zł, (...) 
Pistolet 7.00 zł (...)”. Widoczne jest, że tworzenie oddziałów pieszych było bardziej 
celowe, aczkolwiek posiadanie kawalerii mogły wymagać i istotnie wielokrotnie 
wymagały względy taktyczne.

Spośród wymienionych odmian w piechocie powstańczej w literaturze pamiętni
karskiej nazwę strzelców spotykamy w korpusie Mariana Langiewicza, działającym 
w Sandomierskiem i Krakowskiem w lutym i marcu 1863 roku. Ubiór ich jednak, jak 
podaje pamiętnikarz32, daleki był od jednolitości: „strzelcy w czamarkach, guńkach, 
żółtych kożuszkach, w kołpakach lub rogatywkach (...), po większej części w długich 
butach (...). Broń (...) była bardzo rozmaita, jedni mieli nowe rosyjskie karabiny nie- 
gwintowane (...), dubeltówki i pojedynki rozmaitych kalibrów ze świeżo dorobiony
mi bagnetami lub bez bagnetów. Niektórzy (...) mieli jeszcze za pasem pistolety lub 
rewolwery, a inni (...) krótkie podoficerskie pałasze. Ładunki nosili w myśliwskich 
torbach, w ładownicach u pasa33 lub przewieszonych przez ramię”.

W oddziale Leona Czechowskiego, działającym w marcu 1863 roku w Lubel
skiem, występowały 2 kompanie „Strzelców nieśmiertelnych” dowodzone przez Jana 
Zalplachtę (pseudonim Zapałowicz), które formowały się w okolicach Sieniawy 
w Galicji wschodniej. Strzelcy ci „na czapkach mieli trupie główki (...), uzbrojeni 
byli w sztucery z bagnetami”34.

Znacznie staranniej wyekwipowani byli tworzeni w kwietniu 1863 roku w obozie 
w Pyzdrach w Wielkim Księstwie Poznańskim strzelcy walczący w oddziale Edmunda 
Taczanowskiego, którzy mieli: „tornistry, ładownice, rogi do prochu, manierki35 (...). 
Uzbrojono (ich) w doskonałe sztucery belgijskie”36.

Organizowani również w Galicji strzelcy w dwóch kompaniach pod dowódz
twem kpt. Czesława Tabaczyńskiego i Witolda Rogajskiego, którzy walczyli w San
domierskiem, tworzyli oddział dobrze wyekwipowany i uzbrojony: „oddział (...) był 
umundurowany jednostajnie: w sukmanki i szarawary, w juchtowe buty (...), roga
tywki czarne z daszkiem, tornistry, a na nich menażki. Pasy, ładownice i broń bagne
tową, miał w części belgijską, przeważnie zaś starą wybrakowaną austriacką”37 (...). 

„(...) karabiny (...) były dwojakie, strzeleckie i piechoty; pierwsze były krótkie, ciężkie 
z długimi płaskimi bagnetami, zwano je belgijskimi sztućcami, drugie zaś dłuższe 
i lżejsze ze szpadowymi, czworograniastymi bagnetami”38.
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Strzelcy uj formowanym w Galicji od kwietnia 1863 roku oddziale gen. Józefa 
Wysockiego podczas wyprawy w lipcu na Wołyń mieli: „kepi francuskie z niebie
skim lampasem, mundur z żaglowego płótna, pas główny z dwiema ładownicami”39.

W Lubelskiem w lipcu 1863 roku w oddziale Józefa Władysława Ruckiego wal
czyli strzelcy, którzy: „nosili okrągłe czapki ceratowe; karabinierzy zielone, a tyralierzy 
brunatne z wielkim poziomym, dobrze chroniącym daszkiem. Luźna, wygodna kurtka 
z kołnierzem do wykładania, z obszernymi dobrymi kieszeniami na obu piersiach 
i po obu stronach, z tyłu pod kołnierzem pofałdowany grubo wedle kroju austriac
kiego (...). Tornistry (...) całkiem miękkie (...). Ładownic używano dwojakich: jednych 
większych, z miękkiej skóry, drugich mniejszych i skutkiem wkładek z drzewa, 
sztywnych noszono je zawsze na pasie, do którego przypinano także bagnet”40.

Na tle różnorodnie i skromnie pod względem barwy umundurowanej piechoty 
powstańczej niewątpliwie mocno wyróżniały się oddziały żuawów i to zarówno 
krojem, jak i kolorem mundurów częściowo41, w miarę możliwości, a także przez 
uwzględnienie akcentów narodowych polskich, wzorowanych na noszących to miano 
formacjach piechoty francuskiej, których tradycja sięga wojny w Algierze w latach 
1834-1844, a sławę ugruntował udział w wojnie krymskiej lat 1854-1855 i wojnie 
z Austrią o zjednoczenie Włoch w 1859 roku.

Aczkolwiek pierwszy z tych oddziałów powstał w pierwotnej swej formie 
z inicjatywy emigranta francuskiego osiadłego w Krakowie, Franciszka Rochebru- 
ne’a w lutym 1863 roku w obozie pod Skałą i zaopatrywany był jako „kompania 
żuawów” w ramach grupy Apolinarego Kurowskiego z Krakowa, formacja ta 
stosunkowo szybko się rozpowszechniła i prawie przez cały czas trwania powsta
nia w różnych oddziałach formowane były grupy żuawów znacznie różniące się 
między sobą umundurowaniem.

Według relacji pamiętnikarskich42 „Rochebrune i jego adiutant (...) mieli mundury 
ciemnogranatowe z dużym białym krzyżem, przyszytym na mundurze, na środku 
pionowego ramienia krzyża naszyte były białe guziki”. Więcej szczegółów charakte
ryzuje bliżej ubiór „żuawów śmierci” pod komendą tegoż Franciszka Rochebrunea 
w korpusie Mariana Langiewicza w marcu 1863 roku: „Fez oficerski był (...) obszyty 
siwym barankiem (...), na którym z przodu widniała kokarda w kolorach narodo
wych z polskim orzełkiem”43. „(...) oficerowie mieli na czarnych kamizelkach duże 
białe krzyże”44. Szeregowi nosili „ubranie żuławskie, więc spodnie czarne sukienne 
szerokie, jak do polskiego stroju; czarna kamizelka sukienna z białym krzyżem 
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na niej naszytym, zapinana na gładkie białe metalowe guziki; mundur także z czar
nego sukna bez kołnierza - rodzaj surducika z półkrótkimi połami, ufałdowanymi 
z tyłu, jak przy bekieszy, na jeden rząd białych metalowych guzików zapinany; 
na szyi szalik wełniany czarno-biały; na głowie fez czerwony turecki z czarnym ku
tasem (...), na nogach buty z cholewami (...). Pas skórzany z ładownicą, lekki tornister 
na ramionach”45 „(...) wszyscy byli uzbrojeni jednolicie w nowe austriackie karabiny 
z bagnetami. Nosili ładownice z przodu”45.

W pozostałych oddziałach występowały następujące charakterystyczne odmiany 
w umundurowaniu żuawskim: w plutonie w ramach oddziału Jana Jaworskiego 
w obozie w Nowym Mieście w maju 1863 roku: „czerwone spodnie i szare kaftany”47; 
w oddziałku dowodzonym przez Francuza, Perrota w ramach oddziału Józefa 
Romockiego żuawi występowali „w czerwonych garybaldyjskich koszulach”48; 
w formowanym we wschodniej Galicji na wyprawę wołyńską oddziale gen. Józe
fa Wysockiego żuawi nosili „kołpak biały z czerwonym fezem pośrodku. Mundur 
ciemnogranatowy kroju żuawów francuskich, z białym krzyżem na kamizelce. 
Spodnie czerwone. Pas główny z dwiema ładownicami, sztucer belgijski z obosiecz
nym bagnetem”49; kompania żuawów dowództwa kpt. Rutkowskiego (pseudonim 
Grot) w oddziale Władysława Sokołowskiego we wrześniu 1863 roku nosiła: 
„czerwone żuawskie spódnice”50.

Wreszcie stosunkowo znaczny oddział żuawów, formowany znów we wschod
niej Galicji, w ramach IV oddziału wołyńskiego, dowodzonego przez Rochebrunea 
a później Jana Zalplachtę, nosił „fezy czerwone żuawskie, których różnokolorowe 
chwasty odróżniały pojedyncze kompanie”51.

Stosunkowo jednolite umundurowanie i uzbrojenie powstaniowych oddziałów 
żuawskich, osiągających liczebność kompanii, a nawet kilku kompanii, w ramach 
partii w których występowali, wskazuje, że ambicją ich organizatorów - głównie 
zapewnie ich inicjatora Franciszka Rochebrunea - było stworzenie oddziałów 
doborowych, których strój, a nawet nazwa (żuawi śmierci) miały symbolizować 
waleczność i brawurę dziedziczoną z tradycji francuskiej.

Wśród formacji piechoty powstańczej godny jest odnotowania niewielki i krótko 
istniejący oddział, sformowany w kwietniu 1863 roku w Krakowie i występujący 
w ramach oddziału Józefa Miniewskiego pod mianem „Legii zagranicznej”, dowo
dzonej przez Włocha Francesco Nullo. Żołnierze tego oddziału nosili czerwone 

garybaldyjskie kepi i czerwone garybaldyjskie koszule52.
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Koła przygotowujące powstanie 1863 roku na długo przed jego wybuchem, 
zdające sobie sprawę z przyszłych trudności wyposażenia oddziałów w dostateczną 
ilość uzbrojenia typu wojskowego, liczyły się z koniecznością posługiwania się bronią 
zastępczą, improwizowaną, wypróbowaną zresztą i mającą w polskich walkach po
wstańczych swoją dużą tradycję. Wyrazem przewidywań, że w walce zbrojnej zajdzie 
potrzeba opierania się na żołnierzu ludowym, było opracowanie Mierosławskiego53, 
które w założeniach autora miało stanowić regulamin dla oddziałów kosynierskich. 
W praktyce jednak idee opracowania teoretycznego Mierosławskiego znalazły nie
zbyt szerokie zainteresowanie i wykorzystane zostały fragmentarycznie. Zaledwie 
w przybliżeniu ubiór i oporządzenie kosynierów 1863 roku podobny jest do schematu 
przedstawionego w tablicach pracy przyszłego dyktatora powstania54. Nie zmienia 
to wcale postaci rzeczy i stwierdzić trzeba, że w piechocie powstańczej oddziały 
kosynierskie stanowiły element podstawowy. Strój ich posiadał liczne odmiany, 
o czym świadczą odnoszące się do stanu z marca 1863 roku relacje pamiętnikar
skie: „kosynierzy stanowili największą rozmaitość, byli między nimi po krakowsku, 
opoczyńsku, miechowsku lub z waszecia ubrani. Wielu z nich było tak obdartych, 
że aż litość brała”. Niemniej i w tych oddziałach zdarzały się osobliwe wyjątki, jakim 
na przykład było umundurowanie kosynierów pod dowództwem Francuza Paula 
Ganier d’Abina, którzy sformowani w Wielkim Księstwie Poznańskim w kwietniu 
1863 roku nosili „czerwone czapki i czerwone koszule garybaldyjskie55.

Na ogół jednak, jak podaje choćby wnikliwy obserwator zagraniczny56, mun
durem kosynierów był „przeważnie polski strój ludowy, a więc latem często tylko 
zgrzebna koszula, spodnie i wielki słomiany kapelusz; większość prócz tego posiadała 
buty i kabat, bogato i pięknie sznurami ozdobiony, szczególnie na plecach i połach. 
Często noszą też kosynierzy polskie rogatywki bez daszka, na których umieszczono 
orzełki narodowe albo też wstążki o barwach polskich, stanowiące słabe szczątki 
odznak mundurowych kosynierów (...). Rynsztunek kosynierów składa się przeważnie 
z płóciennego worka, łykowej torby albo też z przepisanej torby ceratowej, która 
również stanowiła zaczątek jednolitego ich umundurowania”57.

Obok oddziałów jazdy o niesprecyzowanych nazwach, występujących w ramach 
oddziałów Faustyna Grylińskiego, Marcina Borelowskiego, Kajetana Cieszkowskiego, 
Antoniego Wielobyckiego, niekiedy - jak na przykład w tym ostatnim - stanowiącej 
już w marcu 1863 roku dobrze wyekwipowany i uzbrojony szwadron58 w niektó
rych zgrupowaniach powstańczych jeszcze nawet przed ukazaniem się instrukcji 
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wymieniającej nazwę tej formacji59, występowały oddziałki strzelców konnych. 
Taki oddziałek w granatowych rogatywkach i szaraczkowych płaszczach uzbrojo

nych w karabiny z bagnetami istniał w kwietniu 1863 roku w oddziale Edmunda 
Taczanowskiego60. Znacznie jednak częściej - z nazwy przynajmniej - w większych 
zgrupowaniach powstańczych występują oddziały jazdy pod mianem ułanów. Tak 
na przykład pamiętnikarz charakteryzuje oficera ułanów w oddziale Apolinarego 
Kurowskiego w lutym 1863 roku: „w krótkim kożuchu, w baraniej czapce strój 
z trójkolorową kokardą, przy płaszczu”61.

Improwizowany oddział ułański w korpusie Langiewicza w marcu 1863 roku 
niewątpliwie daleki był od jednolitości: „siodła były przeróżne, kulbaki, terlice kozac
kie i angielskie (...). Uzbrojeni byli w szaszki kozackie, pałasze krzywe i proste w po
chwach blaszanych i skórzanych, w lance, pistolety lub rewolwery; inni zamiast lanc 
mieli karabinki lub dubeltówki przewieszone przez ramię”62. Dość bliskie rozpo
wszechnionego w tym czasie munduru ułańskiego wydaje się umundurowanie 
dobrze wyposażonego oddziału Narcyza Stojanowicza działającego w kwietniu 
1863 roku w Sandomierskiem. Ułani tego oddziału nosili „amarantowe jedwabne 
koszulki (garybaldyjskie), spinane pasem z klamrą emaliowaną na przodzie; kurtki 
i spodnie granatowe, czapki ułanki z daszkiem, ozdobione kordonkami i sznurami, 
buty palone z ostrogami; burki. Uzbrojenie oficerów i podoficerów stanowiły rewol
wery, ułanów - karabinki belgijskie, lanca z chorągiewką amarantowo-białą i para 
pistoletów, wszyscy - szable”63. W pozostałych zgrupowaniach oddziały ułańskie 
o znacznej rozpiętości liczby - od 32 do 500 ludzi - sprawiają wrażenie formacji 
na tle ogólnym wyjątkowo starannie umundurowanych i uzbrojonych.

W maju 1863 roku Jan Żalplachta w jeździe z Podola Galicyjskiego posiadał 

32 kawalerzystów „w popielatych ułankach, w rogatywkach czerwonych z białym 
barankiem i z białym piórkiem (...) przy pałaszach, z pistoletami w olstrach”64. 

„Rynsztunek na konie (...) zupełnie taki, jak austriacka kawaleria”65.
Niewielki, formowany we wschodniej Galicji oddział 50 ułanów dowódz

twa Maliszewskiego działający w grupie Antoniego Jeziorańskiego nosił nazwę 
„szarych ułanów” i jakkolwiek dobre jego zaopatrzenie miało na celu nadanie mu cech 
umundurowania żołnierzy armii regularnej, sylwetki ich czyniąc dziwacznymi, obce 
wzorom i tradycji ułańskiej detale, jak np. naszywane na piersiach kurtek ładownice 
oraz buty z bardzo wysokimi, kirasjerskiego typu cholewami. W bardzo licznych jak 
na stosunki powstaniowe oddziałach kawaleryjskich, które przybrały nazwę pułków, 
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pod dowództwem pika Matuszewicza i płka Słupskiego, dostrzegalne są wyraźnie 
próby nawiązania nawet barwami do tradycji pułków ułańskich armii Królestwa. 
Matuszewicz, którego pułk sformowany był w Wielkim Księstwie Poznańskim 
i działał w sierpniu 1863 roku w zgrupowaniu Edmunda Taczanowskiego, dowodził 
480 koni doskonałej jazdy ułanów, „zebrał w granatowe mundury z amarantowymi 
wypustkami i białe czapki (...), uzbrojenie (stanowiły-red.) (...) lance, szable, pistole
ty”66. W 2. pułku ułanów dowództwa płka Słupskiego, liczącym 500 ludzi, noszono 
białe czapki ułanki, granatowe mundury z białymi rabatami, spodnie granatowe. 
Uzbrojenie stanowiły szable, lance i pistolety67.

Podobnie jak oddziały strzelców konnych w zgrupowaniach powstańczych, 
oddziały krakusów istniały również wcześniej, niż przewidywała powołanie takiej 
formacji instrukcja centralnych władz powstania68. Z opisów pamiętnikarskich wy
nika, że w oddziałach krakusów w umundurowaniu przyjmowano samorzutnie wiele 
elementów stroju ludowego, nawiązując mniej lub bardziej świadomie do tradycji 
tego rodzaju jazdy z 1831 roku.

W korpusie Langiewicza już w marcu 1863 roku występowały „szwadrony 
jazdy z amarantowo-białymi chorągiewkami, umundurowanych w białe krakowskie 
kapoty z czerwonymi wyłogami i czerwone krakuski”69. Podobnie w sformowanym 
w zachodniej Galicji w kwietniu oddziale kpt. Atanazego Mossakowskiego krakusi 
dowodzeni przez Józefa Mielnickiego nosili czerwone krakuski, białe sukmanki 
i uzbrojeni byli w lance z proporczykami70.

W okresie jesiennym, w październiku 1863 roku, pamiętnikarze notowali działania 
krakusów w oddziałach Dionizego Czachowskiego, umundurowanych w amaran
towe konfederatki z orzełkiem, srebrnymi obszyciami i kordonkiem71, oraz Zyg
munta Chmieleńskiego w Sandomierskiem, w którym „każdy szeregowiec ubrany 
był w białą sukmankę, krótką po kolana, a szamerowaną szafirowymi i pąsowymi 
sznurkami”72. Krakusi tego oddziału ogólnie biorąc, wyposażeni byli jak na stosunki 
powstaniowe bardzo starannie. Obuwie ich stanowiły długie buty palone z ostroga
mi, nakrycie głowy - konfederatka biała lub innego koloru w zależności od sekcji, 
płaszcze zastępowały długie szare burki. Uzbrojenie stanowiły lekkie sztucery belgij
skie, przewieszane przez plecy, pistolety i rewolwery w olstrach. Ładunki noszono 
w ładownicach wszywanych na piersiach sukman oraz w zapasowych ładownicach.

Posiadały też władze powstańcze swoją żandarmerię rozdzieloną po powiatach 
pod nazwą żandarmerii narodowej.
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Działający w kwietniu 1863 roku w Sandomierskiem oddział 2-szwadronowy 
żandarmerii konnej dowodzony przez Konrada Tomaszewskiego umundurowany był 
w czerwone koszule, niebieskie spodnie i białe konfederatki. Uzbrojenie stanowiły 
pałasze austriackie w żelaznych pochwach i lance, poza tym pistolety lub rewolwery, 
a nawet później karabinki kawaleryjskie73. W powiecie opoczyńskim występująca 
w maju żandarmeria konna dowodzona przez Kazimierza Wiśniowskiego, umundu
rowana z ułańska, w mundury jaskrawe, zbrojna była w szable, pistolety i lance74.

W powiecie rawskim w lipcu 1863 roku występował niewielki, z 27 ludzi złożo
ny pluton żandarmerii pod dowództwem Konstantego Sokołowskiego w ciemnych 
rogatywkach z jasnym otokiem, jasnych czamarach, butach z cholewami, zbrojnych 
w pistolety, szable oraz lance z proporczykami75.

Osobliwie, z kozacka umundurowany był oddział żandarmerii stopnickiej dowódz
twa Władysława Nowackiego-Kopaczyńskiego, działający w październiku w Kra- 
kowskiem. Żołnierze tego oddziału nosili kurtki z sukna granatowego z kołnierzami 

amarantowymi, szerokie pantalony z amarantowymi lampasami, kepi. Uzbrojeniem 
były pałasze i szaszki w skórzanych pochwach76.

POLACY W KOMUNIE PARYSKIEJ 1871 ROKU

Zarówno starsze - z 1831 roku, jak i nowsze - z 1863 roku środowisko emigracji pol
skiej we Francji nie pozostało obojętne wobec wypadków wojny francusko-pruskiej 
lat 1870-1871. Gotowość do spłacenia długu wdzięczności za azyl na ziemi francuskiej 
oraz manifestacja solidarności ze społeczeństwem Francji przez pokolenie, którego 
liczni przedstawiciele przyszli w niej na świat, a także przez byłych uczestników 
powstania 1863 roku znalazły wyraz w działaniu kół i organizacji emigracyjnych 
wszystkich odcieni politycznych', w przedstawianych rządowi propozycjach tworzenia 
oddziałów polskich, towarzyszących w walce armii francuskiej.

Znana jest np. okoliczność, że wbrew zbywaniu przez kierujący się ostrożnością 
dyplomatyczną wobec Rosji rząd propozycji polskiej, Giuseppe Garibaldi - po
pierany przez patriotów francuskich - tworzył oddziały ochotnicze z emigrantów 
- demokratów, walczących wespół z armią i liczni Polacy uczestniczyli w zdoby
waniu zamku Pouilly koło Dijon.
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W wielu jednostkach regularnej armii II Cesarstwa w walkach również brali 
udział Polacy, znajdujący się w szeregach z tytułu powszechnego obowiązku służby, 
któremu podlegali z uwagi na naturalizację rodziców, emigrantów z 1831 roku.

Najpełniej i najbardziej dramatycznie jednak miał się objawić udział polski 
w tragicznej dla Francji wojnie dopiero w jej fazie końcowej, w której spontanicz
nym odruchem demokratów francuskich2 był opór przeciw kapitulanckiej postawie 
rządu i dowództwa, mający swe ukoronowanie w krótkotrwałym istnieniu Komuny
1 obronie Paryża przed działającą na rzecz zwycięskich Prus armią rządu wersalskiego.

Kampania francusko-pruska, praktycznie zakończona klęską pod Sedanem
2 września 1870 roku i kapitulacją twierdzy Metz 27 października tegoż roku, prze
dłużała się głównie dzięki obronie Paryża, do którego oblegania przystąpili Prusacy 
już 19 września, oraz walkom na prowincji francuskiej3.

Zarówno sama wojna, jak i Komuna Paryska pozostawiły po sobie ogromne 
zasoby przekazów ikonograficznych o najróżnorodniejszej postaci, wśród których 
niepoślednią rolę odgrywają znacznie już w tym czasie rozpowszechnione foto
grafie, stanowiące pierwszorzędny w swej wiarygodności materiał dokumentalny. 
Jednakże, głównie z uwagi na barwę i detale, za decydujące nadal uznawać wypada 
przekazy graficzne i malarskie4, których zestawienie z fotografiami przynosi dopiero 
zadawalające rezultaty. Przy obecnym stanie opracowań zajmujących się udziałem 
Polaków w walce oblężonego od 19 września 1870 do 28 stycznia 1871 roku Pary
ża oraz trwających od 18 marca do 28 maja 1871 roku zażartych bojach Komuny 
za podstawowe należy uznać dwie wydane dopiero niedawno prace, których autorzy 
w pierwszym przypadku pokusili się o zebranie możliwie pełnego materiału ikono
graficznego5, a drugim - o scalenie ogromnie rozproszonych danych faktograficznych6.

Dla walk Komuny podstawową i najbardziej reprezentatywną formację przed
stawiają bataliony francuskiej Gwardii Narodowej, która 31 października 1870 roku 
aresztowała na ratuszu paryskim kilku członków rządu „obrony narodowej”, 22 sty
cznia 1871 roku ponownie szturmowała ratusz, wreszcie poprzez odezwę swego 
Komitetu Centralnego z 4 marca wzywającą do kontynuacji walki o kraj i obrony 
stolicy przygotowała grunt do proklamowania Komuny. Działalność dowódcza 
gen. Jarosława Dąbrowskiego zaczęła się między 29 a 31 marcem 1871 roku 
od nominacji na dowódcę 12. batalionu Gwardii Narodowej, a już od 7 kwietnia 
pełnił on obowiązki komendanta Paryskiego Obszaru Umocnionego. Bataliony 
Gwardii Narodowej, noszące charakter ochotniczej organizacji armii terytorialnej, 
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dopiero do 8 kwietnia 1871 roku7 stały się formacjami o służbie obowiązkowej, 
zachowując jednak nadal numerację legionów odpowiadającą podziałowi Paryża 
na okręgi administracyjne. Z natury organizacji i zadań w Gwardii podstawową siłę 
przedstawiały oddziały piesze, wspomagane artylerią dysponującą działami polowymi 
i fortecznymi8. Niemniej źródła podają, że siły zbrojne Komuny dysponowały rów
nież niewielkimi formacjami kawalerii, wykonującej główne zadania zwiadowcze9.

Udział zbrojny Polaków w Komunie charakteryzowała bardzo znaczna rozpiętość 
stanowisk - od najwyższych stopni dowódczych10, poprzez liczne stopnie oficerskie, 
aż do szeregowych. Działania wyodrębnionej formacji polskiej, stanowiącej narodową 
reprezentację demokratycznej emigracji polskiej w walkach Komuny, sprowadzają się 
do krótkotrwałego istnienia, niezbyt zapewne liczebnego batalionu Wolnych Strzelców 
Polskich11. O posiadaniu nawet przez ten oddział jakichś oznak charakteryzujących 
jego odrębność brak zupełnie danych. Z tego też względu opis umundurowania 
i uzbrojenia komunardów polskich sprowadza się do danych charakteryzujących 
umundurowanie paryskiej Gwardii Narodowej oraz wojsk liniowych II Cesarstwa.

Ubiór batalionów Gwardii Narodowej stanowiły: kepi z sukna granatowego 
w kształcie niskiego ściętego stożka, z denkiem miękkim i wypustką czerwoną wokół 
górnej krawędzi otoku i czarnym daszkiem skórzanym, bluza mundurowa czarna 
z miękkim wykładanym kołnierzem, zapinana na 2 rzędy po 4 guziki z metalu białego, 
spodnie luźne, długie, z sukna czerwonego, trzewiki czarne piechoty. Do spodni tych 
w niektórych batalionach wzorem liniowych pułków piechoty używano krótkich, 
obejmujących górną krawędzią łydkę, kamaszy (getrów) z grubego, żaglowego, białego 
płótna, zapinanych po bokach na rząd małych guzików. W warunkach polowych, 
zwłaszcza w pierwszym okresie walk (marzec 1871 roku) gwardziści występowali 
w płaszczach sukiennych barwy ciemnopopielatej lub granatowej, z wykładanymi koł
nierzami, zapinanych na 2 rzędy po 5 guzików (do stanu), z kieszeniami ciętymi poziomo 
na biodrach i zakrytymi prostokątną klapą. Na kołnierzach płaszczów, w narożach 
- po jednym guziku, naramienniki przypięte również jednym guzikiem mundurowym.

Sięgające do połowy łydek płaszcze w marszu wzorem piechoty liniowej, z przodu 
skracane przez podpięcie pół na dwóch przyszytych w tyle na wysokości poło
wy uda guzikach. Oprócz płaszczów znajdowały się dość powszechnie w użyciu 
krótkie, nieco przed kolana sięgające, peleryny z sukna mundurowego barwy płaszcza 
z kapturem sięgającym połowy pleców (capuchon). Oporządzenie stanowiły: prosto
kątny brezentowy lub skórzany tornister z okrągłą troczoną jednym rzemieniem po
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środku klapy zapięcia metalową bieloną menażkę, na którym troczono „w podkowę” 
koc, noszona na pasku rzemiennym poprzez lewe ramię torba połowa na prawym 
biodrze; pas główny z czernionej skóry z prostokątną klamrą zapięcia z białego metalu, 
na pasie z przodu jedna duża czarna skórzana ładownica, zakrywana zaokrągloną klapą.

Na lewym biodrze zawieszano na rzemyku noszonym przez prawe ramię dużą 
blaszaną manierkę połową z pobielanej blachy.

Przy wystąpieniach bez płaszczów lub w płaszczach, lecz bez tornistrów, zwinięte 
w wałek koce noszono w warunkach polowych przez lewe ramię. Bataliony Gwardii 
Narodowej uzbrojone były w karabiny odtylcowe Chassepot 1868 z bagnetami o długich 
płaskich jednostronnych ostrzach z rękojeściami mosiężnymi, czarne skórzane pochwy 
bagnetów, w takiejże żabce noszono na pasie głównym u lewego boku.

Umundurowanie oddziałów artylerii Gwardii Narodowej stanowiły bluzy 
i spodnie ciemnogranatowe, nakrycie głowy - berety. Na pokrycie czarnych trze
wików wkładano pod obręby nogawek spodni białe płócienne getry, zasłaniające 
prawie całe wierzchy trzewików.

Umundurowanie oficerów składało się z kepi sukiennego granatowego z oto
kiem czerwonym i czarnym skórzanym daszkiem lakierowanym, na którym galony 
i dystynkcje srebrne, tegoż koloru kurtki z wykładanym kołnierzem i klapami 
z zapięciem na 2 rzędy po 3 guziki z białego metalu i jedną parę takichże guzików 
ukazujących się w kątowych wycięciach klap; na ramionach kurtki mundurowej 
w pobliżu wszycia rękawów poprzeczne szlufki z galonu srebrnego do epoletów, 
wyłogi rękawów czerwone, góra obwiedziona wokół srebrnymi galonami dystynkcji 
oficerskich; spodnie długie, luźne, z sukna granatowego z czerwonymi lampasami 
po bokach. Pasy oficerskie z czarnej lakierowanej skóry z zapięciem klamrowym 
z dwóch kolistych plakiet z metalu żółtego.

Do mundurów oficerskich używano koszul białych z niskimi wykładanymi koł
nierzami podwiązanymi na szyi czarną wstążką. Uzbrojenie stanowiły lekkie proste 
szable oficerskie w żelaznych pochwach, z oprawami z żółtego metalu (mosiądz 
lub brąz złocony) oraz rewolwery bębenkowe w pochwach skórzanych. Charak
terystyczny szczegół umundurowania oficerskiego przedstawiały chusty czerwone 
przewiązywane w pasie po wierzchu kurtek mundurowych i stanowiące podkładkę, 
na której zapinano pas główny12.

W oddziałach kawalerii kurtki mundurowe oficerskie opatrzone były niskim 
stojącym kołnierzem i klapami wykładanymi, podszytymi czerwonym suknem; 
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naramienniki obmiedzione czerwoną wypustką. Spodnie niebieskie lub ciemnosza
re z jednostrefowym czerwonym lampasem na bokach, buty kawaleryjskie czarne 
z niskimi cholewami, z przodu z huzarskim wycięciem.

Płaszcze oficerskie w barwie zbliżone do płaszczów szeregowych, z zapięciem 
na 2 rzędy po 5 guzików, z których górna para utwierdzała naroża wykładanych klap, 
a szósta, ponad nimi, widoczna była między krawędziami klap i kołnierza.

Powyższe opisy charakteryzowałyby bodaj dostatecznie wyczerpująco wygląd 
umundurowanych całkowicie z francuska komunardów polskich, rozproszonych 
w ponad dwustu batalionach Gwardii Narodowej. Dość osobliwy wyjątek, jak się 
wydaje, mogła przedstawiać postać generała Walerego Wróblewskiego. Z danych 
źródłowych wynikałoby13, że podczas swej działalności wojskowej w Komunie 
on jeden zachował ubiór polski.





PRZYPISY





PRZYPISY

ROZDZIAŁ: Oddziały partyzanckie 1833 roku

1 Józef Zalimski 19 marca 1833 roku przekraczał koło Sandomierza granicę, promadząc

8 ludzi, porucznik Dziemicki - 25, uj tym kilku byłych oficerom; grupy domodzone przez 

ppor. grenadierom gmardii Edmarda Szpeka i ppor. ułanom Stefana Giecołda liczyły po 

kilkunastu partyzantom; grupa pod domództmem porucznika 3. pułku piechoty liniomej, 

Leopolda Białkomskiego - około 15 ludzi; akademik Artur Zamisza (pseudonim „Borelli”) 

miał m oddziale 7 ludzi.

Por. Borkomski Karol, Pamiętnik historyczny o wyprawie partyzanckiej do Polski w roku 
1833, Lipsk 1862, oraz Zalemski Ludmik ks. dr, Z dziejów partyzantki roku 1833 w wo
jewództwie lubelskim, Lublin 1934.

2 Pod mzględem zamartości informacji o uzbrojeniu, ubiorze i oporządzeniu partyzantom 

z 1833 roku nader cenna jest praca L. Zalemskiego, oparta m znacznej mierze na aktach 

procesu uczestnikom działań grup Szpeka i Lachomskiego, znajdujących się do mybu- 

chu mojny 1939 roku m Archimum Akt Damnych i zamierających mśród zeznań miele 

dokładnych opisom.

3 Za taki można uznać mizerunek partyzanta Michała Wołłomicza rysomany przez Bazina 

i zamieszczony m litografii Villaina m mydamnictmie J. Straszemicza, Stu sławnych Polaków, 
Paryż ok. 1847 (II myd.) nr MWP 12371, oraz stalorytomy portret tegoż mykonany przez 

Nittano m 1841 roku m Londynie.

4 Zalemski Ludmik ks. dr, op. cit., s. 2 - medług zapisom m aktach śledczych partyzant 

Polemski ubrany był „medług mzoru krakusom”, s. 5 - zeznający młościanin stmierdził, 

że midział sześciu uzbrojonych, „którzy pod szarymi sukmanami ubrani byli m mundury”.
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5 Zalewski Ludwik ks. dr, op. cit., s. 45.

6 Wiesiołowski Franciszek, Ustęp z moich wspomnień, Jasło 1862: „w domu moich rodziców 

przechowywało się natenczas ośmiu emigrantów, do których przyłączyło się jeszcze kilku 

z okolicy, uzbrojeni w pozbierane naprędce strzelby, pistolety i sztylety”.

7 Typowym składnikiem uzbrojenia (raczej niż oporządzenia), jak się wydaje, był nóż. 

Oto fragment zeznań Michała Wołłowicza składanych w śledztwie 17 maja 1833 roku: 

„Nóż i pistolet przywiozłem z Francji (...), Dubeltówkę nabyłem w Polsce”. 

Por. materiały do sprawy Michała Wołłowicza 1833 r., podała Janina z Kozłowskich Stad

nicka, Miscellanea, s. 6-11.

8 Pamiętnik Wścieklicy. Józef Wcieklica, urywek pamiętnika z oddziału łubieńskiego, opi

sujący napad na miasteczko Józefów w województwie lubelskim w czasie wyprawy Józefa 

Zaliwskiego w r. 1832/33. Ludwik Zalewski Z dziejów partyzantki R. 1833 w województwie 
lubelskim (w setną rocznicę), Lublin 1934, s. 28.

9 Zeznania śledcze włościan z tego terenu cytowane w pracy ks. dr L. Zalewskiego, s. 35.

10 Wątpliwości nasuwa określenie posiadanych przez partyzantów dubeltówek mianem kapi

szonowych. Nie wydaje się zbyt prawdopodobne, aby długa broń palna tego typu mogła 

być w oddziałach partyzanckich szerzej rozpowszechniona, choćby z tego względu, że jako 

stosunkowo świeży wynalazek była wówczas ciągle jeszcze bardzo nieliczna i kosztowna (S.G.). 

Odnośnie źródeł uzbrojenia partyzantów por. jeszcze Wiesiołowski Franciszek, Pamiętnik 
z lat 1845-1846, Lwów 1868, s. 7: „Nie mało też było i broni częścią zakopanej, częścią 

po kraju rozrzuconej ze świeżej wojny” (zwrot ten odnosi się do wspomnień związanych 

z wyprawą Zalewskiego w 1833 roku i wyraźnie sugeruje broń wojskową z 1831 roku, 

a więc wyposażoną w zamki skałkowe - S.G.).

11 Z zeznaniach śledczych z 17 maja 1833 roku Michał Wołłowicz, określając uzbrojenie swego 

oddziału i źródła jego pochodzenia, podawał m.in.: „Koń, którego miał Edward, kupiony 

był przeze mnie u Piesakowskiego” - por. materiały do sprawy Michała Wołłowicza.

12 Zeznania pastucha Majerczaka cytowane w pracy ks. dr L. Zalewskiego, s. 37.

13 Por. także artykuł mgra Tadeusza Iskrzyckiego pt. Ubiór partyzantów Zalewskiego 
w roku 1833, „Arsenał, Kwartalnik Koła Miłośników Dawnej Broni i Barwy”, Kraków 1958, 

nr 5, s. 137 i nast.
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ROZDZIAŁ: Gwardia Narodowa Krakowska w latach 1815-1846

1 Podstawowych materiałów do historii Milicji Wolnego Miasta Krakowa dostarczają opra
cowania: Wawel Louis Józef, Dawna milicja krakowska, Kraków 1882 oraz Namysłowski 
Władysław, Milicja Wolnego Miasta Krakowa, Kraków 1914. Obie te prace zawierają 
jednak stosunkowo mało danych dotyczących umundurowania i uzbrojenia. Najcenniejszy 
materiał z zakresu dokumentacji ikonograficznej stanowią akwarelowe rysunki wykonane 
z natury przez malarza krakowskiego Jana Kantego Wojnarowskiego. Akwarele te nie są, 
niestety, datowane, skutkiem czego brak drobnej choćby wskazówki co do okresu, do któ
rego się odnoszą. Określenia chronologiczne zawdzięczam autorytatywnym informacjom 
Krakowskiego Muzeum Narodowego oraz Muzeum Historycznego m. Krakowa. Są one tym 
cenniejsze, że przy porównaniu rysunków Wojnarowskiego z danymi z prac Wawel Louis

i Namysłowskiego występują rozbieżności.

2 Namysłowski Władysław, op. cii., s. 32 i 33.

3 Namysłowski Władysław, op. cii., s. 38.

4 Namysłowski Władysław, op. cii., s. 41.

5 Wawel Louis Józef, op. cii., s. 11.

6 Por. mundury „policji pośredniej” podległej Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa, 
Namysłowski W., op. cii., s. 34 i 35.

7 Namysłowski Władysław, op. cii., s. 57.

8 Namysłowski Władysław, op. cii., s. 63.

9 Namysłowski Władysław, op. cii., s. 70.

10 Namysłowski Władysław, op. cit., s. 70.

11 Namysłowski Władysław, op. cii., s. 84.

ROZDZIAŁ: Rewolucja 1846 roku i rok 1848 w Krakowie

1 Najzupełniej epizodyczne znaczenie miało uderzenie kilkunastoosobowej grupy powstań
czej Pantaleona Potockiego, Żarskiego, Kociszewskiego, Stefana Dobrycza, Karola Ruprechta, 
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Michała Mareckiego i Deskura w nocy z 21 na 22 marca 1846 roku na Siedlce. Człon
kowie tej grupy nazajutrz dostali się uj ręce władz carskich, ulegli nadzwyczaj surowym 
karom (por. Sokołowski August, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, Warszawa, 
(1908 ?), t. IV. s. 205.

2 W obwodzie tarnowskim naczelnikiem sił zbrojnych był mianowany przez Miero
sławskiego mjr Leon Czechowski, który wraz z kpt. Eisenbachem miał na czele powstań
ców w nocy z 18 na 19 lutego 1846 roku zdobyć Tarnów; w tym samym celu Franciszek 
Wiesiołowski zorganizował około 40 ludzi liczący oddział powstańczy, który w marszu 
na Tarnów uległ w Lisiej Górze rozbrojeniu przez podburzony przez Austriaków lud, 
a następnie został aresztowany przez oddział szwoleżerów austriackich i uwięziony w Tar
nowie (por. m.in. Sokołowski August, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, Warszawa, 
(1908 ?), t. IV, s. 194).

3 Radzikowski S.E., Powstanie chochołowskie w roku 1846, Lwów 1904, praca ta zawiera 
„Pamiętnik Jana Andruszkiewicza, organisty chochołowskiego, spisany w więzieniu lwow
skim przez Z. Kaczkowskiego”.

4 Wawel Louis Józef, Kronika rewolucji krakowskiej w roku 1846, Kraków 1898.

5 Radzikowski S.E., op. cit., s. 224.

6 Radzikowski S.E., op. cit., s. 225.

7 Radzikowski S.E., op. cit., s. 226.

8 Radzikowski S.E., op. cit., s. 228.

9 Oddziały Krakusów sformowane w Królestwie stoczyły 3 marca 1846 roku pod Michało
wicami potyczkę z przeważającymi siłami rosyjskimi pod dowództwem generała - lejt- 
nanta Bamiatyna skierowanymi przez Paskiewicza z Kielc ku Krakowowi (Sokołowski 
August, op. cit., t. IV, s. 206).

10 W wyniku napaści wojsk austriackich na procesję na Podgórzu 28 lutego 1846 roku, 
w której zginął Edward Dembowski, dowództwo powstania zdecydowało się na układy 
z gen. Collinem, który zmusił Miasto Kraków do kapitulacji, po której - przed ponownym 
wkroczeniem Austriaków - około 1300 powstańców wraz z Janem Tyssowskim opuściło 
miasto i 4 marca 1846 roku przekroczyło granicę pruską.

11 Wawel Louis Józef, op. cit.
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12 Wawel Louis Józef, op. cit., s. 171; por. także staloryt nieznanego autora z podpisem polskim 
i francuskim „Edruard Dembomski z procesją, napadnięty od Austriakom dnia 23 lutego 
1846 na Podgórzu m Krakomie”.

13 Stefańska Zofia, Rysunki Maksymiliana Oborskiego z lat 1848 i 1863, Muzealnictmo 
Wojskome, t. I, Warszawa 1959, s. 303-309, Zbiór rysunków MWP nr inw. 58933.

ROZDZIAŁ: Gwardia Narodowa Lwowska 1848 roku

1 Por. np. rysunek nieznanego autora przedstawiający Franciszka Smolkę w mundurze kapitana 
gwardii narodowej lwowskiej, reprodukowany w pracy Augusta. Sokołowskiego, Dzieje 
porozbiorowe narodu polskiego, Warszawa (1908 ?), b.d., t. IV, s. 225.

2 Por. Benda Jan, O rogatywkach i czapkach ułańskich, „Arsenał, Kwartalnik Koła Miło
śników Dawnej Broni i Barwy”, Kraków 1958, nr 3, s. 53

3 Nr inw. 43 i 33 o następujących podpisach: 1) „21 października 1848 - Gwardia Konna 
Lwowska” oraz 2) „12 sierpnia 1848 - Gwardia Narodowa” z adnotacją Ludwika Kubali na 
passe-partout o ich wykonaniu na podstawie rysunków Juliusza Kossaka, który przyjmował 
żywy udział w ówczesnych zdarzeniach. Trzecie wartościowe źródło stanowiła litografia 
„Gwardia Narodowa” wykonana przez P. Pillera we Lwowie.

4 Por. rys. 13b, wykonany z oryginalnego zabytku rzeczowego - niekompletnej czapki 
gwardii konnej lwowskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, reprodukowany 
w cytowanym artykule Jana Bendy.

5 Por. np. przedmioty po ppor. Stanisławie Jaxa-Bykowskim w zbiorach MWP, nr inw. 4172.

6 Jw.

ROZDZIAŁ: Powstanie wielkopolskie 1848 roku

1 Żądania te były nawiązaniem do warunków traktatu wiedeńskiego z 1815 roku, a w dezy

deracie posiadania przez Wielkie Księstwo Poznańskie własnej siły zbrojnej nawiązywały 
do wzoru Królestwa Polskiego z epoki konstytucyjnej lat 1815-1830. Wbrew reakcyjnemu 
stanowisku nacjonalistycznych kół rządowych berlińskich sprzyjał im gen. Willisen, który 
następnie - mimo początkowego liberalnego stanowiska wobec Polaków - jako komisarz 
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królewski prowadził z Mierosławskim pertraktacje 11 kwietnia 1848 roku w Jarosławiu 
o rozbrojeniu ochotników polskich, zagrożonych przez 10 000 korpus gen. Colomba 
(por. P.A.N., Historia Polski, tom II, cz. III 1831-1864, Warszawa 1959, s. 244-245).

2 Np. stroje ludowe z północnej, północno-zachodniej, południowej i wschodniej Wielkopolski 
noszone przez powstańców w 1848 roku ze zbiorów Wojewódzkiego Wydziału Kultury 
i Sztuki w Poznaniu, eksponowane na wystawie 1848 roku w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie 1948, poz. 552-558.

3 „Bitwa pod Miłosławiem 30.IV. 1848", rys. i lit. Polikarp Gumowski w Magdeburgu z objaśnie
niami w języku polskim i niemieckim ze zbiorów Muzeum Wielkopolskiego (Narodowego) 
w Poznaniu, por. poz. 65 Katalogu Wystawy 1848 roku, Warszawa 1948, Muzeum Wojska 
Polskiego oraz „Bitwa pod Wrześnią 2.V.1848”, lit. Konstantego Borzęckiego ze zbiorów 
Muzeum Wielkopolskiego (Narodowego) w Poznaniu, por. Katalog Wystawy 1848 roku, 
poz. 65.

4 Moraczewski Jędrzej, Pamiętnik. Wizerunki Polityczne dziejów Państwa Polskiego, t. IV, 
Polska w kraju w 1848 r., Lipsk 1865, s. 97 i 98.

5 Mowa tu o oddziale Feliksa Białoskórskiego w dniu 29 kwietnia 1848 roku, który liczył 140 
koni ułanów, 300 strzelców i batalion kosynierów, razem około 600 ludzi. W Jarocinie przy
łączyło się około 100 strzelców kpt. Janowskiego, liczących się do obozu nowomiejskiego.

6 Mierosławski Ludwik, Powstanie poznańskie w roku 1848, Poznań 1860, s. 270 i 271.

7 Rakowski Kazimierz, Powstanie poznańskie w 1848 roku, Lwów 1900, przypisy - s. 48-52.

8 Rakowski Kazimierz, op. cit., przypisy - s. 53.

9 Por. reprodukcja tej ryciny w dziele A. Sokołowskiego, Dzieje porozbiorowe narodu pol
skiego, Warszawa, b.d., t. IV, s. 125, a także w Historii Polski (P.A.N.) t. II, cz. III 1831-1864 
pod redakcją Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli, Warszawa 1959, s. 246.

ROZDZIAŁ: Rewolucja w Wiedniu 1848 roku

1 Są to mianowicie litografie kolorowe Franza Wernera wykonane w Wiedniu w I poł. XIX w. 
o następujących tytułach „Scene bei der Nussdorferlinie in Wien, am 23 October 1848” 
(MWP nr inw. 48493) oraz „Scene an der Franzenbrücke bei der Belagerung Wiens am 
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28 October 1848” (MWP nr inw. 48494), a także litografia współczesna, przedstawiająca obóz 

generała Bema w Wiedniu (w reprodukcji fotograficznej w zbiorach MWP nr inw. 48491).

2 Fragment z opracowania Smets Moritz, Das Jahr 1848, Wien 1872, t. II, s. 610, cytowanego 

przez A. Sokołowskiego w Dziejach porozbiorowych..., t. IV, s. 237.

ROZDZIAŁ: Legion Mickiewicza we Włoszech w latach 1848-1849

1 Encyklopedia Wojskowa, pod red. Ottona Laskowskiego, Warszawa 1934, t. IV, s. 788.

2 3 tomy, Paryż 1877 oraz wydanie polskie, Legion Mickiewicza, Rok 1848, Kraków 1921 

(bez ilustracji).

3 Legion Mickiewicza, Wybór źródeł, oprać. Henryk Batowski i Alina Szklarska-Lohman- 
nowa, Wrocław 1958, s. 127, poz. 98; Projekt dekretu królewskiego o utworzeniu Legionu 

słowiańskiego, przedłożony Karolowi Albertowi, datowany z Valeggio 16 kwietnia 1848 roku 

(przekład z francuskiego według t. XVI Wydania Narodowego).

4 Chorągiew Legionu, która miała być symbolem nie tylko wojskowym, lecz również spo

łecznym i politycznym, zajmowała wiele miejsca w zabiegach i korespondencji poety: 

„koniecznie chciał Mickiewicz kokardę czerwoną, ową przez Lamartina z wielkim jego 

żalem odepchniętą, przywiesić do chorągwi tej polskiej, z którą tu wystąpił (...). Czerwona 

chorągiew jest ideałem Mickiewicza” (Kallenbach Józef, Towianizm na tle historycznym, 
1916, s. 130). Pewne światło na to, jak kwestia ta była drażliwa, rzuca fragment z raportu 

C. Giuliniego, członka Rządu Tymczasowego Lombardii, przekazanego Rządowi Tym

czasowemu, datowany w Mediolanie 9 maja 1848 roku: „Sztandaru polskiego, którego się 

domagają, nie należy przyznawać bez usłyszenia zdania rządu Sardyńskiego” (Legion Mic
kiewicza, Wybór źródeł, op. cit., s. 68, poz. 66). Jeszcze we wrześniu 1848 roku kwestia ta 

była sporna i ciągle aktualna: „miałem długie zatargi z chorągwią, której wszyscy i wszędzie 

się boją (...). zezwolili, aby tylko na niej szarfa trzech kolorów włoskich zawieszona była” 

(list ppłk Siodołkowicza do Adama Mickiewicza, Turyn 15 IX 1848, Muzeum Mickiewicza 

w Paryżu, rękopis nr 661, poz. 3 i Legion Mickiewicza, s. 236-237 (por. Legion Mickiewi
cza, Wybór źródeł, op. cit.). Sprawę tę w rok po powstaniu zalążka legionu uregulowano 

w dekrecie Tymczasowego Rządu Toskańskiego o utworzeniu Legionu Polskiego w To
skanii, datowanym we Florencji 18 marca 1849 roku (Memoriał III.425-426): „3. Posiadać 

będzie sztandar narodu włoskiego, ale zachowa polskiego orła białego”.
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5 Legion Mickiewicza, Wybór źródeł, op. cit., s. 167; poz. 138 Michał Chodźko do toskań
skiego ministra wojny (tłumaczenie na polski z oryginału francuskiego dokonane przez 
wydawców), kopia rękopisu w Muzeum Mickiewicza w Paryżu, nr 872.

6 Chodźko Michał, Adam Mickiewicz i Legion Polski we Włoszech, czterdziestego ósmego 
lata wspomnienie przez..., Paryż 1862, s. 131-132, kopia z oryginału francuskiego sygno
wanego przez G. Belleuominiego, z poświadczeniem za zgodność przez M. Chodźkę.

Akwarele w tece oznaczonej tytułem „Les costumes polonais” w Muzeum Narodowym 
w Krakowie (oddział - zbiory Czartoryskich).

8 Odcień koloru munduru i spodni na akwarelach w Zbiorze Krakowskim jest różny - mun
dur ciemniejszy, spodnie jasnoniebieskie, co jest zgodne z przepisem. Niezgodne natomiast 
są kolory pomponów u „czak” i naramienników z frędzlami; przepis przewidywał pompon 

amarantowy dla grenadierów, zielony dla strzelców i takież naramienniki, tymczasem u obu 
szeregowych na rysunkach pompony są ciemnoniebieskie, naramienniki zaś całkowicie 
czerwone (S.G.).

9 Legion Mickiewicza, Wybór źródeł, op. cit., s. 172; poz. 140, Nepomucen Siodołkowicz 
do Mickiewicza, oryginał w Muzeum Mickiewicza w Paryżu, rkp 661.

10 Legion Mickiewicza, Wybór źródeł, op. cit., s. 189-190; poz. 153, Układ o utworzeniu 
Legionu polskiego w Toskanii, zawarty między toskańskim ministerstwem wojny a Micha

łem Chodźko według tekstu oryginalnego po włosku i francusku zamieszczonego w pracy 
M. Chodźko, Adam Mickiewicz i Legion Polski, s. 128-131.

11 Legion Mickiewicza, Wybór źródeł, op.cit.

12 Legion Mickiewicza, Wybór źródeł, op.cit., s. 212-213; poz. 172, przekład wersji francuskiej.

ROZDZIAŁ: Polacy w rewolucji węgierskiej lat 1848-1849

1 Szembekowa z Fredrów Maria, Niegdyś... Wspomnienia moje o Aleksandrze Fredrze, 
Lwów 1927.

2 Poniński Władysław, Wspomnienia lat ubiegłych, 1902 (Kraków: Drukarnia Czasu).

3 Jeż T.T. (Miłkowski Zygmunt), Od kolebki przez życie, Kraków 1956.
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4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rucki Józef Władysław, Bem w Siedmiogrodzie i Banacie, Z pamiętników... byłego oficera 
legionu polskiego, Lujów 1862.

L.S. Jenerał Bem w Siedmiogrodzie i Węgrzech lat 1848 i 1849 według podań jenerała 
Czetza, szefa sztabu armii siedmiogrodzkiej, ułożył..., Poznań 1862.

Grabowiecki J., Moje wspomnienia o emigracji od roku 1831 do 1854, spisane w Marsylii, 
rkp. Nr 5445, Ossolineum Wrocław.

Knótel Herbert, Handbuch der Uniformkunde, Hamburg 1956.

Od kolebki przez życie, op. cit., s. 277.

Od kolebki przez życie, op. cit., s. 326.

Rysunki te znajdują się w zbiorach mgra Tadeusza Iskrzyckiego w Krakowie i eksponowane 
były jako pozycja 859 katalogu na wystawie historycznej - „Wiosna Ludów 1846-1849 
w Krakowie” w 1948 r. Katalog wystawy oprać. Marian Turowicz.

Adnotacja na rysunkach: „skopiował z wzorów Kajetan Saryusz-Wolski”; nieznane jest 
pochodzenie materiałów, które wykorzystywał malarz, przechowywane są one w Muzeum 
Przemysłu Artystycznego w Krakowie i były eksponowane na wspomnianej wystawie. 
Materiały te nie budzą nieufności i przedstawiają się wiarygodnie.

Jeż T.T. (Miłkowski Zygmunt), op. cit., s. 326.

Katalog wystawy historycznej „Wiosna Ludów 1846—1849”, oprać. Marian Turowicz, Kra
ków 1948; opisy wykonane przez posiadacza fotografii: poz. 878 - Poniński Władysław 
(1823-1901), dowódca 1 pułku ułanów Legii Polskiej na Węgrzech w czasie kampanii 
1848-1849; poz. 882 - Tchórznicki Mniszek Władysław (ok. 1795-1862), pułkownik 
2. pułku Ułanów Legii Polskiej na Węgrzech w czasie kampanii 1848-1849.

Poniński Władysław, Wspomnienia lat ubiegłych, s. 34.

Poniński Władysław, Wspomnienia lat ubiegłych, s. 41.

Rucki Józef Władysław, Bem w Siedmiogrodzie i Banacie, op. cit., s. 27.

W zbiorach mgra Tadeusza Iskrzyckiego w Krakowie; eksponowane na wystawie histo
rycznej „Wiosna Ludów 1846-1849” jako pozycje katalogowe 893, 894, 906 i 909.

Od kolebki przez życie, op. cit.
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19 Ponieważ Józef Wysocki wzmiankowany jest tu jeszcze w stopniu majora, można w przy
bliżeniu określić czas, w którym umundurowano artylerzystów.

ROZDZIAŁ: Kozacy otomańscy i formacje polskie na Wchodzie 1853-1869

1 Czajkowski Michał - Mehmed Sadyk Pasza, Kozaczyzna w Turcji, dzieło w trzech czę
ściach przez X.K.O., Paryż 1857.

2 Oprócz litograficznych ilustracji z książki Michała Czajkowskiego w opracowaniu tablic 
rysunkowych do niniejszego rozdziału autorzy opierali się również na przechowywanym 
w zbiorach Archiwum Akt Dawnych m. Krakowa rysunku akwarelowym Jana Kantego 
Wojnarowskiego, przedstawiającym sztandarowego jednego z pułków.

3 Autorem tych prac jest gen. Jerzy Grobicki, który przebywając w ciągu kilku lat na Bliskim 
Wschodzie, zbadał wszystkie mu dostępne materiały dotyczące istniejących tam formacji 
polskich. Materiały te zostały opracowane przed wojną, rękopis ich jednak przepadł i zo
stał częściowo zrekonstruowany, a następnie opublikowany w biuletynie „Broń i Barwa”, 
organie Sekcji Wojskowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii (Jerzy 
Grobicki, Formacje Polskie na Wschodzie w II połowie XIX wieku, Londyn, nr 3-1949, 
nr 4-1950, nr 5-1951). W zbiorze autora niniejszego zachowały się również fotografie rysun
ków akwarelowych J. Grobickiego z opracowanymi przez niego opisami, stanowiące cenne 
źródło wiadomości o wyglądzie formacji polskich w służbie tureckiej, za których możność 
wykorzystania składam podziękowanie ich Twórcy na tym miejscu.

4 Kozaczyzna w Turcji, op. cit., s. 64.

5 Kozaczyzna w Turcji, op. cit., s. 108-109.

6 Kozaczyzna w Turcji, op. cit., s. 121.

7 „Broń i Barwa”, Londyn, nr 5-1951, s. 9.

8 „Broń i Barwa”, Londyn, nr 5-1951, s. 10.

9 „Broń i Barwa”, Londyn, nr 6-1951, s. 10.

10 „Broń i Barwa”, Londyn, nr 6-1951, s. 14.

11 „Broń i Barwa”, Londyn, nr 6-1951, s. 15.
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12 „Broń i Barwa”, Londyn, nr 6-1951, s. 16-18.

13 Rysunek Jana Kantego Wojnarowskiego. Jerzy Grobicki przed 1939 rokiem na kopii koloro
wej wykonanej przez autora na kalce bezpośrednio z oryginału krakowskiego, a zachowanej 
zarówno w zbiorach własnych, jak i w archiwum Muzeum Wojska Polskiego zapisał na
stępujący komentarz:

1) Kita na czapce mogła być tylko albo czerwona, albo biało-czerwona.
2) Mundur 2. pułku kozaków, bo ma guziki, natomiast 2 pułk miał białe wyłogi,

a ten ma czerwone.
3) 2. pułk kozaków miał czarne potrzeby, a ten ma białe, chyba że jest to oficer

i ma potrzeby srebrne.
4) Żółte rękawy miał 3. pułk kozaków, którego mundur różnił się od tego.
5) Spodnie szaraczkowe powinny być z białą wypustką, a nie z lampasem, co dowodzi,

że koloryzacja jest zła, bo jeśli jest lampas, to spodnie powinny być granatowe.
6) Sztandar jest 2. pułku.

Z komentarzem tym, jako rzeczowym, należy się zgodzić, akwarelę więc Wojnarowskiego 
należy brać pod względem barw z zastrzeżeniem, natomiast ścisła zupełnie i zgodna z typem 
epoki jest sylweta samego sztandarowego.

14 Jednobarwne rysunki Stanisława Chlebowskiego (1835-1884) w archiwum Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie (MWP nr inw. 41902 i 41903).

15 Ważnym źródłem dokumentalnym są znajdujące się w zbiorach Muzeum Wojska Pol
skiego (nr 7364) fotografie z epoki płka Jana Gościmińskiego (Toufan Beja) i Włady
sława Mystkowskiego z datą 1870 roku, a więc już ostatecznego okresu istnienia for
macji o zanikającym charakterze polskim. Ubiór Mystkowskiego odpowiada opisowi 
gen. Grobickiego, płk Gościmiński zaś nosi już mundur całkowicie turecki. Mystkowski 
ma fez, otoczony wąskim barankiem, z małą tarczą z przodu, zatkniętą za otok baranko
wy, na której półksiężyc i gwiazda, na fezie widoczny sznur galowy, prawdopodobnie 
początek sznura ułańskiego, którego chwosty zwieszają się z lewego ramienia. Półksię
życ również na otoku barankowym. Kurtka kroju rabatowego, polskiego, z wypustkami 
na niskim kołnierzu, na zapięciu z prawej strony i spiczastych wyłogach rękawów. Przez 
lewe ramię pas do ładownicy. Jako przyczynek do umundurowania wojsk w Turcji może 
również służyć karta tytułowa mapy sporządzonej w epoce - jak głosi napis w języku 
francuskim - na rozkaz i pod kierunkiem Mehmeda Sadyka Paszy. Po bokach napi
su są umieszczone dwie postacie: jedna pieszo, prezentująca broń 2. pułku dragonów 
i konna 1. pułku kozaków. Ubiór obu postaci nie odbiega w szczegółach od ilustracji 
w książce Michała Czajkowskiego i danych, przytoczonych przez J. Grobickiego, jedynym 
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nowym szczegółem jest sposób prezentowania broni, na wzór piechoty przez dragona 
i umieszczenie bagnetu na karabinie, przy czym dragon jest przy szabli, podpiętej wysoko 
na tzw. „kruczku” (por. reprodukcje fotograficzne w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, MWP nr inw. 56199).

ROZDZIAŁ: Polska Szkoła Wojskowa w Cuneo w latach 1861-1862

1 W okresie istnienia szkoły znajdowało się w niej 221 elewów.

2 Instruktorami piechoty byli kpt. Braszewicz i por. Służewski, instruktorami jazdy
- płk Czapski, rtm. Rogaliński i rtm. Stojowski, strategię, taktykę i historię wojenną 
wykładał kpt. Zygmunt Padlewski, topografię - płk Waligórski, geografię wojskową
- oficer rosyjski, ukrywający się pod nazwiskiem Lille, artylerię i matematykę wykładali 
Padlewski, Lille i Langiewicz.

3 W dotychczasowych badaniach nie udało się natrafić na barwne materiały ikonograficzne, 
pozwalające na niepozostawiające wątpliwości określenia kolorów noszonych przez elewów 
szkoły cuneańskiej mundurów oraz ich szczegółów; materiały piśmiennicze informacji 
tych dostarczają bardzo skąpo. Fotografie zgromadzone są głównie w zborach archiwal
nych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w tekach 4° ze zbiorów Zarewicza i tekach 
16° ze zbiorów Kręckiego.

4 Rogiński Roman, Z pamiętników Romana 1859-1863, Kraków 1898, s. 31

ROZDZIAŁ: Powstanie styczniowe lat 1863-1864

1 Np. dekret Rządu Narodowego z 16 czerwca 1863 roku mający na celu ujednolicenie 
organizacji wojska i ustalający jako podstawowe jednostki sił powstańczych dla piecho
ty - bataliony, dla jazdy - szwadrony. Uzupełnienie tego dekretu stanowiła instrukcja 
Rządu Narodowego z 19 czerwca 1863 roku, ustalająca sposób formowania oddziałów 
partyzanckich i zawierająca bardzo interesujące etatowe zestawienie ilości przedmiotów 
umundurowania, uzbrojenia i oporządzenia, które pozwala na dość dokładne ustalenie 
projektowanych stanów liczbowych. Z obliczenia przedmiotów uzbrojenia wynika, że 
batalion piechoty obliczano na 655 ludzi, przy czym charakterystyczny jest stosunek broni: 

„poz. 1. Sztucerów z bagnetami 232 (...); poz. 4. Pistoletów 7 (...); poz. 5. Kos 416 (...)”. 
Dane te ilościowo odpowiadają przedmiotom umundurowania i oporządzenia: 
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„poz. 14. Tornistrom 655 (...); poz. 16. Mundurom 655 (...); poz. 17. Spodni 655 (...); poz. 18. 
Płaszczy 655 (...); poz.19. Butom na kolan 655 (...); poz. (brak numeru) Kitli 655”, i niemąt- 

plimie dotyczą myposażenia szeregomych i podoficerom (pistolety). Obliczenie przedmio
tom uzbrojenia medług nomenklatury mskazuje, że na batalion przypadało 21 oficerom: 

„poz. 3. Remolmeróm 21 (...); poz. 6. Szabli z pendentami i oficerskich z temblakami 21”. 
Dla batalionu piechoty zestamienie przemidymało niemielki tabor 24 parokonnych mo- 
zóm oraz tylko 4 konie oficerskie. Szmadron jazdy stanomić miało 147 kamalerzystóm, 
na których przypadało: „poz. 2. Karabinom 64 (...); poz. 4. Pistoletom 67 (...); poz. 7. Szabli 
z pendentami żołnierskich 147 (...); poz. 8. Lanc 128”, z czego mynika, że szablę trak- 
tomano jako podstamomą broń kamalerzysty. Oficerom na szmadron przemidymano 
5. (por. Janomski Józef Kajetan, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, Lmóm 1923, t. I, 
s. 329 oraz Giller Agaton, Historia powstania narodu polskiego w latach 1861-1864, 
Paryż 1867-1871, t. II, s. 406-407).

2 Langiemicz Marian, Relacja o kampanii własnej 1863 r., Lmóm 1905, s. 18-20; mzmianka 
ta omamia sytuację m Sandomierskiem.

3 Liczbę tę podaje August Sokołomski, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, Warszama 

(1907), t. IV, s. 335.

4 W Paryżu istniał Komitet Broni, aresztomanie członkom którego m końcu grudnia 
1862 roku, jeszcze przed podjęciem efektymnej działalności, pozbamiło Rząd Narodomy 
oczekimanych dostam.

5 Np. jeszcze m ostatnim okresie pomstania, za dyktatury Traugutta z inicjatymy dyrektora 
Wydziału Wojny Rządu Narodomego, Józefa Gałęzomskiego, zabiegano o jednolite umun- 
duromanie mojska, a dekret Rządu Narodomego z 15 grudnia 1863 roku znosił terytorialny 
podział mojsk na mojemództma i oddziały.

6 Por. m.in. przepis ubioru mydany przez Wydział Wojny Rządu Narodomego m odbitce litogra
ficznej zapemne m grudniu 1863 roku m zbiorach Muzeum Wojska Polskiego m Warszamie 
(MWP nr inm. 35293), projekty rysunkome mundurom opracomanie przez Juliusza Kossaka 
(MWP nr inm. 4022) oraz częściomo mykorzystaną m praktyce pomstańczej mydaną m 1861 roku 
m Paryżu pracę Ludmika Mierosłamskiego Musztra kosynierska z przeznaczeniem dla 
słuchaczy Polskiej Szkoły Wojskomej m Cuneo.

7 Por. np. Przyboromski Walery, Dzieje 1863 roku, Krakom 1897-1905.

8 Sokołomski August, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, Warszama b.d. (1907), t. IV, s. 335.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sokołowski August, op. cit., s. 334.

Zapałowski Władysław, Pamiętniki, Wilno 1913, s. 81.

Zapałowski Władysław, op. cit., s. 266 (wykaz efektów nr 151 z grudnia 1863 roku złożony 
przez dostawców Wydziałowi efektów).

Struś (Stella-Sawicki Jan), Wydawnictwo Materiałów do historii powstania 1863-1864, 
t. III, Lwów 1888, s. 290. Naczelny Organizator (Galicji) do Organizatora okręgu krakow
skiego, 10 stycznia 1864 roku: „Byłoby do życzenia, żeby i obwody okręgu krakowskiego 
dostarczyły dla wojsk walczących (...): płaszczy żołnierskich 510, płaszczy oficerskich 30”.

Por. Benda Jan, O rogatywkach i czapkach ułańskich, „Arsenał”. Kwartalnik Koła Miło
śników dawnej Broni i Barwy, nr 3, s. 53, Kraków 1958.

Drążkiewicz Antoni, Wspomnienia Czachowszczyka 1863 r., Lwów 1890, s. 496.

Witowski W., Pod Sowią Górą. W 40 rocznicę powstania styczniowego, Lwów 1903, s. 494.

Zienkiewicz-Leliwa Kazimierz, Wspomnienia powstańca 1863 r., oprać. Pomarański Stefan, 
Warszawa 1932.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki, Rapperswil 1913.

Struś (Stella-Sawicki Jan) oprać., Materiały do Historii Powstania 1863-1864, Lwów 
1888, t. III, s. 69.

Przyborowski Walery, Autor historii dwóch lat, dzieje 1863 roku, Kraków 1905, t. IV, s. 322.

Erlach Franz von, Partyzantka w Polsce 1863, tłum. J. Gagatek i W. Tokarz, 
Warszawa 1919, s. 99.

„cztery plutony strzelców (...) ubranych w białe mundury z czerwonym szamerowaniem” 
w oddziale pod dowództwem Jana Jaworskiego (por. Autor Historii dwóch lat, Dzieje 
1863 roku, t. II, s. 481).

Ożegalski Józef, Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863, Kraków 1893, s. 221.

Kalita Karol (Rębajło), Ze wspomnień krwawych walk, Lwów, s. 93.

Zienkiewicz-Leliwa Kazimierz, Wspomnienia powstańca 1863 roku, oprać. Pomarański, 
Warszawa 1932, s. 151.
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Sokołowski August, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, op. cit., t. IV, s. 332.

Por. także przypis 1.

Langiewicz Marian, Relacja o kampanii własnej 1863 roku, Lwów 1905, s. 32; wzmianka 

ta odnosi się do sytuacji w lutym 1863 roku.

Por. przypis 1.

Janowski Józef Kajetan, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, Lwów 1923,1.1, s. 329.

Por. przypis 1.

Por. przypis 11.

Ożegalski Józef, Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863, Kraków 1893, s. 19-20.

O sposobie, zapewne dość powszechnym, noszenia ładownic w oddziałach powstańczych 

informuje wzmianka: „ładownice, noszone na przodzie, na pasie, który służył jednocześnie 

do ściskania kożuszka” (por. Autor historii dwóch lat - Przyborowski Walery, Dzieje 
1863 roku, Kraków 1897-1905, t. V, s. 376).

Autor Historii dwóch lat, op. cit., t. IV, s. 171.

Chmielewski Stanisław, Wspomnienia 1863 roku, „Gazeta Warszawska” nr 23, 

Warszawa 1923.

Autor historii dwóch lat, op. cit., t. IV, s. 156.

Drążkiewicz A., op. cit., s. 99.

Ożegalski Józef, op. cit., s. 123.

Relacja Antoniego Tarnawskiego, cytowana przez J. Kozolubskiego w Biuletynie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska w Warszawie „Broń i Barwa”, nr 5, s. 117, 

Warszawa 1937: ładownice typu wojskowego w oddziałach piechoty powstańczej były 

dwóch zasadniczych rodzajów i zapewne pochodziły z ówczesnej armii austriackiej 

(por. wzmianka cytowana pod 40).

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki, Rapperswil 1913, s.96
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41 „z ubioru żuawów, Rochebrune (sic!) przyjął do naszego stroju tylko fezy i odznaki służ

bowe, a inne części odzieży przystosował do naszej polskiej natury”, Grzegorzewski Jan, 

Wspomnienia osobiste z powstania 1863 r., Lwów 1903, s. 46.

42 Relacje Ignacego Makomaskiego, cytowane przez J. Kozolubskiego w Biuletynie Stowarzyszenia 

Przyjaciół Muzeum Wojska w Warszawie „Broń i Barwa”, nr 2, s. 45, Warszawa 1937.

43 Grzegorzewski Jan, op. cit., s. 44-45.

44 Ożegalski Józef, op. cit., s. 20.

45 Grzegorzewski Jan, Wspomnienia osobiste z powstania 1863 r., Lwów 1903, s. 44.

46 Autor Historii dwóch lat, op. cit., t. IV, s. 156.

47 Autor Historii dwóch lat, op. cit., t. II, s. 481.

48 Autor Historii dwóch lat, op. cit., t. IV, s. 227.

49 Relacje Antoniego Tarnawskiego, cytowane przez J. Kozolubskiego w Biuletynie Stowarzysze

nia Przyjaciół Muzeum Wojska w Warszawie „Broń i Barwa”, nr 5, s. 117, Warszawa 1937.

50 Zienkiewicz K., Wspomnienia powstańca 1863 r., op. cit., s. 7.

51 Autor Historii dwóch lat, op. cit., t. V, s. 376.

52 Bielańska-Firlej Karolina, Nullo i jego towarzysze, Warszawa 1923, s. 51.

53 Mierosławski Ludwik, Mustra kosynierska, Paryż 1861.

54 Proponowany w pracy Mierosławskiego ubiór kosynierów miała stanowić jednorzędowa 

„wołoszka”, kroju surdutowego, sięgająca do pół uda, z kołnierzem stojącym, przepasana 

skórzanym pasem, spodnie luźne wpuszczane w cholewy długich butów oraz czapka 

w formie miękkiej rogatywki z denkiem usztywnionym i otokiem barankowym, a więc 

strój nieco zbliżony do używanych przez oddziały w powstaniu wielkopolskim 1848 roku.

55 Relacja Stanisława Więckowskiego, cytowana przez J. Kozolubskiego, Broń i Barwa, nr 5, 

s. 116, Warszawa 1937.

56 Erlach Franz von, Partyzantka w Polsce, tłum. J. Gagatek i W. Tokarz, Warszawa 1918, s. 90.
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

W grudniu 1863 roku Wydział Wojny Rządu Narodourego wydał przepis odnośnie wy- 
posażenia żołnierzy i oficerów oddziałów kosynierskich zbliżony w pewnych szczegółach 
do wytycznych z pracy Mierosławskiego.

Kawalerzyści tego oddziału używali „kożuszków krótkich, białych z wyszyciem i szamerowa
niem (...), (mieli) odpowiednią ilość szarawarów granatowych, skórą podszytych, butów długich 
palonych, czapek konfederatek amarantowych z białym barankiem. W miejsce płaszczy 
- burki długie z szarego sukna” (Zapałowski Władysław, Pamiętniki, Wilno 1913, s. 86).

Instrukcja Wydziału Wojny Rządu Narodowego z 19 czerwca 1863 roku mówiła m.in. 
„Strzelcy konni uzbrojeni będą w broń myśliwską i pałasze, a jeśli można, to i w pistolety”. 
Przepis Wydziału Wojny Rządu Narodowego z grudnia 1863 roku, który nie doczekał się 
realizacji, podawał nawet opis munduru strzelców konnych.

Relacja Stanisława Więckowskiego, cytowana przez J. Kozolubskiego w Biuletynie Stowarzy
szenia Przyjaciół Muzeum Wojska w Warszawie „Broń i Barwa”, nr 5, s. 116, Warszawa 1937.

Grabówka Kazimierz, Wspomnienia z lat 1863-1864, Kraków 1912, s. 11.

Ożegalski Józef, op. cit., s. 21-22.

Kozolubski Juliusz, Notatki o mundurach z lat 1863-64, „Broń i Barwa”, Warszawa 1937, s. 43-44.

Brykczyński Stanisław, Moje wspomnienia. Rok 1863, Warszawa 1908, s. 21 i 30.

Rozwadowski Bolesław, Wyprawa Zapałowicza. W 40 rocznicę powstania styczniowego, 
1863-1903, Lwów 1903, s. 391.

Autor Historii dwóch lat, op. cit., t. IV, s. 364-375.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki, Rapperswil 1913, s. 209; niewprowadzony w życie 
przepis Wydziału Wojny Rządu Narodowego z grudnia 1863 roku przewidywał również 
tworzenie pułków ułańskich, dla których zawierał opis umundurowania.

Instrukcja o formowaniu krakusów wydana została dość wcześnie, bo 12 maja 1863 roku 
i zalecała m.in. formowanie szwadronu krakusów przy każdym naczelniku wojskowym. 
Szwadrony te miały się składać z wyborowych oficerów i żołnierzy jazdy całego woje
wództwa. Przepis Wydziału Wojny Rządu Narodowego z grudnia 1863 roku przewidywał 
również mundur dla krakusów.

Ożegalski Józef, op. cit., s. 19.
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70 Pieniążek Czesław, Temu lat dwadzieścia siedem. Kartki z pamiętnika, Kraków 1890, s. 53.

71 Drążkiewicz Antoni, op. cit.„ s. 246.

72 Zapałowski Władysław, op. cit., s. 74.

73 Sulima Z.L., Wspomnienia ułana z 1863 roku, Poznań 1874, s. 19.

74 Autor Historii dwóch lat, op. cit., t. IV, s. 233 oraz Drążkiewicz Antoni, op. cit., s. 295.

75 Zieliński Stanisław, op. cit., s. 40 i 42-43.

76 Kalita Karol (Rębajło), Ze wspomnień krwawych walk, Lwów, s. 44.

ROZDZIAŁ: Polacy w Komunie Paryskiej 1871 roku

1 Np. Towarzystwo Wojskowych Polskich, skupiające byłych uczestników powstania 

1863 roku o różnorakiej orientacji politycznej, w którym m.in. znajdował się płk Wale

ry Wróblewski, Zjednoczenie Emigracji Polskiej, Towarzystwo Demokratyczne, Ogni

sko Republikańskie Polskie (por. Krystyna Wyczańska, Polacy w Komunie Paryskiej 
1871, Warszawa 1957, s. 18-37 oraz 42-44). Niemniej, nawet w zagrożonym oblężeniem 

Paryżu, dowódca jego obrony gen. Trochu odmawiał Polakom prawa utworzenia odrębnych 

oddziałów. Bardzo znamienny dokument przedstawia odezwa Jarosława Dąbrowskiego, 

datowana 7 września 1870 roku, a więc w 5 dni po klęsce sedańskiej, a w 3 dni po ogło

szeniu w wyniku rewolucji 4 września Republiki Francuskiej, zamieszczona w piśmie 

paryskim „Le Reveil”: „Emigracja polska posiada doskonałe warunki sformowania 

we Francji oddziału partyzanckiego: dobrzy kawalerzyści, przywykli do walki z zasadzki 

i zaskoczenia, posiadający znajomość języka niemieckiego, Polacy wyekwipowani jako 

spahisi na koniach afrykańskich, gotowi oddać życie za Republikę Francuską. Niżej 

podpisany, były kapitan sztabu generalnego armii rosyjskiej, mający za sobą 5 lat wojny 

na Kaukazie, organizator sił powstańczych Rządu Narodowego w Warszawie, po powyższych 

wywodach prosi o zaszczyt sformowania polskiego oddziału partyzantów - zwiadowców 

w służbie Republiki Francuskiej”.

2 „Komuna powstała żywiołowo, nikt jej świadomie i planowo nie przygotowywał”. Lenin 

Włodzimierz, O Komunie Paryskiej, Warszawa 1950, s. 15.
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3 W Lyonie, na przykład, w okresie 18 września - 20 października 1870 roku komitet pod 
kierunkiem Bronisłama Wołomskiego, współpracującego z miejscomymi działaczami 
republikańskimi, organizował Legion Polski w sile 250 ludzi, na którego dowódcę przewi
dziany był Jarosław Dąbrowski. Legion ten, któremu zagwarantowano zachowanie odręb
ności oddziału polskiego, został ostatecznie wcielony do Armii Wogezów, dowodzonej przez 
Giuseppe Garibaldiego (Krystyna Wyczańska , Polacy w Komunie Paryskiej 1871, s. 50). 
W podobny sposób z grupy kilkunastu emigrantów zorganizowano oddział polski 
w Marsylii, który jego dowódca, Hilary Rogowski, umundurował z funduszów uzyskanych 
ze składek (Wyczańska K., op. cit., s. 51). Wśród innych prób zorganizowania formacji 
polskich mających wspierać armię francuską w tej wojnie należy odnotować powstanie 
w Tours Legionu Zagranicznego, którego liczebność źródła określają na 200-300 Polaków 
- por. O’Byrn (płk Tytus Grzymała), O Legionie Polskim, „Kraj” 1872, cyt. w pracy

K. Wyczańskiej, op. cit., s. 52.

4 Wśród bardzo licznych batalistów francuskich, którzy poświęcili swe dzieła epizodom 
z wojny francusko-pruskiej 1870-71, na czoło niewątpliwie wysuwa się twórczość 
Eduard Detaillea (1848-1912), znakomitego malarza, przy tym ówczesnego wojskowego 
i uczestnika walk, oddającego z ogromną znajomością rzeczy i realizmem sylwety żołnierzy 
francuskich tych czasów.

5 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, praca zbiorowa Komuna Paryska 1871, 
Warszawa 1954.

6 Wyczańska Krystyna, op. cit.,, opracowanie to jest pierwszą polską próbą oświetlenia 
na podstawie bardzo skrupulatnych badań sięgających również francuskich źródeł archi
walnych udziału i roli Polaków w walkach Komuny, a nadto zawiera bardzo cenne i istotne 
dane umożliwiające identyfikację i uchwycenie liczebności uczestników.

7 Między 6 a 8 kwietnia 1871 roku Komuna ogłosiła dekret powołujący do Gwardii Narodo
wej mężczyzn w wielu 19-40 lat (Komuna Paryska 1871, album ilustr., chronologia wy
darzeń od 18 marca do 28 maja 1871 r.). Pomiędzy 26 a 30 kwietnia 1871 roku ukazał się 
rozkaz dzielący siły zbrojne Komuny na 2 armie, z których pierwszą oddano pod dowództwo 
Jarosława Dąbrowskiego, drugą - Walerego Wróblewskiego. Nowy podział organizacyj
ny, dokonany między 1 a 7 maja 1871 roku wprowadzał organizację 3 armii czynnych 
i 2 korpusów rezerwowych.

18 marca 1871 roku wojska rządu wersalskiego wkroczyły do Paryża z rozkazu Thiersa 
dla rozbrojenia ludu i wywiezienia artylerii Gwardii Narodowej, co stało się momen
tem przełomowym. Podczas walk w rejonach obsadzonych przez komunardów fortów 
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Issy, Vanves, Montrouge i Gentilly artyleria Komuny dysponowała stanowiącymi 

ich uzbrojenie działami.

9 Znane jest np. obwieszczenie gen. Walerego Wróblewskiego o tworzeniu oddziałów 

kawalerii (por. reprod. w albumie ilustr. Wydawnictwa MON, Komuna Paryska 1871); 
również Polakowi, Karolowi Swidzińskiemu, powierzyły władze Komuny formowanie 

oddziału kawalerii (Wyczańska Krystyna, op. cit., s. 125); Stanisław Tomaszewski, były 

uczestnik powstania 1863 roku, emigrant, w kampanii jesiennej 1870 roku służący w ułanach 

polskich w działającej na Węgrzech armii Garibaldiego, w walkach Komuny od 7 maja 

1871 roku był kapitanem, dowódcą szwadronu kawalerii, a następnie jako członek sztabu 

fortu Ivry dowodził całą jego kawalerią (Wyczańska Krystyna, op. cit., s. 125 i 186).

10 Generałami wojsk Komuny byli Jarosław Dąbrowski, Walery Wróblewski, dowódca lewego 

skrzydła obrony i August Okołowicz, dowódca odcinka frontu prawego skrzydła obrony 

oraz Roman Czarnowski, oficer WP, emigrant z 1831 roku, komendant szkoły wojskowej; 

na podstawie ustalonej według źródeł listy około 180 polskich komunardów niewątpliwie 

czynnie walczących K. Wyczańska dolicza się 66 w stopniach oficerskich i 14 polskich 

lekarzy batalionowych (op. cit., s. 119).

11 23 kwietnia 1871 roku w piśmie „Vengeur” ukazała się z inicjatywy Komitetu Socjaldemo

kratycznego Polskiego odezwa o organizowaniu Batalionu Wolnych Strzelców Polskich 

(Wyczańska Krystyna, op. cit., s. 186-187). Jako jego żołnierzy i organizatorów znamy Hiero

nima Białkowskiego, Ludwika Biernackiego, Jana Borkowskiego, Zygmunta Chmieleńskiego, 

Józefa Lubicza, Ludwika Szydłowskiego, Turskiego. Dowódcą tej jednostki, znanej również 

pod nazwą batalionu polskich strzelców pieszych, był Eugeniusz Kompański (Wyczańska 

Krystyna, Polacy w Komunie Paryskiej 1871, Aneks „A”, s. 163-189).

12 Por. fotografię zbiorową generała Augusta Okołowicza i jego braci w albumie ilustrowanym 

Wydawnictwa MON, Komuna Paryska 1871 (bez paginy).

13 Por. fragment opisany w pracy Włodzimierza Różałowskiego Leben und Thaten des Ge
nerale Jaroslas Dombrowski. Nach den Aufzeichnungen seines Adjutanten, Lipsk 1876, 

wyd. polskie Żywot generała Jarosława Dąbrowskiego, Lwów 1876, cyt. w pracy Krysty

ny Wyczańskiej (op. cit., s. 81), w którym o dawnym naczelniku powiatu grodzieńskiego 

z powstania 1863 roku autor wspomina, iż występował w brązowej czamarze „sprzed lat”.

144







TABLICE



Tab. 1. Oddziały partyzanckie z 1833 roku

Fig. A. Emisariusz - partyzant rnedług stalorytu Nittano przedstawiającego Michała Wołłowicza, 
wykonanego w Londynie w 1841 roku (MWP, nr inw. 8578) oraz akwatinty Dietricha z podpisem 

„Wolny Strzelec Pieszy 1831 r., col. Vlad Kuszel”, wykonanej z rysunku Jana Feliksa Piwarskiego 
w zbiorach Stanisława Gepnera. Kurtka i spodnie szarobrązowozielone, karwasze spodni i obuwie 
czarne. Rzemienie w naturalnym kolorze skóry, brązowe (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Partyzant według rysunku Elwiro Andriollego z 1866 roku, przedstawiającego Szymona 
Konarskiego, fotografia (MWP, nr inw. 57794). Rogatywka pąsowa z obszyciem z czarnego baranka. 
Surdut piaskowoszary z ciemniejszym lub czarnym kołnierzem aksamitnym. Buty czarne z żółtymi 
wykładami (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Partyzant - szeregowy. Krój sukmany według rysunku na tabl. III w pracy A. Patkowskiego, 
Pamiętnik Świętokrzyski - 1930. Sukmana biała z wyszyciem ze sznurka pąsowego i szafirowymi 
wyłogami. Kobiałka łubiana o kształcie charakterystycznym dla terenów pow. iłżeckiego i opatow
skiego według oryginalnego przedmiotu, z natury.
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Tab. 2. Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1836

Fig. A. Fizylier (1816-1832) według akwareli Jana Kantego Wojnarowskiego ze zbiorów Ambrożego 
Grabowskiego, teka E 142, karta 206 w Archiwum m. Krakowa.

Fig. B. Żandarm konny (1835) według akwareli Jana Kantego Wojnarowskiego ze zbiorów Ambrożego 
Grabowskiego, teka E 142, karta 206 w Archiwum m. Krakowa.

Fig. C. Oficer w ubiorze służbowym (1833-1835) według akwareli Jana Kantego Wojnarowskie
go reprodukowanej w pracy Władysława Namysłowskiego, Milicja Wolnego Miasta Krakowa, 
Kraków 1914, tabl. III. fig. 2.

Fig. D. Milicjant pieszy (1833) według akwareli Jana Kantego Wojnarowskiego ze zbiorów Ambrożego 
Grabowskiego, teka bez oznaczeń, Archiwum m. Krakowa.
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Tab. 3. Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1836

Fig. A. Grenadier (1816-1832) uredług akwareli Jana Kantego Wojnarowskiego ze zbiorów Ambrożego 
Grabowskiego, teka E 142 w Archiwum m. Krakowa.

Fig. B. Oficer w ubiorze wyjściowym (1833-1836) według rysunków Jerzego Stanowskiego z teki 
zbiorów tegoż w posiadaniu Stanisława Gepnera.

Fig. C. Muzykant w ubiorze służbowym po 1836 roku według akwareli Jana Kantego Wojnarowskiego.

Fig. D. Tamburmajor w ubiorze służbowym (1833-1836) według akwareli Jana Kantego Wojnarow
skiego reprodukowanej w pracy Władysława Namysłowskiego, Milicja Wolnego Miasta Krakowa, 
Kraków 1914, tabl. III. fig. 3.
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Tab. 4. Rewolucja krakowska 1846 roku

Fig. A. Dowódca powstańczy według stalorytu współczesnego, nieznanego autora, przedsta
wiającego śmierć Edwarda Dembowskiego w Podgórzu 27.11.1846 roku (MWP, nr inw. 8920). 
Surdut szary lub granatowy, szamerowanie czarne, wyłogi i kołnierz aksamitne, spodnie czarne lub 
granatowe (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Chłop z Krakowskiego według pracy S. Udzieli, „Ludowe stroje krakowskie”, Kraków 1930.

Fig. C. Chłop z Krakowskiego według tego samego źródła. Sukmana biała, wyszycia i wyłogi pąsowe, 
kamizela granatowa, wyszycia pąsowe. Pas brązowy nabijany.

Fig D. (na drugim planie), góral według pracy S. Przeworskiej, „Ubiory ludowe”, Warszawa 1954. 
Cucha i „portki” białe, wyszycia niebieskie, pas brązowy.
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Tab. 5. Gwardia Narodowa Krakowska 1848 roku

Fig. A. Oficer według rysunku z natury Maksymiliana Oborskiego datowanego 1848 (MWP, nr inw. 58933). 
Czapka pąsowa, kokarda biało-pąsowa. Czamara ciemnoszara lub granatowa, szamerowanie 
z połyskującej taśmy jedwabnej. Koszula i kamizela białe. Spodnie ciemnoszare lub granatowe 
(barwy przypuszczalne).

Fig. B. Gwardzista według rysunku sepiowego z natury Maksymiliana Oborskiego (MWP, nr inw. 58933). 
Czapka granatowa, kokarda biało-pąsowa, czamara szaraczkowa, szamerowanie czarne, spodnie 
ciemnoszare lub granatowe (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Szeregowy według rysunku sepiowego z natury Maksymiliana Oborskiego (MWP, nr inw. 58933). 
Ubiór przypuszczalnie całkowicie barwy granatowej.
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Tab. 6. Gwardia Narodowa Lwowska 1848 roku

Fig. A. Oficer według litografii C. Auera z połowy XIX wieku wykonanej z akwareli Juliusza 
Kossaka, przedstawiającego gen. Józefa Dwernickiego, komendanta i sztab Gwardii Narodowej 
(MWP, nr inw. 48420).

Fig. B. Gwardzista konny z końmi oficera i szeregowego Gwardii Narodowej według litografii 
P. Pillera we Lwowie, wykonanej w połowie XIX wieku z rysunku Juliusza Kossaka (oryginał 
w zbiorach Lubomirskich we Lwowie, por. „Broń i Barwa” nr 2, Warszawa 1937, s. 37).
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Tab. 7. Gwardia Narodowa Lwowska 1848 roku

Fig. A i B. Gwardziści piesi według litografii P. Pillera we Lwowie, wykonanej w połowie XIX wieku 
z rysunku Juliusza Kossaka (oryginał w zbiorach Lubomirskich we Lwowie, por. „Broń i Barwa” 
nr 2, Warszawa 1937, s. 34).
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Tab. 8. Gwardia Narodowa w Galicji 1848 roku

Fig. A. Oficer w ubiorze wyjściowym, na podstawie oryginalnych zabytków rzeczowych w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Wołoszka i czapka po ppor. Stanisławie Jaxa-Bykowskim, 
MWP, nr inw. 4172). Czapka, Wołoszka i spodnie granatowe; kołnierz, wyłogi i wypustki karmazy
nowe. Orzeł na czapce z białej blachy na podkładzie sukiennym barwy pąsowej.

Fig. B. Gwardzista pieszy, na podstawie zabytku rzeczowego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (czapka - rogatywka kompanii akademickiej Gwardii Narodowej Lwowskiej, MWP, 
nr inw. 4171) oraz drzeworytu z „Przyjaciela Ludu” z września 1848 roku, reprodukowanego w dziele 
A. Sokołowskiego, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, Warszawa, b.d., t. IV, s. 154 (czamara 
cywilna). Czapka granatowa, wypustki białe, otok biało-pąsowy. Czamara granatowa, szamerowanie 
czarne, spodnie szare (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Gwardzista pieszy według rysunku z epoki drukowanego na chustce w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego (MWP, nr inw. 54788/2). Czapka pąsowa z czarnym barankiem. Wołoszka i spodnie 
szare. Proporczyk u kosy pąsowo-biały (barwy przypuszczalne).

162



163



Tab. 9. Powstanie wielkopolskie 1848 roku

Fig. A. Powstaniec według drzeworytu z „Przyjaciela Ludu” z września 1848 roku, reprodukowanego 
w dziele A. Sokołowskiego, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, Warszawa, (1907 ?), t. V, s. 154.

Fig. B. Oficer powstańczy konno według postaci Ludwika Mierosławskiego z litografii Konstantego 
Borzęckiego, „Bitwa pod Wrześnią 2 maja 1848” ze zbiorów Muzeum Wielkopolskiego (Narodowe
go) w Poznaniu, reprodukowanej na fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 48393).

Fig. C i D. Chłopi - kosynierzy według opracowania Szamotulskiego i Dzierżawskiego w Atlasie 
polskich strojów ludowych, Wrocław 1954, wyd. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz 
zabytków rzeczowych eksponowanych ze zbiorów Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki 
w Poznaniu na wystawie 1848 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 1948 (sukmana 
włościańska fig. D oraz kapelusz fig. C).
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Tab. 10. Powstanie wielkopolskie 1848 roku

Fig. A. Chłop - kosynier według litografii „Zjednoczenie stanów społecznych”, wykonanej w epoce, 
reprodukowanej na fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 
48396). Czapka - rogatywka czerwona z białym barankiem, koszula biała, kamizela granatowa, 
spodnie białe, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Drwal z Kórnika według ryciny w „Illustrierte Chronik”, Lipsk 1848, reprodukowanej w dziele 
A. Sokołowskiego, Dzieje porozbiorotue narodu polskiego, Warszawa (1907 ?) t. IV, s. 125. Kożuch 
szary z kołnierzem futrzanym; czapka barankowa jasna, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Dowódca oddziału według litografii „Zjednoczenie stanów społecznych”, reprodukowanej 
na fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 48396). Czapka 
barankowa siwa, czamara granatowa (barwy przypuszczalne).
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Tab. 11. Polacy uj rewolucji wiedeńskiej 1848 roku

Fig. A. Wyższy dowódca według postaci przedstawiającej prawdopodobne generała Józefa Bema, 
z wykonanej w epoce wydarzeń kolorowej litografii Franza Wernera, zatytułowanej „Szene bei der 
Herrnalser Linie am 30ten October 1848” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 48492). Kapelusz czarny ze strusim piórem, surdut brązowy lub granatowy z kołnie
rzem i wyłogami czarnymi. Spodnie białe lub jasnoszare, buty kirasjerskie, czarne. Czaprak pąsowy, 
obszyty galonem srebrnym (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Powstaniec według postaci przedstawiającej prawdopodobnie Polaka z litografii Franza 
Wernera, zatytułowanej „Szene bei der Nussdorfer Linie zu Wien am 23 October 1848” ze zbiorów 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 48493). Rogatywka pąsowa, płaszcz biały 
(barwy przypuszczalne).

Fig. C. Powstaniec według postaci przedstawiającej prawdopodobnie Polaka z litografii kolorowej 
Franza Wernera, zatytułowanej „Szene bei der Franzenbrucke bei der Belagerung Wiens am 28 October 
1848” w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 48494). Rogatywka pąsowa, 
surdut brązowy lub granatowy, spodnie szare (barwy przypuszczalne).
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Tab. 12. Legion Mickiewicza w Toskanii 1848-1849

Fig. A i B. Postacie w ubiorach z okresu formowania i wymarszu Legionu z Rzymu 6 kwietnia 1848 roku 
według rysunków w dziele Władysłswa Mickiewicza Memoriał de la Legion Polonais de 1848, cree 
en Italie par Adam Mickiewicz, Paryż 1877, reprodukowanych w dziele prof. Stefana Kieniewicza, 
Legion Mickiewicza 1848-1849, Warszawa 1955, s. 91 i 120.
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Tab. 13. Legion Mickiewicza w Toskanii 1848-1849

Fig. A. Oficer w ubiorze wyjściowym.

Fig. B. Szeregowy w płaszczu.

Fig. C. Szeregowy w ubiorze paradnym.

Fig. D. Oficer w ubiorze codziennym.

Wszystkie postacie według rysunków akwarelowych w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 
(oddział - zbiory Czartoryskich, teka „Les Costumes polonais”) przedstawiających mundury ustalone 
dekretem rządu toskańskiego z 10 października 1848 roku.
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Tab. 14. Polacy w rewolucji węgierskiej 1848-1849.

Fig. A. Generał według rysunku Sandora Petófi w reprodukcji fotograficznej w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 39142) oraz litografii z rysunku E. Grundiga w Ko- 
losvarze ze zbiorów Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, reprodukowanej fotograficznie w zbio
rach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 57625/6), przedstawiającej generała 
Józefa Bema. Kapelusz czarny, pióro białe, dołman pąsowy, szamerowania złote, płaszcz brązowy 
(barwy przypuszczalne).

Fig. B. Oficer sztabu powstańczego według litografii współczesnej Barabasa Miklosa przedstawiającej 
Sandora Petófi, adiutanta gen. Bema, dowódcy wojsk węgierskich w Siedmiogrodzie w reprodukcji 
fotograficznej w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 57622/3). Ubiór 
ciemnoszary lub granatowy (barwy przypuszczalne), opaska na lewym ramieniu czerwono-biało-zielona.

Fig. C. Generał według portretu gen. Henryka Dembińskiego, naczelnego wodza wojsk węgierskich, 
pędzla Henryka Rodakowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (reprodukcja 
fotograficzna MWP, nr inw. 12371/468). Delia ciemnozielona, futro ciemnobrązowe. Dołman ciem
nogranatowy szamerowany, spodnie ciemnopopielate typu huzarskiego węgierskiego z czarnymi 
karwaszami skórzanymi (por. „1848-1849 A. Szabadsagharc Katonainak Egyenruhai”, Honved Leveltar 
es Muzeum, Budapeszt 1950, tab. 9 i rys. na s. 51).

Fig. D. Oficer wyższy według litografii V. Grunda z obrazu Mucke Ferenca, przedstawiającej Michała 
Korybut Woronieckiego, podpułkownika wojsk węgierskich, w reprodukcji fotograficznej w zbio
rach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 57620). Dołman huzarski i spodnie 
granatowe lub ciemnoniebieskie, szamerowanie i galony srebrne (barwy przypuszczalne).
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Tab. 15. Polacy u> rewolucji węgierskiej 1848-1849

Fig. A. Legion Polski na Węgrzech; oficer artylerii dowództwa kpt. Żarskiego, uredług rysunku 
akwarelowego Kajetana Saryusz-Wolskiego z przełomu XIX i XX wieku, w zbiorach mgra Tadeusza 
Iskrzyckiego w Krakowie (1948).

Fig. B. Legion Polski w Siedmiogrodzie; szeregowy artylerii dowództwa kpt. Tuszowskiego, według ry
sunku akwarelowego Kajetana Saryusz-Wolskiego w zbiorach mgra Tadeusza Iskrzyckiego w Krakowie.

Fig. C. Szeregowy piechoty, według rysunku Herberta Knótla w Uniformkunde, t. IX, nr 51 i 52 oraz 
opisu Zygmunta Miłkowskiego w książce Od kolebki przez życie, Kraków 1856, s. 277.

Fig. D. Legion Polski w Siedmiogrodzie; oficer piechoty dowództwa mjra Czechowskiego, według ry
sunku akwarelowego Kajetana Saryusz-Wolskiego w zbiorach mgra Tadeusza Iskrzyckiego w Krakowie.
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Tab. 16. Polacy w reujolucji węgierskiej 1848-1849

Fig. A. Ułan 2. pułku dowództwa W. Ponińskiego ujedług opisu W. Ponińskiego uj pracy Wspomnie
nia lat ubiegłych, s. 34 oraz Oscara Taubera Die Österreichische Armée 1700-1867 z ilustracjami 
Rudolfa von Ottenfelda, Wiedeń, b.d., t. IV, s. 416 i 430.

Fig. B. Ułan 2. pułku domództma płka Władysława Tchórznickiego według rysunku akwarelowego 
Kajetana Saryusz-Wolskiego z przełomu XIX i XX wieku, w zbiorach mgra Tadeusza Iskrzyckiego (1948).
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Tab. 17. Kozacy otomańscy 1853 roku

Fig. A. Esauł 1. pułku kozaków w ubiorze paradnym według miedziorytu kolorowanego w dziele 
„Kozaczyzna w Turcji” przez X. K. O., Paryż 1857, s. 105.

Fig. B. Uriadnik 1. pułku kozaków w ubiorze służbowym według miedziorytu kolorowanego w dziele 
„Kozaczyzna w Turcji” przez X. K. O., Paryż 1857, s. 105.

Fig. C. Kozak 1. pułku kozaków w ubiorze paradnym według miedziorytu kolorowanego w dziele 
„Kozaczyzna w Turcji” przez X. K. O., Paryż 1857, s. 135.

Fig. D. Trębacz 1. pułku kozaków w ubiorze paradnym według rysunku akwarelowego Jerzego Gro- 
bickiego wykonanego w I połowie XX wieku wraz z opisem (reprodukcja fotograficzna w zbiorach 
Stanisława Gepnera).
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Tab. 18. Kozacy otomańscy 1855 roku

Fig. A. Kozak 2. pułku kozaków w ubiorze letnim służbowym według rysunku akwarelowego Jerzego 
Grobickiego z 30. lat XX wieku (reprodukcja fotograficzna z opisem w zbiorach Stanisława Gepnera).

Fig. B. Oficer 2. pułku dragonów w ubiorze służbowym według miedziorytu kolorowanego w dziele 
„Kozaczyzna w Turcji” przez X.K.O., Paryż 1857, s. 128 oraz rysunku akwarelowego Jerzego Gro
bickiego z połowy XX wieku (reprodukcja fotograficzna z opisem w zbiorach Stanisława Gepnera).

Fig. C. Oficer 2. pułku dragonów w ubiorze paradnym według miedziorytu kolorowanego w dziele 
„Kozaczyzna w Turcji” przez X.K.O., Paryż 1857, s. 128 oraz rysunku akwarelowego Jerzego Gro
bickiego z połowy XX wieku (reprodukcja fotograficzna z opisem w zbiorach Stanisława Gepnera).
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Tab. 19. Kozacy otomańscy po 1850 roku

Fig. A. Szeregowy 1. pułku kozaków w ubiorze służbowym według rysunku Stanisława Chlebow
skiego z około 1870 roku, reprodukowanego fotograficznie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (MWP, nr inw. 41902). Mundur granatowy, barwa pułkowa czerwona.

Fig. B. Szeregowy 20. pułku dragonów w ubiorze służbowym według rysunku Stanisława Chlebow
skiego z około 1870 roku, reprodukowanego fotograficznie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (MWP, nr inw. 41903). Mundur granatowy, barwa pułkowa buraczkowa.

Fig. C. Szeregowy piechoty z lat 1856-1858 według ilustracji kolorowej Jerzego Grobickiego w ar
tykule tegoż autora Formacje polskie na Wschodzie w II poi. XIX w., „Broń i Barwa” nr 6, s. 18, 
Londyn 1951. Mundur granatowy z żółtym.
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Tab. 20. Formacje polskie na Wschodzie 1853-1858

Fig. A. Oficer 5. pułku ułanów 1856-1858 według tablicy Jerzego Grobickiego i opisu w artykule 
tegoż autora Formacje polskie na Wschodzie w II poi. XIX w., „Broń i Barwa” nr 4, s. 9, Londyn 
1950 oraz nr 6, s. 14 i 15, Londyn 1951.

Fig. B. Oficer 2. pułku szaserów angielsko-polskich 1856-1858 według rysunku akwarelowego Jerzego 
Grobickiego z połowy XX wieku, z opisem autorskim (fotografia w zbiorach Stanisława Gepnera).

Fig. C. Szeregowy batalionu polskiego gwardii szacha Persji 1835 według tablicy kolorowej Jerzego 
Grobickiego w artykule tegoż autora Polski Batalion Gwardii Szacha Perskiego, „Broń i Barwa”, 
nr 3, s. 8, Londyn 1949.
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Tab. 21. Polska Szkoła Wojskowa w Cuneo 1861-1862

Fig. A. Elew w ubiorze wyjściowym według fotografii z epoki, przedstawiającej J. Mazurowskiego, 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/592). Ubiór całkowicie 
szary, wypustki karmazynowe, szamerowanie czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Elew w ubiorze codziennym letnim według fotografii z epoki przedstawiającej S. Skulteckiego 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27923/880). Czapka i spodnie 
granatowe, kurtka biała płócienna.

Fig. C. Elew w ubiorze wyjściowym według fotografii z epoki przedstawiającej Ksawerego Szuber- 
towskiego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/961). Czapka 
pąsowa, baranek biały, kurtka i spodnie szare z wypustkami karmazynowymi, szamerowanie czarne 
(barwy przypuszczalne).

Fig. D. Elew w ubiorze codziennym według fotografii z epoki, przedstawiającej Stefana Boguckiego 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/66). Kurtka i spodnie 
białe płócienne.
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Fig. 22. Dowódcy powstania 1863-1864

Fig. A. Dowódca w Sandomierskiem i Krakowskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej 
gen. Mariana Langiewicza, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, 
nr inw. 27929/491 i 492). Kożuszek szaraczkowy z czarnym barankiem, wstęga trójbarwna: niebiesko- 

-biało-czerwona (barwy według opisów we wspomnieniach uczestników powstania).

Fig. B. Dowódca w Krakowskiem według fotografii z epoki drzeworytu przedstawiającego Włady
sława Bentkowskiego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/39). 
Rogatywka granatowa i kożuszek szary z czarnym barankiem, szarfa w szkocką kratę (barwy przy
puszczalne oraz Bentkowski W., Notatki osobiste z r. 1863, Kraków 1916, s. 17).

Fig. C. Dowódca w Mazowieckiem i Krakowskiem według fotografii z epoki z ówczesnego drzeworytu, 
przedstawiającej gen. Antoniego Jeziorańskiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 27929/357). Kożuszek piaskowy, szarfa trójbarwna: niebiesko-biało-czerwona (barwy 
częściowo przypuszczalne, częściowo według opisu Wiśniewskiego w pracy A. Gillera, Historia 
narodu polskiego, 1.1., s. 291).

Fig. D. Dowódca w Krakowskiem i na Wołyniu według fotografii z epoki, przedstawiającej Francisz
ka Rochebrunea, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/804). 
Mundur i kamizela czarne, krzyż biały. Fez czerwony z otokiem barankowym i chwastem białym 
(takiż sam oryginalny przedmiot MWP, nr inw. 30175). Spodnie czarne.
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Tab. 23. Dowódcy powstania 1863-1864

Fig. A. Dowódca w Mazowieckiem, Krakowskiem i Lubelskiem według fotografii z epoki, przed
stawiającej Józefa Śmiechowskiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, 
nr inw. 27929/288). Rogatywka czerwona, kożuszek barwy naturalnej z ciemnym barankiem, spodnie 
szare, buty wysokie myśliwskie (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Dowódca w Krakowskiem i Kaliskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Teodora 
Cieszkowskiego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/127). 
Mundur oficerski huzarów austriackich. Czapka czarna, Attyla ciemnoniebieska, spodnie szare, 
szamerowanie żółto-czarne, guzy srebrne lub złote.

Fig. C. Dowódca w Krakowskiem według fotografii z epoki przedstawiającej Aleksandra Taniewskiego 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/981). Rogatywka czerwona 
z czarnym barankowym otokiem, sukmana biała, pasy czarne, lakierowane (barwy przypuszczalne).

Fig. D. Dowódca w Mazowieckiem i Lubelskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Tomasza 
Winnickiego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP nr inw. 27929/1073). Rogatyw
ka czerwona, kożuszek barwy naturalnej z ciemnym barankiem, spodnie szare (barwy przypuszczalne).
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Tab. 24. Dowódcy powstania 1863-1864

Fig. A. Dowódca w Krakowskiem i Sandomierskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Karola 
Kalitę „Rębajłę”, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/800). 
Kożuszek pokryty szaraczkowym suknem, spodnie jasnoszare (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Dowódca w Lubelskiem i Podlaskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Marcina 
Borelowskiego „Lelewela” w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 
27929/78). Ubiór cywilny szarobrązowy (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Dowódca w Podlaskiem i Lubelskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Karola Kry
sińskiego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/458). Kożuszek 
z ciemnym barankiem i spodnie szare, szamerowanie czarne, pas czarny (barwy przypuszczalne).

Fig. D. Dowódca na Podlasiu według fotografii z epoki przedstawiającej Romana Rogińskiego 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/809). Czapka czerwona, 
kurtka i spodnie ciemnoszare (barwy przypuszczalne).
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Tab. 25. Dowódcy powstania 1863-1864

Fig. A. Dowódca w Mazowieckiem i Kaliskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Kazi
mierza Mielęckiego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/597 
i 600). Czamarka szara z szamerowaniem czarnym, spodnie jasnoszare, buty myśliwskie czarne 
(barwy przypuszczalne).

Fig. B. Dowódca w Kowieńszczyźnie według fotografii z epoki, przedstawiającej Pawła Suzina w zbio
rach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/939). Rogatywka czerwona, 
sukmanka koloru naturalnego wełny, płaszcz ciemnoszary, spodniej czarne lub ciemnogranatowe 
(barwy przypuszczalne).

Fig. C. Dowódca w Wileńskiem według litografii z lat 70. XIX wieku, przedstawiającej Ludwika 
Narbutta, reprodukowanej fotograficznie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, 
nr inw. 27929/634). Kurtka i spodnie szare, guziki srebrne, kołnierz czarny (barwy przypuszczalne).

Fig. D. Dowódca w Kowieńskiem według rysunku Elwiro Andriolliego z lat 70. XIX wieku, przed
stawiającej Zygmunta Sierakowskiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, 
nr inw. 27937). Czamarka barwy naturalnej wełny czarno szamerowana (barwy przypuszczalne).
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Tab. 26. Dowódcy powstania 1863-1864, cudzoziemcy

Fig. A. Dowódca w okolicach Przedborza według fotografii z epoki, przedstawiającej Francuza, Josepha 
Ami „Chabriolle” w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/102). 
Koszula czerwona garybaldyjska, taśmy białe, spodnie białe, pas czarny z klamrą mosiężną, buty 
kawaleryjskie czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Dowódca w Krakowskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Węgra, kpt. Esterhazy 
„Otto” w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/218). Mundur 
huzarów austriackich: attyla ciemnoniebieska, szamerowanie żółto-czarne, czapka czarna, spodnie 
szare, obszyte skórą u dołu, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Dowódca w Kaliskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej Francuza, Emila Faucheux, 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/222). Kepi czerwone 
z galonami srebrnymi, attyla czarna z czarnym szamerowaniem, spodnie niebieskie z pąsowym 
lampasem, buty czarne typu kirasjerskiego (barwy przypuszczalne).

Fig. D. Dowódca legii zagranicznej działającej w powiecie olkuskim, według fotografii z epoki, 
przedstawiającej pułkownika Francesco Nullo w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 3695) oraz portretu MWP, nr inw. 8161. Umundurowanie włoskie podpułkownika 
wojsk Garibaldiego: kurtka niebieskoszara z czarnym szamerowaniem, naramienniki złote plecione, 
takież galony na rękawie, spodnie takie jak kurtka z czarnym lampasem.
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Tab. 27. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Oficer oddziału Kurowskiego według fotografii z epoki przedstawiającej Majewskiego (imię 
nieznane) w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/563).

Fig. B. Żołnierz w oddziale „żuawów śmierci” F. Rochebrunea według fotografii z epoki przedstawia
jącej Ernesta Borgia w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/79).

Fig. C. Kawalerzysta z oddziału Langiewicza według fotografii z epoki przedstawiającej konnego 
powstańca ze zbiorów Jarosława Pieniążka, reprodukowanej w pracy Augusta Sokołowskiego Po
wstanie Styczniowe 1863-64, Wiedeń, b.d., s. 249.

Fig. D. Oficer „szarych ułanów” Jeziorańskiego według rysunku Kajetana Saryusz-Wolskiego, prze
stawiającego Kazimierza Langiego, reprodukowanego w wydaniu pocztówkowym, Wydawnictwo 
Wojsk Pol. B. K. S. Wolski, Kraków (1914 ?), nr 12382 A.
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Tab. 28. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Oficer oddziału Narbutta według fotografii z epoki, przedstawiającej Aleksandra Brzozowskiego, 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/91). Czamarka jasnoszara 
z ciemnym szamerowaniem, spodnie ciemnoszare, rogatywka czerwona z otokiem z czarnego baranka, 
pas czarny z klamrą mosiężną (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Żołnierz z oddziału Sierakowskiego według fotografii z epoki, przedstawiającej Józefa Gieysztora 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/253). Kożuszek barwy 
naturalnej z ciemnym barankiem, pas czarny z klamrą mosiężną, spodnie ciemnoszare, buty czarne 
(barwy przypuszczalne).

Fig. C. Żołnierz z oddziału Haukego „Bosaka” według opisu w biuletynie „Broń i Barwa”, Warszawa 
1937, nr 5, s. 117. Czapka z czarnego baranka z dnem granatowym i kokardą biało-czerwoną, kożuszek 
z barwy naturalnej na czarnym baranku, pasy tornistra i pas główny czarne, klamra pasa mosiężna, 
spodnie granatowe z czerwoną wypustką, buty czarne kawaleryjskie.

Fig. D. Oficer z oddziału Borelowskiego według fotografii z epoki, przedstawiającej Eugeniusza 
Uszyńskiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/1023). 
Czapka z czarnego baranka, czamarka lub kożuszek szamerowany i spodnie ciemnoszare, pasy 
czarne (barwy przypuszczalne).
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Tab. 29. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Członek organizacji terenowej w Poznańskiem ze stanowiskiem w Kaliszu według fotografii 
z epoki, przedstawiającej Józefa Sokolnickiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 27929/899). Kurtka i spodnie jasnoszare, pasy czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Członek organizacji terenowej w Krakowskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej 
Aleksandra Morbitzera, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/625). 
Koszula czerwona, kożuszek szamerowany szary, na czarnym baranku, czapka-ułanka z otokiem białym, 
kwaterami czerwonymi, kitka biała włosiana, spodnie szare, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Członek organizacji terenowej w Lwowskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej 
T. Rodkowskiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/806). 
Czapka barankowa czarna, kożuszek szamerowany jasnoszary, lamowany barankiem czarnym, pas 
czarny, spodnie ciemnoszare, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. D. Członek organizacji terenowej w Grodzieńskiem według fotografii z epoki, przedstawiającej 
Magdalenę Wołkow, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/1095). 
Kurta i spodnie granatowe, guziki srebrne, pas czarny nabijany z klamrą srebrną, kepi granatowe 
z otokiem pąsowym (barwy przypuszczalne).
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Tab. 30. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Członek organizacji terenowej na Białorusi według fotografii z epoki, przedstawiają
cej Władysława Rożniatowskiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 27929/819). Sukmanka i spodnie szare, obramowania sukmanki ciemne, buty czarne 
(barwy przypuszczalne).

Fig. B. Członek organizacji terenowej na Litwie według fotografii z epoki, przedstawiającej Bor
kowskiego (imię nieznane), w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 
27929/82). Koszula garybaldyjska czerwona ze złotymi galonikami, pas czarny, spodnie ciemnoszare 
lub granatowe (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Członek organizacji terenowej na Wołyniu według fotografii z epoki, przedstawiającej Kazimie
rza Abramowicza z oddziału jazdy Różyckiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 27929/5). Switka szarobrązowa, spodnie jasne, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. D. Członek organizacji terenowej na Ukrainie według fotografii z epoki, przedstawiającej Leona 
Czekońskiego, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/150). 
Czapka z czarnego baranka, koszula biała, świtka granatowa lub brązowa, spodnie szare, buty czarne 
(barwy przypuszczalne).
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Tab. 31. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Żołnierz piechoty według fotografii z epoki, przedstawiającej Juliana Markowskiego, w zbio
rach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/581). Ubiór całkowicie szary, 
pas czarny z klamrą z białego metalu, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Żołnierz piechoty według fotografii z epoki, przedstawiającej Jana Obsta, w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/667). Czapka-krakuska czerwona z otokiem 
z czarnego baranka, świtka szarobrązowa, spodnie szare, ładownica i pasy ze skóry czarnej, buty 
czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Kosynier według fotografii z epoki, przedstawiającej Wojdę, żołnierza oddziału „Kosy”, 
Morbitzera, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 37185/29). Barwy 
przypuszczalne jak w fig. B. Koc lub płaszcz zwinięty - biały.
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Tab. 32. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Ułan Jazdy Rawskiej według fotografii z epoki w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w War
szawie (MWP, nr inw. 49952). Rogatywka i świtka szare, szamerowanie czarne, pas skórzany czarny, 
spodnie ciemnoszare lub czarne, buty czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. B. Ułan Jazdy Rawskiej według fotografii z epoki w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w War
szawie (MWP, nr inw. 49952). Czapka i świtka szare, szamerowanie czarne (barwy przypuszczalne).

Fig. C. Strzelec konny według fotografii z epoki, przedstawiającej B. Rybińskiego, w zbiorach Mu
zeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27929/832). Czapka granatowa z czarnym 
barankiem, białą kitką włosianą, świtka szarobrązowa, spodnie jasnoszare, pasy skórzane czarne 
(barwy przypuszczalne).
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Tab. 33. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Strzelec; na podstawie zabytków rzeczowych w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w War
szawie (MWP, nr inw. 28973), wołoszka i spodnie (MWP, nr inw. 28974), torba — tornister oraz 
karabin rekonstruowane na podstawie materiałów rysunkowych z epoki wydarzeń.

Fig. B. Oficer oddziału żuawów; na podstawie zabytków rzeczowych w zbiorach Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie: kepi po por. Antonim Ryszardzie (MWP, nr inw. 39639), żuawka po kpt. Wojcie
chu Komorowskim (MWP, nr inw. 37278).
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Tab. 34. Powstanie styczniowe 1863-1864

Fig. A. Zesłaniec syberyjski; według zabytków rzeczowych w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie; kapuza szarobrązowa z ciemnobrązowym obrzeżeniem, świtka szara samodziałowa 
(MWP, nr inw. 32698).

Fig. B. Sybirak według studium ołówkowego Jacka Malczewskiego z II połowy XIX wieku, w zbiorach Mu
zeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 57711); płaszcz szarożółty (barwa przypuszczalna).

Fig. C. Weteran powstania 1863 roku podporucznik WP; według oryginalnych części umunduro
wania z 1922 roku w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 38180) 
oraz dziennika Rozkazów Wojskowych nr 20 z 1922 roku, § 301. Czapka rogatywka miękka z sukna 
granatowego z galonami srebrnymi, otokiem barwy całości i daszkiem skórzanym czarnym okutym 
białym metalem, surdut mundurowy z sukna granatowego z wyłogami i wypustkami amarantowymi, 
spodnie granatowe, buty czarne.
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lab. 34a. Polacy w Komunie Paryskiej 1871

Fig. A. Oficer Gwardii Ruchomej, według ryciny kolorowej w wydawnictwie Souvenirs du Siégé 
de Paris, Imprimerie Coulobauf, Paris (b.d., około 1875 roku ?) w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
(MWP nr inw. 57541/16). Kepi oficerskie o wierzchu czarnym, sukiennym z galonami złotymi, otokiem 
czerwonym i czarnym daszkiem ze skóry lakierowanej, okutym żółtym metalem. Na szyi szalik z ma
teriału czerwonego. Mundur Gwardii Ruchomej barwy jasnogranatowej; kurtka zapinana na 2 rzędy 
po 6 guzików z metalu żółtego, z czerwonymi wyłogami rękawów, obszytymi galonami złotymi; spodnie 
luźne do długich butów z czerwonymi, jednostrefowymi lampasami. Buty z cholewami czarne. Na 
kurtce szeroka taśma sukienna koloru czerwonego, tworząca podkład dla czarnego, lakierowanego 
pasa skórzanego. Uzbrojenie - rewolwer bębenkowy i szabla typu ciężkiej jazdy.

Fig. B. Żołnierz Gwardii Narodowej pod rozkazami paryskiego Komitetu Centralnego (marzec 1871) 
według rysunku w wydawnictwie Armand Dayot, L'Invasion, le Siégé 1870, la Commune 1871, 
Paryż (b.d.) s. 276 w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego (MWP nr inw. 27929). Kepi żołnierskie 
ciemnogranatowe, z wypustkami czerwonymi i czarnym daszkiem skórzenym. Kurtka mundurowa 
czarna z zapięciem na 2 rzędy po 4 guziki z białego metalu, kołnierzem miękkim, wykładanym. 
Pas ze skóry czarnej z klamrą z białego metalu, takaż ładownica. Przez prawe ramię przewieszona 
na rzemieniu manierka. Spodnie mundurowe koloru czerwonego, długie, buty czarne. Karabin piechoty 
francuskiej mod. Chassepot, u lewego boku na pasie - bagnet.

Fig. C. Generał według ryciny w Souvenirs du Siégé de Paris (MWP nr inw. 57541). Kepi general
skie z wierzchem granatowym, zdobionym galonami srebrnymi z otokiem czerwonym, na którym 
haftowany srebrem wokół ornament z liści dębowych. Mundur barwy granatowej; kurtka o wykła
danym kołnierzu z klapami, zapinana na 2 rzędy po 4 guziki z metalu białego, z wyłogami rękawów 
czerwonymi, nad którymi wokół znajdują się srebrne galony. Na ramionach z takichże galonów 
szlufki do epoletów. Spodnie granatowe z 2-strefowymi lampasami czerwonymi. Buty czarne. 
Pas ze skóry czarno lakierowanej, z klamrą mosiężną, u boku szabla oficerska w oprawie mosiężnej 
na rapciach z czarnych rzemieni.
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Tab. 34b. Rewolucja 1905 roku. Typy uczestnikom maik

Fig. A. Bojowiec według fotografii Henryka Barona, pseudonim „Smukły”, członka PPS ze zbiorów 
Muzeum Historycznego Polskiego Ruchu Robotniczego w Warszawie, teka „K.48”. Kurtka cywilna, 
jednorzędowa z klapami wykładanymi i spodnie długie luźne w kroju. Pod kurtką kamizelka czarna 
sukienna, koszula biała. Obuwie (kamasze) czarne.

Fig. B. Bojowiec według fotografii robotników, uczestników demonstracji w numerze lipcowym „Świata”, 
Warszawa 1906, ze zbiorów Muzeum Historycznego Polskiego Ruchu Robotniczego w Warszawie, 
teka „A.811”. Czapka „maciejówka” sukienna granatowa, z daszkiem i podpinką z czarnej, lakierowanej 
skóry, koszula biała płócienna, luźno krojona; kurtka jednorzędowa z wykładanymi klapami czarna, 
spodnie do długich butów sukienne czarne, buty z cholewami miękkimi - ze skóry juchtowej czernionej.

Fig. C. Działacz rewolucyjny według fotografii Marcina Kasprzaka w zbiorach Muzeum Historyczne
go Polskiego Ruchu Robotniczego w Warszawie, teka „Z.1733”. Koszula biała z sztywnym stojącym 
kołnierzykiem, podpiętym płaskim krawatem (plastron), kurtka jednorzędowa sukienna, czarna 
z lamowaniem klap i kołnierza oraz patek na kieszeniach bocznych; spodnie czarne lub ciemnopo- 
pielate, długie luźno krojone; obuwie (kamasze lub sztyblety) ze skóry czarnej.

Fig. D. Bojowiec, według fotografii Stefana Okrzei, członka PPS w zbiorach Muzeum Historycznego 
Polskiego Ruchu Robotniczego w Warszawie, teka „K.321”. Koszula biała płócienna z wysokim sztyw
nym kołnierzykiem; kurtka sukienna czarna, z zapięciem jednorzędowym i zaokrąglonymi połami; 
spodnie czarne do ubioru codziennego, luźno krojone; obuwie (kamasze lub trzewiki) ze skóry czarnej.
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35. Legiony Polskie - I Brygada 1914 r. BF AT

36. Legiony Polskie - I Brygada 1915-1917 CF AT

37. Legiony Polskie - I Brygada 1914-1916 BF AT

38. Legiony Polskie - I Brygada 1915-1916 
i Polska Siła Zbrojna CF AT

39. Drużyny Strzeleckie 1908-1914
i Legiony Polskie 1914 r.
Oznaki sukienne stopni na kołnierzach kurtek BS SG

40. Legiony Polskie 1914-1917
Orły na czapki i oznaki stopni na kołnierzach 
oraz naramiennikach mundurów CS SG
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

41. Legiony Polskie 1917 r. 
i Wojsko Polskie 1918 r. CS SG

42. Legiony Polskie 1914-1917 r. 
i Polskie Siły Zbrojne 1917 r. 
Nakrycia głowy CS SG

43. Legiony Polskie 1917 r. i Wojsko Polskie 1918 r. 
Barwy broni; wypustki 
na czapkach i mundurach BS SG

44. Legiony Polskie 1917 r. i Wojsko Polskie 1918 r.
Szczegóły umundurowania CS SG

45. Legiony Polskie 1917 r. i Wojsko Polskie 1918 r.
Umundurowanie CS SG

46. I Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918 BF AT

47. I Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918 BF AT

48. I Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918 CF AT

49. I Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918 CF AT

50. Oddziały polskie walczące po stronie 
rewolucji 1917-1918 BF AT

51. Oddziały polskie walczące 
po stronie rewolucji 1917-1918 CF AT
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

52. Oddziały polskie walczące po stronie 
rewolucji 1917-1918 CF AT

53. Legion Puławski 1914-1915 BF AT

54. Legion Puławski 1914-1915 BF AT

55. I Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918.
Nakrycia głowy i oznaki broni i służb BS SG

56. I Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918.
Oznaki broni i służb BS SG

57. Armia Polska we Francji 1914-1918 BF AT

58. Armia Polska we Francji 1914-1918 CF AT

59. Armia Polska we Francji 1914—1918 CF AT

60. Armia Polska we Francji 1914—1919.
Oznaki stopni BS SG

61. Armia Polska we Francji i na Syberii 1914-1919. 
Oznaki broni i służb BS SG

62. Wojsko Polskie 1918-1919.
Formacje Wielkopolskie BF AT

63. Wojsko Polskie 1918-1919.
Formacje Wielkopolskie CF AT
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

64. Wojsko Polskie 1918-1919.
Formacje wielkopolskie CF AT

65. Wojsko Polskie 1918-1919.
Oznaki stopni na czapkach i rękawach BS SG

66. Formacje wielkopolskie 1919-1920.
Oznaki, czapki, barwy broni BS SG

67. Powstanie śląskie
i Gwardia Czerwona 1919-1921 CF AT

67. Powstanie śląskie
i Gwardia Czerwona 1919-1921 CF AT
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LEGIONY POLSKIE W LATACH 1914-1918

Członkowie przyszłej kadry Legionów Polskich objęci mobilizacją austriacką 
w 1914 roku stawili się w znacznej większości w odznakach szarż, stosowanych 
w Polskich Drużynach Strzeleckich1.

Odznaki Polskich Drużyn Strzeleckich nosiły cechy starannego opracowania, 
natomiast po innych, jak np. Drużyny Bartoszowe, Sokół, będących podobnego typu 
polskimi organizacjami paramilitarnymi na obszarze byłego zaboru austriackiego 
brak jest przekazów dostarczających ściślejszych danych.

Podlegający mobilizacji przyszli legioniści przybywali do punktów zbornych 
częściowo we własnych mundurach używanych na ćwiczeniach Polskich Drużyn 
Strzeleckich bądź innych organizacji o charakterze wojskowym, typu wycofanych 
z użycia mundurów piechoty armii austriackiej, częściowo w ubraniach cywilnych 
(często o charakterze sportowo-turystycznym), przy czym wzorem austriackim odznaki 
naszywano na kołnierzach jednych i drugich.

Mundury strzeleckie oraz nowo otrzymywane podczas mobilizacji były koloru 
szaroniebieskiego, który był w użyciu do końca 1915 roku, po czym zastąpio
ny został kolorem ochronnym, znanym w armii niemieckiej i austriackiej jako 

„feldgrau”, szarozielonym2.
W obydwu wersjach barwnych mundur pieszych oddziałów Legionów Polskich 

I Brygady składał się z czapek okrągłych typu maciejówki o wierzchu miękkim, 
o średnicy niewiele większej niż średnica otoku, z otokiem barwy całości, opatrzonych 
niewielkim, półkolistym, pochyłym daszkiem z brązowej skóry oraz skórzanym 
paskiem podpinki; sukiennej kurtki mundurowej z wysokim, wykładanym kołnierzem 
o zaokrąglonych narożnikach, z zapięciem na jeden rząd guzików, z czterema na
kładanymi kieszeniami (po dwie na piersiach i biodrach), opatrzonymi klapami; 
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spodni kroju „galife”; owijaczy sukiennych; płaszcza sukiennego z szerokim koł
nierzem wykładanym, długości do pół łydek, zapinanego z przodu na 2 rzędy 
po 6 guzików, z naramiennikami, z tyłu z fałdą środkową zaczynającą się nieco 
poniżej kołnierza i dragonem w stanie z trzema guzikami w równych odstępach, 
o rękawach z wywijanymi mankietami do 1/3 długości przedramienia i dwiema 
kieszeniami wpuszczanymi na biodrach z klapami bez guzików; trzewików piechoty 
z cholewkami z czarnej skóry, sznurowanych.

Mundury letnie miały ten sam krój, lecz wykonane były z drelichu. Mundur 
oficerski w zasadzie, poza lepszą jakością sukna, nie różnił się od żołnierskiego, 
z wyjątkiem kurtek, w których (co nie było regułą) występowały naramienniki, 
oraz obuwia - butów z cholewami czarnych bądź ze sztylpami, a także często wy
stępujących zamiast płaszczów kurtek o długości nieco poniżej bioder, zapinanych 
na 2 rzędy po 6 guzików, w mniejszym niż na płaszczu odstępie rzędów. Na zimę 
do płaszczów i kurtek oficerskich przypinano futrzane kołnierze3.

Oporządzenie połowę żołnierzy I Brygady Legionów Polskich w piechocie skła
dało się z pasa głównego ze skóry z klamrą, na którym nawlekano 4 sztywne ładow
nice skórzane oraz miękkiego, dużego brezentowego plecaka o pasach skórzanych, 
z kieszeniami, na którym troczony był koc lub płaszcz „w podkowę” oraz okrągła, 
aluminiowa menażka pośrodku. Uzbrojenie stanowiły karabiny piechoty austriackiej 
typu Mannlicher wz. 1891 kal. 8 mm oraz bagnet krótki w pochwie żelaznej noszony 
w tulejce skórzanej przesuwanej przez pas główny. Ubiór i oporządzenie II Brygady 
Legionów Polskich, sformowanej na przełomie sierpnia i września i biorącej udział 
w walkach od pierwszych dni października 1914 roku, nie różniły się zasadniczo 
od ubioru w I Brygadzie z wyjątkiem czapek, wśród których przeważał typ austriac
kiej czapki potowej, o miękkim czworokątnym denku i otoku przesłoniętym klapami 
nausznikowymi, zapinanymi na dwa małe guziki pośrodku z przodu4.

W obydwóch brygadach Legionów Polskich występowały w formie zalążkowej 
formacje kawaleryjskie - w I Brygadzie pod dowództwem Władysława Beliny 
-Prażmowskiego oraz w II Brygadzie pod dowództwem Zbigniewa Dunina-Wąsowicza.

Ułani I Brygady w najwcześniejszym okresie istnienia bardzo nielicznego, 
z kilkunastu ludzi złożonego oddziału, nie różnili się w umundurowaniu od 
piechoty legionowej5, w II Brygadzie przez cały czas istnienia, jak wynikało
by z dokumentów fotograficznych, jako nakrycia głowy używali austriackiego 
wzoru furażerek polowych6.
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Charakterystyczne dla z biegiem czasu przybierającego na sile oddziału ułanom 
Beliny-Prażmomskiego czapki o kształcie namiązującym do polskich mzorórn 
czapki ułańskiej z 1830 roku, a m pewnej mierze zbliżonych także do czapek 

„szarych ułanów” z 1863 roku wprowadzone były z końcem 1914 roku i utrzy
mały się w dwóch wersjach (pierwszej - niższe, drugiej - wysokie) nie tylko 
do końca istnienia Legionów, lecz nawet pierwszych lat istnienia Wojska Polskiego 
po zakończeniu wojny 1914-19187.

W uzbrojeniu ułanów I i II Brygady, którzy w obu wyposażeni byli w szable 
kawaleryjskie austriackie w żelaznych pochwach, zachodziła jedynie ta różnica, że 
ułani dowództwa Beliny uzbrojeni byli przejściowo w lance z proporczykami8, których 
nie posiadali ułani II Brygady. Do uzbrojenia ułanów należał również karabinek 
kawaleryjski, zapewne Steyr wz. 1900, noszony w warunkach polowych na flintpa- 
sie przez plecy kolbą przy prawym boku9. Oporządzenie końskie w obu formacjach 
ułańskich wzoru kawalerii austriackiej, z dwoma skórzanymi sakwami z przodu10.

Mimo usiłowań dowództw legionowych w umundurowaniu wszystkich formacji 
przez cały przeciąg istnienia Legionów brak było jednolitości zarówno ze względu na to, 
że umundurowanie otrzymywano partiami różniącymi się jakością i barwą, liczni żoł
nierze i oficerowie braki zaopatrzenia zmuszeni byli nadrabiać ekwipowaniem się we 
własnym zakresie, a nadto w każdym prawie pułku panowały swoiste lokalne „mody”11.

Po kryzysie legionowym w 1917 roku zostały ustalone ścisłe przepisy mun
durowe12, które przetrwały do okresu pierwszej formacji odrodzonego Wojska 
Polskiego u schyłku 1918 roku i służyły za podstawę przy umundurowaniu nowo 
tworzonych oddziałów.

Jako barwę munduru przyjęto polowoszarą, krój jednolity dla całego wojska, 
prócz ułanów i duchowieństwa. Rozróżnienie rodzajów wojsk wprowadzono za po
mocą wypustek, na naramiennikach numery oddziałów, na guzikach naramienników 
- numery pododdziałów. Spodnie bez wypustek, dla formacji konnych - podszyte 
skórą. Dla oficerów wszystkich formacji poza służbą długie spodnie czarne z karma
zynową wypustką i czarne buciki. Dla generałów i oficerów sztabu na spodniach 
podwójne lampasy.

Te same przepisy mundurowe z 1917 roku przewidywały wprowadzenie 
na czas pokoju mundurów oficerskich o posiadających cechy historyczne, nawią
zujące do tradycji mundurów wojsk Królestwa Polskiego, co jednak nie znalazło 
praktycznego zastosowania13.
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LEGION PUŁAWSKI I
I KORPUS WSCHODNI WOJSK POLSKICH W LATACH 1914-1919

Praktycznym rezultatem odezwy do Polaków naczelnego dowódcy wojsk rosyjskich, 
wielkiego księcia Mikołaja Mikołaje wieża1, po czterech miesiącach stała się inicjatywa 
tworzenia oddziałów polskich do walki z Niemcami po stronie rosyjskiej2.

Zapowiedź możliwości organizacji Legionu Polskiego zawierała ogłoszona 
w listopadzie 1914 roku odezwa naczelnika Legionu Polskiego, Witolda Gorczyń
skiego, reprezentującego Komitet Narodowy powołany w Warszawie3. W połowie 
grudnia środek organizacji werbunku znalazł się w Puławach i Legion podporząd
kowano generał-gubernatorowi warszawskiemu Engałyczewowi, przy czym dzięki 
jego postawie upadły projekty Komitetu Narodowego dążącego do stworzenia 
formacji o charakterze całkowicie polskim. W lutym 1915 roku w wyniku reorga
nizacji I Legion przemianowano na 739 drużynę nowoaleksandryjską4, a II Legion 
na 740 drużynę lubelską rosyjskiego pospolitego ruszenia, zalążek oddziałów 
kawaleryjskich w sile dwóch szwadronów - w sotnie konne.

Po udziale w letnich walkach w Radomskiem i w jesieni 1915 roku w Grodzień- 
skiem resztki Legionu przeniesiono w końcu października do Bobrujska. Zatwierdzony 
urzędowo mundur o charakterze polskim, którego najistotniejszą część przedsta
wiała szamerowana długa kurtka - czamarka bez naramienników - znajdowała się 
w użyciu jedynie w najwcześniejszym okresie istnienia formacji jako umundurowa
nie piechoty5. Nakrycie głowy stanowiła jednak czapka okrągła wzoru rosyjskiego 
z małym daszkiem. Pasy główne i buty z miękkimi cholewami były wykonane 
z czernionej skóry i miały wzór rosyjski. Jedynie kurtki oficerskie opatrzone były 
naramiennikami z monogramem „LP” (Legiony Polskie), a na kołnierzach i wyłogach 
rękawów umieszczony był haft w kształcie belek. Charakterystycznym elementem 
ubioru oddziałów jezdnych była ułanka z wyłogami i wypustkami amarantowymi 
oraz spodnie granatowe z lampasami i wypustką. Guziki mundurowe i dystynkcje 
srebrne. Czapki kawaleryjskie - z sukna amarantowego z białym otokiem6.

Opisane wyżej mundury Legionu noszone były jedynie poza służbą i frontem, 
gdzie obowiązywał normalny mundur wzoru rosyjskiego7 oraz właściwe dla armii 
rosyjskiej uzbrojenie. Codzienne kurtki oficerskie były barwy ochronnej, z koł
nierzem i makietami amarantowymi; szeregowi nosili bluzy przepisowe rosyjskie, 
tzw. „gimnastiorki” lub „rubaszki”. W ostatnim okresie istnienia szczątków Legionu 
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Polskiego uj składzie 7 oficerów i 105 żołnierzy w Bobrujsku u schyłku 1915 roku 
jego umundurowanie, nie posiadając już żadnych elementów o cechach polskich, 
w niczym nie różniło się od rosyjskiego8.

Resztki Legionu Puławskiego stacjonujące w Bobrujsku w okresie pogłębiają
cego się kryzysu w armii rosyjskiej stały się zalążkiem nowej formacji polskiej pod 
dowództwem gen. Szymanowskiego; na mocy samorzutnego rozkazu, od którego 
zaczęło się formowanie Brygady Strzelców Polskich skupiającej w szeregach Polaków 
w armii rosyjskiej. Legion Puławski stał się kadrą formującej się Brygady, w skład 
której wchodziły 4 bataliony piechoty i dywizjon ułanów. Umundurowanie Bryga
dy, pozostającej od końca marca 1916 roku pod rozkazami gen. Sławoczyńskiego, 
było całkowicie rosyjskie.

Do ostatecznego formowania Wojska Polskiego w Rosji doszło w listopadzie 
1916 roku9, dzięki czemu Brygada Strzelców Polskich uległa przekształceniu w Dywizję 
o 4 pułkach po 3 bataliony piechoty z 2 szwadronami kawalerii.

Ostatecznie uformowany I Korpus Wschodni Wojsk Polskich pod dowództwem 
gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego tworzyło 12 pułków strzelców, 3 pułki ułanów, 
3 brygady artylerii i liczne oddziały pomocnicze w sile około 3000 oficerów 
i 30 000 żołnierzy10. Umundurowanie tego korpusu miało dwa etapy. W pierwszym, 
gdy nie posiadał on jeszcze pełnej jednolitości i mundury jego były jeszcze całkowi
cie rosyjskie, jako pierwszą oznakę polskości wprowadzono samorzutnie i noszono 
powszechnie dobrze skomponowanego w rysunku orła na czapkę. Poza jednostkami 
kawalerii i artylerii czapką tą była maciejówka granatowa z amarantowym otokiem 
i wypustką na denku.

Do rosyjskiego wzoru spodni w barwie ochronnej wprowadzono pojedynczy 
amarantowy lampas. Kawaleria natomiast od początku swego istnienia w I Korpusie 
Wojsk Polskich na czapkach wzoru rosyjskiego przyjęła kolorowe otoki, a na spodniach 
lampasy: amarantowe, białe i żółte oraz niewielkie proporczyki o barwie pułkowej 
na kołnierzach kurtek i płaszczów11. Proporczyki barwne na kołnierzach zapoczątko
wały trwałą tradycję kawaleryjską i z pułków ułańskich I Korpusu przeszły następnie 
do wszystkich formacji jezdnych Wojska Polskiego.

Piechota I Korpusu nadal zachowała umundurowanie wzoru rosyjskiego, z tym 
jednak, że cechy wyróżniające zaczęły jej nadawać rozpowszechniające się w od
działach zamiast butów z cholewami, trzewiki i owijacze, a także hełmy bojowe 
typu francuskiego z malowanym białą farbą lub nabijanym z przodu metalowym 
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orłem polskim. Drugi etap umunduromania I Korpusu początkomał rozkaz nr 218 
z 19 kwietnia 1918 roku wydany w Bobrujsku zaopatrzony w tablice szczegółów 
mundurowych12. Rozkaz ten zawierał m.in. zwroty świadczące o dążeniu do ujedno
licenia mundurów: „Pkt 1. ogłaszam dla ścisłego wypełnienia opis umundurowania 
oficerów i żołnierzy. W tych rodzajach broni i służby, które nie są wymienione 
w tym rozkazie, pozostawić dotychczasowe umundurowanie. Pkt 2. szerokość odznak 
oficerskich i urzędniczych na lewym rękawie powinna być z galonu szer. 2 cm, a u żoł
nierzy i podoficerów z taśmy szer. 1 cm. Obwódka amarantowa koło rękawów, 
ustalona poprzednimi rozkazami, kasuje się. Pkt 4. Rabat i patki na kołnierzu powinny 
być wg załączonego rysunku. Numery i znaczki wyszywane lub metalowe ze srebra”.

Rozkaz nr 245 z 23 maja 1918 roku uzupełniający przepisy mundurowe dotyczył 
mundurów generalskich i wprowadzał na kołnierzach patki, lamowanie kołnierzy 
oraz krawędzi kieszeni barwą amarantową oraz takąż wypustkę na szwach bocznych 
granatowych spodni.

Naramienniki kurtek mundurowych wprowadzono barwy ochronnej. Jako 
nakrycie głowy rozkaz wprowadzał rogatywkę barwy ochronnej z amarantowymi 
wypustkami z daszkiem skórzanym z okuciem żółtym oraz krzyżem z taśmy złotej 
na denku. Do codziennego użytku służyła czapka barwy ochronnej z otokiem i wy
pustkami amarantowymi. Dla płaszczów przewidziano podszewkę amarantową13.

Ubiór I Korpusu Wojsk Polskich zachowywał w sylwecie ogólnej nadal cechy 
wzorów rosyjskich, z tym jednak, że oficerowie nosili „frencze” w wówczas już do
zwolonych różnych, ale jednolitych barwach, kawaleria występowała w spodniach 
granatowych, ale z lampasami, artyleria i bronie piesze nosiły spodnie w barwie 
kurtek. Ponieważ w armii rosyjskiej po wybuchu rewolucji zlikwidowano tzw. „pago
ny”, czyli naramienniki, w I Korpusie ich nie było, a zastąpiono je odznakami noszo
nymi na lewym przedramieniu, z zachowaniem układu odpowiadającego stopniom 
armii rosyjskiej. Jedynie tylko stopień podkapitana (podrotmistrza) został zarzucony 
z powodu małej liczby posiadających go oficerów. Odznaki oficerskie miały formę 
kątów z galonu srebrnego, względnie złotego, skierowanych wierzchołkiem w dół, 
generalskie galony z zygzakiem. Podoficerowie nosili odznaki z taśmy wierzchołkiem 
kąta w dół, niefrontowi - do góry.

Barwne patki i proporczyki na kołnierzach noszone były powszechnie, nato
miast tzw. rabaty, przewidziane jako paradne, prawie nie były w użyciu. Czapki 
granatowe z amarantowym otokiem pozostawiono jedynie kapelanom wojskowym.
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W drugim okresie wprowadzono przepisowe dla całej armii rosyjskiej czapki cał
kowicie barwy ochronnej; kawaleria nosiła czapki z barwnymi otokami i okutymi 
daszkami, artyleria konna - rogatywki. Oba rodzaje broni nosiły stale na mundurach 
sznury ułańskie, tzw. „etyszkiety”.

Uzbrojenie wojska i osiodłanie koni utrzymało się typu będącego w użyciu w ar
mii rosyjskiej. Istotne różnice w brzmieniu w porównaniu np. z Legionami Polskimi 
tworzonymi w zaborze austriackim miały stopnie wojskowe I Korpusu: „przez cały 
czas pobytu w Rosji noszono w pułku stopnie wojskowe takie, jak w wojsku rosyj
skim. Starano się tylko czasem spolszczyć niektóre nazwy (...). Podporucznika jazdy 
nazywano kornetem, dopiero w I Korpusie wprowadzono nazwę podporucznika. 
Pierwszym stopniem oficerskim był chorąży, po rosyjsku praposzczyk.

Podchorąży, po rosyjsku podpraporszczyk, był to najwyższy stopień podofi
cerski i odpowiadał dzisiejszemu chorążemu (porównanie to odnosi się do stosunków 
w armii polskiej sprzed 1939 roku - S.G.)

Plutonowy nazywał się bądź starszym podoficerem, bądź plutonowym. Kaprali 
nazywano młodszymi podoficerami. Starszych żołnierzy - początkowo z rosyjska 
jefrejtora i jakiś czas kapralami, lub z francuska brygadierami”14.

ARMIA POLSKA WE FRANCJI W LATACH 1914-1918

Zalążkiem polskim formacji wojskowych we Francji stał się tzw. Legion Bajoński, 
czyli 2. kompania 1. pułku Legii Cudzoziemskiej, batalionu C. Formacja ta poczęła się 
tworzyć z inicjatywy zawiązanego 31 lipca 1914 roku komitetu polskiego w Paryżu 
z Polaków skupionych w działających we Francji związkach „Strzelec” i „Sokół”, 
a także z robotników i studiującej młodzieży. Interwencja ambasady rosyjskiej 
w Paryżu u rządu francuskiego była powodem, dla którego szeroko rozwijająca się 
akcja werbunkowa uległa zahamowaniu, a także nie doprowadziła do powstania we 
Francji na początku wojny armii polskiej o zupełnej samodzielności.

Po przeniesieniu w początkach trzeciej dekady sierpnia ośrodka zbornego 
do Bajonny w południowej Francji zebrany tam oddział uniknął rozformowania, 
a jako samodzielna jednostka bojowa wszedł w skład dywizji marokańskiej Legii 
Cudzoziemskiej, posiadając jako symbol swej odrębności ofiarowany Polakom przez 
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społeczeństwo miasta Bajonny czerwony sztandar z białym orłem1. Drugi tworzący 
się w Paryżu oddział ochotników polskich został rozwiązany i rozproszony przez 
wcielenie do pułków francuskich.

Żołnierze Legionu Bajońskiego zostali umundurowani i uzbrojeni zgodnie z prze

pisami obowiązującymi w armii francuskiej w momencie wybuchu Wielkiej Wojny 
ze starych zasobów magazynów wojskowych francuskich. Ubiór składał się z grana
towej kurtki mundurowej jednorzędowej zapiętej na 7 złotych guzików z kołnierzem 
barwy całości i czerwonymi patkami na rękawach oraz spodni długich granatowych 
z charakterystycznym w warunkach polowych zawinięciem dolnej części nogawek, 
odsłaniającym czarne buty z wysokimi miękkimi cholewkami2. Nakrycie głowy 
stanowiło kepi granatowe o lekko stożkowatej formie z denkiem czerwonym i wy- 
szyciami granatowymi u szeregowych. Kepi to posiadało odmiany - ćwiczebną 
w kolorze całkowicie granatowym oraz letnią - całkiem białą. Płaszcze mundurowe 
otrzymał Legion wzoru francuskiej piechoty dwurzędowe, po 6 guzików w rzędzie 
z niebieskim, stojącym kołnierzykiem i naramiennikami. Całkowite oporządzenie 
żołnierskie zgodne było z modelem obowiązującym w ówczesnej piechocie francuskiej 
i składało się z pasa głównego z czarnej skóry z takimi podłużnymi ładownicami, 
żabki bagnetu oraz plecaka z troczonym „w podkowę” kocem, menażki i manierki.

Uzbrojenie stanowiły karabiny piechoty Lebel z charakterystycznym długim, 
czworograniastym bagnetem, do którego w marszu przywiązywano niewielki pro
porczyk oznaczający oddział3.

Istnienie tej formacji liczącej około 2000 żołnierzy pod dowództwem oficerów 
francuskich zakończyło się po ogromnych stratach poniesionych 16 czerwca 1915 roku 
w walkach o miasteczko Souchez.

Podstawą do ponownego organizowania z Polaków znajdujących się we Francji 
wojska polskiego był dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej z 4 czerwca 
1917 roku wydany w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrami 
Spraw Zagranicznych i Wojny4. Kierownictwo organizacyjne, pozostając w łączności 
z Polskim Komitetem Narodowym, objął generał Louis Archinard, stojąc na czele 
Francusko-Polskiej Misji Wojskowej.

Sprawę umundurowania tworzącej się Armii Polskiej unormowały generalnie 
rozporządzenia francuskiego Ministra Wojny z 30 września i 18 października 1917 roku 
uzupełnione następnie rozkazami wykonawczymi, tzw. Decyzjami z 7 czerwca 
i 9 lipca 1918 roku. W przepisach mundurowych zaznaczono m.in., że zasadniczą 
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barwą mundurową jest jasnoniebieski, jak dla całej armii francuskiej, jedynie dla 
jednostek w Polsce, na Syberii, w Archangielsku i w Rosji południowej przewidziano 
umundurowanie barwy szarozielonej i czapki maciejówki, co jednak w pełni nie 
weszło w życie. Umundurowanie oddziałów Armii Polskiej we Francji stanowiły: 
czapka rogatywka z wypustką na górnym i dolnym brzegu otoku oraz w szwach 
czworokątnego denka w barwie rodzaju broni (dla strzelców - ciemnozieloną, 
artylerii - czerwoną, inżynierii - czarną, szwoleżerów - ciemnoniebieską), przy czym 
czapka ta, z wyjątkiem oddziałów kawalerii i artylerii, pozbawiona była daszka; 
po środku lewej kwatery denka czapki strzelców opatrzone były wyciętymi z sukna 
trąbkami zielonymi, w innych rodzajach broni - orłem polskim na czerwonym 
polu (taką samą odznaką opatrzone były naramienniki kurtek i płaszczy); kurtka 
mundurowa - żołnierska - z wykładanym kołnierzem, zapinana na jeden rząd 
6 guzików mundurowych z dwiema nakładanymi i opatrzonymi klapami kieszenia
mi na biodrach, podoficerska i oficerska również z kieszeniami na piersiach kroju 
trenczowego, w oficerskich kurtkach kołnierze stojące, wysokie, zapinane z przodu 
na haftki; spodnie kroju „galife”, sukienne, barwy mundurowej, żołnierskie do owija- 
czy, oficerskie do długich butów; płaszcz sukienny, zapinany na dwa rzędy guzików 
z kołnierzem okrągłym, wykładanym płasko i patka z tyłu w stanie.

Oporządzenie i uzbrojenie według modelu armii francuskiej, z tym że w oddzia
łach strzelców pieszych wprowadzono szelki rzemienne podtrzymujące obciążony 
ładownicami pas główny w formie Y z rozwidleniem na wysokości łopatek.

Kurtki generalskie kroju oficerskiego opatrzono mankietami karmazynowymi, 
u generałów służb - mankietami sukiennymi w barwie wyłogów. Oficerowie sztabu 
generalnego posiadali na kołnierzach kurtek wyłogi amarantowe.

Oznaki stopni wprowadzono następujące (na czapkach):
- szeregowi funkcyjni - galony stopnia na otoku czapki z przodu w różnych 

barwach (w zależności od rodzaju broni);
- kaprale strzelców ciemnozielone, inne korpusy - ciemnoniebieskie;
- podoficerowie (prócz adiutantów i aspirantów) w oddziałach strzelców, szwole

żerów, taborów: galon przeplatany srebrem; artylerii, inżynierii - takiż ze złotem;
- aspiranci strzelców, szwoleżerów, taborów: galon srebrny z czerwonym jedwa

biem w 1/3 części; artylerii, inżynierii - galon złoty z czerwonym;
- adiutanci strzelców, szwoleżerów, taborów: galon złoty z czerwonym; artylerii, 

inżynierii - galon srebrny.
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Adiutanci (starsi sierżanci) nosili czapki oficerskie, bez „owalu” z przodu, z pa
skiem oficerskim.

Oznaki stopni na mundurach (na dolnych częściach każdego rękawa) były:
- kaprala: 2 ukośne galony 12 mm szerokości i 35 mm długości, dla strzelców 

ciemnozielone, ciemnoniebieskie dla innych;
- podoficerowie: 2 srebrne galony dla strzelców i szwoleżerów, złote dla innych;
- aspiranci - galon srebrny lub złoty (w zależności od rodzaju broni) mieszany 

z czerwonym, naszyty w formie kąta zwróconego wierzchołkiem w dół;
- adiutanci - jak aspiranci, lecz galony odwrotnych kolorów, naszyte poziomo, 

jak u oficerów.
Szeregowi funkcyjni powyżej mankietów rękawa nosili paski z taśmy czerwonej 

% cm szerokości i 4 cm długości:
- żołnierz I klasy: 1 pasek,
- kapral: 2 paski,
- sierżant: 3 paski,
- sierżant-major: 4 paski.
Oznaki stopni oficerskich stosowano jak w armii francuskiej, jedynie adiutanci 

(podchorążowie) nosili galon srebrny w formie kąta, a aspiranci nad mankietem 
skręt taśmy srebrnej5.

Z inicjatywy Polskiego Komitetu Wojennego na Syberii i pod kierownictwem misji 
wojskowej polskiej, działającej z ramienia gen. Józefa Hallera z drobnych oddziałów 
złożonych z Polaków w początkach listopada 1918 roku doszło do zorganizowania 
5. Dywizji Syberyjskiej, liczącej 4 pułki piechoty oraz szwadron ułanów.

Dywizja ta w początkowym okresie swego istnienia, podobnie jak I Korpus Wojsk 
Polskich dowództwa gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, nosiła ubiór z materiałów 
mundurowych i kroju rosyjskiego, na okrągłych czapkach umieszczając jedynie 
orzełki polskie różnych wyrobów6.

Po przybyciu na Syberię w początkach grudnia 1918 roku wojskowej misji francuskiej, 
poczynając od stycznia 1919 roku Francuzi zaczęli zaopatrywać Dywizję w mundury 
pochodzenia japońskiego barwy khaki o kroju frencza z dystynkcjami srebrnymi. 
Piechota otrzymała częściowo czapki rogatywki szare z daszkami, jazda nadal nosiła 
rosyjskie czapki okrągłe (typu angielskiego); ujednolicono wzór orzełka na czapki.

Mimo zabiegów o ujednolicenie ekwipunku oddziałów wchodzących w skład 
Dywizji istniały liczebne rozbieżności między brzmieniem rozkazów i praktyką7.
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W maju 1919 roku Dywizja otrzymała jednolite umundurowanie błękitne, czapki 
rogate z daszkami (skórzanymi w oficerskich, w żołnierskich z materiału), mundury 
letnie (kolor żółtawy) płócienne; pasy koalicyjne wyrobu japońskiego dla oficerów.

Dystynkcje i oznaki od 1 stycznia 1919 roku obowiązywały następujące:
- sztab - patki karmazynowe na kołnierzu i srebrny zygzak,
- piechota - początkowo trąbki wycięte z aluminium lub haftowane na tle 

karmazynowym, w sierpniu 1919 roku „płatki” zielone z trąbkami.
Polacy ze Stanów Zjednoczonych przybyli na Syberię z Francji nosili zwyczajo

wo orzełka Armii Ochotniczej Amerykańskiej, który podobał się ogólnie i szeroko 
rozpowszechnił. Strzelcy Dywizji nosili trąbki na czapkach z prawej strony, jako 
atrakcyjne zaczęli je nakładać i żołnierze innych formacji.

Mundury były jednakowe dla wszystkich, jedyne różnice występowały w bar
wach patek i wypustek na spodniach:

- strzelcy - patka błękitna, trąbka, numer i wypustka zielona, wypustka na czapce 
zielona, na spodniach żółta (noszenie zielonej było karane);

- artyleria - patki czerwone, cyfry i wypustki błękitne dla polowej artylerii, gra
natowe dla ciężkiej, na czapkach wypustki czerwone.

Oficerowie sztabu generalnego nosili czapki z otokiem i wypustkami amaranto
wymi, patki amarantowe ze srebrnym wężykiem.

Oznaki funkcyjne na rękawach były czarne (a nie czerwone):
- starszy żołnierz: 1 skośny pasek,
- kapral: 2 paski,
- plutonowy: skośny galon srebrny lub złoty.
Oficerowie liniowi mieli na orzełkach umieszczony numer pułku i znak broni. 

Oficerowie odkomenderowani nosili znak broni bez numeru.
Podpułkownik nosił 3 galony srebrne i 2 złote lub odwrotnie.
Dla wszystkich żołnierzy piechoty dostarczono trzewiki z błękitnymi owijaczami. 

Kawaleria, konna służba artylerii nosiła trzewiki i getry (houssaux) - strój przepi
sowy dla konnych oddziałów francuskich.

Uzbrojenie jak w armii francuskiej: kawaleria typu przewidzianego dla lekkiej 
kawalerii francuskiej, tj. rewolwer dla podoficerów (kapral nie jest podoficerem 
w armii francuskiej), trębaczy, sanitariuszy i kowali; karabinek z bagnetem dla 
wszystkich innych; szabla model 1822, typu używanego w lekkiej kawalerii.
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PRZYPISY

ROZDZIAŁ: Legiony Polskie w latach 1914-1918

1 Świadczy o tym pisemne oświadczenie w sprawie odznak legionowych i nakryć głowy 

w Legionach Polskich sporządzone na użytek Muzeum Wojska przez płka dypl. Alojzego 
Horaka, datowane 4 kwietnia 1921 roku (archiwum MWP, teki „Legiony”). Według słów 
oświadczenia A. Horaka: „w czasie mobilizacji, odznaki, uprzednio przymocowane zatrza
skami, zostały przyszyte”.

2 Miarodajna w tym względzie jest pisemna relacja byłego legionisty I Brygady, literata 
Karola Koźmińskiego, datowana 16 lipca 1953 roku w zbiorach Stanisława Gepnera:

„1) bluza strzelecka była zwykłą bluzą austriacką - do roku 1915 bleu horizon, od roku 1916 
barwy szarozielonej, ochronnej, z tym że klapy na kieszeniach, krojem tzw. polskim, 
tj. o trzech końcach, w bluzach strzeleckich ścinane były czworokątnie (...).

2) sokół konny od razu przebrał się w bluzy strzeleckie, potem w ułanki,

3) ułanki Beliny nosili początkowo bluzy strzeleckie, ale już w końcu 1914 roku otrzy
mali czapy ułańskie zamiast maciejówek i ułanki. Czapy te w pierwszej edycji były 
niewysokie, krojem jak gdyby usztywnionej konfederatki,

4) ułanki dwurzędowe (zapinane) na guziki w kształcie kulek. W pierwszym półroczu 
1915 roku przyszła nowa edycja czap, wzorem Królestwa Kongresowego. Łapki 
na kołnierzu zaczęto ścinać po ułańsku (nie jak przedtem czworokątne, a spiczasto 
zakończone). Guziki płaskie, większe, zamiast kulek, co, z małymi zmianami, prze
trwało do końca 1917 roku, z tym, że „na tyłach” wprowadzono napinane rabaty 
i pasy sukienne, a nawet amarantowe kołnierze sukienne.

5) odznaki czerwone szarż. Do końca 1914 roku zielone (podof.) i czerwone (ofic.) sznurki 
do gwizdawek. W pierwszym półroczu 1915 roku zastąpiono belkami czerwonymi 
na kołnierzu dla podoficerów i gwiazdkami dla oficerów, z tym że podoficerowie 
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uj ułanach nosili belki te na naramiennikach, a oficerowie gwiazdki na kołnierzach. 
Oficerowie wszystkich broni nosili jednak po dawnemu czerwone sznurki jeszcze 
w 1916 roku. Czerwone oznaki oficerskie w postaci zygzaków noszono w piechocie 
(w kawalerii nie) już od początku 1915 roku”.

3 Opis według licznych zachowanych fotografii oraz ilustracji, m.in. w albumie ilustrowanym 
Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie, pamiątkowy zabiór fotografii i do
kumentów, zebrał i ułożył M. Wieliczko, Warszawa 1930, s. 5, 10, 11, 12, 15, 29, 45, 64, 79.

4 Pomiędzy dystynkcjami I i II Brygady Legionów występowały różnice, na co wskazuje 
oświadczenie pisemne b. legionisty II Brygady, art. mai. A. Nałęcz-Korzeniowskiego 
(archiwum MWP, nr inw. 1019), stwierdzające, że odznaki szarż dla oficerów sztabowych 
zostały zaprojektowane we wrześniu 1915 roku w postaci szerokiej taśmy austriac
kiej złożonej w zygzak na kołnierzu na całej jego powierzchni przewidzianej na łapkę 
barwną; gwiazdki w układzie pionowym. Dopiero w październiku 1916 roku opra
cowana została tablica odznak dla wszystkich brygad Legionów (archiwum MWP, 
nr. inw. 27060). Oficerowie mieli odznaki wykonane z srebrnego oksydowanego sznurka, 
do kapitana włącznie na naramiennikach barwy munduru, od majora, do kapitana włącz
nie - na podkładzie z srebrnej taśmy. W I Brygadzie oficerowie sztabowi, z Komendan
tem Legionów Józefem Piłsudskim na czele, nie nosili żadnych odznak, mimo że były 
one przepisane według wzorów austriackich, użytych w II Brygadzie. Podoficerowie 
mieli przepisane sześcioramienne gwiazdki kościane, oficerowie metalowe, pozłacane. 
Odznaki były naszywane na łapkach 90 x 48 mm barwy broni, umieszczanych na koł
nierzu munduru. Pierwsze nominacje oficerskie otrzymała np. I Brygada 9 października 
1914 roku i wtedy to oficerowie, do kapitana włącznie, nałożyli na kołnierze austriackie
go typu gwiazdki sześcioramienne oraz wężyki z czerwonej tasiemki; gwiazdki noszono 
w układzie poziomym.

5 Por. cytowane oświadczenie K. Koźmińskiego.

6 Por. np. fotografię oficerów 2. szwadronu ułanów Wąsowicza z okresu zimowego 1914/1915 
w Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 36.

7 Czapki o kształcie ułańskim przed wprowadzeniem ich w oddziale Beliny były już w użyciu 
w oddziałach krakowskich Sokoła, por. fotografie przemarszu oddziału Sokoła przez ulice Kra
kowa w dniu 4 września 1914 roku w albumie Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 19.

8 Ułani Beliny wkraczali 30 lipca 1915 roku do Lublina uzbrojeni w lance; w tym czasie 
nosili kurtki ułańskie z zapięciem dwurzędowym 1 + 6 guzików, pod kołnierzem mającym 
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wykrój rabatowy: por. ilustrację fotograficzną w albumie Polska w latach wojny światowej, 
op. cit., s. 63, na której oficer - doruódca ma na mundurze naramienniki m formie „trefli”, 
a na czapce białą kitę.

9 Por. ilustrację fotograficzną przedstawiającą patrol ułański w ziemi sandomierskiej latem 
1915 roku, Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 53, na której jeden z ułanom 
patrolu (pierwszy po prawej) na plecach, przesunięty na lewe ramię ma kożuszek lub kurtkę 
z kołnierzem futrzanym, zawieszony jak barka lub mentyk huzarski.

10 Por. ilustrację fotograficzną przedstawiającą postój Legionów nad Stochodem w 1915 roku 
w „Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 65.

11 Świadczy o tym np. odręczny rysunek płka A. Horaka (archiwum MWP, nr inw. 27067) 

przedstawiający różne form czapek oraz reprodukcja fotograficzna w albumie Dziesięciolecie 
Odrodzenia Polskich Sił Zbrojnych, Warszawa 1926, s. 141.

12 Przepisy i Instrukcje. Umundurowanie Wojsk Polskich, Warszawa w kwietniu 1917 roku, 
w drukarni Departamentu Wojskowego.

13 Por. rysunki Bronisława Gembarzewskiego dla Komisji Ubiorczej WP (archiwum MWP).

ROZDZIAŁ: Legion Puławski i I Korpus Wschodni w latach 1914-1919

1 Odezwa datowana była 1/14 sierpnia 1914 roku w Petersburgu i m.in. zawierała zwrot: 
„Z sercem otwartym i bratersko podaną dłonią idzie do was na spotkanie Wielka Rosja. 
Wierzy Ona, że nie zardzewiał miecz, który rozgromił wroga pod Grunwaldem”, wyraźnie 
odwołujący się do polskiej przeszłości wojennej - por. facsimile fotograficzne oryginału 
w albumie Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 22.

2 Werbunek ochotników zaczął się 22 grudnia 1914 roku w Okszy koło Chełma oraz w Brze
ściu nad Bugiem.

3 Odezwa Gorczyńskiego głosiła m.in.: „Legiony nasze będą miały polską komendę, polskie 
dowództwo i polski w obozach obyczaj”.„Broń, amunicję i żywność ofiaruje nam Zarząd 
wojskowy rosyjski”. Na zakończenie odezwa podawała wskazówki dla legionistów, m.in.: 

„II. Umundurowanie; Piechota: 1 szynel, 1 czamarka, 1 spodnie, 1 para butów lub kamasze 
ze sztylpami; Kawaleria: to samo umundurowanie, oprócz tego ostrogi i koń z siodłem, 
tręzlą lub munsztukiem. Pożądane rewolwer z pochwą i pasek”. Organizator Legionów 
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7

8

9

10

11

12

11

12

odwoływał się i do ofiarności społecznej: „Niech szlachetne Kobiety - Polki gromadzą środki 
opatrunkowe do rozporządzenia wydziału sanitarnego (...). Zapisy do Legionów i składki 
przyjmuje Komitet Wspólna 49” - por. facsimile fotograficzne oryginału w albumie Polska 
w latach wojny światowej, op. cit., s. 41.

Od rosyjskiej nazwy miasta Dęblina.

Por. ilustrację fotograficzną przedstawiającą pierwsze oddziały Gorczyńskiego przed wy
marszem z Chełma w albumie Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 42.

Por. ilustrację fotograficzną przedstawiającą komitet organizacyjny i dowództwo Legionu 
Polskiego w Puławach (prawdopodobnie w styczniu 1915 roku) w albumie Polska w latach 
wojny światowej, op. cit., s. 43.

Por. ilustrację fotograficzną przedstawiającą Legion Puławski na polu walk (wiosna 1915 roku) 
w albumie Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 43. Dane o umundurowaniu Le
gionu Puławskiego zawiera monografia Jana Litewskiego i Władysława Dziewanowskiego, 
Dzieje I pułku ułanów Krechowieckich, nakł. Wojsk. Biura Historycznego, Warszawa 1932.

Por. ilustrację fotograficzną przedstawiającą resztki puławczyków po wycofaniu z frontu 
w albumie Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 44.

Była to inicjatywa dowódcy armii, Brusiłowa, stanowiąca odpowiednik rosyjski niemiec
kiej inicjatywy organizacji Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) w wyniku aktu 
5 listopada 1916 roku.

Dziesięciolecie Odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, Warszawa 1928.

Trzy wymienione barwy pułków ułańskich stanowiły nawiązanie do barw pułkowych 
ułanów Królestwa Polskiego.

Archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 39336).

Jako podstawowy materiał ikonograficzny charakteryzujący umundurowanie oddziałów 
wchodzących w skład I Korpusu Wschodniego Wojsk Polskich służy Album mundurów 
I Polskiego Korpusu, wyd. P.S. Wyd. Placówka, Warszawa 1919 z rysunkami projektu 
art. mai. Mikołaja Wisznickiego, oficera 1 pułku Ułanów Krechowieckich oraz oryginały 
rysunków akwarelowych tegoż autora w archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Jan Litewski i Władysław Dziewanowski, Dzieje I Pułku Ułanów Krechowieckich, 
Warszawa 1932, s. 26.
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ROZDZIAŁ: Armia Polska we Francji w latach 1914-1918

1 Por. ilustrację fotograficzną przedstawiającą grupę bajończyków - z pierwszym cho
rążym, inż. W. Szujskim w albumie Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 39. 
Materiał ikonograficzny odnośnie umundurowania Legionu Bajońskiego zawierają teki 
IV° „Francja - III Rzeczpospolita - Legia Cudzoziemska”, w zbiorach archiwum Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie.

2 Por. wymienioną wyżej ilustrację oraz ilustrację przedstawiającą oddział na ćwiczeniach 
w tym samym albumie, s. 40.

3 Por. ilustrację fotograficzną w albumie Polska w latach wojny światowej, op. cit., s. 41, 
przedstawiającą przemarsz bajończyków z pozycji przyfrontowych.

4 Artykuł I tego dekretu postanawiał:

„Formuje się we Francji na czas wojny Armia autonomiczna, pod najwyższym dowództwem 
francuskim, walcząca pod sztandarem polskim. Artykuł II. - Organizacja i utrzymanie Armii 
polskiej są zagwarantowane przez Rząd francuski.

Artykuł III. - Przepisy obowiązujące Armię francuską, a dotyczące organizacji, administracji
i sprawiedliwości wojskowej będą stosowały się do Armii polskiej.

Artykuł IV. - Armia polska będzie utworzona:

1. Z Polaków służących w tej chwili w Armii francuskiej,

2. Z Polaków z innych organizacji, upoważnionych do przejścia do szeregów Armii polskiej
we Francji lub do zaciągnięcia się na ochotnika na czas wojny pod znakiem Armii polskiej.

5 W zarządzeniu wykonawczym, znajdującym się w przekładzie polskim w zbiorach archiwum 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie występują jedynie nieznaczne zmiany w odzna
kach stopni funkcyjnych, por. „Polowe umundurowanie W. P. otrzymane przez I Dywizję 
Piechoty d. 11 lipca 1919 roku” (MWP, nr inw. 27143/d).

6 Dokładny opis umundurowania 5. Dywizji Syberyjskiej z 1918 roku zawiera pisemne 
oświadczenie b. kapitana Dywizji, Michała Daniszewskiego datowane 2 września 1922 roku 
w zbiorach archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, teki 8° „Armia Polska we 
Francji 1917-1919. Ubiór”.

7 Dokumentem wyjaśniającym te rozbieżności jest „wywiad” z byłym oficerem Armii Hallera, 
kpt. Janem Chodźką, datowany na 23 stycznia 1925 roku, w zbiorach archiwum Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, teki 8° „Armia Polska we Francji 1917-1919. Ubiór”.
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Tab. 35. Legiony Polskie, I Brygada, 1914 rok

Fig. A. Oficer według fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, przedstawiającej 
grupę oficerów w Kielcach w 1914 roku (MWP, nr inw. 29472/1). Mundur szaroniebieski, czapka 
maciejówka z orzełkiem srebrnym oraz daszkiem i paskiem w naturalnym, brązowym kolorze skóry. 
Pas i pochwa pistoletu ze skóry brązowej. Buty nieczernione, brązowe; szabla typu oficerskiego 
piechoty austriackiej.

Fig. B. Szeregowy według fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, przedsta
wiającej patrol Legionów w 1914 roku (MWP, nr inw. 331221). Barwa munduru jak figura A, bluza 
typu austriackiego, takież spodnie i owijacze. Trzewiki nie czernione. Pas z ładownicami i karabin 
typu używanego w piechocie austriackiej.

Fig. C. Ułan według fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 41565/5). 
Barwa munduru jak figur A i B, czapka rogata wz. 1914; ułanka z wypustkami i wyłogami amaranto
wymi; na lewym ramieniu zawieszony kożuszek ułański z kołnierzem futrzanym. Szabla kawaleryjska 
wzoru austriackiego. Osiodłanie ze skóry w naturalnym, brązowym kolorze skóry, wzoru austriackiego.

Fig. D. Szeregowy w płaszczu według reprodukcji fotograficznej w Kalendarzu Naczelnego Ko
mitetu Narodowego na 1916 rok, s. 64. Czapka maciejówka jak figury A i B, płaszcz dwurzędowy 
barwy szaroniebieskiej.
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Tab. 36. Legiony Polskie, I Brygada, 1915-1917

Fig- A. Ułan według reprodukcji rysunku akwarelowego J. Ryszkiewicza i A. Nałęcz-Korzeniowskiego 
w albumie Wojsko na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929 roku", s. 22. Czapka 
wz. 1915, szaroniebieska z wypustkami amarantowymi na stykach, kwater i denka z orłem posrebrza
nym, bitym z oryginalnej sztancy okresu Królestwa Polskiego; otok czapki oraz daszek w naturalnym, 
żółtym kolorze skóry.

Fig. B. Artylerzysta w 1915 roku według reprodukcji fotograficznej w Kalendarzu Naczelnego 
Komitetu Narodowego na 1916 rok, s. 176. Czapka maciejówka, bluza i spodnie barwy szaroniebie- 
skiej, typu austriackiego; patka na kołnierzu czarna; pas i żabka do bagnetu ze skóry w naturalnym, 
brązowym kolorze; buty z cholewami czernione.

Fig. C. Podoficer ułanów według reprodukcji fotografii Tadeusza Kasprzyckiego w książce Kartki 
z dziennika oficera I Brygady, Warszawa WINW, 1934. Czapka maciejówka jak figura A, kożuszek 
austriacki dragoński i spodnie barwy szaroniebieskiej; pasy ze skóry w naturalnym, brązowym kolorze; 
szabla kawaleryjska wzoru austriackiego na rapciach skórzanych pod kożuszkiem.
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Tab. 37. Legiony Polskie, II Brygada, 1914—1916

Fig. A. Ułan według fotografii zbiorowej w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, 
nr inw. 550). Czapka rogata barwy szaroniebieskiej z daszkiem skórzanym okutym białym metalem 
i podpinką; na tarczy orła wieniec z liści laurowych. Bluza, spodnie i kożuszek szaroniebieskie, patki 
na kołnierzu i wyłogi amarantowe. Pistolet wzoru austriackiej kawalerii na białym sznurze, pochwa 
skórzana w naturalnym brązowym kolorze skóry. Osiodłanie wzoru austriackiego ze skóry w natu
ralnym, brązowym kolorze z ogłowiem i podpiersiem z rzemieni czarnych.

Fig. B. Sekcyjny piechoty według reprodukcji fotograficznej w wydawnictwie Wojna Europejska 
1914-1915, Wiadomości z pola walki, nr 6, nakł. K. Miarki, Mikołów 1915, s. 91. Czapka połowa, 
miękka rogatywka, bluza, spodnie i owijacze typu austriackiego barwy szaroniebieskiej. Patka na koł
nierzu ciemnozielona, gwiazdki białe kościane. Pas i obuwie w naturalnym, brązowym kolorze skóry.

Fig. C. Pułkownik piechoty według reprodukcji fotografii płk Franc. Ant. Zielińskiego w książce 
J. Dąbrowskiego Wielka Wojna 1914-1918, Warszawa, WINW 1937, s. 247. Mundur jak figura B; 
na kołnierzu patka ciemnozielona oraz szeroki srebrny galon i 3 żółte gwiazdki. Pas i pochwa pistoletu 
czarne, szabla oficerska piechoty austriackiej w pochwie blaszanej, sztylpy czarne, trzewiki brązowe.
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Tab. 38. Legiony Polskie 1915-1916 i Polska Siła Zbrojna 1917 roku

Fig. A. Oficer Polskiej Siły Zbrojnej pełniący służbę konno według Przepisów i Instrukcji, kwiecień 
1917 rok. Czapka maciejówka barwy polowoszarej z daszkiem czarnym z materiału zastępczego 
i paskiem z galonu matowosrebrnego. Dokoła otoku czapki dwie wypustki barwy broni, orzeł 
na tarczy, poniżej której kokarda z białego matowego metalu. Bluza i spodnie barwy polowoszarej 
z wypustkami barwy broni; na kołnierzu wężyk i naramienniki matowosrebrne. Pas skórzany brą
zowy; szabla oficerska piechoty na rapciach kawaleryjskich; buty długie czarne z ostrogami.

Fig. B. Szeregowy piechoty Polskiej Siły Zbrojnej według Przepisów i Instrukcji, kwiecień 1914 rok, 
oraz zachowanej czapki w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 39158). 
Czapka, płaszcz i owijacze barwy polowoszarej. Na czapce orzełek bez tarczy na podkładzie ama
rantowym sukiennym. Karabin piechoty i ładownice na pasie czarnym wzoru austriackiego.

Fig. C. Ułan II Brygady Legionów Polskich (1915-1916) według reprodukcji fotograficznej w książce 
J. Dąbrowskiego Wielka Wojna 1914-1918, Warszawa, WINW, 1937, s. 269. Furażerka typu 
austriackiego, kożuszek ułański z kołnierzem futrzanym i spodnie barwy polowoszarej, buty czar
ne; szabla kawaleryjska austriacka, pas brązowy skórzany; osiodłanie typu austriackiego ze skóry 
w naturalnym kolorze brązowym; ogłowie z rzemieni czarnych. Tab. 38. Legiony Polskie 1915-1916 
i Polska Siła Zbrojna 1917 roku

258



259



Tab. 39. Drużyny Strzeleckie 1908-1914 i Legiony Polskie 1914 roku. Oznaki sukienne stopni 
na kołnierzach kurtek

Szereg A: Szeregowi (oznaki funkcyjne przypinane zatrzaskami podczas ćwiczeń w latach 1908-1914); 
według oryginalnych przedmiotów w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, 
nr inw. 37945):

1) szeregowiec,
2) starszy żołnierz,
3) podoficer kadet w służbie plutonowego,
4) zastępowy,
5) plutonowy.

Szereg B:
1) sierżant,
2) kadet,
3) podoficer kadet, elew Szkoły Podchorążych,
4) zastępowy Nowotarskiej Drużyny Podhalańskiej.

Szereg C: Oficerowie 1908-1915:
1) podchorąży,
2) dowódca IV plutonu,
3) dowódca I plutonu,
4) dowódca kompanii.

Szereg D:
1) dowódca batalionu,
2) zastępca dowódcy pułku,
3) dowódca pułku.

Szereg E: Oficerowie, 1913-1914 (nowy wzór, używany na równi z oznakami przedstawionymi 
w szeregu C na ćwiczeniach i naszywany na kołnierzach kurtek podczas mobilizacji w 1914 roku, 
galony złote i srebrne, wężyki oficerów sztabowych srebrne i pąsowe; do stopnia dowódcy kompanii 
włącznie złote gwiazdki; według oryginalnych przedmiotów w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie; MWP nr 3458):

1) dowódca kompanii,
2) dowódca batalionu,
3) zastępca dowódcy pułku,
4) dowódca plutonu.

Szereg F: Odznaki przypinane podczas ćwiczeń na cywilne ubrania (według oryginalnych przedmiotów 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; MWP, nr inw) 3459 i 2981 oraz oświadczenia 
A. Horaka z 4 listopada 1921 roku, nr inw. 972):

1) podchorąży,
2) strzelec,
3) oficer (1908-1914).
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POLS. DRUŻ. STRZ. I LEGIONY POLSKIE 1914 r.

SZEREGOWI 1908 - 1914

OZNAKI STOPNI
NOSZONE NA KOŁNIERZACH KURTEK CYWILNYCH NA ĆWICZENIACH

I lilii
SZEREGOWIEC PLUTONOWYSTARSZY ŻOŁNIERZ ZASTĘPOWY

w SŁUŻBIE PLUTONOWEGO

OFICEROWIE 1908 - 1913

PODCHORĄŻY D-CA IV PLUTONU D-CA I PLUTONU D-CA KOMPANII

OFICEROWIE 1913 - 1914

D-CA KOMP. D-CA BAONU Z-CA D-CY PUŁKU D-CA PLUTONU

ODZNAKI NA CYWILNE UBRANIA 1908 -1914

PODCHORĄŻY STRZELEC OFICER
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Tab. 40. Legiony Polskie 1914-1917. Orły na czapki i oznaki stopni na kołnierzach oraz nara
miennikach mundurom

Szereg A: Orły na czapki (według rysunków w Biuletynie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie „Broń i Barwa”):

1) orzeł z literą „S” na tarczce w polu tarczy amazonek, noszony w I Brygadzie, (według rys. 1, 
s. 163, nr 7, 1936),

2) orzeł z literą „L” na tarczce w polu tarczy amazonek, noszony w II Brygadzie (według rys. 16, 
s. 229, nr 10, 1936).

Szereg B: Oznaki stopni przepisane w 1914 roku (patki sukienne w barwach broni, galony srebrne, 
gwiazdki szeregowych białe kościane, oficerskie złote), noszone w II Brygadzie, według oryginalnych 
przedmiotów w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27068/1-5):

1) zastępca sekcyjnego,
2) sekcyjny,
3) chorąży,
4) komendant kompanii lub szwadronu,
5) komendant pułku.

Szereg C: Oznaki stopni na kołnierzach mundurowych w barwie szaroniebieskiej (galony i węży
ki srebrne, gwiazdki złote w układzie poziomym), noszone w I Brygadzie, według relacji byłego 
oficera Legionów A. Nałęcz-Korzeniowskiego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 1019) oraz fotografii Władysława Sikorskiego i Edwarda Rydza-Smigłego w zbiorze 
Stanisława Gepnera:

1) podporucznik,
2) porucznik,
3) rotmistrz lub kapitan (według stanu z października 1914 roku),
4) podpułkownik,
5) pułkownik (według stanu z września 1915 roku).

Szereg D: Oznaki stopni na kołnierzach mundurowych w barwie szaroniebieskiej (galony i wężyki 
srebrne, gwiazdki złote w układzie poziomym) według źródeł jak E, stan z lat 1916-1917:

1) kapral,
2) sierżant lub wachmistrz,
3) chorąży,
4) porucznik,
5) pułkownik.

262



Szereg E: Oznaki stopni oficerów z lat 1916-1917 na naramiennikach mundurowych sukiennych 
(galony ze spłaszczonego sznura srebrnooksydowanego: do kapitana włącznie — bezpośrednio 
na naramienniku, u oficerów sztabowych z sznura złotego na podkładzie ze srebrnego galonu), 
noszone przejściowo w I Brygadzie, według oryginalnych przedmiotów w zbiorach Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 1018):

1) chorąży,
2) podporucznik,
3) porucznik,
4) kapitan lub rotmistrz,
5) major,
6) podpułkownik,
7) pułkownik.

Szereg F: Oznaki stopni żołnierskich na naramiennikach sukiennych mundurowych (galony 
srebrne), wprowadzone w 1916 roku, według oryginalnych przedmiotów w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 1866 i 2625):

Piechota:
1) starszy żołnierz,
2) kapral,
3) plutonowy,
4) sierżant;

Ułani:
5) starszy ułan,
6) kapral,
7) plutonowy,
8) wachmistrz.
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LEGIONY POLSKIE
1914 -1917

1914

Z-CZ SEKCYJNEGO SEKCYJNY CHORĄŻY KT KOMP. - SZWADR. KT PUŁKU

1916 - 1918

KAPRAL SIERŻANT WACHMISTRZ CHORĄŻY PUŁKOWNIKPORUCZNIK

PAŹDZIERNIK 1914

PODPORUCZNIK PORUCZNIK KAPITAN - ROTMISTRZ
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Tab. 41. Legiony Polskie 1917 roku i Wojsko Polskie 1918 roku

Szereg A: Czapka oficerska barwy polowo-szarej z wypustką przez środek otoku i wokół wierzchu 
w barwie broni, daszkiem z materiału zastępczego w kolorze polowoszarym i galonem matowosrebr- 
nym na rzemyku podpinki. Orzeł i kokarda oficerska z metalu białego matowego według Przepisy 
i Instrukcje. Umundurowanie Polowe Wojsk Polskich, Warszawa, kwiecień 1917, w Drukarni 
Departamentu Wojskowego.

Szereg B: Wężyki na kołnierzach mundurowych, według wyżej wymienionego źródła:
1) szeregowy (haft matowosrebrny wprost na materiale kołnierza),
2) oficer (haft matowosrebrny wprost na materiale kołnierza),
3) generał (haft naszyty na patce karmazynowej).

Szereg C: Naramienniki oficerskie:
1) podchorąży (ze sznura płaskiego z wełny barwy polowoszarej),
2) porucznik (od podporucznika do kapitana - ze sznura podwójnego),
3) generał broni (z sznura bulionowego),
4) major,
5) pułkownik (od majora do pułkownika - z potrójnego sznura metalowego biało-matowego).

Szereg D: Naramienniki sukienne mundurowe szeregowych wszystkich rodzajów broni poza 
kawalerią (z wypustkami wokół naramiennika w barwie broni, galony metalowe biało-matowe) 
podług Przepisy i Instrukcje, op. cit.:
Ogólne:

1) starszy szeregowy,
2) sierżant.

Temblaki do szabel:
1) podoficerski (z białej wełny, przetykanej nićmi karmazynowymi; taśma z dwoma karmazyno

wymi paskami; dołem otwarty),
2) oficerski (biało metalowy, orzeł na podkładce karmazynowej; taśma z dwoma karmazynowymi 

paskami; dołem zamknięty); naramienniki sukienne mundurowe kawalerii (z wypustkami 
barwnymi, galony metalowe białomatowe),

Kawaleria:
1) plutonowy,
2) starszy wachmistrz; całość podług Przepisy i Instrukcje, op. cit.
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LEGIONY POLSKIE I WP 1918 r.
PRZEPIS - KWIECIEŃ -1917 r.

SZEREGOWI OFICEROWIE GENERAŁOWIE

TEMBLAKI
PODOFICERSKI OFICERSKI
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Tab. 42. Legiony Polskie 1914—1917 i Polskie Siły Zbrojne 1917. Nakrycia głowy

Szereg A:
1) Czapka oficerska 1916-1917 barwy polowoszarej z dufiema wypustkami w barwie broni 

wokół wierzchu i w połowie otoku, daszkiem z materiału zastępczego koloru polowoszarego, 
podwójnym plecionym srebrnooksydowanym sznurkiem zamiast paska, noszona w 1. pułku 
piechoty i Szkole podchorążych w Ostrowi, podług oryginalnego przedmiotu w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 2659) i reprodukcji fotograficznej 
w Księdze chwały piechoty, Warszawa 1939, s. 185.

2) Czapka szeregowego barwy polowoszarej noszona w III Brygadzie podług oryginalnego 
przedmiotu w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 1101).

3) Furażerka typu austriackiego, barwy polowoszarej z wypukłym bączkiem, na którym orzeł 
haftowany na tle pąsowym (do 1915 roku były w użyciu z sukna szaroniebieskiego) noszona 
przez ułanów II Brygady, podług oryginalnego przedmiotu w zbiorach Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 1104).

4) Czapka maciejówka z lat 1914-1916 barwy szaroniebieskiej lub polowoszarej z dwiema wy
pustkami w barwie broni - wokół wierzchu i w połowie otoku, daszkiem szarym i paskiem 
matowosrebrnym, noszona przejściowo przez oficerów różnych formacji, podług oryginalnego 
przedmiotu w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 163).

Szereg B:
1) Czapka ułanów I Brygady wz. 1914, barwy szaroniebieskiej z białą marszczoną kokardą 

o środku pąsowym, na którym orzełek, z daszkiem i paskiem z żółtej skóry, podług rysunku 
w Biuletynie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie „Broń i Barwa” 
nr 9, 1938, s. 184.

2) Czapka ułanów I Brygady wz. 1915, barwy szaroniebieskiej z wypustkami na krawędziach 
denka, kwater i otoku poprzecznym amarantowymi, z otokiem dolnym i daszkiem z żółtej skóry. 
Kokarda biało czerwona, orzeł tłoczony z oryginalnej sztancy z epoki Królestwa Polskiego 
(1830 rok), podług oryginalnego przedmiotu w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w War
szawie (MWP, nr inw. 26344).

3) Czapka ułanów II Brygady wz. 1914, barwy szaroniebieskiej z otokiem i daszkiem z brązowej 
skóry. Orzeł z gałązkami lauru i dębu u dołu tarczy amazonek; kitka włosiana biała, dołem 
barwiona w kolorze amarantowym, podług oryginalnego przedmiotu w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 27095).

Szereg C:
1) Rogatywka szeregowego piechoty barwy polowoszarej, noszona w II Brygadzie w latach 

1915-1916 podług relacji A. Horaka w zbiorach Archiwum Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (MWP, nr inw. 27067).
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2) Kaszkiet Strzelca konnego z plutonu sztabowego I Brygady barury szaroniebieskiej, z denkiem, 
górnym otokiem i daszkiem ze skóry żółtej, pomponem białym i szarym sznurem; orzeł jak 
m czapce 2 B tłoczony ze sztancy oryginalnej z epoki Królestwa Polskiego (1830 rok); noszony 
w 1914 roku, podług oryginalnego zabytku w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 39158).

3) Czapka „Galicówka” barwy polowoszarej, noszona w 3. i 4. Pułku Piechoty Legionów 1915-1916 
podług wyżej wymienionej relacji A. Horaka.

Szereg D:
1) Czapka austriacka, wzoru oryginalnego, bez przeróbek, barwy polowoszarej, występująca 

we wszystkich pułkach Legionów, podług relacji A. Horaka (MWP, nr inw. 27067).
2) Czapka „karpatówka” barwy połowo szarej, noszona w latach 1915-1916 roku w 2. i 3. Pułku 

Piechoty Legionów, podług relacji A. Horaka (MWP, nr inw. 27067).
3) Czapka szeregowego Polskich Sił Zbrojnych 1917 roku, barwy polowoszarej z orzełkiem me

talowym bez tarczy na podkładzie z amarantowego sukna, podług oryginalnego przedmiotu 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 1099).
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POL. SIŁY ZBROJNE
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Tab. 43. Legiony Polskie 1917 roku i Wojsko Polskie 1918 roku
Barwy broni: wypustki na czapkach i mundurach podług wyd. Przepisy i Instrukcje. Umunduro
wanie Polowe Wojsk Polskich, Warszawa, kwiecień 1917, w Drukarni Departamentu Wojskowego.

Szereg A:
1) generałowie - karmazynowa,
2) sztab generalny - amarantowa.

Szereg B:
1) piechota - karmazynowa,
2) artyleria - czarna,
3) ułani - karmazynowa,
4) oddziały lotnicze — żółta.

Szereg C:
1) saperzy - szkarłatna,
2) oddziały służby łączności - jasnoniebieska,
3) oddziały samochodowe — niebieska,
4) tabory - brunatna.

Szereg D:
1) żandarmeria połowa - jasnożółta,
2) kapelani - fioletowa,
3) lekarze — czarna (aksamit),
4) weterynarze - oliwkowozielona.

Szereg E:
1) oddziały sanitarne - biała,
2) audytorzy - bordo,
3) intendenci — ciemnowiśniowa (aksamit),
4) oficerowie prowiantowi - ciemnozielona.

Szereg F:
1) oficerowie rachunkowi - szaroniebieska,
2) oficerowie kancelaryjni - ciemnoniebieska,
3) aptekarze — różowa,
4) poczta połowa - pomarańczowa.
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LEGIONY POLSKIE
BARWY WYPUSTEK

PRZEPIS - KWIECIEŃ -1917 r.

PIECHOTA
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OFIC. RACHUNKOWI

GENERAŁOWIE SZTAB GENERALNY
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KAPELANI
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OFIC. KANCELARYJNI
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Tab. 44. Legiony Polskie 1917 roku i Wojsko Polskie 1918 roku
Oznaki broni i służb podług wyd. Przepisy i Instrukcje. Umundurowanie Polowe Wojsk Polskich,
kwiecień 1917, Warszawa, w Drukarni Departamentu Wojskowego.

Szereg A: Sznury naramienne (akselbanty) plecione z metalowego sznura białomatowego (dla gene
rałów w specjalnym wykonaniu).

1) Akselbanty adiutanta (pojedyncze - dla adiutantów pułkowych, podwójne - dla adiutantów 
wyższych dowództw, od brygady wzwyż oraz oficerów sztabu generalnego i generałów).

2) Akselbanty generalskie i oficerów sztabu generalnego.

Szereg B: Oznaki oddziałów specjalnych, naszywane na lewym rękawie bluzy (ułanki) lub płaszcza 
o 32 cm poniżej wszycia barkowego rękawa (dla szeregowych tłoczona z metalu białomatowego, 
dla oficerów haftowane z nitki metalowej białomatowej, na podkładkach sukiennych w barwie 
broni - przepisowa rozpiętość lub wysokość oznaki = 6 cm).

1) Karabiny maszynowe
2) Oddziały szturmowe
3) Miotacze min
4) Oddziały lotnicze
5) Oddziały pionierów
6) Oddziały łączności
7) Oddziały samochodowe.

Szereg C:
1) Lekarze (emblemat wys. 22 mm na naramienniku)
2) Duchowni, lekarze, oficerowie sanitarni, aptekarze i sanitariusze (do użytku polowego) na lewym 

ramieniu biała opaska płócienna z naszytym czerwonym krzyżem wys. og. 6,6 cm, 
z ramionami, szer. 22 mm

3) Muzykanci.

Szereg D: Numery oddziałów na naramiennikach (u szeregowych wyszywane nitką jedwabną barwy 
broni, u oficerów - tłoczone metalowe, żółte matowe, wys. 16 mm).

Szereg E: Dodatki do munduru ułańskiego:
1) sznur do czapki biały z nitki metalowej (poza frontem), amarantowe rabaty sukienne 

(poza frontem), pas tkany z białej nici metalowej (poza frontem),
2) pas oficerski (w szeregu) z żółtej skóry; dopuszczalny również z białej nici metalowej, rapcie 

skórzane z naszytą metalową taśmą do szabli kawaleryjskiej,
3) rapcie skórzane jak wyżej do szabli piechoty,
4) pas żołnierski rękojeści szabel 2. i 4. mosiężne, pochwy z blachy żelaznej.
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LEGIONY POL. 1917 I WP. 1918 R.
PRZEPIS - KWIECIEŃ 1917 r.
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Tab. 45. Legiony Polskie 1917 roku i Wojsko Polskie 1918 roku
Umundurowanie podług wyd. Przepisy i Instrukcje. Umundurowanie Polowe Wojsk Polskich,
kwiecień 1917, Warszawa, w Drukarni Departamentu Wojskowego.

Szereg A:
1) bluza szeregowych piechoty i innych oddziałów z wyjątkiem ułanów, barwy polowoszarej 

z wypustkami barwy broni na naramiennikach,
2) ułanka barwy polowoszarej z wypustkami na kołnierzu, naramiennikach wzdłuż zapięcia, 

na wyłogach rękawów,
3) kurtka oficerska barwy polowoszarej z wypustkami barwy broni dokoła kołnierza, wzdłuż zapięcia, 

dokoła klap kieszeni i wyłogów rękawów.

Szereg B:
1) czamara duchowieństwa barwy polowoszarej, spinana na guziki z wełnianego sznura i szame

rowanie w kolorze całości, z 3 paskami z metalu białomatowego, podłożonymi fioletowym 
suknem na rękawach (te same dystynkcje również na płaszczu bez naramienników),

2) patka na kołnierzu płaszcza mundurowego, (długość dolnej krawędzi 8 cm, szerokość całości 3 cm),
3) guzik mundurowy średnicy 24 mm.

Szereg C:
1) płaszcz szeregowych barwy polowoszarej z wypustkami barwy broni na naramiennikach,
2) płaszcz oficerski barwy polowoszarej z wypustkami barwy broni wzdłuż zapięcia, wokół dragona, 

patek w stanie, klap kieszeni i mankietów oraz z patką na kołnierzu.
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LEGIONY POL. 1917 - WP. 1918 R.
PRZEPIS - KWIECIEŃ 1917 r.
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Tab. 46.1 Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918

Fig. A. Porucznik artylerii konnej tn ubiorze codziennym podług Albumu mundurów I Polskiego 
Korpusu z rysunkami Mikołaja Wisznickiego. Czapka rogata barrny ochronnej (zielonkatuej) z otokiem 
czarnym i amarantowymi wypustkami, podpinką z łańcuszka białego metalowego na amarantowej 
podkładce sukiennej, daszkiem pokrytym suknem barwy ochronnej i okutym białym metalem. Frencz 
barwy ochronnej, galony na ramieniu srebrne; spodnie granatowe, buty czarne.

Fig. B. Pułkownik w ubiorze zimowym podług fotografii w zbiorach Stanisława Gepnera. Czapka 
- papacha z siwego baranka, bekiesza barwy ochronnej z kołnierzem ciemnym futrzanym. Oprawa 
szabli mosiężna, pochwa skórzana czarna z okuciami mosiężnymi.

Fig. C. Ułan 1. pułku w ubiorze wyjściowym według fotografii w zbiorach Stanisława Gepnera. Czapka 
barwy ochronnej z tymże daszkiem okutym białym metalem, otok amarantowy, podpinka ze skóry 
brązowej. Płaszcz wzoru rosyjskiego barwy żółtawobrązowej, rzemienie białe; sznury — etyszkiety 
białe niciane. Szabla rosyjska z rękojeścią mosiężną, pochwą ze skóry czarnej z okuciami mosiężnymi.
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Tab. 47.1 Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918

Fig. A. Podporucznik Straży Polowej w ubiorze służbowym według albumu mundurów I Polskiego 
Korpusu z rysunkami Mikołaja Wisznickiego. Czapka barwy ochronnej z otokiem amarantowym, 
wypustkami żółtymi, daszkiem krytym suknem i okutym białym metalem. Kurtka mundurowa 
i spodnie barwy ochronnej. Na kołnierzu kurtki proporczyk amarantowo-żółty. Sznury naramienne 
żółte; pas główny, smycz pistoletu i pochwa ze skóry brązowej.

Fig. B. Kapitan sztabu w ubiorze służbowym według wyżej wymienionego źródła. Umundurowanie 
jak fig. A oprócz otoku czapki i kołnierza kurtki - z czarnego aksamitu z wypustkami białymi oraz 
sznurów naramiennych srebrnobiałych.

276



277



Tab. 48.1 Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918

Fig. A. Ułan spieszony w ubiorze służbowym podług Albumu mundurów I Polskiego Korpusu 
z rysunkami Mikołaja Wisznickiego. Czapka barwy ochronnej (zielonkawej) z otokiem barwy pułku, 
daszkiem pokrytym suknem barwy ochronnej i okutym białym metalem. Bluza barwy ochronnej. 
Spodnie granatowe z lampasami barwy pułku. Rzemienie i pas główny białe; ładownice skórzane 
brązowe, buty czarne. Karabin Mosin - rosyjski, z bagnetem, szabla rosyjska.

Fig. B. Podpułkownik piechoty w ubiorze codziennym według wyżej wymienionego źródła. Czapka 
z daszkiem i podpinką barwy ochronnej. Frencz i spodnie barwy ochronnej, patka barwna na kołnierzu 
frencza w zależności od przynależności dywizyjnej i pułkowej.

Fig. C. Chorąży - szeregowiec batalionu Legii Rycerskiej według wyżej wymienionego źródła. Hełm 
bojowy wzoru piechoty francuskiej malowany na kolor ochronny obowiązujący w armii rosyjskiej 
z otokiem amarantowym i orłem metalowym z przodu. Barwa munduru jak fig. B, patka na kołnierzu 
i odznaka na lewym ramieniu według przynależności do Legii; spodnie z lampasem. Pas główny 
i ładownice ze skóry brązowej, karabin piechoty rosyjskiej Mosin - z bagnetem.
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Tab. 49. I Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918

Fig. A. Pułkownik piechoty w ubiorze służbowym sprzed 19 kwietnia 1918 roku według Albumu 
Mundurów 1 Polskiego Korpusu z rysunkami Mikołaja Wisznickiego. Czapka okrągła granatowa 
z otokiem i wypustką amarantową, paskiem i daszkiem czarnym. Bluza barwy ochronnej kroju 

„rubaszki” obowiązującej w armii rosyjskiej, spodnie tejże barwy z lampasem amarantowym. Pas 
główny, smycz do pistoletu oraz pochwa ze skóry brązowej.

Fig. B. Podrotmistrz 2. pułku ułanów w ubiorze wyjściowym według tegoż źródła. Czapka z daszkiem 
w barwie ochronnej i otokiem białym. Frencz barwy ochronnej; spodnie granatowe z lampasem 
białym. Sznury - etyszkiety i temblak szabli srebrne. Pas główny ze skóry brązowej.

Fig. C. Młodszy podoficer piechoty w ubiorze polowym według tegoż źródła. Hełm bojowy wzory 
piechoty francuskiej malowany na kolor ochronny z otokiem nad okapem amarantowym i orłem 
z przodu. Bluza barwy ochronnej, takież spodnie z lampasem amarantowym. Patka na kołnierzu 
bluzy w barwach odpowiadających pułkowi i dywizji. Rzemienie, pas główny i ładownice ze skóry 
brązowej, na lewym biodrze łopatka połowa, z tyłu spięty rzemieniem koc. Karabin piechoty rosyj
skiej Mosin z bagnetem.
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Tab. 50. Oddziały polskie walczące po stronie rewolucji 1917-1918

Fig. A. Komisarz Szkoły Czerwonych Komunardów według fotografii przedstawiającej Juliana Mar
chlewskiego wśród Czerwonych Komunardów w zbiorach archiwum Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (MWP, nr inw. 403/10). Czapka barwy ochronnej, okrągła miękka z takimż daszkiem. 
Bekiesza kroju „szynela” barwy szarobrunatnej, buty z cholewami czarne.

Fig. B. Oficer pułku Ułanów Czerwonej Warszawy według fotografii Unszlichta w zbiorach archiwum 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 403/12) oraz przedmiotów oryginalnych: 
munduru i czapki dowódcy 152 pułku piechoty Armii Czerwonej z 1920 roku (MWP, nr inw. 4158). 
Czapka, kurtka i spodnie barwy ochronnej w odcieniu zielonkawym. Na otoku czapki z przodu pięcio
ramienna gwiazda czerwona; na lewym rękawie w połowie przedramienia czerwone oznaki oficerskie. 
Pas główny i rapcie szabli ze skóry brązowej; szabla kawalerii rosyjskiej z rękojeścią w oprawie 
mosiężnej, pochwie skórzanej czarnej z mosiężnymi okuciami. Buty z miękkimi cholewami czarne.

Fig. C. Dowódca oddziału rewolucyjnego według fotografii Karola Świerczewskiego w zbiorach 
archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, teka „Gen. Świerczewski”). Czapka 
okrągła jak fig. B., bluza w barwie ochronnej, spodnie granatowe; buty z miękkimi cholewami czarne.
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Tab. 51. Oddziały polskie walczące po stronie rewolucji 1917-1918

Fig- A. szeregowy polskiej kompanii rewolucyjnej w Irkucku według fotografii w zbiorach archiwum 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 12247/1 A). Czapka okrągła miękka barwy 
ochronnej odcieniu zielonkawego z daszkiem skórzanym czarnym, bluza i spodnie tegoż koloru. 
Karabin piechoty rosyjskiej Mosin; buty z miękkimi cholewami ze skóry czernionej.

Fig. B. Oficer pociągu pancernego. Czapka skórzana czarna z daszkiem według fotografii w zbio
rach archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 403/22), kurtka skórzana 
noszona przez dowódców i komisarzy według wydawnictwa Obmundirowanije i znaki razliczja 
Sowietskoj Armji 1918-1958, spodnie jak fig. A. Buty z cholewami czernione, pas główny i pochwa 
pistoletu z skóry brązowej.

284



285



Tab. 52. Oddziały polskie walczące po stronie rewolucji 1917-1918

Fig. A. Ułan pułku Ułanów Czerwonej Warszawy (1917 rok) według fotografii w zbiorach archiwum 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 403/2 i 403/12). Czapka, kurtka i spodnie 
barwy ochronnej odcieniu zielonkawego; pas ze skóry brązowej, takież rapcie do szabli; szabla kawa
lerii rosyjskiej z rękojeścią w oprawie mosiężnej i pochwa ze skóry czarnej z mosiężnymi okuciami.

Fig. B. Szeregowy rewolucyjnych oddziałów pieszych według fotografii w zbiorach archiwum Mu
zeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 49939 oraz 403/2). Czapka jak fig. A.; płaszcz 

„szynel” barwy szarobrązowej, pas główny żołnierski ze skóry brązowej; buty z miękkimi cholewami 
czernione. Karabin piechoty rosyjskiej Mosin z bagnetem.
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Tab. 53. Legion Puławski 1914-1915

Fig. A. Chorąży kawalerii w ubiorze paradnym pozasłużbowym według pracy J. Litewskiego i Wł. Dzie
wanowskiego, Dzieje 1 Pułku Ułanów, Warszawa 1932, s. 272.

Fig. B. Oficer sztabu według fotografii w zbiorach archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 33154).
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Tab. 54. Legion Puławski 1914—1915

Fig. A. Szeregowy piechoty w ubiorze letnim wyjściowym według fotografii w zbiorach archiwum 
Muzeum Wojska Polskiego (MWP, nr inw. 33201/18). Czapka okrągła piechoty rosyjskiej, bluza 
żołnierska (gimnastiorka). Pas główny żołnierski ze skóry brązowej, buty z cholewami czernione.

Fig. B. Starszy podoficer piechoty w ubiorze paradnym pozasłużbowym według fotografii w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 33154/8 i 33154/13). Czapka - papacha 
z imitacji szarego baranka, kurtka barwy ochronnej zapinana na jeden rząd guzików, z przypiętym 
na wierzch rabatem. Spodnie jak fig. A.; buty z cholewami czernione.

Fig. C. Ułan w ubiorze polowym według fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 33154/5). Czapka jak fig. A, płaszcz „szynel” barwy szarobrązowej. Pasy i rzemienie 
skórzane brązowe, przez lewe ramię ładownica z zielonkawego brezentu na zapas magazynków 
z nabojami. Karabin i szabla wzoru rosyjskiego.
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Tab. 55.1 Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918.
Nakrycia głowy oraz oznaki broni i służb (według M. Wisznickiego Album mundurów I Polskiego 
Korpusu oraz oryginalnych akwarel tegoż autora w zbiorach archiwalnych Muzeum Wojska Pol
skiego w Warszawie).

Szereg A:
1) Odznaka pamiątkowa I Korpusu, metalowa, srebrzona.
2) Czapka rogatywka generała broni, całość wraz z daszkiem barwy ochronnej, otok amarantowy, 

takież wypustki; galony i okucie daszka złote, podpinka sukienna barwy ochronnej.
3) Czapka okrągła generalska w barwach jak poprzednia.
4) Czapka formacji pieszych, używana do 19 kwietnia 1918 roku, granatowa, otok i wypustka amarantowe, 

pasek i daszek skórzane czarne.
5) Czapka oficerska artylerii konnej, wierzch i daszek barwy ochronnej, otok z czarnego aksamitu, 

wypustki amarantowe, na denku galon srebrny w układzie krzyżowym, podpinka z kółek metalowych 
białych na podkładce z amarantowego paska sukiennego.

Szereg B:
1) Hełm bojowy wzoru francuskiego barwy ochronnej, podkład pod orła i otok amarantowe, 

malowane olejną farbą.
2) Czapka połowa ogólna od 19 kwietnia 1918 roku - całość z sukna barwy ochronnej.
3) Czapka oficerska 3. pułku ułanów, wierzch i daszek barwy ochronnej, otok i wypustka żółte, 

okucie krytego suknem daszka - białe metalowe, podpinka barwy ochronnej sukienna.
4) Czapka oficerska lotnictwa, granatowa, otok czarny, daszek sukienny granatowy, pasek i okucie 

białe metalowe.
5) Czapka oficerska Autopolu (polowej kolumny samochodowej), wierzch barwy ochronnej, otok czarny, 

wypustki amarantowe, pasek i daszek czarne, okucia żółte; emblemat na otoku z żółtego metalu.

Szereg C:
Proporczyki na kołnierzach kurtek i płaszczów:

1) pułk ułanów, amarantowo-biały,
2) pułk ułanów, biało-granatowy,
3) pułk ułanów, żółto-biały,
4) ogólnokawaleryjski, amarantowo-granatowy.

Szereg D:
1) artyleria konna, czarno-amarantowy,
2) oddział wywiadowczy, biało-zielony,
3) straż połowa, amarantowo-żółty,
4) weterynarze, amarantowy z białym paskiem przez środek.
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Szereg E:
Oznaki na rękawach i kołnierzach Legii Rycerskiej i Plutonu Podchorążych:

1) Legia Rycerska, patka na kołnierzu czarna z wypustką amarantową, 
inicjały srebrne; oznaki na rękawach,

2) 1. baon - romb czerwony, wypustka biała, cyfra srebrna,
3) 2. baon - romb czarny, wypustka amarantowa, cyfra srebrna,
4) Pluton Podchorążych - kąt amarantowy, galon złoty,
5) Autopol (łapka na kołnierzu).

Szereg F:
Oznaki metalowe tłoczone broni i służb:

1) autopol Sztabu Korpusu (na rękaw),
2) autopol (na rękaw - metalowa),
3) artyleria ciężka,
4) artyleria piesza,
5) radiotelegraf.

Szereg G:
Oznaki metalowe tłoczone broni i służb:

1) poczta i telegraf,
2) pułk inżynierski,
3) inżynieria wojskowa,
4) służba sanitarna.
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1-szy KORPUS WSCHODNI -1918 R.
OZNAKI BRONI I SŁUŻB
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NA RĘKAWIE

293



Tab. 56.1 Korpus Wschodni Wojsk Polskich 1917-1918
Oznaki broni i służb (według M. Wisznickiego Album, mundurów I Polskiego Korpusu oraz oryginalnych 
akwarel tegoż autora w zbiorach archiwalnych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).

Szereg A:
1) Orzeł na czapkę z metalu białego, według oryginalnego przedmiotu w zbiorach Stanisława Gepnera.

Szereg B: Oznaki stopni na rękawach (generałów i oficerów sztabowych - galon złoty, oficerów 
młodszych - srebrny, u kapitanów lub rotmistrzów - dodatkowo jeden galon złoty; galony 
szerokości 2 cm):

1) generał broni,
2) generał - porucznik,
3) generał podporucznik,
4) pułkownik,
5) podpułkownik,
6) kapitan - rotmistrz,
7) podkapitan — podrotmistrz,
8) porucznik,
9) podporucznik,

10) chorąży.

Szereg C: Oznaki stopni podoficerów na rękawach (z taśmy barwnej szerokości 1 cm):
1) kapral I dyw. 1. p. ułanów,
2) młodszy podoficer (II dyw.),
3) plutonowy (bryg. rez.).
4) Sztab generalny:

a) kołnierz,
5) Sztaby:

b) rabat.

a) naramiennik,
6) Inżynieria korpusu:

b) rabat.

a) kołnierz, b) otok czapki.
7) Sierżant - wachmistrz III dyw. 3. p. ułanów (na rękawie).
8) podoficer niefrontowy - kapral intendentury (na rękawie).
9) Podoficer niefrontowy - młodszy podoficer korpusu sądownictwa.

Szereg D: I Dywizja:
1) Korpus sądownictwa:

a) naramiennik,
2) Intendentura:

b) otok czapki.

a) naramiennik,
3) 1. p. strzelców:

b) rabat.

a) naramiennik, b) rabat.
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1-szy KORPUS WSCHODNI - 1918 r.
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Tab. 57. Armia Polska me Francji 1914-1918

Fig. A. Szeregowy Legionu Bajońskiego w 1914 roku według rysunku postaci żołnierza piechoty 
armii francuskiej w materiałach ikonograficznych archiwum Muzeum Wojska Polskiego w War
szawie (teki IV0, Francja, III Rzeczpospolita; Legia Cudzoziemska, karta 1). Kepi o denku pąsowym 
z otokiem i wyszyciami granatowymi i pąsowym granatem na otoku. Płaszcz granatowy z cyfrą „1” 
pąsową na kołnierzu. Spodnie pąsowe, kamasze, trzewiki brązowe.

Fig. B. Chorąży Legionu Bajońskiego w 1914 roku według fotografii z 1914 roku przedstawiającej 
wręczenie chorągwi przez prezydenta Francji w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(MWP, nr inw. 37800); chorągiew według rysunku w tece „Sztandary” przekazanej przez Stanisława 
Gepnera Muzeum Wojska Polskiego.

Fig. C. Generał dywizji Armii Polskiej we Francji 1917-1918 według fotografii gen. Józefa Hallera 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 29709).
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Tab. 58. Armia Polska we Francji 1917-1918

Fig. A. Szeregowy piechoty w oporządzeniu polo wy m, według fotograficznej ilustracji w książce Emil 
Paul, La France et ses Alliés, s. 141. Czapka, płaszcz, spodnie i owijacze błękitne. Patka kołnierza 
w kolorze sukna całości, paski i trąbka sukienne, ciemnozielone, takaż wypustka na czapce.

Fig. B. Kapitan artylerii polowej w ubiorze polowym według fotografii w archiwum Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 29709/1). Barwa ogólna ubioru jak figura A. Na „owalu” 

sukiennym na otoku czapki oraz na rękawach po 3 srebrne paski; podpinka nad daszkiem czapki 
- srebrna. Patka na kołnierzu czerwona, cyfry i wypustki błękitne w barwie broni.

Fig. C. Aspirant w ubiorze ćwiczebnym według fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (MWP, nr inw. 38992). Barwa ubioru jak figur A i B, na rękawach odznaki z taśmy 
srebrnej, takaż podpinka na czapce.
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Tab. 59. Armia Polska we Francji 1917-1918

Fig. A. Szeregowy wojsk pancernych według przepisu umundurowania analogicznych formacji armii 
francuskiej w pracy Herberta Knótla i Herberta Sięga, Handbuch der Uniformkunde, Hamburg 1937, 
s. 187. Beret czarny, kurtka i spodnie błękitne. Patka na kołnierzy ciemnoniebieska, numer sukienny 
zielony. Na naramiennikach orzełek polski, na lewym ramieniu sznur pleciony zielono-czerwony 
- odznaka Croix du Guerre; na lewym rękawie odznaka czołgów.

Fig. B. Porucznik szwoleżerów według ilustracji barwnej wydawnictwa „Polonia”, Paryż (1917, 
1918) w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 13020/4). Czapka, kurtka 
i spodnie błękitne. Patka na kołnierzu amarantowa, paski białe. Na naramiennikach sukienny 

„owal” pąsowy, na którym orzełek. Galony na „owalu” czapki oraz na rękawach i podpinka srebrna. 
Pałasz kawaleryjski wzoru francuskiego z białą oprawą rękojeści i pochwą żelazną o jednym kółku. 
Osiodłanie wzoru kawalerii francuskiej ze skóry w naturalnym, brązowym kolorze.
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Tab. 60. Armia Polska we Francji 1917-1918

Szereg A:
1) orzeł na czapkę oficerską z metalu białego, srebrzony, według przedmiotu oryginalnego 

w zbiorach Stanisława Gepnera
2) czapka generała brygady,
3) czapka podpułkownika strzelców (według oryginalnego przedmiotu po płk Stanisławie Markusie 

w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, MWP, nr inw. 3514),
4) czapka kapitana artylerii,
5) czapka adiutanta lub sierżanta artylerii.

Szereg B: Oznaki stopni na czapkach i rękawach według przepisów francuskiego Ministerstwa Wojny 
z 30 września, 18 listopada 1917 roku i 7 czerwca i 9 czerwca 1918 roku oraz przepisu „Polowe 
umundurowanie W. P.: z 11 lipca 1919 roku w zbiorach archiwalnych Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (MWP, nr inw. 27143 d; barwa mundurowa - błękitna, wyłogi rękawów mundurów 
generalskich karmazynowe, galony i gwiazdki srebrne, u podpułkowników - 1 galon złoty; naszywki 
szeregowych czerwone):

1) generał dywizji,
2) generał brygady,
3) pułkownik,
4) podpułkownik,
5) major.

Szereg C:
1) kapitan,
2) porucznik,
3) podporucznik,
4) adiutant,
5) podchorąży,
6) aspirant.

Szereg D:
1) sierżant-major,
2) sierżant,
3) kapral,
4) żołnierz I klasy.
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ARMIA POLSKA WE FRANCJI 1917 - 1919
OZNAKI STOPNI

GENERAŁ BRYGADY

GENERAŁ BRYGADY

PORUCZNIK PODPORUCZNIK

PODPUŁKOWNIK 
STRZELCÓW

KAPRAL ARTYLERII

ADIUTANT (PCHOR.)

MAJOR

SIERŻANT MA JOR SIERŻANT

ADIUTANT LUB SIERŻANT 
INŻYNIERII

KAPRAL

KAPITAN

ASPIRANT

ŻOŁNIERZ i KLASY

X
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Szereg E: Mundury Armii Polskiej we Francji:
1) kurtka oficera,
2) kurtka szeregowego,
3) płaszcz szeregowego.

Szereg F:
1) odznaka Wojsk Polskich na Syberii metalowa, romb - emaliowany zielony, orzeł biały, „S” żółte,
2) V Dywizja Syberyjska: czapka szarozielona z wypustkami zielonymi (według oryginalnego 

przedmiotu w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, MWP, nr inw. 3552 oraz 
przepisów umundurowania I Dywizji Piechoty z 11 lipca 1919 roku, MWP, nr inw. 27143),

3) czapka zimowa barwy jak poprzednia, z wypustkami karmazynowymi i otokiem z baranka 
brązowego,

4a) kołnierz płaszcza oficerskiego barwy khaki (japońskiej) z patką sukienną żółtą, na której trąbka 
srebrna (według oryginalnego przedmiotu w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 
MWP, nr inw. 4203 oraz cytowanych przepisów umundurowania),

4b) kołnierz oficera sztabu z patką karmazynową, na której wężyk srebrny,
5) naramiennik płaszcza khaki z wypustkami karmazynowymi i emblematem,
6) rękaw płaszcza oficerskiego z oznakami porucznika.
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ARMIA POLSKA WE FRANCJI I NA SYBERII
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Tab. 62. Wojsko Polskie 1918-1919. Formacje wielkopolskie

Fig. A. Ułan 1. Wielkopolskiego Pułku Ułanów według informacji gen. Glabisza, płka dypl. Bogdana 
Mincera oraz rękopisu T. Zajączkowskiego, kustosza Muzeum Narodowego w Poznaniu, w zbiorach 
Stanisława Gepnera. Czapka i umundurowanie szarozielonkawe (kolor ochronny armii niemieckiej). 
Otok czapki i wypustki pąsowe, proporczyk na kołnierzu kurtki oraz proporzec lancy biało-pąsowy, 

„trefl” na lewej kwaterze czapki pąsowy.

Fig. B. Generał broni według reprodukcji fotografii gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego w albumie 
Dziesięciolecie odrodzenia Polskich Sił Zbrojnych, Warszawa 1928, s. 152. Czapka i mundur 
barwy jak figura A. Na kołnierzu pasek biało czerwony, „trefl” na czapce srebrny, takież odznaki 
generalskie na rękawach kurtki.

Fig. C. Szeregowy piechoty według danych ze źródeł wymienionych przez fig. A. Hełm bojowy wzoru 
piechoty niemieckiej w kolorze ochronnym, mundur jak figura A. Pasek na kołnierzu biało-pąsowy.
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Tab. 63. Wojsko Polskie 1918-1919. Formacje wielkopolskie

Fig. A. Ułan 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich w ubiorze polowym według informacji gen. Glabisza, 
płka dypl. Bogdana Mincera oraz rękopisu S. Pajączkowskiego, kustosza Muzeum Narodowego w Po
znaniu w zbiorach Stanisława Gepnera. Czapka i umundurowanie szarozielonkawe (kolor ochronny 
armii niemieckiej), otok czapki biały, „trefl” na lewej kwaterze pąsowy, wypustki na ułance białe. 
Proporczyk sukienny na kołnierzu ułanki i proporzec lancy biały z pąsowym paskiem po środku. 
Osiodłanie wzoru kawalerii niemieckiej ze skóry w natyralnym, brązowym kolorze.

Fig. B. Szeregowy oddziału saperów w ubiorze polowym według danych z wyżej wymienionych 
źródeł. Umundurowanie jak fig. A. Na kołnierzu kurtki pasek biało pąsowy. Wypustki na otoku 
czapki czarne, na wierzchu pąsowe. Pas główny i ładownice ze skóry brązowej, karabin piechoty 
niemieckiej Mauser wz. 1898, bagnet wzoru niemieckiego, płaski. Buty typu saperskiego czernione.

Fig. C. Sierżant wojsk lotniczych według danych z wymienionych źródeł. Umundurowanie jak figury 
A i B. Otok czapki żółty, odznaki podoficerskie białe, „trefl” na lewej kwaterze czapki pąsowy.
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Tab. 64. Wojsko Polskie 1918-1919. Formacje wielkopolskie

Fig. A. Plutonowy artylerii w ubiorze wyjściowym według informacji gen. Glabisza, płka dypl. Bog
dana Mincera i rękopisu T. Pajączkowskiego, kustosza Muzeum Narodowego w Poznaniu w zbiorach 
Stanisława Gepnera. Czapka i umundurowanie szarozielonkawe (kolor ochronny armii niemieckiej), 
otok czapki czarny, takież wypustki na naramiennikach. Na kołnierzu kurtki pasek biało pąsowy, 

„trefl” na lewej kwaterze czapki pąsowy, taśmy na rękawach białe.

Fig. B. Sierżant sztabowy wojsk lotniczych w ubiorze służbowym według danych z wymienionych 
wyżej źródeł. Umundurowanie jak figura A. Otok czapki żółty, na kołnierzu kurtki patka czarna 
z żółtą wypustką i znak lotniczy z żółtego metalu. „Trefl” na czapce pąsowy, na rękawach taśmy białe.

Fig. C. Sierżant oddziału saperskiego w ubiorze wyjściowym według danych jak Figury A i B. 
Na otoku czapki wypustki czarne, na wierzchu szkarłatne. Na kołnierzu kurtki pasek biało pąsowy, 
wypustki naramienników szkarłatne. „Trefl” na czapce pąsowy, taśmy podoficerskie na rękawach białe.
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Tab. 65. Formacje wielkopolskie 1918-1919
Oznaki stopni na czapkach i rękawach, według informacji gen. Glabisza, płka dypl. Bogdana Mincera 
i rękopisu dra T. Pajączkowskiego w zbiorach Stanisława Gepnera (mundury barwy szarozielonej, 
tj. ochronnej niemieckiej;), wypustki na rękawach barwy broni; generałowie - karmazynowa, piechota
- pąsowa, artyleria - czarna, lekarze - ciemnoniebieska, lotnicy - żółta, tabory - brązowa, żandar
meria - jasnożółta. „Trefle” oficerskie — srebrne, „trefle” szeregowych - pąsowe. Kółka splatające 
trefle: generalskie - złote, oficerów sztabowych - srebrne, oficerów niższych - pąsowe, sierżantów 
i plutonowych - srebrne, kaprali i starszych szeregowców - pąsowe. Galony i sznurki na rękawach 
u oficerów — srebrne, u podoficerów - białe.

Szereg A (u góry oznaki na czapce, u dołu na rękawach):
1) generał broni,
2) generał porucznik,
3) generał podporucznik.

Szereg B:
1) pułkownik piechoty,
2) podpułkownik artylerii,
3) major lekarz,
4) kapitan lotnik.

Szereg C:
1) porucznik taborów,
2) podporucznik żandarmerii,
3) sierżant sztabowy,
4) sierżant (wachmistrz).

Szereg D:
1) plutonowy,
2) kapral,
3) starszy szeregowiec,
4) szeregowiec.
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WOJSKA WIELKOPOLSKIE 1919-1920
OZNAKI STOPNI NA CZAPKACH I RĘKAWACH 

GENERAŁ BRONI
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GENERAŁ PORUCZNIK GENERAŁ PODPORUCZNIK

PUŁKOWNIK PIECHOTY PODPUŁKOWNIK ARTYL. MAJOR LEKARZ KAPITAN LOTNIK

PORUCZNIK TABORÓW PODPORUCZNIK
ŻANDARMERII

SIERŻANT SZTABOWY SZIERŻANT WACHMISTRZ

PLUTONOWY SZEREGOWIECSTARSZY SZEREGOWIEC
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Tab. 66. Formacje wielkopolskie 1919-1920. Odznaki, barwy broni i oznaki stopni

Szereg A:
1) orzeł na czapkę metalowy, srebrzony, według oryginalnego przedmiotu w zbiorach 

Stanisława Gepnera,
2) odznaka 63. pułku piechoty (na kołnierzu) według Dz. R. W. 1/1922: tarcza czerwona, orzeł srebrny, 

korona, miecz i szpony orła - złote,
3) odznaka 64. pułku piechoty według Dz. R. W. 16/1936 - tarcza żółta, orzeł biały, korona, miecz 

i szpony orła - złote,
4) odznaka Wojsk Wielkopolskich według Dz. R. W. 49/1920 - krzyż emaliowany czarno, miecz srebrny, 

okucia miecza, kajdany i cyfra „WW” - złote.

Szereg B: Proporczyki sukienne na kołnierzach mundurów kawalerii Wojsk Wielkopolskich (według 
informacji gen. Glabisza, płka dypl. B. Mincera i rękopisu dra T. Pajączkowskiego):

1) 1. pułku ułanów, srebrno czerwony,
2) 2. pułku ułanów, biały z czerwoną strefą po środku,
3) 3. pułku ułanów, biało żółty,
4) 4. pułku ułanów, biało niebieski,
5) artylerii konnej, czarno czerwony.

Szereg C: Czapki Wojsk Wielkopolskich (barwy broni i oznaki stopni):
1) generała dywizji (według wyżej wymienionych źródeł - z sukna barwy ochronnej niemieckiej 

z wypustkami karmazynowymi),
2) pułkownika piechoty - z wypustkami czerwonymi,
3) podpułkownika 1. p. ułanów,
4) rotmistrza 2. pułku ułanów,
5) porucznika 3. pułku ułanów.

Szereg D: Czapki Wojsk Wielkopolskich (barwy broni i oznaki stopni):
1) wachmistrza 4. pułku ułanów,
2) starszego kanoniera artylerii konnej,
3) kaprala wojsk lotniczych,
4) sapera.

Szereg E:
1) czapka formacji wielkopolskich z lat 1918-1919, według oryginalnego przedmiotu w zbiorach 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, MWP, nr inw. 58920 - wzoru niemieckiego 
z wierzchem granatowym, otok i wypustka wokół wierzchu czerwone, orzełek z białego metalu,

2) kołnierz mundurowy formacji wielkopolskich, 1920 rok (według wyżej wymienionych źródeł)
- z sukna barwy ochronnej niemieckiej z sukiennym paskiem biało czerwonym pionowo przy 
zapięciu i cyfrą z białego metalu.
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WOJSKA WIELKOPOLSKIE 1919-1920

ORZEŁ NA CZAPKĘ

GENERAŁ DYWIZJI PUŁKOWNIK PIECHOTY

PODPUŁKOWNIK PUŁKU 1 UŁANÓW

lui
ODZNAKA

PODPORUCZNIK PUŁKU 3 UŁANÓW

Pk. 63. PIECH Pk. 64
ODZNAKI NA KOŁNIERZU

CZAPKA 1918-1919

WACHMISTRZ PUŁKU 4 UŁANÓW 1918-1920

STARSZY KANONIER 
ARTYLERI KONNEJ

KAPRAL WOJSK LOTNICZYCH SAPER
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Tab. 67. Powstanie śląskie i Gwardia Czerwona 1919-1921

Fig. A. Oficer, dowódca śląskiego oddziału powstańczego według fotografii Alfonsa Zgrzebnioka 
w archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 58913). Czapka rogatywka, 
kurtka mundurowa i spodnie do butów kroju polskiego, wykonane z materiału barwy ochronnej 
armii niemieckie, szarozielonkawej. Sznurek na otoku czapki i wężyki na kołnierzu kurtki srebrne. 
Buty czarne oficerskie.

Fig. B. Powstaniec śląski według fotografii w tece „Powstanie Śląskie” w archiwum Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Ubiór cywilny; pas główny z ładownicami niemieckimi, skórzany w kolorze 
naturalnym, brązowym, karabin piechoty niemieckiej Mauser.
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Tab. 68. Powstanie śląskie i Gwardia Czerwona 1919-1921

Fig. A. Powstaniec — członek oddziałów Gwardii Czerwonej w Zagłębiu Dąbrowskim według foto
grafii w tece „Powstanie Śląskie” w archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Czapka 
cywilna, bluza i spodnie wojskowe niemieckie w kolorze ochronnym szarozielonkawym. Pas główny 
z ładownicami skórzany niemiecki koloru brązowego, karabin piechoty niemieckiej, Mauser wz. 1898.

Fig. B. Powstaniec w ubiorze kolejarskim niemieckim według powyższego źródła. Czapka, mundur 
i spodnie grantowe ze złotymi guzikami, obuwie czarne. Opaska na lewym rękawie biało czerwona. 
Uzbrojenie: karabin piechoty Mauser, za pasem granat.
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Żołnierz polski

UBIÓR,

UZBROJENIE

I OPORZĄDZENIE

CZĘŚĆ III



SPIS RZECZY

CZĘŚĆ III

Wojsko Polskie w latach 1918-1939 331

Korpusy kadetów w latach 1919-1939 344

Szkoły podchorążych w latach 1917-1939 346

Kawaleria 352

Broń i oporządzenie kawaleryjskie 360

Wojska lotnicze w latach 1918-1939 362

Marynarka Wojenna w latach 1918-1939 365

Przypisy 377

Tablice 385
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SPIS PLANSZ ILUSTRACYJNYCH

CZĘŚĆ III

Uwaga:
oznaczenie

„C” — czarno-biała, 
„B” - barwna, 
„F” - figuralna, 
„S” - schematyczna.

Autorzy:
SG - Stanisław Gepner,
AT - Antoni Trzeszczkowski.

Nr tablicy Temat Oznaczenie

69. Wojsko Polskie 1918-1925.
Szeregowy piechoty, plutonowy szwadronu
Naczelnego Wodza, oficer 4. p. uł.

BF

70. Wojsko Polskie 1918-1925.
Ułan 7. p., oficer art. konnej, oficer piech.

CF

71. Wojsko Polskie 1918-1920.
Ułan, kapral 3. p. uł., szeregowy piech.

BF

72. Wojsko Polskie 1918-1925.
Kapral saperów, oficer żandarmerii, por. 24. p. uł.

CF

73. Wojsko Polskie 1918-1925.
Kapitan Piech., ułan 8. p. uł.

BF

74. Wojsko Polskie 1918-1925.
Pułkownik dyplomowany, rotmistrz

CF

Autor

AT

AT

AT

AT

AT

AT
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

75. Wojsko Polskie 1918-1939.
Korpusy kadetom. Kadeci

CF AT

76. Wojsko Polskie 1919-1939.
Korpusy kadetów. Oznaki, mundury

BS SG

77. Wojsko Polskie 1924-1936.
Szkoły podchor. Sierż. podchor., wachm. podchor. 
podchorąży rezerwy

BF

>

AT

78. Wojsko Polskie 1924-1936.
Sierż. podchor. lotnictwa, sierż. podchor. 
saperów, podchorąży saperów

CF AT

79. Wojsko Polskie 1921-1939.
Oznaki i barwy szkół podchor. zawodowych

BS SG

80. Wojsko Polskie 1920-1939.
Oznaki Szkół Podchor. Lotnictwa i Mar. Woj.

BS SG

81. Wojsko Polskie 1927-1939.
Proporczyki dowództw kawalerii i artylerii

BS SG

82. Wojsko Polskie 1919-1939.
Barwy broni; patki, łapki i wypustki

BS SG

83. Wojsko Polskie 1919-1939. 
Barwy służb; patki na kołnierzach

BS SG

84. Wojsko Polskie 1935-1939.
Podpułk. piechoty, gen. bryg., por. art.

BF AT
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

85. Wojsko Polskie 1935-1939.
Kpt. art., ppułk. 1. p. szwol., szer. saper

BF AT

86. Wojsko Polskie 1935-1939.
St. sierż. piech., kpr. 20. p. ul., ułan 14. p.

BF AT

87. Wojsko Polskie 1935-1939.
Rtm. KOP, mjr Strz. Podhal. BON

BF AT

88. Wojsko Polskie 1935-1939.
Strz. podhal., ofic. Bat. Huculskiego, 
strz. Bat. Huculskiego

CF AT

89. Wojsko Polskie 1935-1939. 
Kapelan, szer. art. zmotoryzowanej

CF AT

89a. Wojsko Polskie 1935-1939.
Szeregowy art. zmot., ofic. plut. łączności

CF AT

90. Wojsko Polskie 1935-1939.
Ofic. czołgów, podofic. czołgów

CF AT

91. Wojsko Polskie 1919-1939.
Proporczyki kawalerii i oddziałów zmot.

BS SG

92. Wojsko Polskie 1918-1925.
Broń i oporządzenie kawaleryjskie

CS SG

93. Wojsko Polskie 1925-1939.
Broń i oporządzenie kawaleryjskie

CS SG
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

94. Wojsko Polskie 1935-1939.
Lotnictwo.
Porucznik, plutonowy, kapitan BF AT

95. Wojsko Polskie 1936-1939.
Lotnictwo.
Oficer - pilot, oficer - pilot, szeregowy CF AT

96. Wojsko Polskie 1936-1939.
Lotnictwo.
Szczegóły umundurowania CS SG

97. Wojsko Polskie 1919-1936.
Lotnictwo.
Oznaki, czapki, szczegóły umundurowania BS SG

98. Wojsko Polskie 1919-1939.
Emblematy CS SG

99. Wojsko Polskie 1919-1939.
Oznaki stopni

CS SG

100. Wojsko Polskie 1919-1939.
Oporządzenie oficerskie

CS SG

101. Wojsko Polskie 1918-1939.
Nakrycia głowy

CS SG

102. Wojsko Polskie 1936-1939.
Marynarka Wojenna. 
Marynarz, porucznik, admirał, 
komandor - porucznik BF AT
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Nr tablicy Temat Oznaczenie Autor

103. Wojsko Polskie 1936-1939.
Marynarka Wojenna.
Bosman, kapitan, mat - nurek CF AT

104. Wojsko Polskie 1919-1939.
Marynarka Wojenna.
Oznaki stopni i specjalności BS SG

105. Wojsko Polskie 1919-1939.
Marynarka Wojenna.

Ubiór, oporządzenie, uzbrojenie CS SG

106. Wojsko Polskie 1939 r.
Artyleria konna zaprzęgu szalejowego. 
(I) Schemat CF AT

107. Wojsko Polskie 1939 r.
Artyleria konna.
Artyleria konna zaprzęgu szalejowego. 
(II) Schemat CF AT

108. Wojsko Polskie 1939 r.
Taczanka kawalerii. BF AT
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WOJSKO POLSKIE W LATACH 1918-1939

Podstawą do przepisów mundurowych dla tworzącego się od listopada 1918 roku 
Wojska Polskiego stanowiły szczegółowo opracowane w ostatnim okresie istnienia 
Legionów Polskich, tj. przed odmową złożenia przysięgi na wierność Tymczasowej 
Radzie Stanu, a tym samym lojalności wobec rządów państw centralnych w lipcu 
1917 roku, „Przepisy i Instrukcje”1. Przepisy te w całości zostały przyjęte przez ów
czesne kierownictwo Ministerstwa Spraw Wojskowych, które zaleciło ich stosowanie 
z mocą obowiązującą. Nie wykorzystano jedynie niektórych elementów mundurów 
kawaleryjskich I Brygady Legionów, jak czapki ułańskie naśladujące formę czapek 
z epoki Królestwa Polskiego, sznury, paradne rabaty, aczkolwiek były one kilkakrot
nie użyte, np. w 1919 roku, przy reprezentacyjnych wystąpieniach tworzącego się 
szwadronu przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej.

Mimo że jeszcze w 1918 roku ukazały się rozkazy polecające Departamentowi 
Mobilizacyjno-Organizacyjnemu opracowanie dodatkowych, szczegółowych przepi
sów oraz zakazy noszenia wszelkich mundurów byłych formacji polskich, tolerujące 
jedynie z powodu trudności rynkowych noszenie mundurów innych typów niż 
przewidziane w „Przepisach” i to wyłącznie z odznakami Wojska Polskiego w myśl 
zawartych w nich zaleceń, oddziały kawalerii uchyliły się od przyjęcia przepisowych 
amarantowych patek na kołnierzach, przejmując używane w I Korpusie Wschodnim 
gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego proporczyki barwne. W myśl „Przepisów i Instrukcji” 
w oddziałach wszystkich rodzajów broni i służb jako podstawową część munduru 
wprowadzono kurtkę, z wyjątkiem kawalerii, dla której przewidziano ułankę, i ka
pelanów wojskowych w czamarach. Rozkazem 1/19192 powołana została Komisja 
Ubiorcza dla opracowania projektów umundurowania Wojska Polskiego3. Jeszcze 
w trakcie prac Komisji Ubiorczej rozkazem 84/1919 wprowadzono dla pułków piechoty 
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i dwóch pułków kawalerii (późniejszych szwoleżerów), 1. pułku artylerii polowej,
1. dywizjonu haubic oraz 1. i 2. kompanii saperów - jako formacji wywodzących 
się z Legionów, odznakę na kołnierzu w postaci wężyka. Następnie przywilej ten 
przez ogłoszenie w rozkazie wydanym w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 84/1919 
rozszerzono4, upoważniając do noszenia wężyka wszystkich oficerów i szeregowych 
prócz urzędników wojskowych.

Odznakami stopni na mundurach oficerskich były tzw. trefle wykonane ze srebr
nej oksydowanej plecionki, dla podoficerów białe matowe paski na naramiennikach 
sukiennych, dla podchorążych - „trefle” ze sznura wełnianego.

W wyniku prac Komisji Ubiorczej 27 grudnia 1919 roku w Dzienniku Rozkazów 
Wojskowych 97/1919 ogłoszony został nowy przepis ubioru polowego Wojska Polskiego5. 
Przepis powyższy z powodu trudności przygotowania znacznych ilości przedmiotów 
umundurowania nie wszedł w pełni w życie i skutkiem tego jeszcze w ciągu kilku 
najbliższych lat w pułkach używano umundurowania z demobilu zachodniego, 
tj. angielskiego i amerykańskiego, bądź mundurów austriackich i niemieckich. Umoż
liwił on jednak nadanie jednolitego wyglądu oficerom i podoficerom zawodowym, 
ubierającym się samodzielnie.

Z charakterystycznych i trwale utrzymujących się później form, które zyskały 
obywatelstwo w Wojsku Polskim przed ukazaniem się jednolitego przepisu munduro
wego 97/1919, należy wymienić wyróżnienie pułków Strzelców Podhalańskich przez 
nakrycie głowy w formie kapelusza góralskiego oraz nadanie odznaki w kształcie 
metalowej swastyki na kołnierzach kurtek i płaszczów.

Akceptowanymi odmianami stanowiącymi odstępstwa od przepisów były rów
nież spodnie granatowe do butów oraz długie - jedne i drugie z lampasami - w ka
walerii, tj. w 2 pułkach szwoleżerów, 14 pułkach ułanów, pułku Jazdy Tatarskiej 
oraz pułkach artylerii konnej, na których noszenie poza frontem i służbą zezwolono 
rozkazem ogłoszonym w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 83/1919.

Ogłoszony w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 97/1919 przepis ubioru polowego 
zawierał dokładny opis techniczny poszczególnych części munduru:

„Kurtka.
A. Dla szeregowych.

Kurtka sukienna barwy szarobrunatnozielonej, podszyta podszewką z płótna szarego. 
Długość kurtki z tyłu taka, aby dół poły dotykał płaszczyzny siedzenia przy podstawie 
siedzącej. Długość pleców taka, aby dół stanu wypadał około 30 cm od dołu poły.
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Rozcięcie dochodzące do stanu. Długość ramion 12 do 15 cm. Kurtka zapięta 
na jeden rząd 5 guzików, barwy ochronnej z orłem. Kołnierz z sukna kurtki stojąco 
-wykładany, wysoki z tyłu 12, z przodu 10 cm, zapinany na duże haftki. Rękawy 
ukośnie ścięte, u dołu średnio 14 cm, rozcięte na 12 cm, od dolnego brzegu, zapinane 
na jeden guzik mundurowy.

Naramienniki z sukna kurtki o szerokości 5 cm przy wszyciu, zwężając się ku 
górze do 3'/2 cm ścięte u góry i zapięte na guzik mundurowy. Kieszenie duże na połach 
ukośnie zwrócone ku dołowi. Początek kieszeni na wysokości 2 cm poniżej stanu, 
w odległości 25 cm jedna od drugiej. Otwór kieszeni 18 cm. Nad otworem klapka 
6 cm szeroka zapinana na guzik.

B. Dla oficerów.
Kurtka jak dla szeregowych z dodatkiem paska z sukna kurtki o szerokości 5 cm, 

naszytego w stanie tak, aby był przykryty z pasem rzemiennym. Kołnierz, rękawy 
i naramienniki jak dla szeregowych. Kieszenie cztery naszyte z zewnątrz na piersiach 
i z boku na połach, krojem angielskim: górne z fałdą przez środek, boczne zaś z mie
chem dokoła, zamykane klapkami zapiętymi na guzik.

Uwaga 1. Urzędnicy wojskowi naramienników i patki na kołnierzy nie mają.
Uwaga 2. Aptekarze i kapelmistrze noszą ubiór urzędników wojskowych.
Płaszcz.
Dla oficerów i szeregowych.
Płaszcz z sukna grubego barwy kurtki, podszyty na piersiach, plecach i rękawach 

podszewką płócienną szarą. Długość płaszcza do 35 cm od ziemi, szerokość dolnego 
obwodu 200 do 250 cm. Płaszcz zapięty na 6 guzików mundurowych, guzik 5. w stanie. 
Na dolnych rogach płaszcza od wewnątrz guzik i patka z dziurką dla spinania pół 
z tyłu podczas marszu. Z tyłu przy bocznych szwach pleców dla podtrzymania pasa 
przyszyte dwie patki, każda o szerokości 4 cm, długości 8 cm, zapinane na guzik.

Kołnierz z sukna, jak płaszcz, lecz nieco bardziej brązowej barwy, wykładany, 
zapinany na pętelkę skórzaną i baryłkę skórzaną. Wyłożona część kołnierza z przodu 
14 cm, z tyłu 10 cm. Na lewym rogu wewnętrznym kołnierza patka do zapinania 
podniesionego kołnierza, na prawym zaś guzik. Na przednich rogach kołnierza 
naszyte ukośnie barwy broni lub służby, każda o szerokości I/2 cm, długości 8 cm.

Rękawy szeroki, przy wszyciu 27-30 cm, u dołu 18-19 cm szerokości, długie 
z wykładanymi wyłogami na 18-19 cm. Na spodniej części rękawa, o 3 cm od dolnego 
brzegu, patka 4 cm szerokości i 9 cm długości, ścięta na końcu, zapięta na 1 guzik. 

333



Przy szwie około 8 cm, na górnej części rękawa guzik, aby przy zapięciu nań patki 
rękaw szczelnie przylegał do ręki.

Kieszenie dwie, przecięte pionowo i zapinane na guzik. Długość przecięcia 
20-24 cm pod przecięciem od spodu obszerna kieszeń, umieszczona tak, aby przez 
nią łatwo było sięgnąć ręką i do kieszeni płaszcza i spodni.

Naramienniki jak u kurtki.
Uwaga 1. Dla pełniących służbę konno, płaszcz rozcięty z tyłu do siedzenia 

i zapinany na 4 małe guziki.
Uwaga 2. Oficerowie poza frontem mogą nosić na płaszczu pasek z sukna płaszcza.
Uwaga 3. Zamiast płaszcza lub na płaszczu mogą oficerowie nosić płaszcz od deszczu 

(nieprzemakalny) barwy polowej; na płaszczu od deszczu ani odznak, ani barw broni 
nie naszywa się.

Uwaga 4. Na czas zimowy dozwolone jest podszywanie lub podpinanie futra 
pod płaszcz oraz przypinanie futrzanego kołnierza z dowolnego futra.

Czapka.
Dla oficerów i szeregowych.
Czapka rogata z sukna barwy kurtki z takimże otokiem. Czapka zeszyta z 4 brytów, 

ostro wyciętych stykających się pośrodku dna. Szerokość każdego 18-19 cm, wyso
kość 5 cm, wysokość otoka 6 cm. Szew otoka z przodu.

Orzełek ciemno oksydowany na 5,5 cm wysokości, na tarczy numer pułku lub 
oddziału, u służb inicjał. Daszek ze skóry nieczernionej, pochylony ku przodowi, 
szerokość z przodu 6,5 cm, okuty na krawędzi białą oksydowaną blachą. Podpinka 
ze skóry żółtej, 2 cm szerokości, zapinana na oksydowaną sprzączkę, przytwierdzona 
do brzegu otoka za pomocą 2 guzików mundurowych małych.

Uwaga 1. Dno czapki winno być sztywne, przedni i lewy róg podniesiony 
(usztywniony), prawy przygięty do otoka. Sprzączka podpinki z prawej strony. 
Orzełek na czapce oficerskiej przypięty tak, aby dolną część tarczy przykrywał 
górny sznurek naszyty dokoła otoka. Na czapce szeregowych, tak aby tarcza orzełka 
wypadała na środku otoka.

Uwaga 2. Wszystkie wojska używające w służbie hełmów stalowych oraz lotnicy 
mają prócz czapki furażerkę miękką z sukna kurtki bez żadnych wypustek, o wysoko
ści 13 cm, ze ściętymi rogami i odwiniętymi z boków skrzydłami o wysokości 9 cm. 
Na furażerce orła się nie przypina. Furażerkę mogą nosić wszyscy wojskowi przy 
robotach, w stajniach, warsztatach, podczas spoczynku, w podróży itp., nie wolno 
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jej natomiast nosić tu mieście, na dworcach i tu ogóle poza linią bojomą, koszarami, 
lotniskiem itp.

Uwaga 3. Strzelcy Podhalańscy zachowują zamiast rogatywek dotychczasowy kapelusz.
Uwaga 4. Urzędnicy wojskowi zamiast rogatywek mają czapki okrągłe, wzoru 

angielskiego z czarnym okutym daszkiem i podpinką o szerokości 1,5 cm.
Odznaki stopni oficerskich (dystynkcje).
Odznaki stopni generałów i oficerów są umieszczone na naramiennikach kurtki 

i płaszcza oraz na czapce; urzędników wojskowych na kołnierzu kurtki i płaszcza 
oraz na czapce; podoficerów na naramiennikach kurtki i płaszcza. Ponadto genera

łowie noszą lampasy.
A. Odznaki oficerskie.
1. Generałowie mają:
a) Wyłogi obu rękawów wzdłuż krawędzi obramowane taśmą biało metalo

wą, oksydowaną, o szerokości 1,5 cm naszytą zygzakowato, o wysokości 

załamów 2,5 cm.
b) Na naramiennikach, w odległości 1 cm od wszycia naszyta na poprzek 

zygzakiem taśma biało metalowa, o szerokości 1,5 cm. Na środku naramien

nika, wzdłuż generała - majora jedna gwiazdka 5-ramienna haftowana lub 
wytłaczana. Długość promienia od środka 1 cm, u generała - porucznika 
dwie takie gwiazdki, u generała broni trzy.

c) Uwaga. Przy wytłaczanych gwiazdkach winny być na końcach promieni 
oczka do przyszycia gwiazdki, żeby się końce nie czepiały i nie odrywały.

d) Na czapce wzdłuż szwów wierzchu, na krzyż i wzdłuż górnej krawędzi otoka 
dokoła płaski sznurek o szerokości 5 mm, srebrny oksydowany. Na otoku 
poniżej w odległości 2 mm od sznurka dokoła naszyta taśma zygzakowata, jak 
na naramiennikach. Z przodu pod orzełkiem u generała - majora jedna gwiazdka, 
jak na naramiennikach, u generała - porucznika dwie obok siebie, u generała 
- broni trzy, również w jednej linii obok siebie.

e) Na spodniach lampas podwójny o szerokości 3,5 cm z sukna granatowego, 
z takąż wypustką w środku.

2. Oficerowie wyżsi mają: na naramiennikach kurtki i płaszcza, tam gdzie 
u generałów naszyta jest zygzakiem taśma, naszyte równolegle, w odległo
ści 0,5 cm jeden od drugiego, dwa płaskie sznurki srebrne oksydowane 
o szerokości 5 mm.
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Na wierzchu czapki takiż sznurek, jak u generałów, dokoła otoka naszyte dwa 
sznurki w odległości 0,5 cm jeden od drugiego.

Na naramiennikach i czapce gwiazdki takież i w ten sam sposób naszyte, jak 
u generałów. U majora jedna gwiazdka, podpułkownika dwie, u pułkownika trzy.

3. Oficerowie niżsi mają: na naramiennikach gwiazdki takie same, jak oficerowie 
wyżsi, ale bez żadnego galonika. Na wierzchu czapki sznurek, jak u wyższych 
oficerów, dokoła otoka sznurek pojedynczy. Na naramiennikach i czapce 
u podporucznika jedna gwiazdka, porucznika dwie, kapitana (rotmistrza) trzy.

Uwaga 1. Kapelani wojskowi noszą odznaki kapelana pułku i szpitala - kapitana, 
proboszcz dywizji - majora, dziekan frontu - podpułkownika, dziekan generalny 
- pułkownika.

Uwaga 2. Chorążowie noszą naramienniki sierżanta sztabowego z jedną gwiazdką, 
jak u podporucznika oraz czapkę oficerów niższych, tylko zamiast sznurków metalo
wych oksydowanych mają naszytą tasiemkę wełnianą karmazynową, o szerokości 
0,5 cm, pod orzełkiem jedna gwiazdka, jak u podporucznika.

B. Odznaki stopni urzędników wojskowych.
Urzędnicy wojskowi na ogół noszą takież odznaki jak oficerowie, stopnia od

powiadającego randze urzędnika, z tą jednaka różnicą, że zamiast gwiazdek mają 
kwadratowe rozetki, że zamiast na naramiennikach, których nie posiadają, odpo
wiednie rozetki umieszczone są na kołnierzu oraz że na czapce sznurki naszyte są 
tylko dokoła górnej krawędzi otoka, u niższych urzędników jeden, u wyższych dwa.

Urzędnicy ki. VIII, VII, VI i V mają galoniki, jak na naramiennikach ofice
rów sztabowych, naszyte w poprzek kołnierza, w odległości 5 cm od przedniej 
krawędzi, urzędnicy kl. IV i wyżej w ten sam sposób naszyte taśmy, wzoru jak 
na naramiennikach generałów.

Na płaszczu galoniki i taśmy naszywa się na kołnierzu tak, jak u oficerów 
naszyte są barwy broni. Urzędnicy, którym przysługuje jedna rozetka - w rogu 
kołnierza, drugą wyżej obok przedniej krawędzi, trzecią przy dolnej krawędzi, w tej 
samej odległości jak drugą.

Na czapce urzędnicy niższych rang od XI do IX włącznie mają wzdłuż górnej 
krawędzi otoka naszyty dokoła sznurek oksydowany taki jak u oficerów niższych, 
pod nim rozetki; u wyższych rang od VIII do V włącznie - dwa takie sznureczki 
w odległości 0,5 cm jeden od drugiego i pod nimi rozetki; urzędnicy od rangi IV 
i wyżej - jeden sznureczek u taśma, jak u generałów i rozetki.
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C. Odznaki stopni podoficerskich.
Podoficerowie mają odznaki stopni tylko na naramiennikach kurtki i płaszcza 

w postaci tasiemek wełnianych karmazynowych o 0,5 cm szerokości (wyjątkowo 
sierżant sztab, ma taśmę o szerokości 1 cm), podchorąży zaś tasiemkę metalową 
oksydowaną o szerokości 0,5 cm. Podoficerowie na czapce żadnych odznak nie noszą.

1. Podchorąży ma: na naramiennikach kurtki i płaszcza galonik biało metalo
wy oksydowany gładki, o szerokości 0,5 cm, naszyte przez środek wzdłuż 
całego naramiennika.

2. Sierżant (wachmistrz) sztabowy ma: naramienniki kurtki i płaszcza obszyte dokoła 
wzdłuż wolnej krawędzi taśmą karmazynową wełnianą, o szerokości 1 cm.

3. Sierżant (wachmistrz) ma: na naramiennikach kurtki i płaszcza z tasiemki 
wełnianej karmazynowej o szerokości 0,5 cm naszyte w poprzek naramien
nika przeciętnie w połowie jego długości trzy paski, w odległości 1 cm jeden 
od drugiego; oprócz tego cały naramiennik obszyty wzdłuż wolnej krawędzi 
takąż tasiemką.

4. Plutonowy ma: na naramiennikach kurtki i płaszcza takież trzy paski poprze
czne jak u sierżanta, ale bez obszycia dokoła.

5. Kapral ma: na naramiennikach kurtki i płaszcza takież paski jak plutonowy, 
ale po dwa.

6. Starszy szeregowiec ma: na naramiennikach kurtki i płaszcza takież paski jak 
kapral ale po jednym.

Uwaga. Jednocześnie z tym znosi się „odznakę inteligencji” w ubiorze Wojsk 
Polskich”6.

Aż do roku 1939 bez zmian pozostał system odznak oficerskich i podoficerskich, 
oparty na układzie trójkowym, z tym jednak, że obfita ilość gwiazdek przewidziana 
w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 97/1919 na mundurach i czapkach oficerskich 
została rozkazem w Dzienniku Rozkazów 4/1920 zredukowana, a odznaki stopni 
na rękawach nie weszły nigdy w życie.

W myśl przepisów z Dziennika Rozkazów Wojskowych 96/1919 odznaki podofi
cerskie były wykonane z tasiemki karmazynowej i stosowane tylko na naramienni
kach, jednak Dziennik Rozkazów Wojskowych 8/1920 uzupełnił przepisy w sprawie 
odznak podoficerskich, dodając je także na czapkach przez analogię z rozmieszczeniem 
odznak oficerskich i unieważnił ostatecznie punkt c) o odznakach stopni na ręka
wach mundurów oficerskich7.
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Odznaki stopni podoficerskich na czapkach posiadały układ:
- starszy szeregowy: 1 pasek długości 3 cm,
- kapral: 2 paski długości 3 cm,
- plutonowy: 3 paski długości 3 cm,
- sierżant liniowy: 1 kąt o bokach 2,5 cm,
- podchorąży: 1 kąt o bokach 2,5 cm srebrny,
- sierżant sztabowy: 2 kąty takie jak sierżant liniowy.
Ze względów praktycznych (widzialność) w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 

9/1922 zostało ogłoszone uzupełnienie do przepisu z Dz. R. W. 8/1920 wprowadza
jące: „Na otokach czapek amarantowych, pąsowych, różowych, czerwonych, poma
rańczowych odznaki szarż (...) z materiału ciemnogranatowego, na otokach innych 
barw - naszywki czerwone”.

W tej formie przetrwały one f6 lat, bo dopiero przepis w Dzienniku Rozkazów 
Wojskowych 15/1938 zmienił je na białe galony o szerokości 10 mm, z karmazynową 
obwódką o szerokości 1 mm.

W ciągu okresu międzywojennego występowały już tylko niewielkie zmiany 
w poszczególnych częściach ubioru, jak na przykład kurtki, większe w płaszczach.

Przepis ogłoszony w Dzienniku Rozkazów 18/1929 wprowadził nowy typ letniej 
bluzy oficerskiej „do użytku przy zajęciach codziennego życia wojskowego, a więc 
w koszarach, biurach, na ćwiczeniach w terenie oraz poza służbą w czasie miesięcy 
letnich, tj. od 15 kwietnia do 15 października”, która miała krój zbliżony do zwykłej 
sukiennej kurtki oficerskiej, lecz wykonywana była z lekkiej tkaniny bawełnianej, 
lnianej lub sukiennej bez podszewki.

Przepis w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 11/1927 zmienił częściowo typ 
kurtki oficerskiej obowiązujący na mocy przepisów z 1919 roku, kasując sukienny 
pasek w stanie i wprowadzając zapięcie na 7 guzików mundurowych, z których 
ostatni wypadał tuż pod pasem głównym. Duże guziki mundurowe przewidziane 
były na rękawach, kieszeniach górnych i dolnych, małe - na naramiennikach.

Kurtka według tego przepisu była w użyciu od 1936 roku, kiedy to przepis 
w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 2/1936 wprowadził nowy typ kurtki dla wszyst
kich żołnierzy. Była to kurtka: „jednorzędowa, na 7 guzików, na piersiach i bokach 
4 kieszenie z klapami zapinanymi na mały guzik. U dołu na bocznych szwach 
2 rozporki. Kołnierz zapinany na 2 haftki. Rękawy dość szerokie z rozporkami u dołu, 
zapinanymi na duże guziki. Długość kurtki w pozycji siedzącej do płaszczyzny 
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siedzenia. Przy wszystkich rodzajach ubioru (prócz polowego) na naramiennikach 
numeracja formacji oraz odznaki stopni, te ostatnie i przy polowym.

Podoficerowie i szeregowcy noszą nasuwki z numerem formacji na naramien
nikach. Odznaki broni i służb z ozdobami na kołnierzu wolno nosić podczas służby 
wartowniczej i inspekcyjnej, raportów, uroczystości służbowych, jak również przy 
wystąpieniach indywidualnych poza szeregami i w biurach”.

Na mocy przepisu w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 3/1937 wprowadzone 
zostały następne za kurtką, zasadnicze zmiany w umundurowaniu: nowy typ „spodni 
piechoty” i „owijek”, nakładanych na dolną część nogawek i zapinanych na guziki. 
Ten nowy typ zaprasowanych przez środek nogawic spodni z owijkami (nazywanymi 
powszechnie „spinaczami”) nosić mieli zgodnie z przepisem:

a) „Oficerowie na stanowiskach do dowódcy plutonu włącznie i chorążowie 
przy ubiorze polowym (bojowym i ćwiczebnym) i służbowym, występując 
jako dowódcy w szeregach.

b) Żołnierze w stopniach podoficerów i szeregowcy przy ubiorze polowym 

(bojowym i ćwiczebnym) i służbowym, z tym że w okresie od 15 kwietnia 
do 15 października obowiązują spodnie z tkaniny lnianej, w zależności od tempe
ratury i zarządzeń od pułku (samodz. baonu) wzwyż. Przy obiorze poza
służbowym (wyjściowym) podoficerowie niezawodowi i szeregowcy noszą 
spodnie bez owijek”.

W okresie 1918-1939 kilkakrotnie uległ zmianom typ płaszczy oficerskich.
Pierwszy typ płaszcza dwurzędowy był w myśl przepisów z kwietnia 1917 roku; 

następny, wprowadzony przepisem w Dz. R. W. 96/1919 był jednorzędowy, nieróż- 
niący się w kroju dla oficerów i szeregowców, zapinany na 6 guzików, bez kontrafałdy 
na plecach i posiadał dwie klapki z małymi guziczkami w stanie do przewleczenia 
pasa głównego. Wyłogi rękawów szerokie, wywijane z klapką zapiętą na mały guzik 
z boków i drugim guzikiem do ściślejszego zapięcia rękawów. Dla jezdnych płaszcz 
rozcięty z tyłu z rozcięciem zapinanym na cztery małe guziczki.

W roku 1924 płaszcz oficerski uległ zasadniczej zmianie. Nowy wzór miał 
charakter bardziej reprezentacyjny, z dwurzędowym zapięciem według opisu po
danego w Dz. R. W. 17/1924: „płaszcz oficerski wykonywa się z sukna »khaki« krój 
kloszowy, podszyty całkowicie podszewką. Długość płaszcza dochodzi do 30 cm 
od ziemi, szerokość całkowita dolnego obwodu wynosi 230-270 cm. Płaszcz zapina 
się z przodu na 2 rzędy po 6 guzików, rozchodzących się łukowato od dołu ku górze.
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Piąta para guzików jest umieszczona w stanie tak, aby służyła jako oparcie dla pasa 
głównego. Odległość guzików pierwszej (górnej) pary od środka płaszcza 14 cm, 
a 6 - tej pary 8/2 cm. Z tyłu płaszcza od kołnierza do samego dołu kontrafałd 
wewnętrzny, z zewnątrz niezszywany, spinany w stanie dragonem prostokątnym, 
o szerokości 7 cm, a długości 23-26 cm, zapinany na 2 guziki. Szerokość założonego 
kontrafałdu: w górze 14 cm, w dole 16 cm. W miejscu zszycia przodu z plecami 
ku środkowi pleców są naszyte z obu stron listewki o długości 23 cm, a szerokości 
w górze 4 cm, w dole 6 cm w ten sposób, że górna ich krawędź wychodzi na 1 cm 
ponad zapięty dragon. Guziki do przypinania dragona są przyszyte na tych listew
kach. Kontrafałd jest wzmocniony pod kołnierzem rygielkiem. Na środku kontra
fałdu od dołu ku górze idzie rozcięcie o długości 60-75 cm zapinane na 4 guziki 
kryte. Kołnierz z tego samego sukna co i płaszcz, wykładany, o szerokości z przodu 
11 cm, z tyłu 9 cm. Wysokość słupka z tyłu 6-7 cm. Kołnierz zapina się z przodu 
na 1 haftkę. Na lewym wewnętrznym rogu kołnierza jest przypięta na 2 guzikach 
patka do spinania kołnierza podniesionego, na prawym rogu w odpowiednim miejscu 
guzik. Na przednich rogach kołnierza w odległości 5 cm od dolnego kąta są naszyte 
ukośnie barwy broni i służb, w postaci 2 pasków obok siebie, każdy o szerokości 
Pź cm. Jazda ma naszyte proporczyki.

Rękawy wszywane, z 2 szwami i wyłogami, wykładanymi na 16-18 cm. Rozcięcie 
kieszeni skośne pod kątem 45° na odległości 5-6 cm od linii guzików, o szerokości 
18-20 cm. Kieszenie przykryte są klapami równoległobocznymi w ten sposób, że 
dłuższe ich krawędzie są równoległe do rozcięcia kieszeni, a krótsze do linii guzików. 
Klapa jest o 3 cm dłuższa od rozcięcia kieszeni. Nad rozcięciem lewej kieszeni jest 
zrobione równoległe przecięcie przez materiał i podszewkę, o szerokości 11-12 cm 
dla rękojeści szabli w ten sposób, że jest ono zakryte przez górną część klapy 
od kieszeni; od strony wewnętrznej górna krawędź tego przecięcia jest opatrzona 
klapą długości rozcięcia i szerokości 6 cm zapinaną na 1 guzik. Naramienniki kroju 
dotychczasowego. Guziki przepisowe. Przepis w Dz. R. W. 2/1936 wprowadził po
nownie dla wszystkich żołnierzy wojsk lądowych jednolite płaszcze jednorzędowe 
według następującego opisu: „jednorzędowy, zapinany na 6 guzików. Kieszenie skośne, 
zapinane na guziki. Pośrodku pleców podwójna niezszyta fałda. Kołnierz wykładany, 
zapinany na haftkę. Na wyłogach rękawów naszyte łapki, zapinane na guzik. Długość 
płaszcza dla broni jezdnych 20 cm od ziemi, pieszych i zmotoryzowanych 25 cm. 
Z tyłu płaszcz spinany pętem (dragonem), na prawej części pęta 3 guziki, na lewej 
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2 dziurki. Poza służbą mogą oficerowie i podoficerowie zawodowi nosić płaszcz bez 
pasa i kołnierz futrzany ciemny (z wyjątkiem czarnych).

Oficerowie, podoficerowie i szeregowcy nie noszą na naramiennikach płaszcza 
numeracji, tylko odznaki stopni, podoficerowie i szeregowcy noszą natomiast przy 
wszystkich rodzajach ubioru (prócz polowego) nasuwki z numeracją formacji”.

Tym samym przepisem zabronione zostało noszenie płaszczy gabardynowych, 
wprowadzono zaś dla całej armii pelerynę z sukna płaszczowego. Wojska piesze 
domagały się wprowadzenia do ubioru wieczorowego oficerów i podoficerów zawo
dowych długich kolorowych spodni z lampasami, wzorem kawalerii, która z roku 
na rok uzyskiwała prolongatę tej części ubioru.

Na mocy przepisu ogłoszonego w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 11/1930 
ciemne spodnie z lampasami otrzymały poza kawalerią w pierwszym rzędzie 
szkoły podchorążych, otrzymali je też oficerowie, znajdujący się w składzie szkół. 
W następnej kolei Dz. R. W. 32/1930 zostały ustalone barwy lampasów i ciemne 
spodnie dla wszystkich rodzajów broni, poza kawalerią, a jednocześnie ustaliły się 
i barwne otoki na czepkach:

Rodzaje broni Otoki Spodnie Lampasy

Piechota granatowe granatowe żółte

Czołgi pomarańczowe jw. pomarańczotue

Artyleria c. zielone, 
ofic. aksamitne

c. zielone szkarłatne

Aeronautyka żółte niebieskie żółte

Pociągi pancerne czarne 
aksamitne

wg przynależności 
do korpusów osobowych

Saperzy jw. c. zielone malinowe

Wojska łączności jw. jw. chabrowe

Wojska Samochodowe jw. granatowe pomarańczotue

Żandarmeria szkarłatne jw. szkarłatne

Tabory błękitne jw. błękitne
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Oficerowie i chorążowie nosili spodnie z lampasami podwójnymi, szeregowi 
zawodowi z pojedynczymi.

Otoki na czapkach formacji pancernych i samochodowych zostały ujednostaj
nione Dz. R. W. 7/1934 w ten sposób, że dla czołgów, samochodów pancernych, 
pociągów pancernych i samochodów przewidziano otok i lampasy na spodniach 
pomarańczowe, na kołnierzu zaś trójkątny proporczyk czarno-pomarańczowy. 
Na naramiennikach formacji czołgów i samochodów pancernych znalazły się numery 
1-6, dyonów pociągów pancernych numeracja 1-2 z literą P, kadry samochodowej 
numery 1-3 z literą K, centrum wyszkolenia numeracji nie posiadało.

Rozkazem 97/1919 zostały zatwierdzone dla całego wojska czapki - rogatywki 
jednego wzoru. Z biegiem czasu, ulegając pewnym tradycjom na przykład formacji 
powstałych w Wielkopolsce, Naczelne Dowództwo odstąpiło od jednolitości i osta
tecznie pozostały rogatywki początkowo miękkie, a dopiero od wyjścia Dz. R. W. 
4/1935 - z usztywnionym wierzchem dla całej armii, prócz pułków szwoleżerów, 
Korpusu Ochrony Pogranicza, a od 1936 roku Wojsk Lotniczych.

Poza tym wprowadzono Dz. R. W. 11/1937 razem z rogatywką połową dla całej 
armii jako strój garnizonowy i paradny dla pułków podhalańskich piechoty kapelusz 
podhalański, ustalony ściśle przepisem Dz. R. W. 1/1937 i kapelusz huculski dla baonu 
huculskiego przy 11 Karpackiej dywizji piechoty, Dz. R. W. 4/1937.

Odrębny ubiór był przepisany Dz. R. W. 20/1922 dla weteranów powstania 
1963 roku. Nielicznym weteranom, którzy udowodnili swoje stanowiska oficerskie, 
nadano odpowiednie do stopnia odznaki, wszystkim zaś pozostałym stopień i odznaki 
podporucznika. Weterani mieli przepisaną rogatywkę wzoru oficerskiego, granatową, 
z czarnym okutym daszkiem i podpinką, z cyfrą 1863 na tarczy orła. Surdut dwu
rzędowy do kolan, granatowy, na kołnierzu stojąco-wykładanym oficerski wężyk, 
na granatowym naramienniku pod gwiazdkami, oznaczającymi stopień oficerski, 
cyfra 1863. Spodnie długie granatowe. Górne części zapięcia surduta były wywinięte 
na zewnątrz i podszyte amarantowym suknem. Płaszcz dwurzędowy granatowy, 
naramienniki jak na surducie.

Bronią przepisaną dla wszystkich oficerów była szabla, początkowo typu usta
lonego przepisem z kwietnia 1917 roku, ostatecznie przepisem w Dz. R. W. 14/1921 
ustalono typ jednolity szabli zarówno dla szeregowych broni jezdnych, jak i wszyst
kich oficerów, dla broni zmotoryzowanych i lotnictwa przepisem Dz. R. W. 18/1932 
wprowadzono kordzik, nazywany w niektórych rozkazach sztyletem.
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W ciągu okresu międzywojennego kilkakrotnie następowały zmiany nakazujące 
noszenie broni białej poza służbą i odwołujące je potem, wreszcie ostatecznie Dz. R. W. 
24/1928 zostało zniesione noszenie broni bocznej przez oficerów, podoficerów 
na ulicy, w teatrze, lokalach publicznych, w czasie podróży i w biurze.

Natomiast noszenie broni bocznej obowiązywało przy wystąpieniach w oddzia
łach zwartych, na paradach, uroczystościach wojskowych, pogrzebach, delegacjach 
oficjalnych, w służbie garnizonowej i przy raportach służbowych. Broń boczna 
obowiązywała również przy wizytach składanych przełożonym i równorzędnym, 
po przybyciu do garnizonu. Szeregowi orkiestr wojskowych nosili odznaki specjalne 
w postaci łupek pod naramiennikami i naszyć na rękawach, ustalonych Dz. R. W. 
14/1938. Do tego czasu orkiestry w pułkach nosiły odznaki ustalane zupełnie dowolnie 
w poszczególnych jednostkach.

Przepis dotyczący tych odznak brzmi, jak następuje:
„1. Naszycie na rękawach kurtek i łapek pod naramiennikami.
Naszycia na rękawach kurtek i łapek pod naramiennikami stanowią pasy wykonane:
a) dla orkiestranta - z taśmy jasnoszarostalowej z karmazynowym paskiem 

pośrodku; taśma o szerokości 20 mm, pasek 2 mm;
b) dla tambur - majora - z białego galonu metalowego, oksydowanego 

na stare srebro o szerokości 20 mm, z karmazynowym paskiem o szerokości 
2 mm pośrodku.

2. Naszycie na rękawie kurtki, wzdłuż długości dwa pasy, sięgające od szwu, 
łączącego rękaw z wycięciem pach do linii przeszycia imitującego mankiet. 
Jeden pas zakrywa szew od strony łokcia, drugi biegnie przy szwie od strony 
przegubu. Między tymi pasami jest naszyte 9 pasów, pod kątem około 130°, 
w ten sposób, że wierzchołki kątów, biegnące środkiem z rękawa, są 
zwrócone ku górze, a końce ich wpuszczone pod pionowe pasy. Dół rę
kawa jest obszyty wokoło pasem, którego końce są wpuszczone w szew 
od strony przegubu. Odległość górnej krawędzi wokoło naszytego pasa 
i odległość końców złożonego w kąt dolnego pasa wynosi około 10 cm, 
między pasami 2 cm. Naszycia są na obu rękawach.

3. Łapki pod naramiennikami kurtek. Łapki w kształcie wycinku koła z barw
nego sukna. Łapka obszyta wokoło pasem. W środku obszycia, pod kątem 
60° 5 pasów skośnie od góry ku przodowi. Odległość między pasami 1 cm. 
Łapki są wykonane parami, na lewe i prawe ramię”.
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W latach 1921-1939 wygląd żołnierza niezawodowego, szczególnie w koszarach 
bądź w czasie ćwiczeń w garnizonie, nie był jednolity. Tak zwane „sorty mundurowe” 
wykonywane według przepisów Ministerstwa Spraw Wojskowych przez intenden- 
turę były zgodnie z rozdzielnikami przydzielane do oddziałów (pułków i oddziałów 
równorzędnych) i kierowane do magazynów na uzupełnienie pełnego stanu mobi
lizacyjnego. Na użytek bieżący wydawano do pododdziałów (kompanie, szwadrony, 
baterie) w miarę potrzeby sorty mundurowe z magazynów, ale nie nowo otrzymane 
z intendentury, a najdawniejsze. Jednak mundurów nie wydawano na cały stan 
pododdziału, a jedynie dla zastąpienia zużytych i skreślonych z księgi mundurowej 
na mocy tzw. protokołów certyfikacyjnych. Każdy pododdział miał w zasadzie jeden 
komplet umundurowania i obuwia do codziennego użytku i pewien, mniejszy lub 
większy, zapas kompletów lepszych, wydawanych na niedzielę, przepustki, urlopy 
itp. w magazynie. Na takie uroczystości jak np. święta pułkowe wydawano nowe 
komplety z magazynów pułkowych, które potem trafiały do nich z powrotem.

Sorty przepisowe trafiały do użytku bieżącego dopiero po wyczerpaniu starych, 
co musiało powodować niejednolitość w wyglądzie żołnierza niezawodowego. 
Jedyni oficerowie i podoficerowie zawodowi, ubierający się na własny koszt, mieli 
pewien określony termin na donaszanie nieprzepisowych mundurów i zazwyczaj 
zaraz po wyjściu przepisu o nowym kroju munduru czy zmianie w oporządzeniu 
byli już przepisowo ubrani. Wygląd ich czy to w obrębie koszar, czy poza koszarami 
był zawsze jednolity.

KORPUSY KADETÓW W LATACH 1919-1939

W założonych w 1919 roku korpusach kadetów umundurowanie oparte zostało na tra
dycjach Królestwa Kongresowego, zarówno odnośnie barwy granatowej z żółtym, 
jak i podstawowej odznaki kadetów - blachy w formie półsłońca na czapce.

Przepisane w Dz. R. W. 94/1919 poz. 3672 umundurowanie składało się:
1) z czapki - rogatywki granatowej opatrzonej żółtą wypustką wzdłuż górnej 

krawędzi otoku z daszkiem i podpinką czarną. Z przodu tuż nad daszkiem, 
tak, że dolna część zachodzi pod podpinkę, blacha metalowa biała w kształcie 
półsłońca z promieniami, o wysokości 6,5 cm, szerokości 7,5 cm,
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2) kurtki granatowej, na podszewce z szarego płótna, zapinanej na 5 guzików 
z wytłoczoną literą „K” z kołnierzem stojącym, obszytym galonem metalicz
nym biały, o szerokości 1 cm o rękawach z okrągłymi wyłogami, obszytymi 
żółtą wypustką i kieszeniami skośnymi,

3) spodni szarostalowych z owijaczami tejże barwy,
4) pasa rzemiennego czarnego, o szerokości 5 cm, ze zwykłą sprzączką,
5) płaszcza szarostalowego na podszewce płóciennej i pasem sukiennym zapi

nanym na guzik,
6) obuwia czarnego.
Drobne zmiany zostały wprowadzone przepisem w Dz. R. W. 38/1922, a mia

nowicie:
1) Półsłońce na czapce z białej nieoksydowanej blachy (błyszczącej) otoczone 

promieniami; na półsłońcu orzeł państwowy bez tarczy u dołu. Daszek nie
obuty z czarnej skóry, wielkości i kształtu przyjętego w czapkach wojskowych.

2) Guziki z orłem, zamiast z literą „K”.
3) Wyłogi rękawów 10 cm z wyskokiem z przodu do 15 cm, obszyte żółtą wypustką.
4) Naramienniki z żółtą wypustką i liczbą metalową białą „1” lub „2” dla po

szczególnych korpusów.
5) Do zajęć szkolnych, gier itp. koszulka amerykańska wpuszczona w spodnie, 

opasana pasem rzemiennym czarnym, na zimę pod koszulką ciepły trykot. 
Na głowę furażerka kroju żołnierskiego. Do ćwiczeń w terenie drelichy typu 
wojskowego, do ubioru szkolnego, codziennego i ćwiczeń furażerka, poza 
obrębem Korpusu obowiązuje czapka.

Na mocy tegoż Dziennika Rozkazów dodano jako część ubioru wyjściowego 
długie spodnie granatowe z żółtą wypustką.

Dz. R. W. 15/1963 przepisano rogatywkę z wierzchem sztywnym, jak we wszystkich 
jednostkach wojskowych. Była to rogatywka granatowa z półsłońcem metalowym 
białym, dotykającym dolną krawędzią podpinki, z daszkiem fibrowym i podpinką 
czarną opatrzoną sprzączką oksydowaną na stare srebro z prawej strony, z dwoma 
przesuwkami. Na górnej krawędzi otoku czapki wypustka żółta.

Odznaki klas na wyłogach rękawów kurtek i płaszczy wprowadzał Dz. R. W. 
12/1937. Dla kompanii od 1. do 4. odpowiadających czterem klasom gimnazjalnym 
- naszywki z galonu srebrnego o szerokości 5 mm, długości 6 cm, odpowiednio od 
jednej do czterech w odstępach między galonami 5 mm. Kompanie 5. i 6. odpowiadały 
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dwom klasom licealnym i miały galony złote po 6 cm długości i szerokości 10 mm, 
odpowiednio jeden lub dwa w odstępach 10 mm.

Letnie umundurowanie wyjściowe dla wychowanków korpusów kadetów 
wprowadził Dz. R. W. 5/1938 i składały się na nie:

1. kurtka z lekkiej tkaniny wełnianej barwy zielonkawopopielatej, wzoru jak 
przepisane Dz. R. W. 8/1936 dla oficerów lotnictwa, jedynie ze zmianą kieszeni, 
które były bez kontrafałd i naramienników - z żółtą wypustką,

2. czapka z tejże tkaniny, według wzoru jak Dz. R. W. 15/1936,
3. koszula z kołnierzykiem wykładanym, barwy zielonopopielatej, takiej jak prze

pisana Dz. R. W. 8/1936 dla oficerów lotnictwa, krawat długi, wiązany, granatowy.
Na rękawach kurtki umieszczono odznaki szkolne na granatowej czworokąt

nej, z zaokrąglonymi rogami sukiennej podkładce, obramowanej żółtą wypustką 
o wysokości 49 mm, szerokości 74 mm. Odznaki te umieszczane były na wyłogach 
rękawów w ten sam sposób jak na kurtkach i płaszczach sukiennych.

SZKOŁY PODCHORĄŻYCH W LATACH 1917-1939

Po zakończeniu I wojny światowej, w trakcie pokojowego organizowania Wojska 
Polskiego, okazało się, że w jego szeregach występują dwie kategorie podchorążych: 
jedna - wychowankowie szkół podchorążych1, druga - podchorążowie w pułkach, 
zaszeregowani między sierżantów a starszych sierżantów bądź wachmistrzów oczeku
jących na awans oficerski2 z szeregowych z cenzusem, awansowanych podczas wojny.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, wskutek których m.in. w Dzienniku 
Rozkazów Wojskowych 6/1922 ogłoszono likwidację kategorii podchorążych posia
dających stopień przejściowy do stopnia oficerskiego, ostatecznie pozostali jedynie 
podchorążowie w szkołach zawodowych i szkołach rezerwy.

Przepis w Dz. R. W. 39/1922 jako odznaki szkół oficerskich ustalił:
„1) 5-ramienną gwiazdę w wieńcu naszywaną na kołnierze kurtek i płaszczów”oraz 
„2) monogram z niełączonych z sobą liter »S. O.«” naszywany na naramiennikach. 
Niejasna redakcja tego rozkazu - monogram oznacza bowiem połączone litery ini

cjałowe - umożliwiła utrzymanie w szkołach podchorążych ładnie skomponowanego 
graficznie monogramu, wprowadzonego przepisem Dz. R. W. 15/1920, figurującego 
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na chorągwi Szkoły Podchorążych Piechoty i ustalonego przepisem w Dz. R. W. 22/1921, 
który pozostał w tradycji wszystkich zawodowych szkół podchorążych do 1939 roku.

Początkowa data wprowadzenia w zawodowych szkołach podchorążych sznurka 
srebrnego na naramiennikach oraz odznak właściwych dla poszczególnych roczników 
szkolnych, noszonych na rękawach kurtek i płaszczów w Dziennikach Rozkazów 
Wojskowych nie występuje3.

Naramienniki wszystkich roczników szkół podchorążych były obszyte sznurkiem 
srebrnym oksydowanym średnicy 2 mm, na rękawach dokoła wyłogu obszycie taśmą 
srebrną, względnie z dodaniem sznurka srebrnego, jedno i drugie oksydowane. Taśma 
o szerokości 8 do 10 mm, sznurek o średnicy 2 mm w następującym porządku:

■ 1 rok - taśma pojedyncza,
■ 2 rok - taśma i poniżej, równolegle sznurek,
■ 3 rok - taśma i poniżej, równolegle 2 sznurki
■ 4 rok - taśma o szerokości 8-10 mm i poniżej taśma węższa,
■ 5 rok - taśma jak 4 rok u poniżej sznurek 2 mm,
■ 6 rok — dwie taśmy równoległe, każda o szerokości 8-10 mm.

Odznaki dla 4., 5. i 6. roku dotyczyły tylko Szkoły Podchorążych Sanitarnych, 
jako posiadającej dłuższy okres nauki.

Odznaki roczników szkół podchorążych zawodowych w pierwszej wersji4 obowią
zywały do 1935 roku, kiedy to w Dz. R. W. 6/1935, równocześnie z wprowadzeniem 
barwnych naramienników dla szkół podchorążych, zostały sprecyzowane dokładnie 
wszelkie odznaki w postaci galonów i sznurków srebrnych z podaniem ich wymiarów. 
Jako odznakę stopni ustalono galony na naramiennikach oraz na odznakę przyna
leżności do szkoły podchorążych sznurek srebrny dokoła naramienników grubości 
2 mm w następującym układzie: galony podoficerskie o szerokości 8 mm, wypustka 
dokoła naramienników grubości 2 mm, odstęp między wypustką i galonem sierżanta 
o szerokości 2 mm, odstęp między galonami kaprala i plutonowego szerokości 2 mm, 
odstęp między galonami kaprala i brzegiem dolnym naramiennika szerokości 5 mm.

Sposób umieszczenia galonów na rękawach kurtek i płaszczów analogiczny, 
z tym że górny brzeg galonów znajdował się o 10 cm od krawędzi rękawa. Galony 
dla pierwszych trzech roczników noszono odpowiednio po jednym, dwa lub trzy, 
każdy o szerokości 8 mm z odstępem 2 mm.

Dla roczników IV, V i VI, co odnosi się jedynie do Szkoły Podchorążych Sanitar
nych, układ był następujący: IV rocznik - galon o szerokości 20 mm, V rocznik takiż 
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galon z dodaniem uj odstępie 2 mm galonu o szerokości 8 mm, VI rocznik, jak V, 
lecz dwa galony o szerokości 8 mm.

Wszystkie galony oksydomane na stare srebro.
Poza specjalnymi odznakami, noszonymi przez uczniom szkół podchorążych 

na łapkach kołnierza bądź proporczykach kawaleryjskich na kołnierzach płaszczów, 
jak również monogram „S.P.” i obszycia naramienników w zakresie umundurowania, 
obowiązywały przepisy ogólne dla całego wojska.

Podchorążowie rezerwy oraz podoficerowie i szeregowi z cenzusem, w myśl 
Dz. R. W. 2/1936, mieli specjalne odznaki, a mianowicie:

1) podchorążowie rezerwy - myłóg rękawa kurtki i płaszcza obramowany 
galonem srebrnym, oksydowanym 20 mm, w środku pasek karmazynowy 
2 mm, oprócz tego naramiennik obszyty bawełnianym sznurkiem biało- 

-czerwonym grubości 3 mm,
2) podoficerowie i szeregowi z cenzusem jedynie pleciony sznurek biało-czerwony.
Poza tym podchorążowie rezerwy, podoficerowie i szeregowi z cenzusem nosili 

pas jak szeregowcy ze specjalnymi kółkami do noszenia szabli lub kordzika. Przy 
ubiorze pozasłużbowym (codziennym) buty czarne i bryczesy, przy wieczorowym 
- białe rękawiczki zamszowe i długie spodnie koloru ochronnego z trzewikami 
sznurowanymi.

Podchorążowie pełniący w czasie trwania nauki funkcje podoficerskie nosili 
odznaki stopni podoficerskich na zasadach przewidzianych dla całego wojska. 
Czapki w szkołach podchorążych zawodowych do 1930 roku miały wzór taki sam 
jak w piechocie i innych broniach - rogatywki koloru ochronnego, zaś w Szkole 
Kawalerii - rogatywki z otokiem amarantowym ustalonym Dz. R. W. 29/1922.

Dz. R. W. 11/1930 ustalił dla szkół podchorążych barwne otoki na czapkach 
i ciemne wieczorowe spodnie z lampasami według następujących wytycznych:

1) podchorążowie najstarszego rocznika, jako ubranie wyjściowe - kurtki oficer
skie z wężykami szeregowych, z dotychczasowymi odznakami; pas oficerski 
bez paska przez ramię,

2) wszystkie szkoły prócz lotnictwa, szkół dla podoficerów i Centrum Wyszko
lenia Sanitarnego - barwne otoki na rogatywkach, według barwy łapek, 
podchorążowie kawalerii - otoki amarantowe,

3) ubiór wyjściowy - spodnie ciemne, z pojedynczym bądź zależnie od rocznika 
podwójnymi lampasami:
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■ granatowe z pojedynczym lampasem - I rocznik piechoty i kawalerii;
■ granatowe z podwójnym lampasem i wypustkę - II rocznik piechoty i ka

walerii; ciemnozielone z pojedynczym lampasem - I rocznik artylerii i I i II 
inżynierii;

■ ciemnozielone z podwójnym lampasem i wypustką - II rocznik artylerii 
i III inżynierii.

Barwy lampasów wprowadzono następujące:
■ piechota - żółte słonecznikowe,
■ kawaleria - amarantowe,
■ artyleria - szkarłatne,
■ inżynieria i saperzy - malinowe,
■ łączność - chabrowe,
■ aeronautyka - żółte przy niebieskich spodniach.

Oficerowie znajdujący się w składzie szkół otrzymali również ciemne spodnie na tych 
samych zestawieniach barw oparte, a mianowicie:

■ piechota - granatowe, lampasy żółte słonecznikowe,
■ artyleria - ciemnozielone, lampasy szkarłatne,
■ inżynieria i saperzy - ciemnozielone, lampasy malinowe,
■ łączność - chabrowe.

Szkoły podchorążych otrzymały ciemne spodnie z lampasami i otoki na czapkach 
przed przyznaniem ich całej armii, co nastąpiło dopiero na mocy Dz. R. W. 32/1930 
w kilka miesięcy później.

W krótkim czasie po wprowadzeniu otoków i lampasów otrzymały szkoły pod
chorążych piechoty naramienniki barwy żółtosłonecznikowej, co ustalono w Dz. R. W. 
37/1930, z zastrzeżeniem, że nosi się je tylko przy mundurze wyjściowym.

Dz. R. W. 4/1935 ustalił dla szkół podchorążych, jak dla całej armii, rogatywki 
nowego wzoru, tj. z usztywnionym wierzchem.

Dz. R. W. 6/1935 ustalił ostatecznie dla podchorążych różnych broni barwy 
naramienników i wypustki na nich do ubioru codziennego i wieczorowego, a nie 
tylko do ubioru wyjściowego, jak poprzednio, jak następuje:

■ Szkoły Podchorążych Piechoty - ciemnożółte z wypustką granatową,
■ Szkoły Podchorążych Kawalerii - amarantowe z wypustką granatową,
■ Szkoły Podchorążych Artylerii - ciemnozielone z wypustką szkarłatną,
■ Szkoły Podchorążych Lotnictwa - całkowicie żółte,
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■ Szkoły Podchorążych Łączności - czarne z wypustką chabrową,
■ Szkoły Podchorążych Saperów - czarne z wypustką malinową,
■ Szkoły Podchorążych Sanitarnych - wiśniowe z wypustką granatową.

Uchylono także Prawo do przepisanego Dz. R. W. 11/1930 noszenia przez ostatnie 
roczniki szkół podchorążych pasa oficerskiego bez paska przez ramię, przepisany 
natomiast został pas wzoru jak dla szeregowych, ewentualnie ze strzemiączkami 
do szabli lub kordzika.

Zezwolono na noszenie poza służbą butów czarnych, ewentualnie z ostrogami, 
bryczesów do butów, spodni długich barwy ochronnej ustalonego wzoru i trzewików 
sznurowanych do nich.

Do ubioru wieczorowego dozwolono noszenie szaserów według ustalonego 
kroju, do nich - czarnych gładkich lakierowanych trzewików. Lampasy i wypustki 
utrzymano według barw broni i służb. Podchorążowie młodszych roczników mieli 
prawo nosić szasery z wypustką kolorową, jedynie III i IV roczniki szkół podcho
rążych, jak również V i VI roczniki Centrum Wyszkolenia Sanitarnego mieli prawo 
do podwójnych lampasów i wypustki.

Utworzonej w międzyczasie Szkole Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej przy
znano Dz. R. W. 14/1938 naramienniki barwy zielonej z żółtą wypustką, poza tym, 
jak przepisano dla artylerii. Również nowo otworzona Szkoła Podchorążych Broni 
Pancernej na mocy Dz. R. W. 5/1938 otrzymała naramienniki barwy pomarańczowej 
z czarną wypustką, szasery granatowe z lampasami według przynależności do kor
pusów osobowych, otoki u czapek aksamitne, jak przepisano w Dz. R. W. 32/1930. 
Przepisem w Dz. R. W. 12/1937 zezwolono na noszenie zarówno przez starsze, jak 
i młodsze roczniki szkół podchorążych wszystkich rodzajów broni, jako ubioru 
wyjściowego kurtek i spodni z wełny czesankowej i płaszczów typu oficerskiego.

Do ukazania się Dz. R. W. 8/1936, tj. do 30 maja tegoż roku podchorążowie 
Lotnictwa podlegali ogólnym przepisom mundurowym, zachowując barwę żółtą na 
otokach, naramiennikach i łapkach na kołnierzach kurtek.

Wyżej przytoczonym dziennikiem rozkazów zostało przepisane dla wszystkich 
żołnierzy lotnictwa zupełnie odrębne w typie umundurowanie, obowiązujące i Szkołę 
Podchorążych Wojsk Lotniczych.

Rozdział III przepisu omawiający odznaki i ich sposób noszenia, przewidywał 
dla uczniów szkół podchorążych zawodowych:

a) na naramiennikach kurtek i płaszczy inicjały „S.P.”, według dotychczasowego wzoru, 
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b) na kołnierzach kurtek i płaszczy „liście dębowe”, według dotychczasowego wzoru, 
przy czym uczniowie III rocznika szkół podchorążych noszą ten emblemat na pod
kładce z sukna czarnego. Natomiast dla podchorążych rezerwy - obszycie nara
mienników kurtki i płaszcza sznurem biało-czerwonym oraz obszycie mankietów 
rękawów kurtki i płaszcza galonem według postanowień Dz. R. W. 2/1936 (galon 
srebrno oksydowany 20 mm, w środku pasek karmazynowy 2 mm).

Poza tym uczniowie szkół podchorążych rezerwy nosili:
a) na kołnierzach kurtek i płaszczy odznakę, ustaloną Dz. R. W. 18/1927 (gwiazda

i litery „S.P.R.”),
b) obszycie naramienników kurtek i płaszczy sznurem biało-czerwonym, według 

postanowień Dz. R. W. 2/1936 (grubość 2 mm).
Szczegółowe przepisy dotyczące uczniów szkół podchorążych zawodowych, szkół 

podchorążych rezerwy (podoficerowie i szeregowi z cenzusem) oraz podchorążych re
zerwy umieszczone są w różnych działach przepisów mundurowych Dz. R. W. 8/1936.

Początek systematyzacji odznak i munduru marynarki wojennej znajduje się 
w Dz. R. W. 5/1920, w którym podano już pewne szczegóły dotyczące odznak dla 
szkoły podchorążych zawodowych i podchorążych rezerwy. Podchorążych (zarówno 
uczniów szkoły, jak i kandydatów na oficerów, podchorążych - podoficerów w linii) 
obowiązywały przepisy te same, co dla sierżantów.

Dla podchorążych (i sierżantów) przewidziane były czapka, kurtka, spodnie, 
płaszcz i kamizelka, jak dla oficerów, orzełek oficerski, jednak bez wieńca laurowego, 
daszek bez naszywek. Pas służbowy czarny lakierowany o 4 cm szerokości, z przodu 
czarna sprzączka o 2 kolcach, z lewej strony, na dolnej krawędzi pasa przymocowane 
są kółka do przypięcia bagnetu. Odznaki stopni i guziki złote.

Podchorążowie (i sierżanci) na czapce odznak nie nosili, występowały one na kurtce 
tylko na rękawach, na płaszczu i kurtce białej tylko na naramiennikach, w myśl 
zasad ogólnych dla całego wojska, przy czym odznaki te wykonane były w złocie.

Dz. R. W. 46/1922 w przepisach dla podchorążych - uczniów Oficerskiej Szko
ły Marynarki Wojennej (niebędących oficerami) przewidywał złote odznaki stopni 
na wzór oficerskich - na mankietach kurtki oraz na naramiennikach płaszcza i pół- 
płaszcza. W dziale dotyczącym uczniów Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej 
Dz. R. W. 12/1927 przewidywał: mundur kroju oficerskiego - do robót drelichy, 
czapkę jak dla bosmanów. Na klapie kurtki granatowej wzoru jak dla szeregowych, 
zależnie od posiadanego stopnia stosowano złotą odznakę Szkoły Oficerskiej.
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Na naramiennikach płaszcza i białej kurtki letniej szeregowi do bosmana włącznie 
nosili złotą odznakę Szkoły Oficerskiej - gwiazdę w wieńcu. Odznaki stopni noszono 
na lewym rękawie, jak szeregowi. Szeregowi od bosmana wzwyż nosili na nara
miennikach odznaki stopni jak szeregowi do bosmana włącznie, jednak z dodaniem 
poniżej złotego kąta. Na ubraniu roboczym odznak szkoły nie noszono.

Szeregowi Marynarki Wojennej z cenzusem mieli przepisane: mundur i czapkę 
stosownie do posiadanego stopnia, odznaki stopni jak dla szeregowych.

Podchorążowie rezerwy nosili pleciony z bawełny sznurek biało-czerwony o 3 mm 
grubości. Na lewym rękawie bluzy granatowej, białej i roboczej oraz na lewym ręka
wie kurtki odznakę w formie równoległoboku, obejmującego paski odznaki stopnia 
i obszytego sznurkiem z odstępem między paskami i sznurkiem 10 mm.

Pewne zmiany w poprzednio wydanych przepisach dotyczących odznak uczniów 
Szkół Podchorążych Marynarki Wojennej wprowadził Dz. R. W. 36/1930. Zamiast 
dotychczasowej odznaki szkolnej, gwiazdy w wieńcu, wprowadzonej Dz. R. W. 12/1927, 
uczniowie Szkół Podchorążych Marynarki Wojennej według nowego przepisu nosili 
na klapach kurtki granatowej oraz na naramiennikach z czarnego sukna do białej 
kurtki monogram „S.P.” koloru złota. Na rękawach kurtki granatowej przepisano dla 
uczniów Szkół Podchorążych Marynarki Wojennej złote galony o szerokości 4 mm, 
wzoru jak obszycie na daszku czapki oficerów młodszych oznaczające lata nauki: 
I rocznik - 1 galon, II rocznik - 2 galony, III rocznik - 3 galony. Galony takie naszyte 
były dokoła rękawa kurtki bądź płaszcza na wysokości 10 cm od dolnego brzegu 
rękawa w odstępach 4 mm. Do odznaki lat nauki mieli prawo uczniowie I rocznika 
z chwilą rozpoczęcia, II i II roczniki z chwilą pomyślnego ukończenia roku szkolne
go. Na białej kurtce uczniowie Szkół Podchorążych Marynarki Wojennej nie nosili 
odznak roczników, a tylko na naramiennikach z czarnego sukna monogram „S.P.”.

KAWALERIA

Niezwłocznie po rozbrojeniu Niemców w listopadzie 1918 roku wraz z organizacją 
innych formacji Wojska Polskiego przystąpiono do tworzenia kawalerii, której oddziały 
wyłaniały się z kilku grup kawalerzystów znajdujących się wówczas na ziemiach, 
które miały objąć przyszłe granice państwowe. Najliczniej na terenie byłego Królestwa
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Polskiego i Wielkopolski reprezentowani byli kawalerzyści z Korpusów Wschodnich, 
a na obszarze Małopolski - z dwóch pułków legionowych i pułków austriackich.

Mimo kilkuletniej okupacji, o konie nie było stosunkowo trudno, umundurowanie, 
uzbrojenie i oporządzenie czerpano z licznie rozsianych i nienaruszonych na ogół 
magazynów armii zaborczych.

Jako jedne z pierwszych wytworzyły się kadry pułków kawaleryjskich z człon
ków I Korpusu Wschodniego i one też otrzymały pierwsze kolejne numery pułkowe, 
a także przejęły z I Korpusu barwy, tradycyjnie nawiązujące do ostatniej regularnej 
kawalerii armii Królestwa Polskiego sprzed 1830 roku. W sposób samorzutny przy
jęły się powszechnie jako nakrycia głowy czapki z barwnymi otokami, wzorowane 
na noszonych w I Korpusie oraz odznaki barwne, noszone w formie proporczyków 
na kołnierzach kurtek mundurowych i płaszczów.

Już przepisy Dziennika Rozkazów Wojskowych 11/1918 zmierzające do ujedno
licenia tymczasowych mundurów Armii Polskiej zalecały „powodowanie się Prze
pisami umundurowania polowego W. P., opracowanymi w okresie okupacji przez 
b. Departament Wojskowy”.

Jako przepisowa, zasadnicza część munduru kawaleryjskiego weszła w użycie 
kurtka ułanka zgodna z przepisami z kwietnia 1917 roku bądź gotowa z zapasów 
magazynowych poniemieckich. Jako nakrycie głowy - maciejówka właściwa dla 
pułków legionowych, nieco zmodyfikowana przez opatrzenie jej większym, pokry
tym suknem i okutym daszkiem. W poszczególnych pułkach, w miarę możności 
zabiegano o ujednolicenie czapek, jednak w braku czapek szeregowi używali również 
furażerek. Pułki formowane w Wielkopolsce wyróżniały się rogatywkami o dość 
wysokim otoku i miękkim denku.

W tym czasie rozpoczęło się ustalanie barw w powstających pułkach, którego 
odbicie stanowią wzmianki w Dziennikach Rozkazów w formułkach zezwalających 
na donaszanie istniejącego munduru.

W przepisach ogłoszonych w Dz. R. W. 5/1919 ustalono barwy dla pierwszych 
pięciu pułków ułanów oraz oficerskiej szkoły jazdy, istniejącej przez krótki czas 
w Warszawie, jak następuje: 1. pułk ułanów - proporczyk amarantowo-biały, 
2. pułk - biało-granatowy, 3. pułk - żółto-biały, 4. pułk - niebiesko-biały, 5. pułk 
- karmazynowo-granatowy z białym trójkątem, Oficerska szkoła jazdy - biały z ama
rantowym paskiem przez środek. W następnych Dziennikach Rozkazów ustalone 
zostały barwy proporczyków w dalszych pułkach ułańskich, a mianowicie: według 
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Dz. R. W. 15/1919 dla 10. pułku - amarantowo-biały z biało-granatowym paskiem 
przez środek, według Dz. R. W. Dz. R. W. 28/1919 dla 8. pułku - ciemnożółty, według 
Dz. R. W. 71/1919 dla 9. pułku - z dwóch amarantowych i dwóch białych pasków 
równej szerokości, dla 6. pułku - niebieski z białym paskiem przez środek, według 
Dz. R. W. 91/2929 dla 14. pułku - jasnożółty z białym paskiem przez środek.

W przepisie z Dz. R. W. 83/1919 następuje już ustalenie barw dla 1. i 2. pułku 
szwoleżerów, 1-14 pułków ułanów, jazdy tatarskiej oraz artylerii konnej, przy czym 
zachodzi zmiana układu barw dla 9. i 11. pułku ułanów. W tymże dzienniku po raz 
pierwszy wzmiankowane są pułki nawiązujące tradycyjną łączność z 1. i 2. pułków 
Legionowych. Ażeby dać możność zachowania tej tradycji i w numeracji tej nie chciały 
ustąpić istniejące już pułki 1. i 2. ułanów, wywodzące się z I Korpusu Wschodniego.

Dla uniknięcia zadrażnień w kwestii zachowania początkowych numerów 
dla pułków pochodzących z różnych formacji ówczesne Naczelne dowództwo 
zmuszone było uwzględnić również aspiracje pułków ułanów wielkopolskich, 
które posiadały numerację 1-4 i oparły się na tradycyjnych barwach, zmieniając 
jedynie amarant na pąs. Dowództwo pułków Wielkopolskich ostatecznie przyjęło 
numerację 15-18, z dodaniem w nawiasie dawnej, tj. 1, 2, 3 dla pułków ułanów 
wielkopolskich i 4 dla ułanów pomorskich przy pełnej nazwie, a zbiegiem czasu 
ta podwójna numeracja została zarzucona1.

Ostateczny podział kawalerii na szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych ustalił 
się w Dz. R. W. 27-1920, kiedy zostały ogłoszone barwy poszczególnych pułków: 
dwóch szwoleżerów, osiemnastu ułanów i pięciu strzelców konnych. Jako ostatnie, 
utworzone w 1920 roku zostały ogłoszone barwy w Dz. R. W. 36/1920 i 7 pułku 
strzelców konnych w Dz. R. W. 39/1920; barwy 6. pułku strzelców konnych nie 
przeszły przez dzienniki rozkazów. Reszta istniejących pułków utworzona z ochot
niczych pułków kawalerii z numeracją 20-27 ułanów została uprawniona do no
szenia projektowanych barw w Dz. R. W. 17/1921, zaś pułki strzelców konnych 8, 9 
i 10 w Dz. R. W. 3/1922.

Sprawa koloru zielonego w pułkach strzelców konnych, tradycyjnej barwy mundu
rowej identycznych pułków sprzed 1830 roku, który - jak to było ustalone w Dz. R. W. 
27/1920 - miał być zachowany w odcieniu ciemnozielonym, względnie oliwkowym, 
uległa kilkakrotnym zmianom. W Dz. R. W. 9/1922 przy ustalaniu barwy otoków 
czapek kawalerii określono ją jako „oliwkową”, przy ustalaniu proporczyków nowo 
utworzonych pułków 8-10 strzelców konnych jako „zieloną”, co było prawidłowe. 
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Ostatecznie przy normowaniu odznak barwnych w Dz. R. W. 17/1927 ustalono dla 
pułków strzelców konnych kolor jako „szmaragdowy”, co sprzeciwiało się ogólnie 
przestrzeganym zasadom tradycji barw w rodzajach kawalerii. Na otokach czapek 
utrzymano w Dz. R. W. 10/1927 barwy tradycyjne pułków, gdzie grupy po 4 pułki 
otrzymały kolejne barwy otoków amarant, biały, żółty i niebieski. Pomyłkowo też 
zostały przestawione barwy pułków 2 i 4 strzelców konnych, które zamiast białej 
i niebieskiej, otrzymały te barwy odwrotnie.

Okrągłe czapki z barwnymi otokami, gwiazdką oficerską i srebrnym paskiem 
oficerskim były powszechnie noszone przez kawalerię, prócz czterech pułków 
ułanów Wielkopolskich, do 1922 roku, kiedy to Dz. R. W. 9 ustalono ostatecznie 
barwne otoki na okrągłych czapkach dla 3 pułków szwoleżerów. 27. pułków ułanów 
i 10. pułków strzelców konnych otrzymały rogatywki z daszkiem i paskami czarny
mi, odznaki oficerskie w postaci srebrnych sznurków i gwiazdek utrzymane były 
na podstawie Dz. R. W. 97/1919. W roku 1935, na mocy rozkazu obowiązującego 
całą armię, ogłoszonego w Dz. R. W.4, kawaleria nałożyła rogatywki z usztywnionym 
denkiem, zamiast dotychczasowego miękkiego.

Pułki 1-5 strzelców konnych utworzone jako jazda dywizyjna w ciągu 1919 
i 1920 roku były poszczególnymi szwadronami rozdzielone po dywizjach piechoty, 
lecz ten system organizacyjny nie zdał egzaminu, gdy dowództwa piechoty nie 
umiały wykorzystać przydzielonych szwadronów we właściwy sposób, używając 
ich do zadań czysto kawaleryjskich i w sztabach. W roku 1921 nastąpiła reorga
nizacja i zredukowane ilościowo pułki strzelców konnych zostały zorganizowane 
-jak cała kawaleria, przeznaczona do działań w polu - na właściwych (jednolitych) 
podstawach taktycznych.

W 1919 roku, kiedy jazda dywizyjna była traktowana raczej doświadczalnie, 
projektowano dla niej nazwę dragonów ze specjalnymi dystynkcjami, które mimo 
ogłoszenia w Dz. R. W. 71/1919 nie weszły w życie.

Nie weszły również w życie łapki amarantowe dla całej kawalerii, z wypust
kami białymi dla szwoleżerów i ciemnozielonymi dla jazdy dywizyjnej (Dz. R. W. 
97/1919). Cała kawaleria używała jako odznaki pułków wyłącznie proporczyków 
na kołnierzach, które ostatecznie uzyskały prawo obywatelstwa dzięki przepisowi 
w Dz. R. W. 27/1920.

Mimo że ani przepis z kwietnia 1917 roku, ani Dz. R. W. 97/1919 nie przewidywał 
dla kawalerii spodni granatowych z lampasami, noszono je od początku istnienia 
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pułków dzięki akceptacji w Dz. R. W. 83/1919, jedynie z zastrzeżeniem, że do butów 
można ich używać poza frontem, zaś spodni długich poza służbą. Donaszanie tego 
rodzaju spodni było kilkakrotnie prolongowane w 1923 i 1924 roku, aż do uzyska 
nia ich zatwierdzenia na stałe Dz. R. W. 32/1930 roku. W 1919 roku barwy lam
pasów zostały ustalone zasadniczo te same co otoku czapki, jedynie pułk jazdy 
tatarskiej otrzymał prawo noszenia turkusowej wypustki i dwóch białych, względ
nie srebrnych tasiemek u oficerów po bokach wypustki. Artyleria konna miała 
na spodniach lampasy amarantowe.

Pułki kawalerii otrzymały w 1921 roku dla szeregowych duże transporty jasnych, 
szytych z bawełnianego sztruksu spodni do butów, pochodzenia amerykańskiego, 
praktycznych i dobrze wykonanych, zaś przemysł krajowy wkrótce zaopatrzył rynek 
w sztruks wełniany koloru piaskowego, gruby i w dobrym gatunku dla oficerów. 
Spodnie te przyjęły się powszechnie w całej kawalerii, ponieważ jednak odbiegały 
kolorem od przepisowego, ich noszenie przez oficerów przy ubiorze polowym, gar
nizonowym i służbowym zostało zabronione w Dz. R. W. 49/1923.

W roku 1919 pułki kawaleryjskie otrzymały dość znaczną ilość austriackich ko
żuszków kawaleryjskich, przeważnie huzarskich w kolorze jasno i ciemnoniebieskim, 
które noszono bez żadnych przeróbek, włącznie ze sznurami żółto-czarnymi, prze
pisanymi dla huzarów austriacko-węgierskich. W 1922 roku cała kawaleria została 
wyposażona w krótkie, niekryte, białe kożuszki, noszone w obrębie koszar w czasie 
ćwiczeń i pod płaszczem w okresie zimowym, aż do 1939 roku. Kurtki i płaszcze 
były w użyciu na ogólnych zasadach, dotyczących całej armii.

Stanowiące podstawową broń we wszystkich pułkach kawalerii szable zostały 
ujednolicone przepisem w Dz. R. W. 14/1921. Do tego czasu używano szabel fran
cuskich, jak również niemieckich wszelkich typów.

W szablach francuskich obcinano zewnętrzny kabłąk u jelca, pozostawiając jelec 
jako jednokabłąkowy, zamknięty. Nowe szable wyrobu firmy „Borowski” w War
szawie wprowadzone w 1921 roku, posiadały głownie długości 80 cm., szerokości 
u nasady 3,4 cm, lekko krzywe, o jednej bruździe, rękojeść krzyżowo-kabłąkową 
z kapturkiem, oprawą rękojeści drewnianą.

Jelec, kabłąk i kapturek w szablach oficerskich były mosiężne, w szablach 
szeregowych - stalowe, oksydowane. Pochwa szabel żołnierskich blaszana polero
wana, dla oficerów niklowana o jednym pierścieniu z ogniwkiem z solnym końcem 
opatrzonym wystającą piętką.
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Lance kawaleryjskie, używane w ciągu 1919 i 1920 roku były pochodzenia 
niemieckiego i rosyjskiego, ciężkie i niewygodne w użyciu, w 1921 roku zostały 
w całej kawalerii ujednostajnione. Wprowadzono typ lancy francuskiej ze stalowej 
rurki, lekki i dobrze wyważony ogólnej długości 294 cm z grotem trójkątnym dłu
gości 13 cm. Średnica lancy u grotu 20 mm w punkcie ciężkości na tzw. plecionce, 

czyli obszytym skórą uchwycie przy kółku do temblaka 31 mm, w części rylcowej 
w najgrubszym miejscu zwężającego się tylca 26 mm2.

W roku 1936 przepisem w Dz. R. W. 15 wprowadzono dla oficerów kawalerii 
przy wystąpieniach uroczystych i reprezentacyjnych w szyku konnym rękawice 
skórzane z mankietem. Zgodnie z tym rozkazem rękawice były wykonane z miękkiej 
baraniej, brązowej skóry, z górną krawędzią zakończoną mankietem z brązowej skóry 
flankowanej, 2-3 mm grubości.

Dz. R. W. 8/1927 ustanowił proporczyki dowództw oddziałów formacji kawalerii 
i artylerii w celu oznaczenia tych oddziałów podczas pochodów i postojów. Pła
chetka proporca stanowiła kwadrat 25x25 cm w tradycyjnych kolorach: amarant, 
biały, żółty i chabrowy dla czterech kolejnych szwadronów i kwadrat 35x35 cm 
dla dowództw pułków, złożony z poszczególnych 4 kwadratów o barwach szwadro
nów. Oba kwadraty zakończone były proporcami o barwie pułku, 55 cm długości 
dla szwadronów, 85 cm dla pułku. Szwadrony karabinów maszynowych miały 
kwadrat czarny z pionową białą wypustką po środku, pluton łączności na czarnym 
kwadracie pośrodku na krzyż i przez przekątne białe wypustki, tworzące rodzaj 
gwiazdy. Szwadrony pionierów cechował kwadrat czarny z obwódką szkarłatną, 
proporzec szkarłatno-czarny o wymiarach jak dla szwadronów liniowych.

Proporce pułkowy i szwadronowy tego układu zostały po raz pierwszy samorzutnie 
wprowadzone na manewrach kawaleryjskich w 1925 roku w 10. brygadzie kawalerii 
obejmującej 20 pułk ułanów i 10 strzelców konnych, po ich zatwierdzeniu do użytku 
przez dowództwo 4. dywizji kawalerii zostały wprowadzone na tychże manewrach 
w pozostałych pułkach dywizji, tj. 14. pułku ułanów i 6. pułku strzelców konnych.

Do powszechnego użytku proporce te zatwierdziło Ministerstwo Spraw Woj
skowych dopiero w 1927 roku3.

Jedynie 5. pułk strzelców konnych uzyskał zezwolenie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych ogłoszone w Dz. R. W. 21/1929 na używanie proporców szwadrono
wych odmiennego wzoru z dodatkowymi elementami na kwadratach, a mianowicie: 
dla 1. szwadronu - głowa wilka, ponieważ szwadron ten został przemianowany 
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w 1919 roku ze szwadronu „Wilków Lwowskich”4, dla 2 szwadronu - herb ziemi 
kujawskiej, dla 3. szwadronu - 2 równoległe paski chabrowe (na skos), dla 4. szwadronu 
- 2 równoległe paski żółte (na skos).

Ważny na równi z umundurowaniem i wyposażeniem przyczynek do zewnętrz
nego wyglądu kawalerii stanowiła maść koni5.

Odnośnie maści koni ogłoszono w Dz. R. W. 17/1922 zarządzenie zakazujące 
dobierania koni w oddziałach, zostało ono jednak odwołane w Dz. R. W. 34/1927, 
dzięki czemu dowódcy pułków i brygad kawalerii mogli korzystać zupełnej swo
body w tym względzie.

Prawie powszechną zasadą doboru maści były konie siwe dla plutonów trębaczy, 
z wyjątkiem 12. pułku ułanów i 9. pułku strzelców konnych, w których trębacze 
dosiadali koni bułanych. W 1. pułku szwoleżerów stopniowo kompletowano dla 
trębaczy konie srokate, których pułk posiadał w 1939 roku trzy. Na uroczystych wystą
pieniach pułku służyły one dla szwoleżerów z proporcem dowódcy pułku, buńczuka, 
jako nagrody za wyszkolenie pułku i trębacza pułku.

W poszczególnych pułkach kawalerii w okresie 1927-1939 maści koni następujące:
1. pułk szwoleżerów: gniade,
2. pułk szwoleżerów: ciemnogniade i skarogniade,
3. pułk szwoleżerów: do 1931 roku karę,

potem pułk przeszedł na maści szwadronowe:
1 szw. - kasztany,
2 szw. - gniade,
3 szw. - skarogniade,
4 sz. skarogniade i karę;
karabiny maszynowe - karę;

1. pułk ułanów: 1 szw. - gniade bez odmian,
reszta szwadronów - gniade z ew. białymi odmianami, 
najciemniejsze gniade w 4. szwadronie;

2. pułk ułanów: kasztany;
3. pułk ułanów: 1 szw. - jasne kasztany,

2 szw. - ciemne kasztany,
3 szw. - gniade,
4 szw. — skarogniade, 
k.m. - gniade;
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4. pułk ułanów: maści szwadronowe około 1937 roku jednolicie karę;

5. pułk ułanów: gniade;
6. pułk ułanów: gniade;
7. pułk ułanów: 1 szw. - gniade,

2 szw. - kasztany,
3 szw. - gniade,
4 szw. - karę, 
k. m. - różne;

8. pułk ułanów: kasztany;
9. pułk ułanów: gniade, trochę skarogniadych i karych;

10. pułk ułanów: gniade i skarogniade;

11. pułk ułanów: 1 i 2 szw. - skarogniade,
3 szw. - kasztany,
4 szw. - karę,
k. m. - kasztany;

12. pułk ułanów: kasztany;

13. pułk ułanów: 1 szw. - kasztany,
2 szw. - gniade,
3 szw. - skarogniade,
4 szw. - karę;

14. pułk ułanów: kasztany;

15. pułk ułanów: kasztany;

16. pułk ułanów: kasztany, najjaśniejsze w 1 szw.,
stopniowo coraz ciemniejsze w 2, 3 i 4 szw.;

17. pułk ułanów: w roku 1939 gniade, przedtem różnej maści;

18. pułk ułanów: gniade;
19. pułk ułanów: gniade;
20. pułk ułanów: gniade;
21. pułk ułanów: karę i skarogniade;
22. pułk ułanów: gniade;
23. pułk ułanów: gniade w większości przeważającej;

24. pułk ułanów: 1 szw. - jasne kasztany,
2, 3 i 4 - stopniowo coraz ciemniejsze,
k. m. - gniade i karę;
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25. pułk ułanów:
26. pułk ułanów:
27. pułk ułanów:

1. pułk strzelców konnych:

2. pułk strzelców konnych:
3. pułk strzelców konnych:
4. pułk strzelców konnych:

5. pułk strzelców konnych:

6. pułk strzelców konnych:
7. pułk strzelców konnych:
8. pułk strzelców konnych:
9. pułk strzelców konnych:

10. pułk strzelców konnych:

kasztany;
gniade;
skarogniade i karę;
1 szw. - kasztany,
2 szw. - gniade,
3 szw. - gniade i skarogniade,
4 szw. - karę;
gniade;
gniade;
1 szw. - gniade,
2 szw. - kasztany,
3 szw. - gniade,
4 szw. - skarogniade, 
k. m. - gniade i siwe;
1 szw. - kasztany,
2 i 3 szw. - gniade,
4 szw. - skarogniade, 
k. m. - gniade i karę; 
gniade;
karę, skarogniade i gniade; 
gniade;
kasztany;
kasztany.

BROŃ I OPORZĄDZENIE KAWALERYJSKIE

W początkach powstawania jednostek kawaleryjskich Wojska Polskiego, tj. w końcu 
1918 roku, zostały zakupione duże transporty oporządzenia końskiego z demobilu 
amerykańskiego we Francji, a także przejęte znaczne ilości siodeł i rzędów z dawnych 
austriackich i niemieckich magazynów.

Otrzymane w ramach dostaw demobilowych siodła kanadyjskie typu kow
bojskiego, które ze względu na to, że tybinki ich były luzem, przypisane do puślisk, 

360



a strzemiona pokrywane dużymi kapturami (jedne i drugie wykonane z grubej, 
dobrej skóry, doskonale nadającej się na podeszwy do obuwia) zostały w dość krótkim 
czasie pozbawione swej nieodzownej części, tj. tybinek, i stawszy się bezużytecznymi, 
zostały wycofane z wojska.

Powszechnie do użytku kawalerii weszły austriackie osiodłania kawaleryjskie 
i artyleryjskie, tzw. „fahrsatle”, ciężkie, jednak solidnie wykonane, zarówno jak na
leżące do nich ogłowia. Siodła te odznaczały się bardzo dużymi tybinkami, wykro
jonymi i wytłoczonymi z jednego kawałka skóry wraz z pokryciem, opatrzone one 
były w popręgi rzemienne na powierzchni siodła w powęz z szerokiego rzemienia. 
Na przodzie posiadały duże juki (sakwy), z tyłu worek z owsem, troczony płaszcz 
i manierkę. Osiodłanie to wymagało podłożenia w kilkoro złożonego koca. Samo 
siodło wykonane było w naturalnym, brązowym kolorze skóry, ogłowie i napiersień 
ze skóry czernionej. W dużej ilości, przede wszystkim w jednostkach konnych Wojsk 
Wielkopolskich, były w użyciu siodła niemieckie, w ogólnej konstrukcji zbliżone 
do siodeł austriackich, tj. kładzione na kocu z jukami i pakunkiem na tych samych 
zasadach, lecz popręgami z mocnych taśm plecionych. Siodła te jednak były prawi- 
dłowiej zbudowane i praktyczniejsze w użyciu. Zarówno same siodła, jak i ogłowia 
wykonane były z naturalnej, brązowej skóry'.

W roku 1925 zostały wprowadzone w całej kawalerii polskiej jednolite, typowe 
siodła oficerskie i ułańskie, wzorowane w znacznej części na najlepszych siodłach 
sprzed wojny, mianowicie rosyjskich siodłach kawaleryjskich, zaledwie tylko 
lekko zmodyfikowanych. Zasady konstrukcji zostały zupełnie bez zmian, wszystkie 
części metalowe białe2.

Zasadą obu typów była para dużych juków w tyle siodła, para małych juków 
z przodu siodła oficerskiego, płaszcz i owsiak troczony w przodu, koc z tyłu. Pod 
siodłem stosowano duży czaprak skórzany, podszyty filcem, który sprawiał, że kła
dzenie koca pod siodło było zbędne.

Do jeździeckiego wyposażenia kawalerzysty należały lanca, szabla i łopatka 
saperska. Szable przy siodłach austriackich i niemieckich przypinane były w tyle 
lewej tybinki. Aż do wprowadzenia przepisem w Dz. R. W. 14/1921 szabli polskiej3 
jednolitego typu z 1921 roku w użyciu były różne modele szabel obcych. Po wpro
wadzeniu w 1925 roku siodeł typowych polskich, szable troczono pod lewą tybinką. 
Szable wyrobu firmy „Borowski” w Warszawie w modelu oficerskim miały jelec 
mosiężny, jelec w ułańskim żelazny.
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W roku 1934 wprowadzono tytułem próby notuy typ szabel ułańskich, z mosięż
nym jelcem, produkowany przez państwową Wytwórnię w Kielcach, nie weszły 
one jednak w powszechne użycie4.

Do 1921 roku w pułkach kawalerii używano szabel francuskich, niemieckich, 
najmniej najlepszych „szaszek” rosyjskich i najgorszych w użyciu i konstrukcji szabel 
austriackich. Do kompletnego wyposażenia jeździeckiego należała wreszcie łopatka 

„saperka”, przytraczana bądź na przodzie z lewej strony siodła na juki lub płaszcz, 
bądź noszona na pasie jeźdźca z lewej strony.

WOJSKA LOTNICZE 
W LATACH 1918-1939

Podczas organizacji wojska po rozbrojeniu Niemców w 1918 roku tworzące się 
wówczas lotnictwo stanęło wobec problemu umundurowania swych jednostek, które 
oparto częściowo na wzorach mundurów I Korpusu Wschodniego, wprowadzając 
mundury granatowe, a jako barwę formacji ciemnożółtą.

Zasady umundurowania pod nazwą przepisów mundurowych dla oddziałów 
lotniczych podał już Dz. R. W. 5/1919, określając ubiór lotniczy jako składający się z: 
bluzy kroju jak dla piechoty według przepisu z kwietnia 1917 roku granatowej, 
z granatowym aksamitnym kołnierzem z ciemnożółtymi wypustkami i naramien
nikami na podkładzie ciemnożółtym oraz odznaką lotniczą na żółtym tle, wyszytą 
srebrnymi nićmi na lewym rękawie; spodni krótkich do owijaczy, granatowych 
z żółtą wypustką (poza służbą długich czarnych przepisowych); płaszcza - jak dla 
wszystkich oficerów - z wypustkami ciemnożółtymi, na kołnierzu z granatową 
aksamitną patką z guzikiem i ciemnożółtą wypustką oraz na lewym rękawie odznaką 
lotniczą na żółtym tle; czapki - granatowej maciejówki z ciemnożółtą wypustką, pod 
orzełkiem gwiazdką oficerską i podpinką ze srebrnego galonu.

Szeregowi otrzymali bluzę przepisowego kroju, granatową z naramiennikami 
z takiegoż sukna i wypustkami ciemnożółtymi. Na lewym rękawie umieszczona była 
odznaka lotnicza na żółtym tle, wyszyta białymi nićmi lub malowana olejno. Spodnie 
krótkie do owijaczy. Płaszcz - jak dla wszystkich z naramiennikami i odznaką jak 
na bluzie. Czapka granatowa z żółtą wypustką i podpinką rzemienną.
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Następny etap zmian uj umunduromaniu otwierały przepisy w Dz. R. W. 97/1919, 
w myśl których rnojska lotnicze zostały umundurowane w ubiory koloru ochronnego 
na ogólnych zasadach, obowiązujących całą armię z pozostawieniem jednak jako 
barwy broni ciemnożółtej.

Zostały też zatwierdzone odznaki pilota (Dz. R. W. 24/1919) i obserwatora lotni
czego (40/1919). Początkowo, aż do 1924 roku, jako broń boczna oficerska obowią
zywała -jak w całej Armii - szabla. Przepisem w Dz. R. W. 40/1924 zatwierdzone 
zostało prawo używania przez oficerów lotnictwa i czołgów kordzika, nazywanego 
wówczas sztyletem, które Dz. R. W. 3/1927 rozciągnięto także na podoficerów 
od sierżanta wzwyż.

Dz. R. W. 16/1927 zezwolił na noszenie kordzika oficerskiego uczniom Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej i szeregowym niezawodowym lotnictwa z tytułem podchorążego. 
Przepis w Dz. R. W 31/1927 akceptował formalnie noszenie przez oficerów lotnictwa 
płaszczy skórzanych, krojem zbliżonych do płaszczy gumowych, które wykonane 
z brązowej skóry poza służbą rozpowszechniły się wcześniej.

Jedyne istotne wyróżnienie ubioru wojsk lotniczych w stosunku do całej armii 
stanowiły ciemne spodnie wieczorowe dla oficerów i szeregowych zawodowych, które 
dla Wojsk Aeronautycznych - jak brzmiała nazwa w Dz. R. W. 32/1930 - przepisano 
niebieskie z lampasami ciemnożółtymi, podwójnymi dla oficerów, pojedynczymi 
dla podoficerów zawodowych.

Zasadnicza zmiana umundurowania nastąpiła w 1936 roku, kiedy na mocy 
Dz. R. W. 8 z 30 maja tegoż roku wprowadzono „Nowe przepisy ubiorcze dla żołnierzy 
lotnictwa”. Jako barwę munduru przyjęto stalowoniebieską, a także wprowadzono 
nowe typy niektórych przedmiotów uzbrojenia i oporządzenia, dzięki czemu sylwety 
żołnierzy i oficerów wojsk lotniczych zbliżyły się w charakterze do wzorów ówcze
snych formacji tego typu w krajach zachodnioeuropejskich.

Umundurowanie służbowe szeregowych i oficerów lotnictwa składało się z: 
czapki kroju angielskiego, okrągłej z czarną skórzaną podpinką i takimż daszkiem, 
z otokiem osłoniętym w całej wysokości czarną wełnianą dzianą taśmą, z orzeł
kiem dotychczasowego wzoru w obramowaniu stylizowanych skrzydeł husarskich, 
wspartym na otoku, mocowanym z przodu do miękkiego wierzchu czapki; kurtki 
- dla oficerów jednorzędowej z wykładanym otwartym kołnierzem z 4 kieszeniami 
i naramiennikami, dla szeregowych - jednorzędowej, lecz z kołnierzem płasko 
leżącym; spodni długich typu oficerskiego i szeregowych; płaszcza - dla oficerów 
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dwurzędowego z kołnierzem wykładanym, otwartym, dla szeregowych - jednorzę
dowego z kołnierzem wykładanym; obuwia czarnego (trzewiki sznurowane oficer
skie ze skóry chromowej lub półbuciki typu „lotniczego” z czworokątnymi noskami; 
trzewiki szeregowych ze skóry czernionej); owijek do spodni z sukna mundurowego 
rękawiczek - oficerskich, skórkowych szaropopielatych i białych, dla szeregowych 
dzianych, stalowoniebieskich.

Poza tym w skład umundurowania wojsk lotniczych na mocy nowych przepisów 
ubiorczych wchodziły: beret filcowy, czarny, okrągły, ściśle przylegający do głowy; 
wiatrówka oficerska z wykładanym kołnierzem oraz wiatrówka oficerska robocza; 
spodnie do wiatrówki typu oficerskiego, spodnie do długich butów (bryczesy) 
typu oficerskiego, spodnie robocze; peleryna sukienna przeciwdeszczowa barwy 
stalowoszarej i kurtka skórzana czarna; buty długie oficerskie, kroju angielskiego. 
Bielizna do mundurów: koszula, szalik, krawat barwy stalowoszarej. Oporządzenie 
oficerów składało się z: pasa głównego typu oficerskiego z czarnej skóry, z paskiem 
poprzecznym przez ramię, pasa salonowego z czarnej jedwabnej taśmy z ozdobną 
klamrą z białego, oksydowanego na stare srebro, metalu z rapciami.

Oporządzenie szeregowych - pas główny ze skóry czarnej oraz takiż pas ze 
strzemiączkami. Uzbrojenie oficerskie stanowił kordzik z rękojeścią kościana w opra
wie metalu białego w pochwie skórzanej czarnej z takimi okuciami oraz pistolet 
w pochwie z czarnej skóry.

Odznaki stopni na czapkach: generałowie - na daszku wzdłuż łuku krawędzi 
wężyk generalski o wysokości 1,5 mm, na otoku gwiazdki oznaczające stopień; ofice
rowie - sztabowi - na daszku dwa galony oficerskie o szerokości 5 mm w odstępie 
2 mm, naszyte na czarnej sukiennej podkładce; oficerowie młodsi - taki sam galon 
pojedynczy; poza tym na otoku gwiazdki oznaczające stopień. Lekarze przydzieleni 
do lotnictwa (umundurowani jak oficerowie lotnicy) posiadali odznaki identyczne, 
lecz galony na daszkach naszywane na podkładce koloru wiśniowego, prócz tego 
wypustki tego samego koloru na górnych krawędziach mankietów kurtek oraz 
wzdłuż bocznych szwów spodni. Intendenci w służbie lotnictwa jak lekarze, lecz 
kolor podkładek i wypustek niebieski. Podoficerowie - odznaki identyczne z innymi 
rodzajami wojska.

Odznaki stopni na mundurach: generałowie - na naramiennikach kurtek i płasz
czów gwiazdki oznaczające stopień i wężyki o szerokości 1,5 mm o załamach wy
sokości 2,5 mm, na rękawach kurtek wzdłuż górnej krawędzi mankietu wężyk taki 
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sam jak na naramiennikach naszyty na podkładzie z czarnej taśmy jedwabnej (tylko 
przy ubiorze zwykłym, uroczystym, pozasłużbowym i wieczorowym), na długich 
spodniach podwójny lampas z czarnej tasiemki jedwabnej o szerokości 1.5 mm oraz 
wypustka z wyłomowego sukna o szerokości 2 mm.

Oficerowie sztabowi - na naramiennikach kurtek i płaszczów podwójny galon 
oficerski o szerokości 5 mm w odstępie 5 mm, naszyty o 1 cm od wszycia nara
miennika oraz gwiazdki oznaczające stopień, na rękawach kurtki wzdłuż górnej 
krawędzi mankietu taśma jedwabna czarna szerokości 1,5 mm, na długich spodniach 
pojedynczy lampas z tejże taśmy. Oficerowie młodsi - na naramiennikach gwiazdki 
oznaczające stopień, obszycie mankietów kurtek i spodni jak oficerowie sztabowi. 
Podoficerowie zawodowi od sierżanta wzwyż - na spodniach wypustka z czarnego 
wyłomowego sukna grubości 2 mm.

Noszenie umundurowania nowego typu przez oficerów i podoficerów zawo
dowych zostało zezwolone przy wystąpieniach indywidualnych poza szeregami 
i w biurach od dnia ogłoszenia rozkazu zawierającego przepis ubioru, obowiązek 
noszenia oznaczono od 1 kwietnia 1938 roku.

MARYNARKA WOJENNA 
W LATACH 1918-1939

Organizacją marynarki wojennej w najwcześniejszym okresie zajęła się powołana 
dekretem z 28 listopada 1918 roku Sekcja Marynarki Ministerstwa Spraw Woj
skowych, rozwinięta wkrótce w Departament dla Spraw Morskich, ustanowiony 
14 maja 1919 roku, który następnie uległ ostatecznie przetworzeniu w Kierownictwo 
Marynarki Wojennej.

Pierwszy przepis ubioru marynarki wojennej ogłoszony został w Dzienniku 
Rozkazów Wojskowych 5/1919, lecz ze względu na istniejące w tym czasie bardzo 
znaczne, spowodowane niedostatkiem zaopatrzenia trudności dostosowania jej 
umundurowania do wzorów przyjętych ogólnie w marynarkach wojennych świa
ta - z charakterystycznym jego krojem, barwą granatową i złotem w dystynk
cjach, występującymi powszechnie od 3. ćwierci XIX wieku - zasady pierwszego 
umundurowania oparto na przepisach zastosowanych w całej ówczesnej armii. 
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Przy ochronnym kolorze mundurom i srebrnych dystynkcjach jedynie niektóre, 
drobne szczegóły różniły żołnierzy marynarki od mojsk lądowych.

Mimo że rozkazem, który wszedł w życie 11 stycznia 1919 roku zezwolono na do
naszanie czasowo wszystkich rodzajów mundurów marynarskich z flot rosyjskiej, 
niemieckiej i austriackiej - pod warunkiem zastąpienia na nich odznak obcych 
przepisowymi polskimi - to jednak we wczesnym okresie organizacyjnym przepi
sowy ubiór marynarki stanowiły: czapka (oficerska) szara maciejówka z jasnonie
bieską wypustką u góry i białą u dołu otoku, z orzełkiem o ryngrafie oficerskim, 
na którym kotwica żółta, poniżej odznaka stopnia i podpinka ze srebrnego galonu, 
czapka (szeregowych) granatowa, kroju marynarskiego, bez daszka, z czarną wstążką 
wokół otoku i orzełkiem jak u oficerów; kurtka (oficerska) kroju jak w armii lądowej 
(według przepisów z 1917 roku) z jasnoniebieskimi wypustkami, naramiennikami 
na jasnoniebieskim podkładzie, obramowanymi białą wypustką, z żółtą metalową 
kotwicą, naszytą na podkładzie z niebieskiego sukna; bluza (szeregowych) kroju jak 
w armii lądowej z naramiennikami opatrzonymi podwójną wypustką niebieską, 
na zewnątrz białą oraz żółtą metalową kotwicą; spodnie szare, długie do kamaszy 
- dla oficerów z jasnoniebieską wypustką, dla szeregowych - bez wypustki, szare 
do trzewików; płaszcz - jak w armii lądowej, opatrzone naramiennikami identycz
nymi z naramiennikami u bluz i kurtek.

Uzbrojenie przy ubiorze służbowym, zarówno oficerów, jak i szeregowych, 
stanowił bagnet.

Ogłoszony w Dzienniku Rozkazów Wojskowych 5/1920 przepis ubioru, obowią
zujący od 1 marca 1920 roku, który stosował się już do wzorów umundurowania 
marynarskiego używanego w innych państwach, przewidywał: dla szeregowych 
do plutonowego włącznie - bluzę granatową sukienną (w lecie białą płócienną) 
kroju marynarskiego, podwijaną, z przyszytym sukiennym bądź płóciennym koł
nierzem, z rękawami zwężającymi się ku dołowi, rozciętymi na 8 cm od dolnego 
brzegu i spiętymi 2 małymi guzikami; na bluzę przypinany niebieski płócienny 
kołnierz, z brzegiem obszytym potrójną białą taśmą szerokości 0,5 cm w odstępach 
po 0,5 cm, w odległości pierwszej taśmy o 1 cm od brzegu, spięty u dołu na przodzie 
bluzy czarnym krawatem; spodnie z sukna bluzy lub białe płócienne (letnie), równej 
szerokości u góry i dołu (bez kloszy).

Płaszcz z sukna grubszego ciemnogranatowego, kroju według przepisu ubioru 
polowego W. P. z 1917 roku; kurtkę zimową z grubszego sukna ciemnogranatowego 
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krojem zbliżoną do kurtki oficerskiej, lecz nieco obszerniejszą, zapinaną na 2 rzędy 
guzikom, po 5 m każdym rzędzie, z kołnierzem spiętymi pod szyją lub myłożonym 
na mocy specjalnego rozkazu; czapkę ciemnogranatomą lub białą, płócienną (letnią) 
okrągłą, kroju morskiego (bez daszka), z otokiem opasanym czarną mstążką z ha- 
ftomanym złotym napisem „MARYNARKA WOJENNA” lub nazrną okrętu bądź 
formacji literami wysokości 2 cm na taśmie szerokości 3 cm, związaną z lewej strony 
na kokardę, na przodzie z orzełkiem białym metalowym; koszulkę wełnianą letnią, 
białą w niebieskie poprzeczne paski, z wycięciem koło szyi i krótkimi rękawami; 
koszulkę wełnianą zimową, ciemnopopielatą, bez wycięcia koło szyi, z długimi 
rękawami; obuwie czernione, jak w ubiorze polowym W. P.; guziki mundurowe 
jak u oficerów, złote z kotwicą; jako broń - bagnet, jak w piechocie W. P., noszony 
na płaszczu lub kurtce, względnie pod bluzą; dla podchorążych sierżantów - kurtkę jak 
u oficerów, takież spodnie, płaszcz, kamizelkę, kurtkę letnią białą, czapkę z orzełkiem 
oficerskim, lecz bez wieńca z liści laurowych i z daszkiem bez naszywek, obuwie 
wzoru oficerskiego; w oporządzeniu pas służbowy, skórzany czarny lakierowany 
4 cm szerokości, z czarną sprzączką o 2 kolcach z przodu, a z lewej strony u dolnej 
krawędzi z kółkami do przypięcia bagnetu; dla oficerów - kurtkę ciemnogranatową, 
kroju marynarkowego z 2 rzędami guzików, po 4 w każdym, zapinaną na 3 guziki, 
bez naramienników; surdut ciemnogranatowy, kroju angielskiego z dwoma rzęda
mi guzików po 6, zapinany na cztery guziki, z tyłu z czterema guzikami w klapach; 
spodnie długie z sukna barwy kurtki bądź surduta (w lecie białe płócienne) kroju 
cywilnego, równej szerokości u góry i u dołu; płaszcz z sukna grubszego ciemno
granatowego, kroju angielskiego, na dwa rzędy guzików, po 6 w każdym, w tyle 
z dragonem na dwóch guzikach i naramiennikami z sukna całości; kamizelkę kroju 
cywilnego granatową lub białą, zapiętą na 5 małych guzików; kurtkę białą kroju 
międzynarodowego płócienną ze stojącym kołnierzem, zapiętą na 5 guzików, 
do której białe spodnie; czapkę kroju angielskiego morskiego granatową z otokiem 
opasanym czarną jedwabną morową wstążką, daszkiem z czarnej lakierowanej skóry 
oraz takąż podpinką, o szerokości 1,5 cm, nad którą emblemat - orzełek haftowany 
srebrem z ryngrafem ciemnogranatowym, a na nim złotem haftowana kotwica 
(wszystko otoczone wieńcem liści laurowych złotych, w lecie czapka biała, wstążka, 
daszek, podpinka czarne); obuwie czarne, kroju cywilnego, sznurowane (do białych 
spodni białe lub żółte; kołnierzyki koszul stojące wykładane albo z zagiętymi rogami) 
do kurtki kołnierzyk miękki; krawat czarny jedwabny, kokardkę lub podłużny; 
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rękawiczki ciemnobrązowe (do surduta i poza służbą dozwolone białe); w opo
rządzeniu pas służbowy z czarnej lakierowanej skóry, o szerokości 4 cm zapinany 
na ozdobną pozłacaną sprzączkę (kotwica na tle krzyża kawalerskiego otoczona 
wieńcem liści laurowych), jako służbową broń boczną sztylet o długości 40 cm po
złacany z rączką z kości słoniowej i rapciami z wstążki morowej na takimże pasku, 
spiętym klamrą; dla urzędników marynarki wojennej - kurtkę, surdut, płaszcz i czapkę, 
jak dla oficerów (ale płaszcz również bez naramienników), sztylet oficerski, 
na czapce zaś orzełek jak u oficerów, lecz zamiast wieńca laurowego z dwiema 
skrzyżowanymi małymi gałązkami laurowymi, a na podpince zamiast gwiazdek 
z rozetkami jak u urzędników W. P.

Ten sam przepis przewidywał także ubiór połowy marynarki dla oficerów, 
urzędników i szeregowych przydzielonych do formacji znajdujących się na froncie 
lądowym w postaci munduru polowego W. P. z patką na kołnierzu granatową 
opatrzoną białą wypustką i kotwicą jako godłem marynarskim. Admirałowie mieli 
przepisane patki z aksamitu granatowego.

Zarówno oficerowie, jak i szeregowi zamiast rogatywki mieli czapki kroju mor
skiego granatowe. Nadto przepis wprowadzał rozróżnienie służb w postaci godeł 
wyciętych z karmazynowego sukna i naszywanych na lewym rękawie kurtki lub 
płaszcza szeregowych.

Rozróżnienie służb mundurowych oficerów i urzędników stanowiła barwna 
taśma między złotymi naszywkami na rękawach bądź naramiennikach (u urzędników 
na patkach kołnierza płaszcza lub białej kurtki). Podporucznicy, względnie urzędnicy 
XI klasy, nosili taśmę tę u dolnej krawędzi złotej naszywki. Barwy na oznaczenie 
poszczególnych służb ustalono następujące: dla oficerów morskich barwy kurtki 
lub surduta, oficerów służby brzegowej niebieska, oficerów technicznych ciem
nozielona jak u artylerii W. P., dla lekarzy ciemnowiśniowa jak u lekarzy W. P., 
dla intendentów biała, dla urzędników marynarki brązowa. Rozróżnienia służb w ubiorze 
polowym nie przewidziano.

Odznaki stopni (przy ustalonym dla marynarki wojennej kolorze złotym dla 
dystynkcji i guzików mundurowych) rozkaz przewidywał - oficerskie (na czapce): 
admirałowie - taśma złota o szerokości 1,5 cm naszyta zygzakiem wzdłuż krawędzi 
daszka, na podpince haftowane 5-ramienne gwiazdki o wysokości 1 cm., zależ
nie od stopnia (1-3); oficerowie sztabowi - 2 płaskie złote sznurki o szerokości 
0,5 cm, naszyte wzdłuż krawędzi daszka w odległości 0,5 cm od brzegu w odstępie 
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0,5 cm, gwiazdki według stopnia; oficerowie niżsi - jeden sznurek złoty, gwiazdki 
według stopnia - oficerskie (na kurtce i surducie): admirałowie - taśma o szerokości 
3 cm naszyta zygzakiem oraz zależnie od stopnia taśmy szerokości 1,2 cm naszyte 
w odstępach po 0,5 cm (1-3) przy czym najwyższa taśma ułożona według wzo
ru angielskiego w pętlicę o średnicy 4,5 cm (odznaki naszyte w odległości 7 cm 
od dolnego brzegu rękawa); oficerowie sztabowi - taśma szerokości 3 cm wzdłuż 
dolnego brzegu rękawa w odległości 6 cm oraz zależnie od stopnia taśmy szero
kości 1,2 cm w odstępach po 0,5 cm (1-3), przy czym najwyższa taśma z pętlicą 
średnicy 4,5 cm; oficerowie niżsi - te same odznaki co oficerowie sztabowi, lecz bez 
taśmy dolnej (szerokiej), naszyte w odległości 9-10 cm od dolnego brzegu rękawa; 
oficerskie (na płaszczu) - na naramiennikach te same co na rękawach surduta 
lub kurtki, przyszyte poprzecznie, rękawy bez odznak; oficerskie (na kurtce białej)
- naramienniki granatowe, półsztywne z odznakami jak na płaszczu; urzędników 
(na czapce) — jak u oficerów, lecz z różnicą w emblemacie, zamiast gwiazdek
- rozetki kwadratowe (na kurtce i surducie); na rękawach jak u oficerów, lecz najwyż
sza taśma bez pętlicy; na płaszczu - odznaki na patkach długości 8,5 cm, szerokości 
4,5 cm z sukna barwy płaszcza, naszytych na kołnierzu, jak u oficerów lecz bez 
pętlicy; na kurtce białej - patka sukienna jak na płaszczu przez wysokość kołnierza.

Podchorążowie i sierżanci na czapkach odznak nie nosili, natomiast na kurt
kach tylko na rękawach, na płaszczach i kurtkach białych tylko na naramiennikach, 
jak podoficerowie W. P. Podchorążowie nosili te same odznaki co w W. P., 
ale wykonane w złocie, zaś sierżanci i sierżanci sztabowi - te same odznaki jak 
w W. P. (z taśmy karmazynowej).

Podoficerowie (do plutonowego włącznie) na czapkach odznak nie nosili, 
natomiast na bluzach i płaszczach odznaki jak podoficerowie W. P., ale umiesz
czone na obu rękawach na ramieniu tak, by godło na lewym rękawie wypadło 
o 1 cm wyżej od górnego paska, a mianowicie: plutonowy - 3 taśmy poziome 
o szerokości 0,5 cm, długości 6 cm w odstępach 1 cm, kapral - 2 takież taśmy, 
starszy marynarz - 1 takąż taśmę.

Wszyscy podoficerowie na bluzach mieli te same odznaki, co na kurtkach (bluzach) 
granatowych, wykonane z ciemnego granatowego płótna, noszenie „odznak inteli
gencji” było niedozwolone.

Te same przepisy ustalały również okoliczności i warunki, w których służyły 
poszczególne rodzaje munduru marynarskiego i tak: jako ubiór codzienny, służbowy 
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i garnizonowy przewidziana była kurtka, surdut jako ubiór salonowy, dozwolony 
jednak w ubiorze garnizonowym i codziennym, jako strój służbowy tylko na specjal
ny rozkaz. W lecie wolno było nosić kurtkę białą, jako ubiór codzienny służbowy 
i garnizonowy. Sznurów naramiennych przepisanych dla armii lądowej nosić nie 
było wolno. Pas służbowy używany był do ubioru służbowego na kurtce, surducie
1 białej bluzie, zawsze jednak pod płaszczem. Niedozwolone było używanie białych 
trzewików do ciemnych spodni, ciemnej czapki do białej kurtki, ubioru złożonego 
częścią z munduru polowego, częścią z munduru morskiego.

Wkrótce po tym zasadniczym uregulowaniu ubioru marynarki wojennej w Dz. R. W. 
46/1922 ogłoszono zmiany i uzupełnienia. W surducie oficerskim, utrzymanym 
w kroju według poprzednich przepisów, zmieniono w dwurzędowym zapięciu 
liczbę guzików z 6 na 5 w każdym rzędzie, zachowując zapinanie na 4 guziki. 
Na ramionach wprowadzono poprzeczki ze złotego galonu szerokości 1,5 cm i dłu
gości 7 cm, mocowane o 4 cm od górnego wszycia rękawa.

W kurtce dodano takie same poprzeczki na ramionach jak w surducie, nadto, 
po bokach, wzdłuż szwów rozcięcia o długości 10 cm. Takie same rozcięcia wpro
wadzono w kitlu białym, odpowiadającemu kurtce letniej w poprzednim przepisie, 
dodając ponadto z przodu na piersiach dwie kieszenie bez klap.

W płaszczu, utrzymanym w kroju według poprzedniego przepisu, w rozcię
ciu z tyłu dodano 4 małe guziki, zezwalając przy tym na zapinanie go pod szyją 
w czasie mrozów i słoty.

Czapka, pozostawiona według poprzedniego wzoru, została pozbawiona 
gwiazdek - odznaki stopnia na podpince i naszycia na daszku, podpinkę przypiętą
2 przepisowymi guzikami przewidziano z czarnej lakierowanej skóry z małą klamerką 
(o szerokości 8 mm) bez języczka.

Nadto przewidziano stosowanie do czapek białych płóciennych pokrowców, 
których zakładanie regulowały rozkazy. Emblemat oficerski (orzeł) według tego 
przepisu mocowany był do taśmy otoku, tuż nad podpinką, a nie - jak poprzednio 
- do ronda czapki.

Istotną informację stanowiło wprowadzenie w ubiorze oficerskim nowych ele
mentów, a mianowicie:

1) trój graniastego kapelusza stosowanego z czarnego filcu, typu półwysokiego 
(o wysokości 18 cm, długości 45 cm) z biało-czerwoną owalną kokardą z pra
wej strony i pokrywającym ją skierowanym ukośnie podwójnym galonem 
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złotym z odpowiadającą barwie kapelusza wypustką po środku (o długości 
15 cm i szerokości 3,5 cm);

2) złotych epoletów z bulionami dla admirałów i generałów oraz frędzlą dla 
oficerów sztabowych;

3) sznurów naramiennych z przetykanej granatem żółtej plecionki - podwójnych 
dla admirałów, komodorów i oficerów sztabów Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, admiralskich i komandorskich oraz attache morskich i oficerów 
na studiach zagranicą, pojedynczych - dla oficerów flagowych i ordynanso- 
wych, noszonych jak to określały przepisy dla armii lądowej;

4) sztylp (do spodni) z czarnej nielakierowanej skóry (wbrew przepisowi noszono 
jednak na wystąpieniach uroczystych w kolorze białym);

5) półpłaszczów, do użytku wyłącznie na okrętach, zbliżonych w kroju do pła
szczów, lecz długości do połowy ud i bez dragona z tyłu.

Bieliznę dla oficerów do wszystkich odmian ubioru zarządzono wyłącznie koloru białego.
Jako nową broń boczną przepis wprowadzał pałasz ze złoconą rękojeścią i koszem 

w czarnej skórzanej pochwie z pozłacanym okuciem, noszony na czarnym, skórza
nym nielakierowanym pasie z pozłacaną klamrą. Przy pałaszu i sztylecie (kordziku) 
obowiązywał srebrny temblak.

Wszelkie odznaki stopni i specjalności dla szeregowych wprowadzono barwy 
ciemnożółtej. Odznaki te noszono na lewym rękawie bluzy lub półpłaszcza, między 
ramieniem a łokciem na stronie zewnętrznej w ten sposób, że odznaka stopnia 
umieszczona była poniżej znaku specjalności.

Starsi bosmani, bosmani oraz uczniowie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
(niebędący oficerami) nosili odznaki stopni na wzór oficerskich, tj. na mankiecie 
kurtki oraz na naramiennikach płaszcza i półpłaszcza. Uczniowie Oficerskiej Szkoły 
Morskiej nosili odznaki barwy złotej.

Na półpłaszczach (określonych w poprzednim przepisie jako „kurtki”) szeregowi 
nosili granatowe naramienniki z 1 małym guzikiem. Jako nowe elementy ubioru 
przepis wprowadzał:

1) kamasze (do spodni) z czarnego żaglowego płótna dla szeregowych,
2) półpłaszcze dla starszych bosmanów, bosmanów i uczniów Oficerskiej Szkoły 

Marynarki Wojennej, noszono tylko w czasie służby na okręcie,
3) kitle (białe, letnie) dla starszych bosmanów, bosmanów i uczniów Oficerskiej 

Szkoły Marynarki Wojennej wzoru oficerskiego.
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W zakresie broni bocznej nowy przepis wprowadzał pałasz wzoru oficerskiego 
dla starszych bosmanów, bosmanów i uczniów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wo
jennej, lecz bez temblaka oraz sztylet.

Przepis ten zarządzał używanie wyłącznie białej bielizny przez starszych bosma
nów, bosmanów i uczniów O. S. M. W., znosił natomiast: galony odznaki stopni na 
daszkach czapek oraz gwiazdki i rozetki dla oficerów i urzędników, pasy służbowe 
oficerskie i podoficerskie, kieszenie boczne na kitlach białych oraz klapy na pozo
stałych ich kieszeniach.

Ten sam przepis dokładnie określał pod względem okoliczności rodzaje umun
durowania i podawał specyfikację wchodzących w ich skład przedmiotów.

Dla oficerów przewidziane były następujące odmiany:
1) mundur galowy,
2) mundur półgalowy,
3) mundur służbowy okrętowy,
4) mundur służbowy brzegowy,
5) mundur zwyczajny oraz rozróżnienie:

a) mundur letni,
b) mundur półletni.

Szczególną odmianę stanowił mundur połowy (8) stanowiący uniform jak dla 
piechoty, z pozostawieniem morskiej czapki z pokrowcem koloru ochronnego i białej 
wypustki przy patce oraz kotwicy na patce i naramiennikach.

Dla szeregowych (marynarze, starsi bosmani, bosmani, uczniowie Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej) przewidziane były w przepisie:

1) mundur galowy,
2) mundur służbowy okrętowy,
3) mundur służbowy brzegowy,
4) mundur zwyczajny,

poza tym:
5) mundur letni,
6) mundur półletni

oraz
7) mundur połowy.

Dla szeregowych do bosmanmata włącznie:
1) mundur służbowy na okręcie,
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2) mundur służbowy brzegowy,
3) mundur zwyczajny

oraz
4) mundur letni,
5) mundur półletni, 

a także
6) mundur połowy.
W Dzienniku Rozkazów Wojskowych 12/1927 znalazł się przepis uzupełniający 

przepisy z Dz. R. W. 5/1920 i wprowadzający dalsze zmiany. Do ubioru reprezenta
cyjnego lub garnizonowego zarządzono noszenie szabli z rękojeścią złoconą i takimi 
okuciami pochwy na pasie oficerskim z czarnej morowej wstążki (poza tym kordzik) 
z temblakiem srebrnym jak u oficerów wojsk lądowych.

Zmianom uległo również stosowanie odznak stopni szeregowych, które zamiast 
z taśmy karmazynowej wprowadzono z galonu złotego, noszono na lewym rękawie 
poniżej odznak specjalności. Na bluzie i kurtce granatowej starszy marynarz nosił 
1 skośny pasek 12 mm szerokości, mat - 3 takież paski, bosmanmat - 3 na rękawach 
bluz białych takie same odznaki naszywano na kawałkach białego płótna. Na bluzach 
roboczych (drelichowych) utrzymano odznaki z taśmy karmazynowej.

Dla szeregowych od bosmana wzwyż i chorążych przewidziano czapki typu ofi
cerskiego z daszkiem bez galonu i emblematem marynarskim, przy czym chorążowie 
mieli prawo do emblematu oficerskiego.

W zakresie odznak stopni przepis wprowadzał: (na kurtce granatowej) dla 
bosmanów - 1 kąt ze złotej taśmy szerokości 12 mm na mankietach rękawów, 
dla starszych bosmanów - 2 kąty tak samo naszywane, dla chorążych - odznaki 
starszych bosmanów ze złotą taśmą szerokości 7 mm wokół mankietu poniżej od
znaki zasadniczej. Na płaszczach i białych kurtkach wprowadzono odznaki ze złotej 
taśmy szerokości 7 mm noszone na naramiennikach.

Dalsze drobne zmiany zostały ogłoszone w Dz. R. W. 36/1930 i dotyczyły 
bosmanów i podchorążych, którym przyznano prawo do noszenia jako ubrania 
zwierzchniego kurtki granatowej zamiast płaszcza.

Wprowadzono tez specjalne odznaki lat nauki dla szkoły podchorążych, wy
szczególniono w rozdziale dla Szkół przeznaczonym.

Natomiast przepis Dz. R. W. 36/1930 wprowadził dość zasadniczą zmianę, 
a mianowicie zamiast płaszcza granatowego dla szeregowych kurtkę granatową jako 
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ubranie zwierzchnie. Poza tym dla bosmanów przewidywał umundurowanie jak dla 
chorążych, a więc bliższe wzoru oficerskiego.

W przepisie ogłoszonym w Dz. R. W. 17/1936, poza drobnymi zmianami 
poniżej dotyczącymi kapelusza stosowanego i epoletów przepisanych Dz. R. W. 

35/1928, wprowadzono dalsze nowe szczegóły oficerskiego munduru reprezenta
cyjnego w postaci stroju wieczorowego, mianowicie granatowego fraka i półfraka, 
a przy pobycie na morzach południowych - wzorem marynarek obcych - półfraka 
białego. Według tego nowego przepisu zarówno frak, jak i półfrak były granato
we, na czarnej podszewce, ściśle dopasowane do figury, z każdej strony z trzema 
guzikami dużymi mundurowymi, zapinane za pomocą dwóch dużych guzików, 
połączonych złotym kółkiem (guziki wpięte w górnej parze dziurek). Półfrak biały, 
w kroju był identyczny z granatowym, lecz bez podszewki i z różnicą w mankietach, 
które były odwinięte na 9 cm.

Admirałowie i oficerowie sztabowi zamiast półfraka mogli nosić frak z długimi 
połami. Do fraka i półfraka, zależnie od okoliczności, noszono białą lub granatową, 
wyciętą, jednorzędową kamizelkę, zapinaną na cztery guziki. Spodnie granatowe, 
zależnie od okoliczności, z lampasem szerokości 30 mm złotym bądź bez lampasa.

Tym samym rozkazem wprowadzona została peleryna, kroju jak przepisano 
Dz. R. W. 2/1936 dla całej armii, ale granatowa, zapięta na dwie rozety z kotwicą, 
połączona łańcuchem. Prócz tego paradny pas oficerski ze złotej plecionej taśmy 
o szerokości 40 mm, podszytej aksamitem z dwoma granatowymi paskami, każdy 
5 mm szerokości, w odległości 7 mm od krawędzi taśmy. Do pasa okrągła klamra 
złocona. Jako komplet do pasa służyły rapcie szabli z taśmy złotej, podszytej aksa
mitem, tego samego wzoru co pas, lecz o szerokości 22 mm, długości przedniego 
paska 50 cm, tylniego 80 cm.

Weszły również w użycie sznury naramienne specjalnego wzoru dla oficerów 
flagowych, ordynansowych i adiutantów. Były one wykonane ze złotej plecionki, 
przetykanej granatem i noszone na prawym ramieniu półfraka, surduta, kurtki 
granatowej i białej. Przypinało się je za pomocą pętlicy do guzika naramiennika 
na prawym ramieniu.

Naramiennik stanowił złoty płaski galon o szerokości 24 mm, długości 60 mm, 
jednym końcem wszyty w szew rękawa, drugim zapinany na mały guzik mundurowy.

W kapeluszu stosowanym, noszonym od 1928 roku (Dz. R. W. 35) znów nastą
piły pewne zmiany. Na odwinięte jego boki od wewnątrz i zewnątrz wprowadzono 
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obszycie czarną rustążką, szerokości 25 mm, dla admirałom - zamiast mstążki 
złoty galon szerokości 30 mm. Kokarda na pramym boku ze srebrno-białej lamy, 
o średnicy 9 cm, memnątrz czerwone kółko o średnicy 4 cm. Na kokardę nałożona 
pętla lekko na ukos z plecionego złotego sznura, o średnicy 7 mm, przytrzymana 
złotym guzikiem, w odległości 3 cm od dolnego brzegu kapelusza i 16 cm od tylnego 
rogu. Pętla ta była pojedyncza dla oficerom młodszych, podmójna dla oficerom 
sztabomych i admirałom.

W epoletach nastąpiła zmiana o tyle, że frędzla - poprzednio jednakowa dla 
oficerów sztabowych i młodszych - w myśl Dz. R. W. 35/1928 zostały zróżnicowane: 
oficerowie sztabowi mieli przepisaną frędzlę grubszą niż oficerowie młodsi.

Wreszcie Dz. R. W. 14/1938 zostały ustalone barwy korpusów osobowych Mary
narki Wojennej. Odznaką poszczególnych korpusów osobowych były barwy taśmy, 
wypełniającej 5-milimetrowe odstępy między galonami złotymi odznak oficerskich 
na rękawach lub na naramiennikach a u podporuczników 5-miIimetrowa naszywka 
barwna na dolnym brzegu galonu.

Barwy taśmy były następujące: dla korpusu oficerów morskich - ciemnograna
towa, dla korpusu morskiego oficerów technicznych - szkarłatna, korpusu oficerów 
rzeczno-brzegowych - chabrowa, korpusu oficerów służb Marynarki Wojennej:

a) grupy technicznej - szmaragdowa,
b) lekarzy - malinowa,
c) administracji - biała.
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PRZYPISY

ROZDZIAŁ: Wojsko Polskie w latach 1918-1939

1 Przepisy i Instrukcje. Umundurowanie potowe Wojsk Polskich, Warszawa, kwiecień 1917, 
w Drukarni Departamentu Wojskowego.

2 Dziennik Rozkazów Wojskowych 1/1919.

3 W skład komisji wchodzili: 1. Przewodniczący - ppłk Kazimierz Czerwiński, szef Depar
tamentu Mobilizacyjno-Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 2. Zastępca 
przewodniczącego - Bronisław Gembarzewski, historyk wojskowości, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Warszawie, 3. Sekretarz - Remigiusz Kwiatkowski, naczelnik Wydziału 
Informacji Prasowej Ministerstwa Spraw Wojskowych, 4. Delegat Sztabu Generalnego
- ppor. dr Władysław Wronowski-Kozłowski, 5. Delegat Ministerstwa Kultury i Sztuki
- Eligiusz Niewiadomski, profesor Akademii Sztuk Pięknych, 6. Delegat Ministerstwa Han
dlu i Przemysłu Jan Wojciechowski, 7. Delegat Departamentu Gospodarczego Min. Spraw 
Wojskowych - ppłk Stanisław Niewiarowski, 8. Kierownik laboratorium towaroznawczego 
Politechniki Warszawskiej - prof. Kazimierz Sławiński, 9. Rtm. Wojciech Kossak, artysta 
malarz, 10. Ppor. Mikołaj Wisznicki, artysta malarz.

4 „W uzupełnieniu Dekretu Naczelnika Państwa z 23 maja 1919 roku zatwierdzam następujący 
przepis noszenia odznaki w kształcie wężyka na kołnierzu.

1. Wężyk naszywa się wzdłuż krawędzi kołnierza, obramowanej wypustką tak, aby dotykał 
tej ostatniej, a więc na kołnierzu stojącym - u góry, na wykładanym zaś - u dołu.

2. W oddziałach jazdy, noszących na kołnierzu proporczyki, te ostatnie winny być naszyte 
tak, aby górna krawędź proporczyka dotykała wystających ku niej załamów węży
ka, przednia zaś pod wężykiem dochodziła do wypustki przedniej kołnierza; koniec 
proporczyka winien sięgać ostatniego załamu wężyka. Oddziały mające kołnierze 
barwne noszą na nich tylko wężyki bez proporczyków.
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2. W oddziałach noszących na kołnierzu odznaki specjalne, o ile te są naszyte uiprost na koł
nierzu, mają być tak umieszczone, aby nie dotykały wężyka, koniec zaś tylnej odznaki zna
lazł się na jednej linii z końcem wężyka; jeśli zaś odznaka noszona jest na patce, to patka 
naszywa się tak, aby dotykała załamów wężyka i aby krawędzie jej były równoległe do kra
wędzi kołnierza. Odznakę w takim razie umieszcza się na środku patki.

3. Prawo noszenia wężyka na kołnierzu przysługuje wyłącznie tylko oficerom gałęzi 
służby, uprawnionym do używania tytułów stopni wojskowych (np. kpt. lekarz, major
- intend.) oraz kapelanom i żołnierzom, nie dotyczy natomiast urzędników wojskowych, 
chociażby ci nawet byli b. oficerami b. Legionów Polskich”.

5 Przepis ten ukazał się następnie w postaci broszury: Ministerstwo Spraw Wojskowych, „Um. - 1 ” 
Przepis ubioru potowego W. P. 1919, Warszawa 1920, Główna Księgarnia Wojskowa, tekst 
45 s., tablic XXXV. W wydaniu broszurowym uwzględniono drobne zmiany ogłaszane 
w Dzienniku Rozkazów Wojskowych w okresie dzielącym ukazanie się Dz. R. W. 97/1919
i wyjście z druku broszury.

6 Rozkaz powyższy w uzupełnieniu zawierał jeszcze „Przepisy ogólne” i „Przepisy przejściowe”; 
wśród szeregu zakazów i zaleceń zawartych w 12 punktach przepisów ogólnych istotny dla 
dopełnienia charakterystyki sylwetki wojskowych onych czasów jest: „pkt 4. W miejscach 
publicznych i na ulicy obowiązuje noszenie broni białej; wolno ją odpiąć w restauracji i cu
kierni (...)”. Spośród 11 punktów przepisów przejściowych istotne znaczenie mają punkty: 
1. - podający dzień 1 listopada 1919 roku jako datę wejścia w życie Przepisu ubioru polowego 
oraz 2. - zapowiadający, że „całkowite przemundurowanie wojska będzie zakończone do dnia 
1 lipca 1921 roku”. Przepisy te - zabraniające w punkcie 10 donaszanie dawniejszych 
mundurów i ich detali paradnych - zapowiadały na przyszłość wprowadzenie „ubioru 
wielkiego, względnie paradnego”.

7 Opis tych odznak zawierał przepis w Dz. R. W. 97/1919, lecz już w wydaniu broszurowym 
„Um. - 1” Przepis ubioru polowego z 1920 r. nie został uwzględniony.

ROZDZIAŁ: Szkoły podchorążych w latach 1917-1939

1 Materiału ikonograficznego obrazującego pierwsze mundury podchorążych dostarcza m.in. 
Szkoła Podchorążych Piechoty. Księga Pamiątkowa (Szkice z dziejów szkół piechoty 
polskiej) 1830-29.XI-1930. Ostrów - Komorowo 1930. Wydawnictwo to, zawierające 
wiele cennego materiału, nie poświęca umundurowaniu i zmianom zaszłym w ciągu ist
nienia Szkoły informacji tekstowych. Zmiany, i to nie wszystkie, gdyż liczne zarządzenia 
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dotyczące zewnętrznych odznak były kierowane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych 
bezpośrednio do zainteresowanych jednostek, dają się odnaleźć w Dziennikach Rozkazów, 
niekiedy już tylko w formie przepisów sankcjonujących je formalnie wiele lat później.

2 Wśród ilustracji w Księdze Pamiątkowej 1830-1930 występują dwa zdjęcia przedstawiające 
skład Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowii Mazowieckiej z października 1917 roku. 
Na zdjęciu reprodukowanym na str. 267, przedstawiającym „klasę A” (pierwszą), szeregowi 
i podoficerowie szkoły mają na brzegu wyłogu rękawa naszyty wąski galonik, odznakę 
podchorążych. Reszta szczegółów mundurowych zgodna z „Przepisami i Instrukcjami” 
z kwietnia 1917 r. Na zdjęciu, reprodukowanym na str. 305, przedstawiającym „klasę 
F” (ósma A) w maju 1919 roku podchorążowie w odróżnieniu od oficerów, noszących 
naramienniki w formie tzw. trefli z plecionki srebrnej, posiadają takież trefle, lecz matowe, 
czyli wełniane białe, zgodne jak i całość umundurowania z przepisem z 1917 roku.

3 Zostały one zapewne wprowadzone drogą tajnego zarządzenia Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Odznaki roczników podane są w opracowaniu mjra dypl. Mieczysława 
Pęczkowskiego pt. Umundurowanie Wojska, Marynarki Wojennej i Przysposobienia 
Wojskowego w Polsce, Warszawa 1935 , Główna Księgarnia Wojskowa, które zostało 
- jako oficjalne - potraktowane przez autora niniejszego jako dokument źródłowy.

4 Podanej w opracowaniu mjra dypl. Mieczysława Pęczkowskiego.

ROZDZIAŁ: Kawaleria

1 Według relacji kustosza Muzeum Narodowego w Poznaniu Stefana Pajączkowskiego
i ppłka dypl. Bogdana Mincera pułki Wielkopolskie w pierwszym stadium formacji mia
ły proporczyki: 1. pułk ułanów - srebrno-pąsowy, 2. pułk ułanów - biały z pąsowym 
paskiem przez środek, 3. pułk ułanów - biało-żółty, oficerowie - srebrno-złoty 
z pąsowym paskiem przez środek. Zmiana nastąpiła przy ostatecznym ustaleniu barw 
w Dz. R. W. 27/1920.

2 Por. egzemplarz w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP nr inw. 54043).

3 Proporce używane od 1925 roku w 4. dywizji kawalerii zaprojektowane były przez autora 
niniejszego (opracowania - T.M.), wówczas kwatermistrza 20. pułku ułanów, co potwierdza 
relacja byłego dowódcy tegoż pułku płka Edwarda Godlewskiego oraz byłego kwatermistrza 
10. pułku strzelców konnych, mjra Tadeusza Mikołajczyka w zbiorach archiwum Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie (MWP).
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4 Zarys Historii Wojennej 5-go pułku Strzelców Konnych, Warszawa 1931, str. 6 i 7, oprać, 
por Roman Gilewski.

5 Dane dotyczące tego zagadnienia zostały przez autora zebrane w ciągu paru lat powojennych 
drogą korespondencji z dawnymi dowódcami, oficerami i podoficerami poszczególnych 
pułków i dotyczą ostatniego okresy przed II wojną światową.

ROZDZIAŁ: Broń i oporządzenie kawaleryjskie

1 Jako materiał pomocniczy do odtworzenia rysunkowego tych siodeł i rzędów posłużyły 
autorowi fotografie ze zbiorów własnych oraz rysunki Herberta Knótla, a także instrukcje 
jeździeckie, m.in. H. Bötticher, Lehrmeister Pferd, Berlin 1937 i Instruktion zum Reitun- 
trrrichtfür die Kavallerie, Berlin 1908.

2 Jako materiał do odtworzenia ich w rysunku posłużyły liczne zdjęcia fotograficzne, 
znajdujące się w tekach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wykonane z prototy
pu siodła w 1925 roku (MWP, nr inw. 20981) do siodła oficerskiego - materiały autora 
z okresu jego zawodowej służby w kawalerii.

3 Por. egzemplarz w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 54782).

4 Por. egzemplarz w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 54716).
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Tab. 69. Wojsko Polskie 1918-1925

Fig. A. Szeregowy piechoty 1918-1919 według fotografii ze zbiorów Stanisława Gepnera. Umunduro
wanie wzoru niemieckiego barwy ochronnej szarozielonkawej z ciemniejszym zielonym kołnierzem. 
Czapka maciejówka z podpinką i daszkiem skórzanym. Guziki mundurowe z białego metalu. Pas 
główny z ładownicami niemiecki brązowy. Karabin piechoty niemieckiej Mauser. Owijacze w barwie 
munduru, trzewiki ze skóry czernionej.

Fig. B. Plutonowy szwadronu Naczelnego Wodza (1919) w ubiorze służbowym według fotografii 
ze zbiorów Stanisława Gepnera. Czapka, ułanka i spodnie z materiału w niemieckim kolorze ochron
nym. Kołnierz, wypustki i lampasy spodni amarantowe. Osiodłanie wzoru austriackiego, używane 
w okresie początkowym formacji oddziału.

Fig. C. Oficer 4. pułku ułanów (1919—1920) w płaszczu według wyd. Przepisy i Instrukcje, umundu
rowanie połowę Wojska Polskiego, Warszawa 1917 oraz materiałów rysunkowych i notat w zbiorach 
Stanisława Gepnera. Umundurowanie kroju według przepisów z 1917 roku wykonane z materia
łu barwy ochronnej niemieckiej. Otok u czapki i wypustki niebieskie, proporczyk na kołnierzu 
płaszcza niebiesko-biały.
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Tab. 70. Wojsko Polskie 1918-1925

Fig. A. Ułani 7. pułku w ubiorze polowym (1919-1920) według fotografii i notat w zbiorze Stani
sława Gepnera. Czapka barwy szarobrunatnozielonej z otokiem amarantowym i daszkiem okutym 
z sukna w barwie całości. Kurtka i spodnie barwy jak czapka kroju według przepisu z 1919 roku. 
Proporczyk na kołnierzu kurtki i proporzec lancy amarantowy z białym trójkątem. Osiodłanie 
austriackie w naturalnym, brązowym kolorze skóry.

Fig. B. Oficer artylerii konnej w ubiorze polowym (1919-1920) według podanego wyżej źródła. 
Czapka i spodnie kroju i barwy jak figura A.; otok czapki czarny aksamitny. Kożuszek żołnierski 
granatowy wzoru huzarów austriackich z szamerowaniem żółtym, przetykanym czarnymi nitkami.

Fig. C. Oficer piechoty w ubiorze polowym (1919—1920) według podanego wyżej źródła. Hełm 
bojowy wzoru francuskiego umalowany na kolor ochronny szarożółtawy. Płaszcz amerykański 
szarożółty; buty sznurowane na podbiciu, używane w latach 1919-1921.
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Tab. 71. Wojsko Polskie 1918-1920

Fig. A. Ułan (1919-1920) w ubiorze poi owym według materiałów rysunkowych i notat w zbiorach 
Stanisława Gepnera. Furażerka barwy ochronnej szarobrunatnej z materiału amerykańskiego, z kitką 
włosianą (odznaka formacji kawaleryjskich z lat 1919-1920). Płaszcz połowy z materiału munduro
wego (tzw. pokrzywa) pochodzenia austriackiego, barwy ochronnej; pas żołnierski ze skóry brązowej, 
szabla kawaleryjska polska wz. 1917 z oprawą mosiężną w pochwie żelaznej z dwoma kółkami.

Fig. B. Kapral 3. pułku ułanów (1919) w ubiorze wyjściowym, pozasłużbowym według Dziennika 
Rozkazów Wojskowych 5/1919 oraz wyd. Przepisy i Instrukcje, umundurowanie połowę Wojska 
Polskiego, Warszawa 1917; ubiór nieprzepisowy, używany poza służbą przez ochotników. Materiał 
pochodzenia austriackiego barwy ochronnej „feldgrau”; otok u czapki, lampasy i wypustki -żółte. 
Proporczyk na kołnierzu kurtki żółto-biały; buty brązowe; szabla jak figura A.

Fig. C. Szeregowy piechoty (1918-1919) według materiałów rysunkowych i notat w zbiorach Stanisła
wa Gepnera. Umundurowanie kroju legionowego. Czapka, kurtka i owijacze z materiału munduro
wego austriackiego barwy jak figura B; spodnie z materiału amerykańskiego barwy szarobrunatnej.
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Tab. 72. Wojsko Polskie 1918-1925

Fig. A. Kapral saperom w ubiorze garnizonoruym (1919-1920) według materiałów rysunkowych 
i notat w zbiorach Stanisława Gepnera. Czapka, kurtka i spodnie kroju według przepisu z 1919 roku, 
barwy szarobrunatnozielonej. Patka na kołnierzu kurtki czarna z wypustką pąsową. Odznaki podofi
cerskie na otoku czapki i naramiennikach pąsowe; buty typu saperskiego z czernionej skóry juchtowej; 
pas główny ze skóry brązowej.

Fig. B. Oficer żandarmerii w ubiorze służbowym (1919) według wymienionego wyżej źródła. Czapka, 
kurtka i spodnie kroju według przepisu z 1917 roku, barwy szarozielonkawej. Wypustki na czapce 
i kurtce jasnożółte; wężyki na kołnierzu kurtki oraz plecione naramienniki srebrne oksydowane. Pas 
główny i koalicyjka oraz żabka bagnetu ze skóry brązowej, obuwie czarne.

Fig. C. Porucznik 24. pułku ułanów w ubiorze służbowym (1921-1923) według Dziennika Rozka
zów Wojskowych 43/1923 oraz materiałów w zbiorach Stanisława Gepnera. Czapka i kurtka kroju 
według przepisu z 1919 roku, barwy ochronnej szarobrunatnozielonej. Otok czapki, proporczyk 
na kołnierzu kurtki, biały z żółtym paskiem po środku. Spodnie do butów z grubego sztruksu barwy 
piaskowej, używane powszechnie w latach 1921-1923.
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Tab. 73. Wojsko Polskie 1918-1925

Fig. A. Kapitan piechoty w ubiorze polowym (1919-1920) według materiałów rysunkowych i notat 
w zbiorach Stanisława Gepnera. Rogatywka i spodnie barwy polowoszarej według przepisu z 1919 roku. 
Kurtka oficerska z materiału amerykańskiego barwy polowej, żółtawej z dostaw demobilowych, buty 
z cholewami, sznurowane na podbiciu, używane w latach 1919—1922.

Fig. B. Ułan 8. pułku w ubiorze polowym (1919-1920) według materiałów wyżej podanych. Fura
żerka i kurtka z materiału amerykańskiego jak figura A; spodnie błękitne z materiału francuskiego 
„bleu horizon”, kożuszek na lewym ramieniu wzoru „honvedhuzarów” austriackich. Buty nieczer- 
nione w naturalnym kolorze juchtowej skóry; na furażerce kitka włosiana - odznaka kawaleryjska, 
na kołnierzu kurtki proporczyk ciemnożółty.
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Tab. 74. Wojsko Polskie 1918-1925

Fig. A. Pułkownik dyplomowany w ubiorze wyjściowym (1920-1925) według ilustracji w Księdze 
chwały piechoty, Warszawa 1930, str. 203 i 220. Czapka, kurtka i spodnie barwy ochronnej w od
cieniu szarobrunatnozielonym. Na kołnierzu granatowa patka aksamitna z karmazynową wypustką, 
na niej srebrny oksydowany orzełek. Takież wężyki, sznury naramienne srebrne oksydowane.

Fig. B. Rotmistrz kawalerii w płaszczu (1924-1931) według Dziennika Rozkazów Wojskowych 
17/1924 i 3/1931. Czapka i płaszcz jak figura A. Otok na czapce oraz proporczyki na kołnierzu kurtki 
i płaszcza w barwie pułkowej.
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Tab. 75. Wojsko Polskie 1918-1939. Korpusy kadetów

Fig. A. Kadet 2. kompanii w ubiorze wyjściowym według Dziennika Rozkazów Wojskowych 38/1922. 
Czapka rogatywka i kurtka granatowa, z żółtymi wypustkami. Blacha na czapkę („półsłońce”) srebrna, 
galony matowo srebrne; spodnie ciemnoszare z żółtą wypustką. Trzewiki czarne.

Fig. B. Kadet w ubiorze ćwiczebnym letnim według Dziennika Rozkazów Wojskowych 5/1938. Fu
rażerka, spodnie i owijacze z tkaniny wełnianej popielatozielonkawej, koszula popielatobrązowa. Pas 
główny z ładownicami ze skóry czarnej; trzewiki wzoru piechoty; karabin piechoty Mauser wz. 1898.

Fig. C. Kadet 4 kompanii w ubiorze wyjściowym letnim według Dziennika Rozkazów Wojskowych 
5/1938. Czapka sukienna barwy kurtki mundurowej popielatozielonkawa; spodnie jak figura A.; oznaki 
na rękawach z galonów srebrno matowych na podkładzie z sukna granatowego z żółtą wypustką.
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Tab. 76. Wojsko Polskie 1919-1939. Korpusy kadetów

Szereg A:
1) Blacha na czapkę z metalu białego według przepisu w Dz. R. W. 38/1922.
2) Czapka rogatywka według przepisu w Dz. R. W. 94/1919; z sukna granatowego z wypustką 

żółtą u góry otoku; blacha z przodu jak rys. 1.; daszek i pasek z czarnej skóry.
3) Furażerka z tkaniny zielono-popielatej według przepisu Dz. R. W. 5/1938.
4) Czapka rogatywka letnia według przepisu Dz. R. W. 5/1938; z tkaniny zielonopopielatej, 

usztywniona; wypustka, blacha, daszek i pasek, jak rys. 1 i 2.

Szereg B: Guziki mundurowe srebrno matowe:
1) z orłem z lat 1922-1939, według przepisu Dz. R. W. 38/1922,
2) z literą „K” z lat 1919-1922, według przepisu Dz. R. W. 94/1919.

Szereg C:
1) Ubiór zimowy według przepisu w Dz. R. W. 94/1919; kurtka granatowa z wypustkami na koł

nierzu, naramiennikach i rękawach żółtymi; galon i guziki srebrne, matowe; spodnie szare.
2) Ubiór letni według przepisu Dz. R. W. 5/1938; kurtka z tkaniny zielonopopielatej; koszula 

popielatobrązowa, krawat granatowy i spodnie granatowe z żółtą wypustką.
3) Płaszcz według przepisu Dz. R. W. 94/1919; z grubego sukna barwy szarostalowej.

Szereg D:
1-6. Odznaki szkolne na rękawach kurtek mundurowych według przepisu w Dz. R. W. 12/1937.

Szereg E:
1-6. Odznaki szkolne na bluzie letniej według przepisu w Dz. R. W. 5/1938. Galony srebrne 

matowe na wyłogu rękawa dla kompanii gimnazjalnych (1-4), dla licealnych - złote (1-2). 
Na kurtkach letnich galony w tymże układzie, naszywane na sukiennej podkładce.
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6RANAT SZARO-STALOWY ZIEL-POPIELATY zótiy

HH HM
KORPUS KADETOW

1919 - 1939

BLACHA NA CZAPKĘ wz. 1919

UBIÓR ZIMOWY UBIÓR LETNI
wz. 1919 wz. 1938

PŁASZCZ wz. 1919

OZNAKI SZKOLNE NA RĘKAWACH MUNDURU wz.1937■ ■
NA RĘKAWACH KURTEK LETNICH wz.1938

1 KOMP-l KL. GIMN. 2 KOMP-2 KL. GIMN. 3 KOMP-3 KL. GIMN. 4 KOMP-4 KL. GIMN. 5 KOMP-l KL. GIMN. 6 KOMP-2 KL. GIMN.

401



Tab. 77. Wojsko Polskie 1924-1936. Szkoły podchorążych zawodowych i rezerwy

Fig. A. Sierżant - podchorąży piechoty 3. rocznika w ubiorze wieczorowym według Dziennika Roz
kazów Wojskowych 11/1920 i 6/1935. Czapka i kurtka barwy ochronnej szarozielonej; otok czapki 
granatowy, patka na kołnierzu kurtki granatowa z żółtą wypustką, naramienniki żółte z granatową 
wypustką. Odznaki i galony matowo srebrne. Spodnie granatowe z lampasem podwójnym żółtym; 
pas typu oficerskiego ze sprzączką mosiężną.

Fig. B. Wachmistrz - podchorąży kawalerii 1. rocznika w ubiorze garnizonowym według Dziennika 
Rozkazów Wojskowych 6/1935. Czapka, kurtka i spodnie barwy ochronnej jak figura A. Otok czapki 
amarantowy, takież naramienniki na kurtce z granatową wypustką; proporczyki na kołnierzu kurtki 
amarantowo-granatowe.

Fig. C. Podchorąży rezerwy artylerii według Dzienników Rozkazów Wojskowych 26/1924 i 2/1936. 
Czapka, kurtka i spodnie jak figura B. Otok czapki ciemnozielony i takaż patka na kołnierzu. 
Na krawędziach naramienników sznurek pleciony biało-pąsowy. Galon wokół rękawa matowo 
srebrny z amarantowym paskiem.
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Tab. 78. Wojsko Polskie 1924-1936. Szkoły podchorążych zaiuodoujych

Fig. A. Sierżant - podchorąży lotnictwa 3. rocznika w ubiorze wyjściowym według Dziennika Roz
kazów Wojskowych 8/1936. Czapka, kurtka i spodnie barwy stalowoniebieskiej. Na czapce, u której 
daszek z czarnej skóry, otok czarny z dzianej taśmy, tegoż koloru lampas pojedynczy na spodniach. 
Koszula barwy mundurowej, krawat czarny jedwabny lub wełniany. Pas główny i rapcie oraz 
pochwa kordzika ze skóry czarnej, rękojeść kordzika kościana biała, okucia niklowane. Półbuty kroju 
lotniczego z czworokątnym noskiem - czarne.

Fig- B. Sierżant - podchorąży saperów 2. rocznika w ubiorze zimowym garnizonowym według 
Dziennika Rozkazów Wojskowych 44/1924. Czapka z czarnym skórzanym daszkiem okutym i płaszcz 
barwy ochronnej szarozielonkawobrązowej. Otok czapki czarny, paski na kołnierzu płaszcza pąsowo- 

-czarne; odznaki matowo srebrne; pas główny typu żołnierskiego ze skóry brązowej; buty typu saper
skiego z czernionej skóry juchtowej.

Fig. C. Podchorąży saperów 1. rocznika w ubiorze wieczorowym według Dziennika Rozkazów 
Wojskowych 6/1935. Czapka i kurtka jak figura B. Naramienniki czarne z pąsowym pojedynczym 
lampasem. Trzewiki czarne.
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Tab. 79. Wojsko Polskie 1921-1939. Oznaki i barwy szkół podchorążych zawodowych

Szereg A:
1) Odznaka na naramienniku z blachy białej matowej według przepisu Dz. R. W. 22/1921.
2) Odznaka na kołnierz Szkół Podchorążych Rezerwy według przepisu Dz. R. W. 26/1924, 2/1936, 

i 18/1927; z blachy białej, matowej.

Szereg B: Galony na rękawach według przepisu w Dz. R. W. 11/1930, poz. 113 oraz opracowania 
mjra dypl. M. Pęczkowskiego, Umundurowanie wojska, marynarki wojennej i P. W. w Polsce, 
Warszawa 1935, s. 7 - kurtki barwy ochronnej; galony i sznurki matowe srebrne:

1) I rok,
2) II rok,
3) III rok,
4) IV rok.

Szereg C:
1) V rok,
2) VI rok,
3) Szkoła Oficerów Rezerwy.

Szereg D: Naramienniki i lampasy spodni wieczorowych według przepisu Dz. R. W. 6/1935:
1) starszy sierżant podchorąży piechoty,
2) wachmistrz podchorąży kawalerii,
3) plutonowy podchorąży artylerii,
4) kapral podchorąży artylerii przeciwlotniczej,
5) starszy szeregowiec podchorąży broni pancernej,
6) podchorąży łączności.

Szereg E: Naramienniki i lampasy spodni wieczorowych młodszych roczników:
1) podchorąży saperów,
2) podchorąży piechoty,
3) podchorąży Centrum Wyzwolenia Sanitarnego,
4) podchorąży piechoty 1930-1935,
5) podchorąży rezerwy według przepisu w Dz. R. W. 26/1924.
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Tab. 80. Wojsko Polskie 1920-1939. Oznaki Szkół Podchorążych Lotnictwa i Marynarki Wojennej

Szereg A:
1) Orzeł lotniczy na czapkę, sztancowany z blachy białej, srebrzonej matowo, według przepisu 

Dz. R. W. 6/1935.
2) Guzik mundurowy kurtki podchorążego Marynarki Wojennej według przepisu w Dz. R. W. 5/1920.
3) Czapka podchorążego Marynarki Wojennej, według Dz. R. W. 5/1920.
4) Kołnierz kurtki z odznaką podchorążego Marynarki Wojennej, według Dz. R. W. 36/1930.

Szereg B: Otoki czapek, naramienniki i lampasy spodni:
1) Podchorąży zawodowy starszego rocznika (1935-1936); otok i naramiennik jasnożółty; galon 

i sznurek - srebrne, matowe; spodnie niebieskie, lampasy żółte, według Dz. R. W. 6/1935.
2) Podchorąży zawodowy młodszego rocznika, według Dz. R. W. 8/1936.
3) Sierżant podchorąży zawodowy starszego rocznika, według Dz. R. W., jw.
4) Starszy szeregowy podchorąży rezerwy (jw.).

Szereg C: Rękawy i kołnierz kurtki:
1) Podchorąży II rocznika, według Dz. R. W., jw.
2) „Liście dębowe” na kołnierzu kurtki mundurowej podchorążego III rocznika, według Dz. R. W. j.w.
3) Podchorąży rezerwy.

Uwaga: Barwa munduru stalowoniebieska, naramienniki podchorążych zawodowych sukienne 
czarne, u podchorążych rezerwy - z sukna barwy munduru. Otoki czapek czarne, takież tasiemki 
na spodniach. Galony i odznaki monogramowe - srebrne, matowe. Sznurek na naramiennikach 
podchorążego rezerwy biało - pąsowy pleciony.

Szereg D: Naramienniki mundurów Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej:
1) Podchorąży, według przepisu Dz. R. W. 5/1920, odznaki z żółtej taśmy.
2) Bosman podchorąży zawodowy I rocznika według przepisu w Dz. R. W. 36/1930.
3) Podchorąży zawodowy II rocznika (Dz. R. W., jw.).
4) Starszy bosman podchorąży III rocznika (Dz. R. W., jw.).
5) Bosmanmat podchorąży rezerwy, według Dz. R. W. 12/1927.

Szereg E: Oznaki stopni na rękawach kurtek mundurowych Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej: 1-5 odpowiadają naramiennikom szeregu D.

Uwaga: Barwa munduru granatowa. Naramiennik podchorążych z 1920 roku - granatowy, pozostałe 
czarne. Galony, guziki i oznaki złote matowe. Odznaki podchorążego rezerwy naszyte na sukienny 
czarny romb, otoczony plecionym biało-pąsowym sznurkiem, takiż sznurek na naramienniku. Czapka 
granatowa z czarnym otokiem z taśmy.
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Tab. 81. Wojsko Polskie 1927-1939. Proporczyki dowództw kawalerii i artylerii (według 
przepisów Dz. R. W. 8/1937 i 37/1929 oraz relacji byłego dowódcy 20. pułku ułanów 
ppłka Edwarda Godlewskiego i byłego kwatermistrza 10. pułku strzelców konnych mjra 
Tadeusza Mikołajczyka w zbiorach Stanisława Gepnera).

Rząd lewy, od góry:
1) Dowódca 1. pułku szwoleżerów - w kwadracie szachownica amarantowo-biało-żółto- 

-niebieska, proporczyk w barwach pułkowych.
2) Dowódca 1. szwadronu 3. pułku ułanów - kwadrat amarantowy, proporczyk w barwach pułko

wych.
3) Dowódca 2. szwadronu 6. pułku ułanów - kwadrat biały, proporczyk w barwach pułkowych.
4) Dowódca 3. szwadronu 20. pułku ułanów - kwadrat żółty, proporczyk w barwach pułkowych.
5) Dowódca 4. szwadronu 24. pułku ułanów - kwadrat niebieski, proporczyk w barwach pułkowych
6) Dowódca szwadronu K. M. 5. pułku strzelców konnych - kwadrat czarny z białym pionowym 

paskiem po środku, proporczyk w barwach pułkowych.
7) Dowódca plutonu łączności 10. pułku strzelców konnych - kwadrat czarny, „krzyż” z pasków 

białych, proporczyk w barwach pułkowych.
8) Dowódca szwadronu pionierów - kwadrat czarny z obramowaniem szkarłatnym, proporczyk 

szkarłatno-czarny.

Rząd prawy, od góry:
1) Dowódca 1. Dywizjonu artylerii konnej - czarno szkarłatny z białymi literami (naszytymi).
2) Dowódca 2. baterii 3. dywizjonu artylerii konnej (barwy jak wyżej).
3) Dowódca 6. pułku artylerii polowej - czarno-zielony z białymi literami.
4) Dowódca 3. baterii 7. pułku artylerii polowej (barwy jak wyżej).
5) Dowódca 2. baterii 4. pułku artylerii ciężkiej - szkarłatno-zielony z białymi literami.
6) Dowódca szwadronu samochodów pancernych - kwadrat czarny z obramowaniem pomarańczowym, 

proporczyk czarno-pomarańczowy.
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PROPORCZYKI ObbZIAŁOW
KAWALERII I ARTYLERII 1927.

PUŁK 1 SZWOLEŻERÓW

1 SZWADRON PUŁKU 3 UŁANÓW

DYWIZJON I ARTYLERII K. NNIJ.

2 SZWADRON PUŁKU 6 UŁANÓW

II BATERIA DYW. 3 ART. KONNEJ

3 SZWADRON PUŁKU 20 UŁANÓW

4 SZWADRON PUŁKU 24 UŁANÓW

PUŁK 6 ARTYLERII POLOWEJ

SZWADRON KAR. MASZ. PUŁKU 5 STRZ. KON.

PLUTON ŁĄCZN. PUŁKU 10 STRZ. KON.
2 BATERIA PUŁKU 4 ART. CIĘŻKIEJ

SZWADRON PIONIERÓW SZWADRON SAMOCH. PANCERNYCH
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Tab. 82. Wojsko Polskie 1919-1939. Barwy broni (patki, łapki i wypustki na kołnierzach kurtek 
i płaszczom; na piermszym miejscu podano barmę łapki, na drugim - mypustki)

Schemat rozmieszczenia wypustek barwnych na kołnierzach płaszczów mundurowych.

Szereg A:
1) Generałowie i sztab generalny (według Dz. R. W. 97/1919) - granatowa, karmazynowa.
2) Piechota i Strzelcy Podhalańscy (Dz. R. W. 22/1927) - granatowa, żółtosłonecznikowa.
3) Baony strzeleckie i manewrowe (Dz. R. W., jw.) - granatowa, seledynowa.
4) Baony ckm (Dz. R. W., jw.) - granatowa, amarantowa. 5. Czołgi (Dz. R. W., jw.) - czarna.

Szereg B:
1) Artyleria połowa (97/1919) - ciemnozielona, czarna.
2) Artyleria konna (Dz. R. W., jw.) - ciemnozielona, karmazynowa.
3) Artyleria ciężka (Dz. R. W. 22/1927) - ciemnozielona, szkarłatna.
4) Artyleria najcięższa (Dz. R. W., jw.) - ciemnozielona, malinowa.
5) Artyleria górska (Dz. R. W., jw.) - ciemnozielona, czarna.

Szereg C:
1) Artyleria przeciwlotnicza i samodzielne dyony (Dz. R. W., jw.) - ciemnozielona, ciemnożółta.
2) Kompania artylerii pieszej (Dz. R. W., jw.) - ciemnozielona, granatowa.
3) Dyony pomiarów artyleryjskich (Dz. R. W. 32/1927) - ciemnozielona, biała.
4) Ułani (Dz. R. W. 97/1919) - karmazynowa.
5) Szwoleżerowie (Dz. R. W., jw.) - karmazynowa, biała.

Szereg D:
1) Strzelcy konni (Dz. R. W., jw.) - karmazynowa, ciemnozielona.
2) Pułk tatarski (Dz. R. W., jw.) - karmazynowa, jasnobłękitna.
3) Dragoni (Dz. R. W. 71/1919) - z guzikiem, ciemnozielona.
4) Inżynierowie i saperzy (Dz. R. W. 97/1919) - czarna aksamitna, pąsowa.
5) Pułki saperskie (Dz. R. W. 22/1927) - czarna aksamitna, szkarłatna.

Szereg E:
1) Dyony pociągów pancernych (Dz. R. W., jw.) - ciemnozielona, wiśniowa,
2) Baony mostowe (Dz. R. W., jw.) - litera „M”, czarna aksamitna, szkarłatna.
3) Baony elektryczne (Dz. R. W., jw.) — Litera „E”, czarna aksamitna, szkarłatna.
4) Pułki saperów kolejowych i wojska kolejowe (Dz. R. W., jw.) - czarna aksamitna, wiśniowa.
5) Łączność (Dz. R. W. 44/1924) - czarna aksamitna, niebieska.
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Szereg F:
1) Radio i telegraf (Dz. R. W., jw.) - czarna aksamitna, niebieska
2) Wojska lotnicze (Dz. R. W. 97/1919) - żółta.
3) Wojska samochodowe (Dz. R. W., jw.) - czarna aksamitna, żółta.
4) Wojska samochodowe (Dz. R. W. 22/1927) - czarna aksamitna, pomarańczowa.
5) Żandarmeria (Dz. R. W., jw.) — szkarłatna, żółta.

Szereg G:
1) Straż graniczna (Dz. R. W. 97/1919) - jasnozielona, biała.
2) Korpus Ochrony Pogranicza (Dz. R. W. 44/1924) - granatowa, zielona.
3) Tabory (Dz. R. W. 97/1919) - brązowa, niebieska.
4) Tabory (Dz. R. W. 22/1927) - niebieska, brązowa.
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BARWY BRONI 1919-1939
ŁAPKI NA KOŁNIERZU KURTKI

GENER. I SZTAB GEN. PIECHOTA BAONY STRZEL. BAONY CKM. CZOŁGI

ARTYL. POLOWA ARTYL. KONNA ARTYL. CIĘŻKA ARTYL. NAJCIEŻ. ARTYL. GÓRSKA

KOMP. ART. PIESZ. ULANI SZWOLEŻEROWIEARTYL. PRZECIWLOT. 
I SAMODZ. DYLONY 

ART. POL.

DYONY POMIARÓW ART.

STRZELCY KONNI PUŁK TATARSKI DRAGONI INŻ. I SAP. PUŁK SAP.
I ODDZ. SŁUŻBY SAP.

DYONY POC. PANC. BAONY MOSTOWE BAONY ELEKTR. ŁĄCZNOŚĆSAPERZY KOLEJOWI 
I WOJSKA KOLEJOWE

RADIO I TELEGRAF WOJSKA LOTNICZE ŻANDARMERIAWOJ. SMKOCH.1919 WOJ. SAMOCH.1927

STRAŻ GRANICZNA1919 KORP. OCHR. POGRAN.1924 TABORY1919 TABORY1927

1 2 3 4 5 6 7 SKALA BARW8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
HHB HH HH HH HM MH HM HH HH HH HM HH Mmi
GRANAT NIEBIES. SELEDYN JAS. ZIEL. OLIWK. C. ZIEL. OCHRON. BRUNAT. CZARNY ŻÓŁTA POMAR. PON- SOWY SZKARŁAT AMARANT KARMAZ. WIŚNIO- MALI-WY NOWY
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Tab. 83. Wojsko Polskie 1919-1939. Barwy służb (patki na kołnierzach kurtek mundurowych;
na pierwszym miejscu podano barwę łapki, na drugim wypustki)

Szereg A:
1) Służba uzbrojenia (Dz. R. W. 22/1927) - szmaragdowa, czarna.
2) Intendentura (Dz. R. W. 97/1919) - ochronna, niebieska,
3) Intendentura (Dz. R. W. 22/1927) - szafirowa, wiśniowa.
4) Lekarze (Dz. R. W. 97/1919) - wiśniowa, granatowa.

Szereg B:
1) Dentyści (Dz. R. W. 22/1927) - wiśniowa, błękitna.
2) Aptekarze (Dz. R. W., jw.) - wiśniowa, chabrowa.
3) Weterynarze (Dz. R. W., jw.) - ochronna, oliwkowa.
4) Weterynarze (Dz. R. W., jw.) - wiśniowa, ciemnozielona.

Szereg C:
1) Korpus sądowy (Dz. R. W. 97/1919) - ochronna, czarna.
2) Służba sprawiedliwości (Dz. R. W. 22/1927) - malinowa, czarna.
3) Korpus kontrolerów (Dz. R. W. 19/1921) - czarna, karmazynowa.
4) Korpus kontrolerów (Dz. R. W. 22/1927) - czarna, szkarłatna.

Szereg D:
1) Topografowie - geodeci (Dz. R. W. 97/1919) - ochronna, pąsowa.
2) Korpus geografów (Dz. R. W. 44/1921) - czarna, biała.
3) Grupa oświatowa (Dz. R. W. 22/1927) - różowa, błękitna,
4) Służba oświatowa (Dz. R. W. 3/1921) - karmazynowa.

Szereg E:
1) Duchowieństwo (Dz. R. W. 97/1919) - ochronna, fioletowa.
2) Służba budownictwa (Dz. R. W. 7/1921) - ochronna, amarantowa.

Szereg F: Oficerowie administracyjni:
1) Formacje liniowe (Dz. R. W. 22/1927) - brunatna, amarantowa.
2) Artyleria (Dz. R. W., jw.) - brunatna, zielona.
3) Lotnictwo (Dz. R. W., jw.) - brunatna, żółta,
4) Uzbrojenie (Dz. R. W., jw.) — brunatna, szmaragdowa.
5) Intendentura (Dz. R. W., jw.) - brunatna, szafirowa.

Szereg G:
1) Służba zdrowia (Dz. R. W., jw.) - brunatna, wiśniowa.
2) Sprawiedliwość (Dz. R. W., jw.) - brunatna, malinowa.
3) Żandarmeria (Dz. R. W., jw.) - brunatna, szkarłatna.
4) Grupa kontroli I (Dz. R. W. 6/1924) - brunatna, czarna.
5) Grupa kontroli II (Dz. R. W. 22/1927) - brunatna, szkarłatna.
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BARWY SŁUŻB 1919-1939
PATKI NA KOŁNIERZU KURTKI

UZBROJENIA
192

INTENDETURA 
1919

INTENDETURA 
1927

LEKARZE
1919

DENTYŚCI 
1919

APTEKARZE 
1919

WETERYNARZE 
1919

WETERYNARZE
1927

KORPUS SĄDOWY
1919

SŁ. SPRAWIEDLIWOŚCI
1927

KORPUS KONTROLERÓW 
1921

KORPUS KONTROLERÓW 
1927

KORP. GEOGRAFÓW
1921

TOPOGRAFI - GEODECI 
1919

ł
GRUPA OŚWIATOWA 

1927
SŁUŻBA OŚWIATOWA

DUCHOWIEŃSWTO
1919

SŁUŻBA BUDÓW. WOJSK 
1921

OFICEROWIE ADMINISTRACYJNI

FORM. LINIOWYCH ARTYLERII LOTNICTWA UZBROJENIA INTENDENTYRY

SŁUŻBY ZDROWIA SPRAWIEDLIWOŚCI ŻANDARMERII GRUPY KONTROLI I GRUPY KONTROLI II
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Tab. 84. Wojsko Polskie 1935-1939

Fig. A. Podpułkownik piechoty w ubiorze garnizonowym (1936) według materiałów rysunkowych 
i notât Stanisława Gepnera. Umundurowanie barwy ochronnej, szarobrunatnozielonej. Otok czapki 
i patka na kołnierzu kurtki granatowe, z żółtą wypustką. Guziki mundurowe srebrne, takież odznaki 
i sznury naramienne. Pas oficerskie ze skóry brązowej; buty oficerskie ze sztywnymi cholewami 
i napiętkiem ze skóry czarnej.

Fig. B. Generał brygady w ubiorze wieczorowym (1936). Umundurowanie jak figura A, lecz pas salo
nowy dziany jedwabny barwy szarawo ochronnej z odcieniem srebrzystym z klamrą okrągłą, ozdobną, 
srebrną oksydowaną. Na spodniach podwójne lampasy granatowe. Obuwie - lakierowane czarne.

Fig. C. Porucznik artylerii niezmotoryzowanej w ubiorze polowym według Dziennika Rozkazów 
Wojskowych 2/1936. Hełm bojowy modelu piechoty polskiej z podpinką czarną skórzaną, malowany 
kolorem ochronnym matowo. Umundurowanie jak figura A; oporządzenie połowę - mapnik, torba 
raportowa i kabura pistoletu „Vis” wz. 35, ze skóry w naturalnym brązowym kolorze.
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Tab. 85. Wojsko Polskie 1935-1939

Fig. A. Kapitan artylerii (1936-1939) tu ubiorze tuyjściotuym tuedług materiałótu rysunkowych 
i notat w zbiorach Stanisława Gepnera. Umundurowanie barwy ochronnej szarobrunatnozielonej. 
Kurtka kroju według przepisu z 1936 roku. Otok na czapce i patka na kołnierzu kurtki ciemnozielona 
aksamitne. Pas oficerski wzoru 1936 bez koalicyjki.

Fig. B. Podpułkownik 1. pułku szwoleżerów w ubiorze paradnym (1936-1939) według wymienionego 
wyżej źródła. Umundurowanie jak figura A, na czapce okrągłej z wierzchem usztywnionym otok 
amarantowy, proporczyki na kołnierzu kurtki w barwach pułku; rękawice oficerskie kawaleryjskie 
ze sztylpami ze skóry brązowej. Osiodłanie i rząd typu polskiego.

Fig. C. Szeregowy saperów w pełnym wyposażeniu polowym (1936-1939) według tego samego źródła. 
Barwa munduru jak figura A. Kurtka wzoru 1936.
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Tab. 86. Wojsko Polskie 1935-1939

Fig. A. Starszy sierżant piechoty tu ubiorze wieczorowym (1935-1939) według materiałów rysunkowych 
i notat Stanisława Gepnera. Czapka i kurtka barwy ochronnej szarobrunatnozielonej kroju według 
przepisu z 1936 roku. Otok czapki granatowy, takaż patka na kołnierzu z żółtą wypustką. Spodnie 
granatowe sukienne z pojedynczym żółtym lampasem. Dystynkcje z galonu matowo srebrnego. Pas 
główny typu oficerskiego ze skóry brązowej; obuwie czarne.

Fig. B. Kapral 20. pułku ułanów w ubiorze ćwiczebnym według tego samego źródła. Umundurowanie 
barwy jak figura A; kurtka wz. 1919, donaszana do 1939 roku. Proporczyk na kołnierzu kurtki ama
rantowy z granatowo-białym paskiem po środku. Pas główny typu żołnierskiego ze skóry brązowej, 
pochwa pistoletu takaż. Buty kawaleryjskie ze skóry juchtowej czernionej z ostrogami.

Fig. C. Ułan 14. pułku w ubiorze paradnym (1936). Umundurowanie barwy jak figura A i B. Kurtka wz. 
1936; otok czapki jasnożółty, proporczyki na kołnierzu kurtki i proporzec lancy jasnożółte z białym 
paskiem po środku. Osiodłanie typu polskiego, wz. 1925.
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Tab. 87. Wojsko Polskie 1935-1939

Fig. A. Rotmistrz Korpusu Obrony Pogranicza tu ubiorze ćwiczebny według Dzienników Rozkazów 
Wojskowych 44/1924 i 15/1936. Umundurowanie barwy ochronnej szarobrunatnozielonej. Czapka 
okrągła z wierzchem usztywnianym i otokiem granatowym. Proporczyk na kołnierzu granatowo- 

-zielony. Pas oficerski ze skóry ciemnobrązowej; w oporządzeniu mapnik i maska gazowa, której 
puszka po prawej z tyłu. Buty z cholewami i napiętkami sztywnymi czarne.

Fig. B. Major Strzelców Podhalańskich w ubiorze garnizonowym według Dzienników Rozkazów 
Wojskowych 71/1919 i 1/1937, mundur jak figura A.; peleryna oficerska wzoru 1936; na otoku czapki 
granatowym pióro orle. Patka na kołnierzu kurtki granatowa z wypustką żółtą, wypustki żółto- 

-granatowe na narożach kołnierza peleryny.

Fig. C. Szeregowy batalionów Obrony Narodowej w ubiorze ćwiczebnym według opracowania: 
kpt. W. Tyma Przygotowania do obrony i lądowa obrona polskiego wybrzeża morskiego w 1939 r., 

„Wojskowy Przegląd Historyczny”, Warszawa 1957 r., nr 3, s. 180 i następne. Umundurowanie bar
wy ochronnej jak figury A i B; kurtka z wybrakowanych zapasów magazynowych, nieużywanych 
w armii czynnej; chlebak brezentowy barwy ochronnej, pas główny i ładownice ze skóry brązowej; 
karabin piechoty francuskiej, wz. Lebel 1893 bez bagnetu.
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Tab. 88. Wojsko Polskie 1935-1939

Fig. A. Strzelec podhalański w ubiorze garnizonowym sprzed 1926 roku według przepisów z 1919 roku. 
Mundur barwy ochronnej szarobrunatnozielonej; patka na wysokim sztywnym kołnierzu kurtki 
granatowa z żółtą wypustką, naszywki na kołnierzu peleryny żółto-granatowe; kapelusz góralski 
barwy munduru z sznurkiem wokół styku główki i kresy, za który zatknięte z lewej strony pióro orle.

Fig B. Oficer batalionu Huculskiego 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w ubiorze garnizonowym 
według Dziennika Rozkazów Wojskowych 4/1937. Umundurowanie barwy jak figura A, lecz kroju 
oficerskiego, kapelusz w kształcie nawiązującym do formy regionalnej, barwy munduru z pękiem 
piór głuszca po lewej stronie główki.

Fig. C. Strzelec Batalionu Huculskiego 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w ubiorze służbowym, wzoru 
1936 według tegoż źródła. Mundur barwy ochronnej jak figury A i B; trzewiki czernione; czapka 
rogatywka z wierzchem usztywnionym i otokiem granatowym, na którym z lewej pęk piór głuszca; 
karabin piechoty polskiej Mauser, Radom wz.1929.
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Fig. 89. Wojsko Polskie 1935-1939

Fig. A. Kapelan wojskowy obrządku katolickiego w ubiorze garnizonowym 1919-1939 według fotografii 
w zbiorach Stanisława Gepnera. Umundurowanie barwy ochronnej; czapka oficerska z odznakami 
stopnia jak w korpusie oficerskim, lecz na otoku fioletowym aksamitnym.

Fig. B. Oficer plutonu łączności w ubiorze służbowym według fotografii w zbiorach Stanisława 
Gepnera. Umundurowanie barwy ochronnej. Otok czapki czarny aksamitny, proporczyk na kołnierzu 
kurtki czarno-chabrowy. Pas oficerski, pochwa pistoletu i rapcie szabli ze skóry brązowej.

Fig. C. Szeregowy artylerii zmotoryzowanej w ubiorze polowym (1938) według powyższego źródła. 
Kombinezon drelichowy barwy ochronnej, w kostkach nogawki spięte rzemykami. Beret czarny 
z orzełkiem. Z lewej z tyłu maska gazowa w puszce metalowej cylindrycznej. Pas główny z ładow
nicami ze skóry brązowej. Na szyi okulary ochronne na pasku oraz zawieszony na pasie karabinek 
Mauser, Radom wz. 1929.
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Tab. 90. Wojsko Polskie 1935-1939

Fig. A. Oficer czołgów w ubiorze wyjściowym według Dzienników Rozkazów Wojskowych 7/1934 
i 2/1936. Umundurowanie barwy ochronnej szarobrunatnozielonej z dystynkcjami matowo srebrnymi. 
Czapka z wierzchem usztywnionym wz. 1936 i otokiem pomarańczowym; proporczyk na kołnierzu 
kurtki czarno-pomarańczowy.

Fig. B. Podoficer czołgów w ubiorze służbowym według Dzienników Rozkazów Wojskowych 2/1936 
i 11/1937. Beret czarny filcowy z orzełkiem; kurtka skórzana czarna, spodnie do butów sukienne 
barwy ochronnej jak figura A., pas główny ze skóry brązowej, kordzik z rękojeścią białą kościaną 
w oprawie metalowej białej, oksydowanej, pochwie skórzanej czarnej.
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Tab. 91. Wojsko Polskie 1919-1939. Barwy kawalerii i oddziałów zmotoryzowanych (proporczyki)

Szereg A:
1) Szwadron przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz. R. W. 27/1920)
- biało-amarantowy, przez środek pasek srebrny.

2) 1. pułk szwoleżerów (Dz. R. W., jw.) - srebrny, przez środek pasek amarantowy.
3) 2. pułk szwoleżerów (Dz. R. W., jw.) - srebrny, przez środek pasek amarantowy.
4) 3. pułk szwoleżerów (Dz. R. W. 22/1927) - srebrny, przez środek pasek amarantowy.
5) 3. pułk szwoleżerów (Dz. R .W. 6/1928) - srebrny, przez środek żółty pasek.
6) 1. pułk ułanów (Dz. R. W. 5/1919) - amarantowo-biały.
7) 2. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biało-granatowy.

Szereg B:
1) 3. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - żółto-biały.
2) 4. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - chabrowo-biały.
3) 5. pułk ułanów (Dz. R. W. 5/1919) - karmazynowo-granatowy, biały trójkąt.
4) 6. pułk ułanów (Dz. R. W. 71/1919) - niebieski, biały pasek przez środek.
5) 7. pułk ułanów (Dz. R. W. 27/1920) - amarantowy, biały trójkąt.
6) 8. pułk ułanów (Dz. R. W. 28/1919) - ciemnożółty.
7) 9. pułk ułanów (Dz. R. W. 71/1919) - cztery równoległe paski amarantowo-białe.

Szereg C:
1) 9. pułk ułanów (1920) - amarantowo-biały, przez środek pasek biało-amarantowy.
2) 10. pułk ułanów (Dz. R. W. 71/1919) - amarantowo-biały, przez środek pasek biało-granatowy.
3) 11. pułk ułanów (Dz. R. W. 28/1919) - biały, dokoła pasek amarantowy.
4) 11. pułk ułanów (Dz. R. W. 27/1920) - amarantowy, przez środek biały pasek.
5) 12. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - amarantowo-granatowy, przez środek biały pasek.
6) 13. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - różowy, przez środek pasek niebieski.
7) 13. pułk ułanów (1. szwadron) (Dz. R .W. 9/1936) - różowy, przez środek niebieski pasek, 

złoty półksiężyc i gwiazda.

Szereg D:
1) 14. pułk ułanów (Dz. R. W. 91/1919) - jasnożółty, przez środek biały pasek.
2) 15. pułk ułanów (Dz. R. W. 27/1920) - biało-karmazynowy.
3) 15. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biało-pąsowy
4) 16. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biały, przez środek pąsowy pasek.
5) 16. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - granatowo-biały, przez środek pąsowy pasek.
6) 17. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - srebrno-złoty, przez środek pąsowy pasek.
7) 17. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biało-żółty, przez środek pąsowy pasek.
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Szereg E:
1) 18. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biało-chabrowy, przez środek pąsowy pasek.
2) 19. pułk ułanów (Dz. R. W. 36/1920) — granatowy z białym trójkątem.
3) 20. pułk ułanów (Dz. R. W. 17/1921) — amarantowy, przez środek granatowo-biały pasek.
4) 21. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - turkusowy, przez środek biało-żółty pasek.
5) 22. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biały, amarantowy trójkąt.
6) 23. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biało-różowy, przez środek czarny pasek.
7) 23. pułk ułanów (Dz. R. W. 31/1921) - ceglasto-czerwono-biały, z paskiem przez środek biało- 

-ceglasto-czerwonym.

Szereg F:
1) 24. pułk ułanów (Dz. R. W. 17/1921) - biały, przez środek żółty pasek.
2) 25. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - biało-pąsowy, przez środek pasek niebieski.
3) 26. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - różowo-biały, przez środek niebieski pasek.
4) 27. pułk ułanów (Dz. R. W., jw.) - żółto-biały, przez środek biało-granatowy pasek.
5) Pułk Jazdy Tatarskiej (Dz. R. W. 27/1920) — niebieski, złoty półksiężyc i gwiazda.
6) 1. pułk strzelców konnych (Dz. R. W., jw.) — oliwkowo-amarantowy.
7) 1. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 22/1927) - szmaragdowo-amarantowy.

Szereg G:
1) 2. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 27/1920) - oliwkowo-amarantowy, przez środek niebieski pasek.
2) 2. pułk strzelców konnych (Dz. R W. 22/1927) - szmaragdowo-amarantowy, przez środek niebieski pasek.
3) 3. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 27/1920) - oliwkowo-amarantowy, przez środek żółty pasek.
4) 3. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 22/1927) - szmaragdowo-amarantowy, przez środek żółty pasek.
5) 4. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 27/1920) - oliwkowo-amarantowy, przez środek biały pasek.
6) 4. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 22/1927) - szmaragdowo-amarantowy, przez środek biały pasek.
7) 5. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 27/1920) - oliwkowo-biały, przez środek pasek amarantowy. 

Szereg H:
1) 5. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 22/1927) - szmaragdowo-biały, przez środek amarantowy pasek.
2) 6. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 22/1927) — oliwkowo-biały.
3) 6. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 22/1927) - szmaragdowo-biały.
4) 7. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 39/1920) - oliwkowo-biały, przez środek żółty pasek.
5) 7. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 22/1927) - szmaragdowo-biały, przez środek żółty pasek.
6) 8. pułk strzelców konnych (Dz. R. W. 3/1922) - oliwkowo-biały, przez środek granatowy pasek.
7) 9. pułk strzelców konnych (Dz. R. W., jw.) - szmaragdowo-żółty przez środek amarantowy pasek. 

Szereg I:
1) 10. pułk strzelców konnych (Dz. R. W., jw.) - szmaragdowo-żółty, przez środek biały pasek.
2) Korpus Ochrony Pogranicza (Dz. R. W. 44/1924) — granatowo-zielony.
3) Szwadron pionierów (Dz. R. W. 22/1927) - szkarłatno-czarny.
4) Plutony łączności (Dz. R. W. 9/1936) - czarno-chabrowy.
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5) Dyon rozpoznawczy (Dz. R. W. 2/1939) - amarantowo-pomarańczowy, przez środek zielony pasek.
6) Szkoła podchorążych (etatowi) (Dz. R. W. 9/1936) - amarantowo-granatowy.
7) Szkoła oficerska dla podoficerów (Dz. R. W. 17/1926) - amarantowy, przez środek granatowy pasek.

Szereg J:
1) Artyleria konna (Dz. R. W. 27/1920) - czarno-amarantowy.
2) Artyleria konna (Dz. R. W. 22/1927) - czarno-szkarłatny.
3) Czołgi (Dz. R. W. 32/1930) - trójkątny, czarno-pomarańczowy.
4) Pociągi pancerne (Dz. R. W. 32/1930) - trójkątny czarny, przez środek pomarańczowy pasek.
5) Szwadron przeciwpancerny (Dz. R. W. 2/1938) - szkarłatno-pomarańczowy, trójkąt czarny.
6) Szwadron samochodów pancernych (Dz. R. W. 7/1937) - czarno-pomarańczowy.

Szereg K:
1) Tabory (Dz. R. W. 22/1927) - niebieski.
2) Tabory (Dz. R. W. 18/1932) - niebieski, przez środek amarantowy pasek.

Otoki u czapek:
karmazynowy 
amarantowy

- 5. pułk ułanów;
- szwadron przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej,

1. pułk szwoleżerów; pułki ułanów - 1., 7., 9., 10., 12., 20.; 
pułki strzelców konnych - 1., 2., 3., 4.;
dyon rozpoznawczy, szkoła podchorążych, szkoła podoficerska;

szkarłatny 
pąsowy 
różowy 
ceglasto czerwony 
biały

- szwadron pionierów;
- 15. i 25. pułk ułanów;
- 13. i 26. pułk ułanów;
- 23. pułk ułanów;
- 2. pułk szwoleżerów,

pułki ułanów - 2., 11., 16., 22., 24.;
pułki strzelców konnych - 5., 6., 7., 8.;

żółty — 3. pułk szwoleżerów;
pułki ułanów - 3., 8., 14., 17., 27.;
pułki strzelców konnych - 9. i 10.;

niebieski 
granatowy 
turkusowy 
czarny 
pomarańczowy

- pułki ułanów - 4., 6., 18., Jazda Tatarska, tabory;
- 19. pułk ułanów, Korpus Ochrony Pogranicza;
- 21. pułk ułanów;
- plutony łączności, artyleria konna;
- czołgi, samochody pancerne, pociągi pancerne.
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PROPORCZYKI KAWALERII I ODDZIAŁÓW
ZMOTORYZOWANYCH 1918 - 1939.

SZW. PRZYB.

P. 3. UŁ.

P. 9. UŁ.1920

P. 14. UŁ.

P. 18. UŁ. P. 19. UŁ.

P. 24. UŁ. P. 25. UŁ.

P. 2. S. K.1920 P. 2. 5. K.1927

P. 5. 5. K.1927 P. 6. 5. K.1920

P. 3. SZWOL.1927

P. 6. UŁ.

P. 11. UŁ.1920

P. 16. UŁ. 
1919

P. 21. UŁ.

P. 27. Uł.

P. 3. S. K.1920

P. 7. S. K.1920

P. 10. 5. K. KORP. OCHR. 
POGR.

SZW. PIONIER. PLUTŁĄCZN.

ART. KONNA 1921 ART KONNA 1927 CZOŁGI

TABORY 1930

P. 16. UŁ 
1920.

P. 22. UŁ

P. JAZDY TATAR.

P. 4. S. K.1920

P. 4. S. K.1927

DYON ROZPOZ.

POCIĄGI PANC.

TABORY1932

P. 17. UŁ. 1919

P. 23. UŁ.1920

P. 1. 5. K.1919

P. 4. S. K.1927

P. 8. S. K.

SZK. PODCH.

SZW. P. PANC.

P. 2. UŁ.

P. 9. UŁ.1919

1 SZW. P. 13. UŁ. 1936

SZK. OFIC. 
DLA PODOF.

SZW, SAM. 
PANC.

SKALA BARW

ŻÓŁTA JAS. ŻÓŁTA CIEM. POMARAŃCZ RÓŻOWA PONSOWA SZKARŁAT AMARANT GRANAT CHABROWA NIEBIESKA TURKUS ZIELONA OLIW. SZMARAGD

'----------- T’
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Tab. 92. Wojsko Polskie 1918-1925. Broń i oporządzenie kawalerskie

Szereg A:
1) Ogłowie austriackie; rzemienie czarne, sprzączki i munsztuk cynowane; według notat i ry

sunków w zbiorach Stanisława Gepnera.
2) Ogłowie niemieckie; rzemienie brązowe, naturalne, części metalowe białe, cynowane; według 

autentycznych rysunków Herberta Knótla w zbiorach Stanisława Gepnera oraz pracy 
H. Bóttichera Lehrmmeister Pferd, Berlin 1937 i Instruktion. zum Reitunterricht fur 
die Kawalerie, Berlin 1908.

Szereg B:
1) Siodło i szabla austriackie; siodło ze skóry brązowej, naturalnej, sakwy na przodzie ze skóry 

brązowej, koc pod siodłem biały wełniany, owsiak z tyłu płócienny, na nim koc szary, menażka 
aluminiowa; według notat i rysunków w zbiorach Stanisława Gepnera.

2) Siodło niemieckie; ze skóry brązowej, naturalnej, takież sztywne sakwy; koc pod siodłem szary, 
popręgi z taśm brązowych; według źródeł, jak wyżej.

Szereg C:
1) Łopatka saperska; rączka drewniana, ostrze żelazne, pokrowiec skórzany brązowy, według 

rysunków i notat w zbiorach Stanisława Gepnera.
2) Szabla rosyjska, rękojeść i pochwa czarne, okucia mosiężne według egzemplarza oryginalnego 

w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 1429).
3) Szabla francuska, okucie rękojeści mosiężne, pochwa żelazna według egzemplarza oryginalnego 

w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 55518).
4) Szabla niemiecka, oprawa rękojeści i pochwa żelazne; według egzemplarza oryginalnego 

w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 59048).
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BROŃ I OPORZĄDZENIE KAWALERYJSKIE

OGŁOWIE 
NIEMIECKIE

SIODŁO I SZABLA 
AUSTRYJACKIE

1918 - 1925

ŁOPATKA

NIEMIECKAROSYJSKA FRANCUSKA

OGŁOWIE 
AUSTRYJACKIE

SIODŁO 
NIEMIECKIE
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Tab. 93. Wojsko Polskie 1925-1939. Broń i oporządzenie kawaleryjskie

Pionowo z lewej strony:
1) Lanca typu francuskiego; żelazna rurka czarna oksydowana, uchwyt (plecionka), temblak 

i pętla ze skóry w barwie naturalnej; według oryginalnego egzemplarza w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie (MWP nr inw. 54043).

Szereg A:
1) Ogłowie oficerskie wz. 1925; rzemienie brązowe, naturalne, sprzączki i okucia niklowane; 

według notat i materiałów fotograficznych w zbiorach Stanisława Gepnera.
2) Ogłowie szeregowego, wz. 1925; rzemienie naturalne brązowe, części metalowe żelazne.

Szereg B:
1) Siodło oficerskie, wz. 1925; skóra brązowa naturalna, okucia łęków siodła niklowane, takież 

sprzączki i strzemiona. Szabla w oprawie mosiężnej, pochwa niklowana, temblak i chwast 
ze srebrnej taśmy; według materiałów fotograficznych w zbiorach Stanisława Gepnera 
i przepisu w Dz. R. W. 14/1921.

2) Siodło szeregowego, wz. 1925 i szabla, skóra brązowa naturalna, sprzączki cynowane, szabla 
- oprawa rękojeści i pochwa żelazne; według: Ministerstwo Spraw Wojskowych 0.19/1929
I Instrukcja Taborowa cz. I, Wojsk. Inst. Nauk. Wyd. Warszawa 1930, Rozdział C § 67 
i fotografii w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP, nr inw. 20981).

Szereg C:
1) Szabla szeregowego, wz. 1934 „Kielce” - rękojeść drewniana, barwy naturalnej, oprawa 

mosiężna, pochwa żelazna; według oryginalnego egzemplarza w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie (MWP, nr inw. 54716).

2) Ostroga szeregowca, 1921 - żelazna, rzemień czarny; według rysunków i notat w zbiorach 
Stanisława Gepnera.

3) Siodło oficerskie spakowane - skóra naturalna brązowa; z przodu płaszcz nieprzemakalny, 
z tyłu koc w kolorze jednolitym, dowolnym; według materiałów fotograficznych i notat 
w zbiorach Stanisława Gepnera.

4) Lewa sakwa (juczka) siodła szeregowego, wz. 1925 - według źródła jak A2 i B2.
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BROŃ I OPORZĄDZENIE KAWALERYJSKIE
1925 - 1939

SIODŁO SPAKOWANE

OGŁOWIE ŻOŁNIERSKIE w.z. 1925 r.

LEWA JUCZKA

LANCA 
FRANCUSKA 
1920-1939

SZABLA ŻOŁNIERSKA 

w.z. 1934 r. KIELCE

OSTROGA LEWA 
w.z. 1921 r.
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Tab. 94. Wojsko Polskie 1935-1939. Lotnictwo

Fig. A. Porucznik w ubiorze służbowym sprzed 1936 roku według Dzienników Rozkazów Wojsko
wych 97/1919 i 3/1927. Umundurowanie barwy ochronnej szarobrunatnozielonej. Czapka rogatywka 
z miękkim wierzchem, otokiem żółtym i czarnym okutym daszkiem. Patka na kołnierzu kurtki żółta, 
dystynkcje matowosrebrne; pas oficerski z koalicyjką, pochwa pistoletu i rapcie kordzika ze skóry 
brązowej; kordzik z rękojeścią białą kościaną, okucia żółte i pochwa skórzana czarna.

Fig. B. Plutonowy w ubiorze służbowym sprzed 1936 roku według tego samego źródła. Umundu
rowanie barwy jak figura A, lecz kroju żołnierskiego.

Fig. C. Kapitan w ubiorze służbowym 1936-1939 według Dziennika Rozkazów Wojskowych 8/1936. 
umundurowanie barwy stalowoniebieskiej. Czapka okrągła miękka z otokiem z czarnej dzianej 
taśmy i daszkiem skórzanym czarnym obwiedzionym galonem oficerskim. Pasy czarne skórzane 
z sprzączkami metalowymi oksydowanymi. Trzewiki czarne.
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Tab. 95. Wojsko Polskie 1936-1939. Lotnictwo

Fig. A. Oficer - pilot tu ubiorze ćwiczebnym według Dziennika Rozkazów Wojskowych 8/1936. 
Hauba lotnicza skórzana brązowa z nausznikami; kombinezon brezentowy barwy stalowoniebieskiej. 
Trzewiki sznurowane czarne.

Fig. B. Oficer - pilot w ubiorze służbowym według tego samego źródła. Umundurowanie barwy 
stalowoniebieskiej, czapka wzoru lotniczego z otokiem z czarnej dzianej taśmy; pas oficerski z koali- 
cyjką i futerał pistoletu skórzane czarne, takież trzewiki.

Fig. C. Szeregowy w ubiorze zimowym codziennym według powyższego źródła. Umundurowanie 
barwy jak figura B. Płaszcz sukienny tejże barwy; trzewiki sznurowane czarne.
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Tab. 96. Wojsko Polskie 1936-1939. Lotnictwo. Szczegóły mundurowe według przepisu w Dz. R. W. 
8/1936 (z 30 maja 1936 roku)

Szereg A:
1) Orzełek lotniczy na czapkę oficerską, haftowany nicią srebrną na podkładce poduszkowatej 

z czarnego sukna, u szeregowych - sztancowany z białego metalu.
2) Czapka generała brygady barwy stalowoniebieskiej z otokiem czarnym z taśmy dzianej, dasz

kiem i podpinką ze skóry czarnej, oznakami stopnia srebrnymi, matowymi.
3) Beret filcowy czarny majora z oznakami stopnia srebrnymi, matowymi.
4) Czapka starszego sierżanta jak na rys. 2.

Szereg B: Otoki na czapkach, oznaki stopni na taśmie oraz daszku:
1) Generał broni, pułkownik, kapitan.
2) Generał dywizji, podpułkownik, porucznik.
3) Generał brygady, major, podporucznik,

Szereg C: Oznaki stopni na beretach:
1) Generał brygady.
2) Pułkownik.
3) Porucznik.
4) Sierżant.
5) Plutonowy.

Szereg D:
1) Wiatrówka i spodnie oficera.

Szereg E:
1) Spodnie, kurtka i sztylet oficera dyplomowanego - pilota.
2) Kurtka szeregowego i spodnie szeregowego.
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WOJSKA LOTNICZE
DZIEŃ ROZK. WOJSK N° 8 z 10.V.1936 r.

CZAPKA SEN. BRYG. BERET MAJORA

OTOKI GENER. BRONI 
PUŁKOWNIKA 
KAPITANA

----------, GENER. DY W.
* W PODPUŁKOWNIKA

------- ' PORUCZNIKA

GENER. BRYG.
MAJORA
PODPORUCZNIKA

DASZKI
GENERAŁA OFIC. SZTABOWEGO OFIC. NIŻSZEGO

ODZNAKI 
NA BERECIE

GENER. BRYG. PUŁKOWNIKA PORUCZNIKA SIERŻANTA PLUTONOWEGO

SZEREGOWEGOOFICERA SPODNIE OFICERA
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Tab. 97. Wojsko Polskie 1919-1936. Lotnictwo

Szereg A:
1) Odznaka pilota polowego, według Dz. R. W. 24/1919 i opracowania mjra dypl. M. Pęczkowskiego 

Umundurowanie wojska, marynarki wojennej iP.W. w Polsce, Warszawa 1935, s. 9, z metalu 
białego, srebrzonego z zielono emaliowanym wieńcem.

2) Odznaka pilota morskiego (według tych samych źródeł).
3) Odznaka obserwatora polowego (źródła jw.) z metalu żółtego.
4) Odznaka obserwatora morskiego (źródła jw.); z metalu białego, strzały złocone.
5) Odznaka obserwatora balonowego (źródła jw.) - wieniec złocony, orzeł i kotwica srebrzone.

Szereg B:
1) Czapka szeregowego według przepisu Dz. R. W. 5/1919.
2) Czapka oficerska według przepisu Dz. R. W. 5/1919, granatowa z wypustkami żółtymi, podpinka 

z galonu srebrnego.
3) Czapka kapitana, 1919-1930 według Dz. R. W. 97/1919 barwy ochronnej „khaki”.

Szereg C: Naramienniki podoficerskie według Dz. R. W. 5/1919, granatowe z żółtymi wypustkami.
1) Kapral.
2) Plutonowy.
3) Sierżant.
4) Sierżant sztabowy,
5) Podporucznik (według przepisu jw.); ze sznura plecionego srebrnego na podkładzie sukiennym żółtym.

Szereg D:
1) Bluza oficerska, według przepisu w Dz. R. W. 5/1919; granatowa z żółtymi wypustkami 

i aksamitnym kołnierzem.
2) Oznaka lotnicza na lewy rękaw kurtki mundurowej według przepisu w Dz. R. W. 97/1919; 

podkładka z sukna żółtego, haft z nici srebrnej.
3) Patka na kołnierzu kurtki mundurowej oficerskiej, 1919-1930,
4) Patka na kołnierzu płaszcza mundurowego oficerskiego (1919), żółta sukienna, spięta guzikiem 

mundurowym.

Szereg E:
1) Dolna część spodni ubioru pozasłużbowego oficera (1919) według przepisu w Dz. R. W. 5/1919.
2) Dolna część spodni ubioru pozasłużbowego oficera lotnictwa (1919-1930).
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WOJSKA LOTNICZE
1919 -1930

OBSERAT. MORSKIEGO

NARAMIENNIKI

CZAPKA SZEREGOWEGO 
1919

NARAMIENNIKI

ODZNAKA NA LEWYM RĘKAWIE

CZAPKA OFICERSKA 1919

BLUZA OFICERSKA 1919

CZAPKA KAPITANA
1919 -1930

NARAMIENNIK 
PODPORUCZNIKA 1919

PATKI NA KOŁNIERZU 
MUNDURU OFICERA 1919

DÓŁ SPODNI
OFIC. POZASŁUŻ. 1919

PATKA NA KOŁNIERZU PŁASZCZA 
OFICER. 1919 DÓŁ SPODNI POZASŁUŻB.

1919 -1930
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Tab. 98. Wojsko Polskie 1919-1939. Emblematy pułkowe na naramiennikach tłoczone 
z białego metalu

U góry z lewej: Oddziały zamkowe Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz. R. W. 6/1937).

Szereg A: Piechota:
1) 23. Pułk im. Płka Leopolda Lisa Kuli (Dz. R. W. 2/1939).
2) 37. Pułk im. Ks. Józefa Poniatowskiego (Dz. R. W. 4/1937).
3) 40. Pułk Dzieci Lwowskich (Dz. R. W. 2/1939).
4) 41. Pułk im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
5) 42. Pułk im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (Dz. R. W. 12/1938).
6) 44. Pułk Strzelców im. Legii Amerykańskiej (Dz. R. W. 9/1939).
7) 47. Pułk Strzelców Legionu Bajończyków (Dz. R. W. 9/1939).

Szereg B:
1) 50. Pułk im. Francesco Nullo (Dz. R. W. 2/1938).
2) 57. Pułk im. Karola III, króla Rumunii (Dz. R. W. 8/1937).
3) 66. Pułk im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
4) 72. Pułk im. Płka Dionizego Czachowskiego (Dz. R. W. 12/1937).
5) 76. Pułk im. Ludwika Narbutta (Dz. R. W. 2/1938).
6) 77. Pułk (Dz. R. W. 34/1922).
7) 81. Pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego (Dz. R. W. 15/1936).

Szereg C:
1) 82, Pułk Strzelców Syberyjskich im. Tadeusza Kościuszki (Dz. R. W. 18/1937).
2) 83. Pułk Strzelców Poleskich im. Romualda Traugutta (Dz. R. W. 18/1937).

Szereg D: Kawaleria:
1) 1. Pułk Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego.
2) 3. Pułk szwoleżerów im. płka Jana Kozietulskiego (Dz. R. W. 13/1938).
3) 2. Pułk ułanów im. gen. Józefa Dwernickiego (Dz. R. W. 11/1936).
4) 7. Pułk ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (Dz. R. W. 18/1937).
5) 8. Pułk ułanów im. ks. Józefa Poniatowskiego (Dz. R. W. 18/1924).
6) 11. Pułk ułanów im. marszałka Edwarda Rydza-Smigłego (Dz. R. W. 6/1937).
7) 16. Pułk ułanów Wielkopolskich im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera (Dz. R. W. 18/1937).
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Szereg E:
1) 17. Pułk ułanów im. króla Bolesława Chrobrego (Dz. R. W. 7/1939).
2) 19. Pułk ułanów im. gen. Edmunda Różyckiego (Dz. R. W. 2/1938).
3) 20. Pułk ułanów im. króla Jana III Sobieskiego.
4) 26. Pułk ułanów im. hetmana J. K. Chodkiewicza (Dz. R. W. 15/1936).
5) 27. Pułk ułanów im. króla Stefana Batorego (Dz. R. W. 15/1936).
6) 3. Pułk strzelców konnych im. hetmana Stefana Czarnieckiego (Dz. R. W. 16/1936).
7) 6. Pułk strzelców konnych im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego (Dz. R. W. 1/1937). 

Szereg F:
1) 9. Pułk strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego (Dz. R. W. 7/1936). 

Szereg G: Artyleria:
1) 8. Pułk artylerii lekkiej im. króla Bolesława Krzywoustego (Dz. R. W. 9/1939).
2) 24. Pułk artylerii lekkiej im. króla Jana III Sobieskiego (Dz. R. W. 12/1938).
3) 26. Pułk artylerii lekkiej im. króla Władysława IV (Dz. R. W. 16/1937).
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EMBLEMATY
NA NARAMIENNIKACH 1919 - 1939

ODDZIAŁY ZAMKOWE 
PREZYDENTA RZPLITEJ.

PIECHOTA

23. P. PIECHOTY 
IM. PUŁK. 

LEOPOLDA 
LISA-KULI

37. P. PIECHOTY 
IM. KS. 

JÓZEFA 
PONIATOWSKIEGO

40. P. PIECHOTY 
DZIECI 

LWOWSKICH

4!. P. PIECHOTY 
IM. MARSZ.

JÓZEFA
PIŁSUDZKIEGO

42. P. PIECHOTY 
IM. GEN.

JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO

44. P. STRZELCÓW 
IM. LEGII 

AMERYKAŃSKIEJ

47. P. STRZELCÓW 
LEGIONV 

BAYOŃCZYKÓW

50. P. PIECHOTY 
IM. FRANCESCO 

NULLO

57. P. PIECHOTY
IM. KAROLA III 

KRÓLA 
RUMUNII

66. P. PIECHOTY 
IM. MARSZ.

JÓZEFA
PIŁSUDZKIEGO

72. P. PIECHOTY 
IM. PUŁK. 

DIONIZEGO 
CZACHOWSKIEGO

76. P. PIECHOTY 
IM. LUDWIKA 

NARBUTTA

77. PUŁK 
PIECHOTY

81. P. STRZ. GRODZ. 
IM. KRÓLA 
STEFANA 

BATOREGO

82. P. STRZ. SYBER. 
IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI

83. P. STRZ. POLESKICH 
IM. ROMUALDA 

TRAUGUTTA

1. P. SZWOLEŻERÓW 
IM. MARSZ.

JÓZEFA 
PIŁSUDZKIEGO

3. P.
SZWOLEŻERÓW 

IM. PŁK. JANA 
KOZIETULSKIEGO

2. P. UŁANÓW 
IM. GENERAŁA 

DWERNICKIEGO

19. P. UŁANÓW 
IM. GEN.

EDMUNDA
RÓŻYCKIEGO

7. P. UŁANÓW 
IM. GEN. 

KAZIMIERZA 
SOSNOWSKIEGO

8. P. UŁANÓW 
IM. KS. JÓZEFA 

PONIATOWSKIEGO

11. P. UŁANÓW
IM. MARSZ.
EDWARDA 

RYDZA ŚMIGŁEGO

16. P. UŁANÓW 
WIELKOP. IM. GEN. 

GUSTAWA 
ORLICZ DRESZERA

17. P. UŁANÓW 
IM. KRÓLA 

BOLESŁAWA 
CHROBREGO

20. P. UŁANÓW 
IM. KRÓLA 
JANA III 

SOBIESKIEGO

26. P. UŁANÓW 
IM. HETM.

JANA KAROLA 
CHODKIEWICZA

9. P. STRZ. KON. 
IM. GEN.

KAZIMIERZA 
PUŁASKIEGO

27. P. UŁANÓW 
IM. KRÓLA 
STEFANA 

BATOREGO

27. P. STRZ. KON.
IM. HETM. P. K. 

STEFANA 
CZARNIECKIEGO

6. P. STRZ. KON. 
IM. HETM. W. K.
STANISŁAWA 

ŻÓŁKIEWSKIEGO

8. P. ART. LEK.
IM. KRÓLA 

BOLESŁAWA 
KRZYWOUSTEGO

24. P. ART. LEK.
IM. KRÓLA 

JANA 
SOBIESKIEGO

26. P. ART. LEK. 
IM. KRÓLA 

WŁADYSŁAWA IV
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Tab. 99. Wojsko Polskie 1919-1939. Oznaki stopni według przepisów z 1919 roku i oznaki 
specjalności stosowane w latach 1919-1939

Szereg A:
1) Orzeł na czapkę według przepisu w Dz. R. W. 97/1919, z metalu białego, oksydowany.
2) Typowa czapka rogatywka szeregowego wszystkich formacji według tegoż przepisu; z sukna 

barwy ochronnej khaki z podpinką i daszkiem ze skóry brązowej.
3) Odznaka marszałka na kołnierzu munduru, według przepisu w Dz. R. W. 15/1920.
4) Odznaka szkoły podchorążych zawodowych na kołnierzu munduru, według przepisu 

w Dz. R. W. 97/1919.
5) Odznaka szkoły podchorążych rezerwy na kołnierzu munduru, według przepisu w Dz. R. W. 97/1919.
6) Odznaka szkoły podoficerskiej na kołnierzu munduru, według tegoż przepisu. 

Uwaga: oznaki 3-6 tłoczone z metalu białego, oksydowane.

Szereg B:
Odznaki pułkowe tłoczone z metalu białego, oksydowanego na kołnierzach kurtek mundurowych:

1) 74. pułk piechoty (według Dz. R. W. 33/1929).
2) Strzelcy Podhalańscy (według Dz. R. W. 97/1919).
3) 85. pułk piechoty (według Dz. R. W. 9/1927).
4) 84. pułk piechoty (według Dz. R. W. 12/1936).
5) 11. Karpacka Dywizja Piechoty (według Dz. R. W. 2/1937).

Szereg C:
Wężyki z taśmy srebrnej oksydowanej, haftowane na patkach kołnierzy kurtek mundurowych:

1) Generał.
2) Oficer.
3) Szeregowy,

Szereg D:
Schematy rozmieszczenia oznak stopni na otokach czapek według przepisu w Dz. R. W. 97/1919:

1) Generał brygady (orzeł tłoczony metalowy dołem tarczy wsparty na jednej taśmie z nici 
srebrnej okalającej górną krawędź otoku, na otoku taśma srebrna generalska, na której jednak 
gwiazdka w osi orła).

2) Podpułkownik (orzeł metalowy wsparty na dwóch taśmach z nici srebrnej, na otoku 
2 gwiazdki poziomo).

3) Kapitan (orzeł metalowy wsparty na jednej taśmie z nici srebrnej, na otoku 3 gwiazdki 
w układzie poziomym).

Uwaga - gwiazdki oficerskie haftowane z nici srebrnej lub tłoczone wypukło z blachy srebrzonej 
oksydowanej.
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Szereg E i F: Schematy rozmieszczenia oznak stopni na naramiennikach i mankietach rękawów 
mundurów oficerów i szeregowych WP. Według przepisu w Dz. R. W. 97/1919 (oznaki oficerskie 
haftowane nicią srebrną, podoficerów - z taśmy pąsowej):

1) Generał brygady.
2) Podpułkownik.
3) Kapitan.
4) Kapral.
5) Sierżant sztabowy.
6) Podchorąży.

Szereg G:
1) Kurtka mundurowa oficerska według przepisu w Dz. R. W. 97/1919.
2) Kurtka (bluza) szeregowego według tegoż przepisu; obie z sukna w barwie ochronnej khaki, 

z guzikami metalowymi białymi, matowanymi z tłoczonym orłem.
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OZNAKI STOPNI 1919 r.
OZNAKI SPECJALNOŚCI 1919 - 1939

OFICERSKI

SZEREGOWYCH

KONTR,

ODZNAKI NA KOŁNIERZU

CZAPKA SZEREGOWEGO

OZNAKI STOPNI

KAPITAN

INTENDENT

LOTN.

KAR. MASZ. WOJ. KOLEJ. WOJ. SAMOCH.TELEFONY KOMP. 
TECHN.

MIOT.
MIN

RADIOTEL. POC. ISAM 
PANC.

PROWIANT. RACHUNK.OŚWIATOWY K ANCEL.

WĘŻYKI:
GENERALSKI

GENERAŁ BRYG.

SZKOŁY PODOFIC. MARSZAŁKA
SZKOŁY 

PODCH. ZAW.

PODPUŁKOWNIK

LEKARZE TOPOGRAFIA BUDOWNIC.
SĄDOWY

OZNAKI NA LEWYM RĘKAWIE

DYW. 11 KARPACKA

ODZNAKI 
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Tab. 100. Wojsko Polskie 1919-1939. Oporządzenie oficerskie

Szereg A:
1) Pas służbowy oficerski według przepisu w Dz. R. W. 8/1936; skóra brązowa, okucia 

z metalu żółtego.

Szereg B:
1) Rapcie salonowego pasa oficerskiego według przepisu w Dz. R. W. 11/1928; taśmy pasa 

z dzianej tkaniny jedwabnej srebrzystoszarej.

Szereg C:
1) Klamra salonowego pasa oficerskiego według tegoż przepisu, srebrna, oksydowana.
2) Klamra i okucie złocone oficerskiego pasa salonowego marynarki wojennej wz. 1922 według 

przepisu w dz. R. W. 46/1922.

Szereg D:
1) Pas salonowy oficerski marynarki wojennej wz. 1927 według przepisu w Dz. R. W. 12/1927; 

klamra i okucia złocone, taśma czarna jedwabna dziana.

Szereg E:
1) Żabka do szabli według przepisu Dz. R. W. 97/1919 ze skóry brązowej, ze sprzączkami 

z żółtego metalu.
2) Żabka do szabli według przepisu Dz. R. W. 15/1936 ze skóry brązowej ze sprzączkami z białego, 

oksydowanego metalu.
3) Rękawice paradne oficerów kawalerii według przepisu Dz. R. W. 15/1936 ze skóry brązowej.
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PASY, RAPCIE, ŻABKI
1918 - 1939

ŻABKA DO SZABLI
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Tab. 101. Wojsko Polskie 1918-1939. Nakrycie głowy

Szereg A:
1) Czapka oficerska kawalerii z lat 1918-1922 według materiałów rysunkowych i notat w zbio

rach Stanisława Gepnera; czapka i daszek barwy ochronnej, otok i wypustka barwy pułku; 
podpinka obszyta galonem srebrnym.

2) Furażerka wszystkich rodzajów broni według przepisu w Dz. R. W. 97/1919; barwy ochronnej.
3) Rogatywka oficerska (krój) wszystkich rodzajów broni według tegoż przepisu.
4) Czapka szeregowego marynarki wojennej do stopnia bosmana - mata włącznie, według 

przepisu w Dz. R. W. 5/1920; granatowa z czarnym otokiem z taśmy na którym nazwa okrętu 
literami złotymi.

Szereg B:
1) Czapka oficerska marynarki wojennej według przepisu w Dz. R. W. 46/1922; granatowa 

z czarnym otokiem, daszek i podpinka z czarnej skóry.
2) Galowy oficerski kapelusz stosowany Marynarki Wojennej według przepisu w Dz. R. W. 

46/1922 i 17/1936 z filcu czarnego, z kokardą biało-pąsową, galonem i guzikiem złotym.
3) Czapka majora lotnictwa według przepisu w Dz. R. W. 8/1926; stalowoniebieska z czarnym otokiem 

z dzianej taśmy, sznurki na daszku i dystynkcje srebrne; daszek i podpinka z czarnej skóry.
4) Rogatywka generała brygady według przepisu w Dz. R. W. 4/1935; barwy ochronnej z otokiem 

granatowym, haftem i sznurkiem srebrnym; daszek okuty i pasek skórzane czarne.

Szereg C:
1) Rogatywka korpusu kadetów według przepisu w Dz. R. W. 15/1936; grantowa z wypustką 

żółtą na otoku, blachą z białego metalu, paskiem i daszkiem czarnym skórzanym.
2) Rogatywka garnizonowa porucznika batalionu huculskiego 11. Karpackiej Dywizji Piechoty, 

1937 (Dz. R. W. 4/1937) barwy polowej z otokiem granatowym.
3) Beret połowy oddziałów lotnictwa, pancernych i zmotoryzowanych według przepisu 

w Dz. R. W. 11/1937; z filcu czarnego z skórzanym, brązowym otokiem wewnętrznym.
4) Rogatywka połowa dla żołnierzy wszystkich oddziałów nie wyposażonych w berety według 

przepisu w Dz. R. W. 11/1937 barwy ochronnej z lekko usztywnionym wierzchem i stęb- 
nowanym daszkiem z sukna w barwie całości.

Szereg D:
1) Kapelusz paradny podporucznika Strzelców Podhalańskich według przepisu w Dz. R. W. 

46/1922 i 17/1936; barwy ochronnej ze sznurkiem oficerskim z plecionki srebrnej, piórem 
naturalnym orlim, białymi piórkami i metalową spinką ze znakiem oddziałów - swastyką.

2) Fragment podpinki i kapelusz paradny porucznika baonu huculskiego 11. Karpackiej Dywizji 
Piechoty; barwy ochronnej z obszyciem z taśmy huculskiej z wzorem barwnym, piórem 
czarnym cietrzewia i 3 białymi piórkami; spinka metalowa ze znakiem oddziału.

3) Czapka okrągła podpułkownika szwoleżerów lub Korpusu Ochrony Pogranicza według 
przepisu w Dz. R. W. 15/1936; wierzch barwy ochronnej, otok u szwoleżerów.
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Tab. 102. Wojsko Polskie 1936-1939. Marynarka wojenna (na podstawie przepisów zawartych 
w dziennikach Rozkazów Wojskowych 5/1920, 46/1922, 12/1927 i 17/1936)

Fig. A. Marynarz tu ubiorze służbowym. Czapka okrągła marynarska granatowa, z otokiem czarnym 
z taśmy dzianej z nazwą okrętu literami złotymi. Bluza sukienna granatowa z kołnierzem marynar
skim niebieskim z naszywanymi trzema paskami i tasiemki białej; spodnie marynarskie granatowe 
sukienne; getry białe i trzewiki czarne sznurowane. Pas główny z ładownicami ze skóry czarnej, 
karabin piechoty Mauser z takimż pasem.

Fig. B. Porucznik w ubiorze służbowym letnim. Czapka okrągła kształtu oficerskiego z daszkiem 
skórzanym czarnym, otokiem z taśmy czarnej, pokrowcem wierzchu białym. Kurtka płócienna biała 
z naramiennikiem czarnym; dystynkcje i guziki z metalu pozłacanego.

Fig. C. Admirał w ubiorze galowym. Kapelusz stosowany z czarnego filcu z kokardą biało-pąsową 
i taśmą z galonu złotego. Surdut granatowy i takież spodnie. Pas z czarnej jedwabnej taśmy. Szpada 
z oprawą rękojeści złoconą i takimi okuciami na pochwie z czarnej skóry. Dystynkcje i guziki złote. 
Obuwie lakierowane czarne.

Fig. D. Komandor - porucznik w zimowym ubiorze wyjściowym. Czapka oficerska marynarska 
z sukna granatowego z otokiem z taśmy czarnej, spodnie i płaszcz sukienny granatowy, obuwie 
czarne. Dystynkcje i guziki złote.
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Tab. 103. Wojsko Polskie 1936-1939. Marynarka wojenna (na podstawie przepisom zawartych 
uj Dziennikach Rozkazom Wojskomych 5/1920, 46/1922, 14/1927 i 17/1936)

Fig. A. Bosman uj ubiorze ćwiczebnym. Czapka kroju marynarskiego z daszkiem z czarnej skóry 
i otokiem z taśmy dzianej czarnej; koszula biała z czarnym krawatem. Kurtka i spodnie granatowe 
z guzikami i galonami dystynkcji złotymi. Pas ze skóry czarnej, z takiejże skóry pochwa pistoletu, 
getry białe brezentowe zachodzące na sznurowane trzewiki.

Fig. B. Kapitan w ubiorze wyjściowym. Mundur oficerski granatowy z guzikami i dystynkcjami 
złotymi; obuwie czarne (trzewiki lub półbuty); spięcie peleryny z plakiet kolistych złotych.

Fig. C. Mat - nurek w ubiorze wyjściowym. Czapka marynarska okrągła z pokrowcem płóciennym 
(letnim) z otokiem z czarnej dzianej taśmy ze złotym malowanym napisem z przodu „MARYNARKA 
WOJENNA”. Bluza i spodnie granatowe, trzewiki czarne. Na bluzie kołnierz marynarski niebieski 
z trzema paskami białymi z naszytej tasiemki zakończony krawatem czarnym sukiennym. Pod bluzą 
koszulka w paski poziome biało-niebieskie. Na rękawie odznaka funkcji naszyta z karmazynowego 
sukna, odznaka stopnia z galonu złotego.
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Tab. 104. Wojsko Polskie 1919-1939. Marynarka Wojenna. Szczegóły mundurowe, oznaki 
stopni i specjalności

Szereg A:
1) Czapka oficerska według przepisu w Dz. R. W. 5/1919, barwy ochronnej z wypustką 

na wierzchu niebieską, na otoku białą, z paskiem srebrnym.
2) Czapka szeregowego według tegoż przepisu; granatowa z otokiem czarnym.
3) Naramiennik porucznika, według tegoż przepisu; „trefl” z plecionego srebrnego sznurka 

na podkładzie z niebieskiego sukna z wypustką białą, kotwica i gwiazdki złote.
4) Naramiennik kaprala według tegoż przepisu.
5) Naramiennik szeregowego według tegoż przepisu.

Szereg B: Czapki według przepisu w Dz. R. W. 5/1920 letnie - z wierzchem białym płóciennym, 
zimowe - z sukiennym granatowym; otoki czarne z taśmy; orły srebrne, wieniec oficerski złoty 
na podkładzie sukiennym czarnym; daszki czarne skórzane; dystynkcje oficerskie złote:

1) Generał brygady.
2) Podpułkownik.
3) Kapitan.
4) Sierżant sztabowy,

Szereg C: Oznaki stopni na rękawach kurtek mundurowych według przepisu w Dz. R. W. 5/1920 
(galony oficerskie złote, sierżanta sztabowego z taśmy karmazynowej).

1) Generał brygady.
2) Podpułkownik.
3) Kapitan.
4) Sierżant sztabowy.

Szereg D:
1) Emblemat oficerski na czapkę według przepisu w Dz. R. W. 46/1922.
2) Epolet paradny oficera niższego, złoty według przepisu w Dz. R. W. 35/1928.
3) Epolet paradny admirała.
4) Tenże epolet w widoku bocznym.
5) Epolet paradny oficera sztabowego, złoty według przepisu w Dz. R. W. 46/1922.

Szereg E: Oznaki stopni na lewym rękawie bluzy:
1) Mat - sternik, według przepisu w Dz. R. W. 46/1922 (ciemnożółte).
2) Bosman - mat, sygnalista, według przepisu w Dz. R. W. 22/1927 (ciemnożółte).
3) Bosman torpedzista (1922).
4) Starszy bosman artylerzysta według przepisu w Dz. R. W. 12/1927 (złote).
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Szereg F: Oznaki specjalności szeregowych według przepisu w Dz. R. W. 12/1927, wycinane z sukna 
barwy karmazynowej:

1) Minerzy.
2) Pokładowi.
3) Nurkowie.
4) Elektrotechnicy.
5) Motorzyści.
6) Maszyniści.
7) Kulomiotacze.

Szereg G:
1) Radiotelegrafiści.
2) Puszkarze.
3) Rusznikarze.
4) Sanitariusze.
5) Lotnicy.
6) Strzelcy.
7) Artyleria nadbrzeżna,

Szereg H:
1) Drenażowi.
2) Rzemieślnicy.
3) Palacze.
4) Pisarze.
5) Muzykanci.
6) Kucharze
7) Prowiantowi.
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Tab. 105. Wojsko Polskie 1919-1939. Marynarka Wojenna. Ubiór, uzbrojenie, oporządzenie

Szereg A:
1) Półfrak wieczorowy oficerski według przepisu w Dz. R. W. 17/1936, granatowy z guzikami 

i galonami złotymi, kamizelka granatowa, krawat biały (w odmianie dla wystąpień na morzach 
południowych - całość biała).

2) Tył pół fraka oficerskiego według tegoż przepisu.
3) Tył fraka oficerskiego wieczorowego, według tegoż przepisu.

Szereg B:
1) Bluza szeregowego marynarki według przepisu w Dz. R. W. 5/1919, barwy ochronnej, 

polowoszarej z wypustkami na rękawach i naramiennikach niebieskimi i guzikami z białego 
metalu, matowymi.

2) Bluza marynarska według przepisu w Dz. R. W. 5/1920 granatowa z kołnierzem niebieskim obszytym 
na krawędziach taśmami białymi i z czarnym krawatem sukiennym z przodu.

3) Kurtka oficerska granatowa (zimowa) według tegoż przepisu.
4) Kurtka oficerska letnia (biała) według przepisu w Dz. R. W. 5/1920, z naramiennikami czarnymi, 

galony i guziki złote.
5) Surdut oficerski według przepisu w Dz. R. W. 46/1922 granatowy z guzikami i galonami złotymi.

Szereg C:
1) Pałasz oficerski według przepisu w Dz. R. W. 46/1922.
2) Pałasz oficerski według przepisu w Dz. R. W. 12/1927. Oprawa pałaszy i sztyletów złocona, pochwy 

kryte czarną skórą, rękojeści sztyletów (kordzików) kościane, białe.
3) Sztylet (kordzik) podoficerski według przepisu w Dz. R. W. 46/1922.
4) Sztylet (kordzik) oficerski według przepisu w Dz. R. W. 5/1920.
5) Klamra pasa oficerskiego według przepisu w Dz. R. W. 46/1922.
6) Guzik mundurowy złocony według przepisu w Dz. R. W. 5/1920.
7) Naramiennik oficerski (1920).
8) Czapka oficerska według przepisu w Dz. R. W. 46/1922; granatowa, otok czarny z taśmy, pasek 

i daszek z czarnej skóry.
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Tab. 106. Wojsko Polskie 1939. Artyleria konna

Schemat szlejowego zaprzęgu (urz. 1927) działa kal. 75 mm (3”), typowego w uzbrojeniu D. A. K. 
(dywizjonów artylerii konnej), według Instrukcji Taborowej 0.19/1929, Warszawa 1930, § 105, s. 333 
i 344 (rys. 126 i 127 oraz rys. szczegółów oporządzenia końskiego i uprzęży).

Zaprzęg 6-konny

Przedstawiony w podziale na: 2 pary - przednia i środkowa koni siodłowych i koni podręcznych 
(szereg górny, od lewej) oraz 1 para koni dyszlowych, przy jaszczu działa (szereg dolny).

Figury obsługi działa (na rys. 1 pieszy i 4 jezdnych; regulaminowo: 1 podoficer działonowy + 6 kano- 
nierów) - żołnierze dywizjonu artylerii konnej w ubiorach polowych, wz. 1936. Czapki - rogatywki 
z denkami usztywnionymi sukiennymi barwy ochronnej, otokami czarnymi, daszkami i podpinkami 
ze skóry czarnej. Mundury kroju kawaleryjskiego, sukienne barwy ochronnej. Buty z cholewami 
juchtowe, czernione z ostrogami żelaznymi. Na plecach karabiny Mauser, Radom wz.1937 zawieszone 
na paskach, przez lewe ramię. Oporządzenie osobiste: pas główny z szelkami, ze skóry naturalnej, 
na nim z przodu ładownica skórzana po obu stronach sprzączki. Na parcianej taśmie barwy ochronnej 
przez prawe ramię cylindryczna puszka blaszana (na lewym biodrze z tyłu) z maską gazową, pokryta 
matowym lakierem barwy ochronnej. Łopatki saperskie mocowane na lawecie działa. Szczegóły 
oporządzenia koni jak w kawalerii, ale na kocach, bez czapraków (wzór 1925 - patrz tablice 104 i 105) 
z wyjątkiem koni podręcznych, na których ogłowie na wędzidle z wodzami pojedynczymi, a zamiast 
siodła kawaleryjskiego - siodełko z jukami.

Konie siodłowe: ogłowie kawaleryjskie, z munsztukiem i podwójnymi wodzami; zamiast czumburu 
(uwiązu) - łańcuch. Napiersie, natylnik, nakarczek, pasy - oporowy i pociągowy oraz upinacz i szelki 
natylnika ze skóry w kolorze naturalnym. Pasy pociągowe zakończone sznurami i łańcuchami 
do spięcia z pasami pary następnej lub jaszczem.

Konie podręczne: uprząż jak koni siodłowych, lecz ogłowie tylko na wędzidle, zamiast siodła - siodełko. 
Konie dyszlowe: naszelniki szorowe wz. 1927, przypięte do nakarczka szlei.
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Tab. 107. Wojsko Polskie 1939 roku. Artyleria konna. Schemat szlcjowego zaprzęgu (ujz. 1927) 
Wersja IX. Opis patrz tab. 106.
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Tab. 108. Wojsko Polskie 1918-1939

Taczanka kawalerii 1928-1939 na podstawie: Ministerstwo Spraw Wojskowych 0.19/1929 
I Instrukcja Taborowa, cz. I, Składniki taboru, Warszawa, W. I. N. W. 1930, pkt 35, s. 119 oraz 
materiału fotograficznego w zbiorach Stanisława Gepnera.
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