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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI

LUCJAN FAC (Żurawica)

WSTĘP

W 2004 r. ukazał się pierwszy numer zeszytu Historii Wojskowości. Był on 
konsekwencją szeregu doświadczeń, jakie zebraliśmy pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych XX w. Publikacje poświęcone historii wojskowości ukazywały się na 
łamach „Rocznika Przemyskiego” w zasadzie od samego początku, bowiem już 
w pierwszym numerze z lat 1909–1911, jako artykuł tytułowy ukazała się praca 
Jana Smołki Powstanie Wielkopolski przeciw Szwedom w latach 1655-1657. Od 
tego czasu, tak jak pisałem we wstępie do pierwszego numeru Historii Wojsko-
wości jeszcze w 2004 r., problematyka ta wielokrotnie gościła na łamach „Rocz-
nika”, a to za przyczyną m.in.: Aleksego Gilewicza, Kazimierza Przybosia, Jana 
Domańskiego, Wiesława Majewskiego, Ryszarda Dalekiego, Rajmunda Szubań-
skiego, Przemysława Dąbrowskiego, Piotra Hrabyka, Jerzego Radomskiego, 
Zdzisława Kowalskiego, Zygmunta Kozaka, Stefana Buksińskiego, Andrzej Gli-
wy, Lucjana Faca […].

Decyzja Zarządu TPN o wydawaniu nowego specjalistycznego zeszytu nie 
była pozbawiona ryzyka. Po latach wydaje się jednak, że opłaciło się, bowiem 
Historia Wojskowości zaczęła gromadzić coraz to ciekawsze prace, w tym szereg 
na bardzo wysokim poziomie naukowym. W naturalny więc sposób chciałbym 
podziękować ówczesnemu prezesowi prof. Zdzisławowi Budzyńskiemu oraz re-
daktor zeszytu Historia prof. Jolancie Kamińskiej-Kwak za zrozumienie, życz-
liwość i pomoc. Historia Wojskowości zamieszcza szeroką gamę prac, od roz-
praw i artykułów poprzez biogramy, recenzje, przyczynki, opracowania źródeł  
i wreszcie bogatą część ikonograficzną. Obejmuje badania we wszystkich aspek-
tach historii wojskowości starając się publikować prace związane z Przemyślem, 
Ziemią Przemyską, Kresami południowo-wschodnimi Rzeczypospolitej. Przez te 
dziesięć numerów publikowaliśmy prace wielu autorów. Wśród nich na szczegól-
na pamięć zasługuje zmarły w 2010 r. prof. Tadeusz Marian Nowak, który doda-
wał nam otuchy, lecząc z prowincjonalnych kompleksów, wskazując na ogromną 
wagę badań regionalnych, również dla historii wojskowości. Praca i pomoc tak 
wielu wspaniałych osób jak profosorowie Tadeusz Rawski, Wiesław Majewski, 
Janusz Wojtasik, Andrzej Olejko, Aleksander Smoliński, Grzegorz Nowik czy 
Janusz Kurtyka dała nam możliwość wprowadzania na łamy zeszytu niezwy-
kłej różnorodności tematycznej. Niektórzy autorzy w swojej pracy badawczej, 
na bieżąco publikowali ich rezultaty, które zwieńczyli pięknym dziełem w po-
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staci opracowania książkowego, np. dr Andrzej Gliwa  opublikowaną w 2013 r.  
Krainą upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej  
w XVII wieku. Zaszczytem dla naszego zeszytu było zamieszczenie bibliografii 
prac prof. Wiesława Majewskiego z okazji jubileuszu pracy naukowej. Wielu 
spośród autorów to również współredaktorzy, których pomoc jest wręcz nieoce-
niona. Tu szczególnie chciałbym podziękować  Andrzejowi Olejce, Zbigniewowi 
Moszumańskiemu, Jerzemu Radomskiemu, Witoldowi Rawskiemu, Zygmunto-
wi Kozakowi, Jerzemu Skrzypczakowi, Andrzejowi Zapałowskiemu, Zbignie-
wowi Palskiemu, Henrykowi Kotarskiemu, Pawłowi Korzeniowskiemu, Marci-
nowi Gawędzie, Marcinowi Marynowskiemu. 

Od samego początku za projekty okładek, szatę graficzną, wygląd estetyczny 
dbał dr Janusz Polaczek, który wprowadził również do ostatnich tomów Galerię 
batalistyczną. Przyjęta przez niego szata graficzna wyróżnia „Rocznik Przemy-
ski” spośród wszystkich periodyków naukowych w kraju, a Gwiazda Przemyśla 
stała się wręcz znakiem rozpoznawczym Historii Wojskowości. Niezwykłe usługi 
przy pracach nad pierwszymi zeszytami Historii Wojskowości oddał mgr Krzysz-
tof Szybiak, który jeszcze w nieco innej rzeczywistości komputerowego świa-
ta dokonywał korekty tekstów, często je wręcz przepisywał, ujednolicał i swym 
benedyktyńskim trudem wspierał roztrzepanego skąd inąd redaktora. Pomoc  
i wyrozumiałość Panów Tomasza Pudłockiego i Macieja Waltosia, zdyscyplino-
wanie i życzliwość, mimo sporych trudności finansowych Towarzystwa stworzy-
ły odpowiedni klimat do wydawania tego zeszytu. Pomoc jaką świadczy Historii 
Wojskowości dr Tomasz Pudłocki, w zasadzie kwalifikuje go do roli co najmniej 
współredaktora, za co serdecznie dziękuję. Życzliwą atmosferę wokół naszego 
zeszytu budowali  Państwo Ewa Grin-Piszczek, Bożena Kamińska, Grzegorz Po-
znański, Waldemar Wiglusz, Janusz Maik, którym w tym miejscu również chciał-
bym serdecznie podziękować. Periodyk, który pociągnął za sobą również objaz-
dy naukowe, szereg konferencji, sympozjów, stał się jednocześnie wizytówką 
TPN w środowisku historyków wojskowości.  

 



I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014

z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI

WOJCIECH KUCHARSKI (Warszawa)

WALKI O UTRZYMANIE TWIERDZY W ZBARAŻU  
W LIPCU I SIERPNIU 1649 R. CZĘŚĆ. II  

OBLĘŻENIE I OBRONA. FAZA II (1 – 25 VIII)

Sierpień 1649 roku miał się okazać dla obrońców miesiącem wyjątkowo cięż-
kim. Gdy wyczerpały się skromne racje żywnościowe, zaczęto żywić się koniną, 
której dotąd nie brakowało, bowiem konie ginęły tu równie często jak ludzie. 
Nie gardzono też psami, kotami a zapewne i innymi drobnymi zwierzętami, któ-
re udało się w tym czasie zdobyć. Zdarzały się również walki o marne kawałki 
mięsa między czeladzią obozową czy nawet regularnym wojskiem. Nie mniejsze 
problemy pojawiły się przy tym z czystą wodą, gdyż jedna studnia miejska nie 
była w stanie zaspokoić potrzeb tak dużej masy ludzi. Zaczęto więc korzystać  
z wody ze stawu, ta jednak skażona rozkładającymi się w niej zwłokami powo-
dowała liczne choroby, szczególnie choleropodobną biegunkę1.

Należy też dodać, że nie tylko wojsko czy czeladź zmagała się ze zmorą 
narastającego głodu w oblężonej twierdzy. Szczególnie dotkliwie dawał się on 
też we znaki ludności miejskiej i chłopom z okolic Zbaraża, którzy bądź sami 
schronili się w mieście, bądź, jak pisze J. Widacki, zostali tam spędzeni przez 
obrońców przed nadejściem Kozaków i Tatarów2. Wykorzystywani początkowo 
przy sypaniu wałów i kopaniu rowów, stali się teraz dla obrońców dodatkowym 

1 Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, red. K.W. Wó-
ycicki, T. II, Warszawa 1846, s. 73–74; Historya panowania Jana Kazimierza, pod red. E. Ra-
czyńskiego, T. I, Poznań 1840, s. 64–65; M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający 
(1648–1679), oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 65; List ze Zbaraża od oblężeńców do 
Króla JMci., [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego 
Księga Pamiętnicza  z dawnego rękopisma będącego własnością Ludwika Hr. Morsztyna wydana 
staraniem i nakładem C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Kraków 1864, s. 428–429. 
Patrz też: W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki1612–1651, Warszawa 1933, s. 327; W. Majewski, 
Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651, [w:] O. Górka, Ogniem i mieczem  
a rzeczywistość historyczna, oprac. W. Majewski, Warszawa 1986, s. 251, 253; W. Biernacki, Po-
wstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649, Zabrze 2006, s. 126.

2 J. Widacki, Kniaź Jarema, Katowice 1984, s. 184. 
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obciążeniem3. Szerząca się w Zbarażu drożyzna nie pozwalała ubogim ludziom 
na zakup żywności. Dla przykładu podajmy, że bochenek chleba kosztował  
5 złotych, za groszową bułkę płacono 1 florena (trzydziestokrotnie więcej niż 
w czasie pokoju), kwarta owsa kosztowała 90 złotych, kwaterka wódki 12 zło-
tych (10 florenów).  Skalą porównawczą dla wyżej podanych cen mogą być inne 
przykłady spoza obszaru działań. I tak we Lwowie w tym czasie, za 18 złotych 
można było kupić kłodę zboża (czyli ponad 300 litrów), wół kosztował od 18 do 
25 złotych, kwaterka wódki 12 groszy4. W tej sytuacji, powodowani głodem cy-
wilni oblężeńcy zaczęli składać prośby o wypuszczenie ich z miasta. Czy ludzie 
ci (zapewne w większości Rusini) liczyli na jakieś szczególne miłosierdzie ze 
strony Chmielnickiego i jego Kozaków, na to pytanie trudno dziś jednoznacz-
nie odpowiedzieć, choć można się domyślać, że zapewne tak. W każdym razie 
pierwsze 4000 kobiet, mężczyzn i dzieci zaraz po opuszczeniu twierdzy zostało 
otoczone przez Tatarów. Zdrowych i silnych zapędzono w jasyr, zaś pozostałych, 
niekwalifikujących się do odbycia drogi na Krym, wymordowano. Kiedy kolejna 
grupa poprosiła o zgodę na wyjście ze Zbaraża, sprzeciwił się temu kategorycz-
nie Wiśniowiecki, polecając żywić cywilów z resztek wojskowych racji5. Równie 
niebezpiecznym zjawiskiem, coraz częściej dającym znać o sobie, były przypad-
ki dezercji z obozu. Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja oblężonych, zmę-
czenie, choroby i niedostatek żywności powodowały u mniej odpornych upadek 
ducha i wiary w ocalenie ze strony Rzeczypospolitej. Żołnierzy nie powstrzy-
mywały przed ucieczką ani drakońskie kary nakładane przez dowódców6, ani 
też okrucieństwo samych Kozaków wobec schwytanych uciekinierów, których 
często po prostu mordowano7. Mimo wszystko Zbaraż jednak trzymał się na-

3 Tamże.
4 W. Majewski, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651, s. 253; W.A. Serczyk, 

Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651, Warszawa 2007, s. 245; J. Widacki, Kniaź Ja-
rema…, s. 184; L. Kubala, Szkice historyczne, serya pierwsza, Warszawa 1901, Poznań 2004, s. 164.

5 Opis tego zdarzenia zanotowany został w Diariuszu obszernym pod datą 20 sierpnia. Patrz na ten te-
mat: Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później 
kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  s. 467; Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława 
IV i Jana Kazimierza, T. II, s. 74; Historya panowania Jana Kazimierza, T. I, s. 65, Akta Anni 1649…, 
[w:] Relacje wojenne z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., oprac. M. Nagielski, s. 158. Patrz też: 
J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 184; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 250; L. Kubala Szkice 
historyczne, serya pierwsza, s. 163–164; L. Frąś, Ratujmy zamek  w Zbarażu, Tarnopol brw., s. 16–17. 

6 Kary za próbę ucieczki z obozu były niekiedy wyjątkowo drastyczne. Schwytanym dezerterom 
obcinano ręce i nogi, co w praktyce kończyło się ich powolnym konaniem. Patrz: J. Widacki, Kniaź Ja-
rema…, s. 185; K. Śledziński, Zbaraż 1649, s. 86; M. Hruszewski, Istoria Ukraini–Rusi, T.VIII, cz. III, 
Kijw–Wideń 1922, s. 191, [w:] http://litpys.org.ua./hrushrus/iur8.htm; Akta Anni 1649 pod Zbarażem 
Nowym albo raczej diariusz w miesiącu lipcu za regimentu jm. pana Andrzeja z Dąmbrowice Firleja 
kasztelana natenczas bełskiego, jm. pana Stanisława z Brzezia Lanckorońskiego kasztelana kamieniec-
kiego, jm. pana Mikołaja Ostroroga  podczaszego koronnego, [w:] Relacje wojenne z pierwszych lat 
walk  polsko–kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu ,,Ogniem i Mieczem” (1648–1651), 
oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 150; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Micha-
łowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 461.

7 K. Śledziński, Zbaraż 1649, Warszawa 2005, s. 86; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 184–185.
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dal i walczył. Powróćmy więc do relacji naocznych świadków tamtych zdarzeń. 
Pierwszy dzień sierpnia w oblężonym Zbarażu rysuje się nam dość niejasno, bo-
wiem według jednych przekazów był on spokojny, według innych nie. W pierw-
szym z nich czytamy: „W niedzielę, to jest 1 augustisilentium [spokój]. Mało 
co strzelano. Eademdie1 augusti umarł pan Duczymiński, z samopału w nogę 
postrzelony przed kilką dni; bo mu się w ranę ogień piekielny wrzucił. Eademdie 
szaniec wyższy nad nasz wał usypali w nocy i działa zatoczeli Kozacy, chcąc 
nas szkodzić. W nocy silentium z niedziele na poniedziałek”8. Inny zapis z tego 
dnia mówi już coś zupełnie innego: „Die 1 augusti (w niedzielę). Chmielnicki  
z wieczora, podpiwszy wojsko gorzałką, nastąpił do szturmu i najbardziej do 
księcia jm. pana wojewody ruskiego, i na miasto; lecz wszystkie chorągwie pew-
ną liczbą dodawały ratunku. Zabito ich z łaską bożą niemało. Granaty ich pso-
wały bardzo”9. Mamy tu zatem dwie odmienne wersje zdarzeń dotyczących tego 
samego dnia. Również w opracowaniach historycznych podejmujących temat 
obrony Zbaraża autorzy nie są w tej kwestii zgodni, bądź zupełnie ją pomijają10. 
Niemniej jednak przeważa raczej pogląd, że jakiś  większy szturm na polskie po-
zycje miał miejsce wieczorem 1 sierpnia 1649 r.11 Atak,  jak wiemy, został jednak 
skutecznie odparty dzięki użyciu granatów, zaś Chmielnicki postanowił spróbo-

8 Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne  z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 145; 
Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a póź-
niej kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 455. Również Senia pisze pod tą datą jedynie  
o ostrzale artyleryjskim Zbaraża, co mniej więcej pokrywa się z Diariuszem obszernym. Patrz: 
H.M. Seni, Historia Chana Islam Gereja III, przeł. Z. Abrahamowicz, uzup. O. Górka i Z. Wójcik, 
pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1971, s. 124.

9 Anno 1649…, [w:] Relacje  wojenne  z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 173; Dia-
riusz krótszy oblężenia Zbaraża, [w:] L. Kubala Szkice historyczne, serya pierwsza, s. 182; Diariusz 
krótszy oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztela-
na bieckiego Księga Pamiętnicza…, s. 447; A. S. Radziwiłł,  Pamiętniki  o dziejach w Polsce, T. 3, 
Warszawa 1980,  s.  217.

10 Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich tytułów i ich autorów. Wypada jednak dla 
przykładu podać, że np. w pamiętnikach W. Kochowskiego trudno się doszukać jakichkolwiek do-
kładniejszych informacji na ten temat poza jedynie dość ogólnikową wzmianką o używaniu przez 
obrońców granatów z których, jak wiemy, podczas ataku Kozaków 1 sierpnia obrońcy również 
korzystali z dużym zresztą  powodzeniem. Szturm z 1 sierpnia pomija też w swojej pracy zarów-
no F. Rawita-Gawroński, jak i J. Widacki.  Nieprecyzyjnie pisze o tym dniu L. Frąś, natomiast 
konkretnie atak spojonych gorzałką mołojców umiejscawia pod tą datą L. Kubala, W. Tomkie-
wicz, W. A. Serczyk i K. Śledziński. Patrz: Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV  
i Jana Kazimierza, T.II, s. 73; Historya panowania Jana Kazimierza, T.I, s. 64; Anno 1649…, [w:] 
Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich..., s. 173; Diariusz krótszy oblężenia Zba-
raża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga 
Pamiętnicza…, s. 447; F. Rawita-Gawroński, Bohdan Chmielnicki od elekcji Jana Kazimierza do 
śmierci 1648–1657, T. II, Lwów 1906, s. 63–64; J. Widacki Kniaź Jarema…, s. 181 i nast.; L. Frąś, 
Obrona Zbaraża w r. 1649, Kraków 1932, s. 51; L. Kubala, Szkice historyczne, serya pierwsza,  
s. 133; W. Tomkiewicz,  Jeremi Wiśniowiecki 1612–1651, s. 324–325; W.A. Serczyk, Na płonącej 
Ukrainie…, s. 241. 

11 L. Frąś, Obrona Zbaraża w r. 1649, s. 51; L. Kubala, Szkice historyczne, serya pierwsza, s. 133;  
W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki 1612–1651, s. 325; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…,  
s.  241. 
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wać szczęścia w inny sposób – nawiasem mówiąc – wcześniej już praktykowa-
ny12. Dnia 2 sierpnia pod szańcami zbaraskimi pojawił się posłaniec kozacki (zbieg  
z obozu polskiego)13. Posłaniec ów, jak oznajmił, przywiózł list od hetmana zapo-
roskiego do księcia wojewody. Oprócz listu Chmielnicki przysłał też list Wiśnio-
wieckiego – adresowany do króla a znaleziony przy gońcu wojewody schwytanym 
przez Kozaków pod Lwowem. Straże zaprowadziły posła do kwatery książęcej, 
gdzie obydwa listy zostały przekazane adresatowi, po czym sam poseł oddalił się. 
Nie było to jednak, jak się okazało, jedyne jego zadanie. Miał on bowiem namówić 
piechotę niemiecką do porzucenia służby Rzeczypospolitej i przejścia na stronę 
kozacką. Mówiąc wprost, wysłannik Chmielnickiego miał nakłonić piechurów do 
zdrady. Spisek szybko jednak wykryto i cała misja spaliła na panewce14. ,,Niemcy” 
pozostali lojalni. Treść listów, jakie wymienili między sobą obydwaj koresponden-
ci, nie wymaga w tym miejscu szerszego komentarza15. Można się jedynie zasta-
nawiać, jakie pobudki kierowały Wiśniowieckim, który zadał sobie w ogóle trud 
napisania tak długiego listu swojemu śmiertelnemu wrogowi16.

12 Chodzi tu o przypadek Zaćwilichowskiego, którego Chmielnicki nieco wcześniej próbował 
namówić do zdrady. Patrz: L. Kubala, Szkice historyczne, serya pierwsza, s. 128–129; F. Rawita-
-Gawroński, Bohdan Chmielnicki…, T. II,  s. 62–63; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 180; Akta Anni 
1649…, [w:] Relacje  wojenne z pierwszych lat walk  polsko–kozackich..., s. 139–140, przyp. 18, 
19, s. 163–164; Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, T. II,  
s. 70–71; Historya panowania Jana Kazimierza…, T. I, s. 61–62.

13 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s.  241.
14 List, czy raczej uniwersał Chmielnickiego do piechoty niemieckiej, jak pisze J. Widacki, niezna-

ny z nazwiska poseł wręczył lojalnemu chorążemu Korffa, który natychmiast przekazał go swojemu 
dowódcy a ten następnie Wiśniowieckiemu. Patrz: J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 185; W. Biernacki 
Powstanie Chmielnickiego…, s. 126; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 241–242; L. Kubala, 
Szkice historyczne, serya pierwsza, s. 131; F. Rawita-Gawroński, Bohdan Chmielnicki…, T. II, s. 64; 
L. Frąś, Obrona Zbaraża w r. 1649…, s. 51–52; W. Tomkiewicz,  Jeremi  Wiśniowiecki 1612–1651…, 
s. 322–323. Zob. też: Diariusz obszerny oblężenia  Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego 
lubelskiego  a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 455; Akta Anni 1649…, [w:] Rela-
cje  wojenne z pierwszych lat walk polsko–kozackich..., s. 145; Pamiętniki do panowania Zygmunta III, 
Władysława IV i Jana Kazimierza, T. II, s. 76–77; Historya panowania Jana Kazimierza, T. I, s. 66–67. 

15 Treść listów jakie wymienili między sobą 2 sierpnia 1649 r. Wiśniowiecki i Chmielnicki, jest sze-
roko cytowana w literaturze dotyczącej Zbaraża. Patrz: K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 87–88; J. Widac-
ki, Kniaź Jarema…, s. 186. Zob. też: Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskie-
go wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  s. 455–458; Akta Anni 
1649…, [w:] Relacje  wojenne z pierwszych lat walk  polsko- kozackich..., s. 145–147. Ponadto zob. 1649 
lipnijablizkogo 23(serpnija 2) Pid Zbarażem – List do ruskogo woewodi Ieremi Wiszneweckogo pro bez-
nadijnestano wiszcze obłożonego polskogo wijska, [w:] I. Kripiakewicz,  I. Buticz, Dokumenti Bogdana 
Chmelnickogo, Kijw 1961, s. 121–122; M. Hruszewski, IstoriaUkraini–Rusi, T.VIII, cz. III, s. 189–191.

16 Zapewne Jeremi Wiśniowiecki miał głębsze powody, aby podjąć korespondencję z Chmielnickim  
i względy kurtuazyjne nie wchodziły tu bynajmniej w rachubę. Być może faktycznie, jak pisze Śledziński, 
chodziło o przeciągnięcie przerwy w walce i zyskaniu na czasie, co dla obrońców twierdzy miało wówczas 
ogromne znaczenie. Nie można wykluczyć też hipotezy J. Widackiego, wg którego Wiśniowieckiemu mo-
gło chodzić o wyciągnięcie od hetmana zaporoskiego jakichś dodatkowych informacji np. o ruchach wojsk 
królewskich, czy w ogóle potwierdzenia obecności Chmielnickiego w obozie. Inną ciekawą hipotezą,  
z którą zgadza się także W.A. Serczyk, jest założenie, że mogło chodzić również o wieści o pochwyconych 
przez Kozaków posłańcach do króla, bowiem  w tym  mniej więcej czasie miał wyruszyć ze Zbaraża  
z wiadomościami dla Jana Kazimierza kolejny posłaniec. Patrz: K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 89;  
W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s.  242; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 186–187. 
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Zbaraż – zamek i miasto (źródło: „Kwartalnik Architekturyi Urbanistyki.  
Teoria i historia” 1956, T.I, z.1, s. 377)

Tymczasem, w dniach między 3 a 5 sierpnia, panował względny spokój. Jak 
wynika z diariuszy, w tym czasie Kozacy nie podejmowali żadnych poważniej-
szych działań. Co jakiś czas po obu stronach dawała znać o sobie jedynie arty-
leria. Była to jednak przysłowiowa cisza przed burzą. Chmielnicki zbierał siły 
do kolejnego generalnego szturmu. Czekał też chyba, jak wynika z dociekań 
W.A. Serczyka, na jakieś dodatkowe działa, co potwierdza w swojej kronice 
również Senai17. Niewątpliwie hetman zaporoski działał teraz pod narastającą 
presją czasu. Szerzące się w obozie kozackim wieści o królu idącym z pomocą 
dla oblężonych, przybierały coraz realniejsze kształty. Wszystko też wskazuje 
na to, że do obozu kozackiego zaczynały również docierać pierwsze wieści  
o klęsce korpusu Krzeszowskiego pod Łojowem, a to rysowało przed wodzem 
kozackim wizję przeciągającej się walki na dwóch frontach. Wszystko to razem 
musiało budzić jego uzasadniony niepokój, ponadto też nie wpływało dobrze 
na morale samych Kozaków, obawiających się o swoje rodziny pozostawione 

17 H.M. Seni, Historia Chana Islam Gereja III…, s. 124.
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na Ukrainie18. W takiej sytuacji należało działać szybko i zdecydowanie, ale 
twierdza nie chciała kapitulować, nadal blokując ruchy hetmana kozackiego na 
szerszym froncie19.

Pomimo coraz poważniejszych problemów z amunicją, Polacy bynajmniej 
nie zamierzali koncentrować swoich wysiłków tylko na obronie. Jeszcze  
3 sierpnia planowano wypad, który ostatecznie nie doszedł do skutku w wy-
niku zdrady. Niektórzy historycy przypuszczają, że miał on na celu odwró-
cenie uwagi oblegających, tak aby było możliwe wymknięcie się w tym cza-
sie z obozu kolejnego posłańca do króla – Mikołaja Skrzetuskiego20. Są to 
jednak tylko przypuszczenia. Nie wiadomo bowiem dokładnie, którego dnia 
Skrzetuskiemu udało się potajemnie opuścić twierdzę, choć sam fakt jego 
wyjścia jest tu niepodważalny. Tymczasem 4 sierpnia, jak podaje W.A. Ser-
czyk, zniecierpliwiony chan wysłał do Chmielnickiego gońca z propozycją 
ściągnięcia z Tarnopola dodatkowych dział (w tym oblężniczych). Według 
wyżej cytowanego historyka, miały się one znaleźć w obozie koalicjantów 
już następnego dnia,  tj. 5 sierpnia21. Również  5 sierpnia, ale znacznie wcze-
śniej, bo jeszcze o świtaniu, z obozu polskiego wyszła wycieczka (500 ludzi 
spod różnych chorągwi), która niepostrzeżenie podkradła się pod stanowiska 
kozackie. Wypad okazał się niezwykle udany. Około 300 Kozaków zginęło na 
miejscu, przy czym Polacy zdobyli żywność, 16 lub 18 sztandarów22 i upro-
wadzili 7 jeńców których jeszcze tego samego dnia przesłuchano. Pojmani 
potwierdzili wcześniejsze wieści o idących posiłkach, informując jednocze-

18 Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego  
a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 458; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wo-
jenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich..., s. 147–148; F. Rawita-Gawroński, Bohdan Chmiel-
nicki…, T. II, s. 64; L. Frąś, Obrona Zbaraża w r. 1649…, s. 54–55; J. Widacki, Kniaź Jarema…,  
s. 188–189; M. Hruszewski, IstoriaUkraini–Rusi…, T.VIII, cz. III, s. 191.

19 L. Frąś, Obrona Zbaraża w r. 1649…, s. 51.
20 K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 89–90. 
21 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 243; H.M. Seni, Historia Chana Islam Gereja 

III…, s. 124.
22 Nie wiadomo dokładnie, ile chorągwi udało się zdobyć wówczas Jeremiemu Wiśniowiec-

kiemu, bowiem w źródłach podane są różne liczby, raz 16, raz 18. Podobnie w literaturze nie 
ma odnośnie tej kwestii jednolitego stanowiska, gdyż np. W. Tomkiewicz podaje tylko 6 chorą-
gwi. Niedokładność tą próbował wyjaśnić J. Widawki, pisząc o 16 chorągwiach i 2 buńczukach. 
Patrz: Diariusz obszerny oblężenia  Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego  
a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 459, tamże, Diariusz krótszy oblężenia 
Zbaraża…, s. 447; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozac-
kich..., s. 148; Anno 1649. Stanąwszy w obozie pod Zbarażem ultima junii spod Konstantynowa 
przy nędzy, krótkie opisanie ciężkich progresów naszych od wojska kozackiego i ordy za nastę-
powaniem post nonamjulii in obsidione będąc, s. 173; Diariusz krótszy oblężenia Zbaraża, [w:]  
L. Kubala, Szkice historyczne, serya pierwsza, s. 182; A.S. Radziwiłł, Pamiętniki o dziejach  
w Polsce, T. 3, s. 217; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 189;  K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 113–
114; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 243; R. Romański, Książę Jeremi Wiśniowiecki…,  
s. 321; W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego…, s. 126; W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki 
1612–1651…, s. 325. Ogólnie na ten temat również: M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski 
zawierający…, s. 66.
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śnie o przygotowaniach do kolejnego szturmu, którego należało się spodzie-
wać następnego dnia. Straty, jakie poniosła wyprawa Wiśniowieckiego, który 
stał na jej czele, były stosunkowo niewielkie. W czasie odwrotu zginęło kilku 
towarzyszy, kilku zaś jedynie raniono23. Zgodnie z oczekiwaniami, 6 sierpnia 
wcześnie rano, Chmielnicki zaatakował całą potęgą. „6 Augusti. Na świtaniu 
ze wszystkich stron 300 armaty [z dużą przesadą W.K.] zasadziwszy, Chmiel 
do szturmu przypuścił…” – czytamy w Diariuszu24. Masy kozackie ruszyły 
do ataku pchając pod szańce polskie nowe hulajhorodyny. Niesiono też po-
tężne drabiny (ponoć aż 400), z których każdą musiało dźwigać ok. 20 ludzi. 
Kozacy szturmowali ze wszystkich stron. Niemniej zajadle uderzano na kwa-
tery podczaszego koronnego Mikołaja Ostroroga. 

Rycina XVII–wiecznego Zbaraża (źródło: Księga Kresów Wschodnich, dodatek nr 16, 
„Rzeczpospolita”, 20 V 2010, s. 3)

Za pomocą drabin napastnicy wdarli się na wały, z których obrońcy nie dali 
się jednak zepchnąć. Walczono na szable, muszkiety, gołe pięści, kamienie  
i wszystko to, co kto miał pod ręką. Zbaraskie działa czyniły krwawe wyrwy  
w szeregach nacierających tłumów kozackich, zaś jazda szarżowała na flanki 
czerni i kozackiej piechoty. Po trzygodzinnych zaciętych zapasach Kozacy wy-
cofali się, dając obrońcom nieco wytchnienia. Ale nie był to bynajmniej koniec. 
Tego dnia Kozacy atakowali jeszcze dwukrotnie (w południe i o północy), choć 
nie były to już ataki tak zmasowane.

23 Zginąć miał wtedy m.in. P. Lanckoroński i B. Chreptowicz. Patrz: Pamiętniki do panowania 
Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, T. II, s. 74–75; Historya panowania Jana Kazi-
mierza, T. I, s. 65; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego 
lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 459; tamże, Diariusz krótszy 
oblężenia Zbaraża, s. 447; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-
-kozackich..., s. 148, tamże, Anno 1649…, s. 173; Diariusz krótszy oblężenia Zbaraża, [w:] L. Ku-
bala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 182; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 243; 
 J. Widacki, Kniaź Jarema…,  s. 189; W. Majewski, Przebieg wydarzeń  w powstaniu Chmielnic-
kiego 1648–1651…, s. 253.

24 Liczba podanych tu dział jest mocno przesadzona. Zapewne było to 30 dział, jak podaje  
L. Kubala w cytowanym przez siebie Diariuszu krótszym. Patrz: Diariusz krótszy oblężenia Zbara-
ża, [w:] L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 182.
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Wszystkie zostały jednak odparte, Polacy po raz kolejny udowodnili deter-
minację obrony25. Należy w tym miejscu dodać, że były to już jedne z ostatnich 
większych szturmów podczas tego oblężenia. Od tej pory Chmielnicki postano-
wił złamać opór obrońców głodem i ogniem swojej artylerii, sam zaś z częścią sił 
szykował się do spotkania z Janem Kazimierzem26. Tymczasem obrońcy już na-
stępnego dnia (7 sierpnia), między godziną 8 a 9 rano, wyprowadzili kolejną wy-
cieczkę ku szańcom nieprzyjaciela. Tym razem jednak, jak pisze W.A. Serczyk, 
gromada żołnierzy z oddziałów Firleja, źle przygotowana i fatalnie dowodzona, 
doznała sromotnej klęski. Prowadzona bez zachowania elementarnych środków 
bezpieczeństwa wyprawa została przez Kozaków po prostu rozpędzona. Zginęło 
kilku żołnierzy i kilkunastu czeladzi sine detrimentohostis [bez szkody wrogów], 

25 Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego  
a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 459; tamże, Diariusz krótszy oblężenia 
Zbaraża, s. 447; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozac-
kich..., s. 149, tamże Anno 1649…, s. 173; A.S. Radziwiłł, Pamiętniki o dziejach w Polsce…, T. 3, 
s. 217;  H.M. Seni, Historia Chana Islam Gereja III…, s. 124; L. Kubala, Szkice historyczne, serya 
pierwsza, s. 134; W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki 1612–1651…, s. 325; L. Frąś, Ratujmy 
zamek  w Zbarażu…, s. 15; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 189; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, 
s. 115; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 244; W. Biernacki, Powstanie Chmielnickie-
go…, s. 126–127; W. Majewski, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651…,  
s. 253–254; tenże, Powstanie Chmielnickiego (1648–1653), [w:] Od Żółkiewskiego i Kosińskiego 
do Piłsudskiego i Petlury. Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku, red. nauk. 
J. Wojtasik, Warszawa 2000,  s. 65.

26 J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 189; W. Majewski, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmiel-
nickiego 1648–1651…,s. 254; L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 134.

Obwarowania Zbaraża z lat 1626–1631 (źródło: A. Miłobędzki, Architektura polska 
XVII w., Warszawa 1980, s. 19)
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jak zapisał autor diariusza27. Po tym incydencie aż do wieczora trwał względny 
spokój, przerywany jedynie (co było już normą) wymianą ognia artyleryjskiego28.

W nocy Kozacy usypali nowe szańce, wyższe jeszcze od poprzednich (na 
dwie kopie, czyli ok. 10 m)29. Chmielnicki wykazał się i tu niemałą pomysłowo-
ścią. Z opisów wynika, że dla zwiększenia efektywności ostrzału wódz kozacki 
kazał na nich pobudować dodatkowe podwyższenia, z których ostrzeliwano maj-
dan zbaraski.

Ogień kozackich dział nabijanych siekańcami był ponoć tak skuteczny,  
że każdego dnia spod każdej chorągwi ginęło przynajmniej kilkunastu ludzi30. 
Jednakże jeszcze koło południa 8 sierpnia w obozie kozackim dostrzeżono dziw-

27 Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego  
a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 460; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wo-
jenne z pierwszych lat walk   polsko-kozackich..., s. 149.

28 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s.  245.
29 W. Majewski, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651…,  s. 254. 
30 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 245; L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierw-

sza, s. 134–135; Anno 1649…, [w:] Relacje wojenne z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., 
s. 173–174; tamże, Akta Anni 1649…, s. 149; Diariusz krótszy oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba 
Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza…,  
s. 447–448; tamże, Diariusz obszerny oblężenia  Zbaraża…, s. 460. 

Zacieśnianie kolejnych linii obrony (źródło: W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego. 
Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649, Zabrze 2006,  s.124)
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ny ruch. Część obozu nieprzyjacielskiego została zwinięta i przeniesiona na za-
chód w rejon Starego Zbaraża. Tu też znalazły się kwatery Islama Gereja i Boh-
dana Chmielnickiego. Dalej, na trakcie wiodącym w stronę Wiśniowca (czyli 
na północ), Kozacy wystawili wzmocnione straże. Przegrupowanie wojsk strony 
przeciwnej wskazywało już jednoznacznie na to, że zbliża się armia koronna. 
Taki też wniosek wyciągnęli obrońcy. Stan wyczekiwania wzmagał napięcie, ale 
mijały godziny i nic się nie działo. Kozacy nie atakowali31. Napięta atmosfera 
trwała kolejnych kilka dni (od 9 do 12 sierpnia), kiedy to, jak podają źródła, 
nieustannie padało. W obozie polskim podjęto tymczasem decyzję o wysłaniu do 
króla kolejnego posłańca. Zapadła ona na tajnej naradzie regimentarzy i Jeremie-
go Wiśniowieckiego w środę 11 sierpnia, zapewne w wyniku braku jakichkol-
wiek informacji o losach Skrzetuskiego.

Tym razem z misją miał wyruszyć Krzysztof Stapkowski (Stempkowski), 
rotmistrz chorągwi tatarskiej księcia wojewody32. Istotnie Stapkowski wyszedł  
ze Zbaraża w nocy z 11 na 12 sierpnia i, podobnie jak Skrzetuski, wybrał drogę 
przez staw. Stapkowski nie szedł jednak sam. Towarzyszył mu Kozak i dwóch 
Tatarów z jego chorągwi33. Czy miał to być swoisty kamuflaż dla zmylenia straży 
kręcących się wokół polskich szańców? Niewykluczone, bowiem grupa tatarsko-
-kozacka o wiele bardziej wtapiała się w tło i wzbudzała mniejsze podejrzenia niż 
samotny, wędrujący człowiek. Tak czy inaczej, misja sama w sobie była równie 
niebezpieczna i równie udana, jak misja Skrzetuskiego, choć zapewne już nie 
tak spektakularna. Stapkowskiemu, jak wiemy, udało się szczęśliwie przedostać 
przez wrogie posterunki i wypełnić wyznaczone zadanie. Dotarł on jednak do 
króla dość późno, krótko przed bitwą lub nawet już po jej rozpoczęciu. Kolejny 
ruch w obozie kozackim zauważono 13 sierpnia, kiedy to reszta taboru kozackie-
go przeniosła się pod Stary Zbaraż, wraz z ciągnącymi za nim gromadami czerni 
uzbrojonej w rydle, łopaty i inne narzędzia niezbędne przy budowie umocnień 
ziemnych. Na ten widok po obozie polskim gruchnęła wieść, że Kozacy oko-
pują się przed zbliżającym się królem. Twierdzono nawet, że Jan Kazimierz jest 

31 Niektórzy historycy pod datą 8 sierpnia podają wzmiankę o kolejnym odpartym szturmie 
kozackim. Patrz: W. Majewski, Walki z Kozakami w latach 1591–1653…, s. 122; W. Biernacki, 
Powstanie Chmielnickiego…,s.127.

32 Krzysztof Stapkowski jako dowódca chorągwi tatarskiej księcia Jeremiego Wiśniowieckiego 
figuruje w Płacy pocztom, gdzie za służbę w oblężonym Zbarażu obok żołdu za trzy ćwierci 1649 r. 
otrzymał wynagrodzenie ze skarbu koronnego. W starszej literaturze mylony niekiedy ze Skrze-
tuskim. Patrz: A. Sawczyński, Płaca pocztom panięcym w R. 1650, ,,Przegląd Historyczno-Woj-
skowy” 1937, T. IX, z. 1, s. 121; K. Śledziński Zbaraż 1649…, s. 117; W.A. Serczyk, Na płonącej 
Ukrainie…, s. 246; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego 
lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 461; Akta Anni 1649…, [w:] 
Relacje  wojenne  z pierwszych lat walk polsko- kozackich..., s. 150, przyp. 37, 38, s. 165–166.

33 K. Śledziński pisze o dwóch Kozakach towarzyszących Stapkowskiemu, natomiast W.A. 
Serczyk tylko o jednym. Podobnie podaje Diariusz obszerny. Patrz: K. Śledziński, Zbaraż 1649…,  
s. 117; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 246; Diariusz obszerny oblężenia  Zbaraża, [w:] 
Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., 
s. 461; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich..., s. 150. 
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już z armią pod Załoźcami (3 mile od Zbaraża)34. W opinii Serczyka również  
w szeregach kozackiego sprzymierzeńca zaczęły się w tym czasie ujawniać pew-
ne oznaki nerwowości. Około 11 sierpnia w koszu tatarskim rozeszła się pogło-
ska o wyruszeniu Jana Kazimierza z Białego Kamienia do Tarnopola oddalonego 
od Zbaraża zaledwie o 20 km. Czuwano więc przez całą noc, jednak rano, gdy 
armia koronna nie pojawiła się, postanowiono zwołać naradę wojenną. 

W jej wyniku, za radą Sefer Gaziego agi, zdecydowano pociągnąć razem  
z Chmielnickim na spotkanie polskiemu monarsze. Część oddziałów kozackich 
miała jednak pozostać na miejscu by razem z wydzielonym hufcem tatarskim 
pod dowództwem Murada Gereja prowadzić dalsze oblężenie. Główne siły do-
wodzone przez Islama Gereja i Bohdana Chmielnickiego wyruszyły naprzeciw 
armii królewskiej jeszcze 12 sierpnia, lub w nocy z 13 na 14 sierpnia, kierując się 
ku zachodowi, skąd spodziewano się nadejścia Jana Kazimierza35. Wypada przy 
tym dodać, że według Majewskiego jakaś część armii tatarskiej mogła wyru-
szyć przeciwko królowi jeszcze wcześniej, a mianowicie już 9 sierpnia 1649 r.36  
Przodem ciągnęli Tatarzy prowadzeni przez Syrtłana (Hienę). Rozsyłane podjaz-
dy tatarskie sprawiały się na ogół dobrze pochwytując coraz to nowych jeńców, 
od których starano się pozyskać informacje o wojskach koronnych. Zdobyte tą 
drogą wiadomości nie dawały jednak przeciwnikowi dokładnego rozeznania, bo-
wiem często były one sprzeczne. Raz mówiono o 70 tysiącach, innym razem  
o 30 tysiącach, nie licząc wojsk litewskich i pospolitego ruszenia. Oczywiście 
było to zjawisko typowe, a uzyskane tą drogą informacje bardzo często były roz-
bieżne na skutek bądź niewiedzy pytanych, bądź celowego ukrywania prawdy 
przez przesłuchiwanych jeńców. Nawet Chmielnicki, idąc pod Zbaraż, sądził 
początkowo, że ma do czynienia z czterdziestotysięcznym wojskiem regimen-
tarskim, co, jak wiemy, daleko odbiegało od stanu faktycznego. Zmuszało to, jak 
twierdzi W.A. Serczyk, koalicyjnych wodzów do wielkiej ostrożności37.

Inne zdanie zaprezentował w tej kwestii biograf hetmana kozackiego – J. Kacz-
marczyk, pisząc że chan tatarski orientował się doskonale w ruchach wojsk królew-
skich przynajmniej już od 7 sierpnia i szczupłości jego sił. Islam Gerej III zdawał 

34 Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego                        
a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 461; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wo-
jenne z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 150–152. 

35 Datę wymarszu wojsk kozacko-tatarskich pod Zborów 12 sierpnia podają: W.A. Serczyk, Na 
płonącej Ukrainie…, s. 246–247; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 117. W nocy z 13 na 14 sierpnia: 
W. Majewski, Walki z Kozakami w latach  1591–1653…, s. 122; tenże, Powstanie Chmielnickiego 
(1648–1653)…, s. 65; tenże, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651…, s. 254; 
W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego…, s.127. Zob. też: M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Pol-
ski zawierający…, s. 63; Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi 
Myszkowskiego wojewody krakowskiego, obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667 z rękopismu 
współczesnego dochowanego w zamku podhoreckim wydane, Kraków 1858, s. 3.

36 W. Majewski, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651…, s. 254. 
37 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s.  246–247; H.M. Seni, Historia Chana Islam Gereja 

III…, s. 124–126.
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sobie sprawę, że starcie słabszej armii koronnej z przeważającą liczebnie armią 
kozacko-tatarską może doprowadzić do całkowitego rozbicia wojsk królewskich, 
a to nie leżało bynajmniej w interesie Chanatu Krymskiego38. Następnego dnia  
(14 sierpnia) w obozie polskim przekazywana z ust do ust wiadomość o opusz-
czeniu przez Chmielnickiego taboru wywołała powszechną radość. Bito w bębny 
– wiwatował i modlił się cały Zbaraż. Dziękowano Opatrzności za ratunek. Koza-
cy, zdziwieni polskim zachowaniem, otworzyli najpierw ogień, zasypując polski 
okop kulami. Jednocześnie licząc na stępioną czujność obrony próbowali zdobyć 
fortyfikacje. Ku swemu zaskoczeniu natrafili na twardy opór. Polacy, pokrzepie-
ni pomyślnymi wieściami, z tym większym animuszem odparli kozacki atak.  
15 sierpnia (w dzień Matki Boskiej Zielnej, w niedzielę) z obozu polskiego uciekł 
pachołek z husarskiej chorągwi księcia Koreckiego, który doniósł Kozakom, że 
regimentarze i wojsko wybierają się tego dnia do miasta na mszę. Takiej okazji Ko-
zacy nie zamierzali oczywiście przepuścić. Rozpoczęto przygotowania do szturmu, 
mając i tym razem nadzieję na zaskoczenie Polaków. Na szczęście jednak podejrza-
ny ruch mołojców w porę dostrzeżono, zamiast iść do kościoła, żołnierze pozostali 
przy wałach. Na mszę udali się tylko regimentarze i Wiśniowiecki, dla którego  
o mały włos nie skończyło się to tragicznie. Wracającego z mszy Wiśniowieckiego 
dostrzegli kozaccy strzelcy. Z wrogiego szańca padła salwa. Szczęśliwie jedyną jej 

38 J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki…, s. 105.

Kozacy zaporoscy (rys. R. M. Jurga)
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ofiarą był pies wlokący się za księciem. Dalsze działania stron zakończyła trzygo-
dzinna ulewa. Kozacy odstąpili od planowanego ataku, nie zrezygnowali jednak  
z prób zdobycia Zbaraża jeszcze tego samego dnia. Podkopano się aż pod sam wał, 
docierając do wnętrza obozu przy kwaterach Koniecpolskiego.

Ale i ten atak (tym razem podziemny) zauważono i w porę udaremniono. 
Kozaków wyparto a tunel zasypano39. W poniedziałek 16 sierpnia (w kalenda-
rzu prawosławnym – święto Spasa) poranna cisza wróżyła tego dnia względny 
spokój. Sądzono, że poza tradycyjną już wymianą ognia, co istotnie nastąpiło, 
nie dojdzie już do żadnych poważniejszych działań. Co bardziej krewcy żołnie-
rze ruszyli nawet za wały sądząc, że Kozacy strzelają do zbliżających się straży 
wojsk królewskich. Śmiałkowie zostali jednak przywitani tak gęstą palbą kozac-
kich rusznic i dział, że musieli (na szczęście bez strat) szybko wrócić pod osłonę 
swoich szańców. Wycieczka spaliła na panewce.

Kozacy tymczasem starali się dezinformować w różny sposób załogę Zbara-
ża. Najpierw wywabili z obozu i porwali ciurę obozowego, pod pozorem przeka-
zania mu listu dla regimentarzy. Pachołek powrócił faktycznie z jakimś pismem, 
które przekazał  regimentarzom. Był to list, który rzekomo napisał Chmielnicki 
do swego pułkownika oboźnego Iwana Czarnoty (Czerniaty). Informował w nim 
o rozbiciu wojsk królewskich i wzięciu 500 znaczniejszych jeńców polskich. Jed-
nocześnie Chmielnicki nakazywał swojemu pułkownikowi wzmożoną czujność, 
by nikt z oblężonych nie zdołał się wymknąć z kozackiej matni. Gdy regimenta-
rze z niepokojem czytali ów list, wokół szańców polskich cisnęła się czerń woła-
jąc na Lachy, aby pokłonili się i poddali panu Chmielowi, skoro mu się sam król 
nie oparł. Strzały i radość w obozie kozackim miały uwiarygodnić owe pogłoski.

Posunięto się nawet do mistyfikacji, przebierając jakiegoś Kozaka za hetmana 
powracającego triumfalnie z wyprawy. Fortel jednak nie wypalił, a rzekomego 
hetmana powitała salwa zamkowych dział. Nie zmniejszyło to bynajmniej ko-
zackiej aktywności, gdyż krótko potem ruszono do otwartego ataku  (na kwatery  
A. Koniecpolskiego), ale i ten udało się załodze odeprzeć salwami z dział. Jednak 
na wszelki wypadek, gdyby poprzednie umocnienia zawiodły, usypano do wie-
czora nowy szaniec w bezpośrednim sąsiedztwie zamku. Noc (z 16 na 17 sierp-
nia) upłynęła już spokojnie, choć swarliwie. Kozacy już nie zaatakowali. Tak  
w ogólnym zarysie przedstawia wydarzenia z 16 sierpnia Diariusz obszerny. Taką 
też wersję zdarzeń przyjęli w swoich pracach L. Kubala i W. A. Serczyk40, ale jest 

39 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 247; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 189–190;  
L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 136, 164; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wo-
jenne  z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 152–153; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, 
[w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamięt-
nicza..., s. 462; A.S. Radziwiłł, Pamiętniki o dziejach w Polsce…, T. 3, s. 217–218.

40 L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 164–165; W.A. Serczyk, Na płonącej 
Ukrainie…, s. 247–248. Zob. też: Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża [w:] Jakuba Michałowskie-
go wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 463–464; Akta 
Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 153–154.
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też i inna. Według J. Widackiego jeszcze 15 sierpnia wieczorem, aby przekonać 
się, jak naprawdę wygląda sytuacja w obozie kozackim, oblężeni wysłali tam 
poselstwo pod pretekstem rozpoczęcia układów.

Tam też posłowie dowiedzieli się, że Chmielnickiego pod Zbarażem co praw-
da nie ma, ale też pokazano im wyżej wspomniany list, z którego wynikało, że 
armia koronna została przez hetmana zaporoskiego zniesiona. O porwanym pa-
chołku nie ma tu w ogóle mowy, zaś całą mistyfikację z rzekomym Chmielnickim 
autor opisuje jak wyżej (nie precyzując jednak czasu, kiedy miała ona miejsce, 
czego można się tu jedynie domyślać). Brak jest też jakiejkolwiek informacji  
o ataku kozackim, który zaraz po niej nastąpił41. Pozostańmy więc przy pierwszej 
relacji zawartej w Diariuszu obszernym. Padający od samego świtu 17 sierpnia 
deszcz zniweczył planowany przez Kozaków poranny atak na polski szaniec42. 
Znękana sprzecznymi wiadomościami załoga z niepokojem wyczekiwała nie-
pewnej przyszłości. 

Nastroje po pierwszej euforii musiały chyba mocno podupaść, skoro dla pod-
trzymania ducha w polskim obozie uciekano się do różnego rodzaju sztuczek, 
przypisywanych, nawiasem mówiąc, samemu księciu wojewodzie. Jak czytamy 
w przekazie źródłowym, zanotowanym pod wyżej wymienioną datą: „Skoro 
dzień, przed swą budą pan Mikołajewski rotmistrz Tatarów księcia jm. [Jere-
miego Wiśniowieckiego] na miejscu pana Stapkowskiego die 11 praesentis do 
Króla JM. wyprawionego zostawiony, znalazł strzałę od nieprzyjaciela wypusz-
czoną”43. Treść tego niecodziennego listu, przyklejonego smołą do strzały, in-
formowała załogę o sukcesach Jana Kazimierza pod Zborowem, zachęcała do 
wytrwania jeszcze kilku dni44. List stał się oczywiście wśród wojska natychmiast 
przedmiotem rozważań (szczególnie w kwestii jego autentyczności), tym bar-
dziej, że po obozie od kilku dni krążył już inny, opatrzony pieczęcią królewską. 
Wynikało z jego treści, że już w najbliższych dniach król przybędzie pod Zbaraż, 
by przerwać oblężenie. Tym sposobem otucha i nadzieja znowu napełniła serca 
obrońców45. Kontynuując swoją politykę podniesienia morale wojska zbaraskie-

41 J. Widacki, Kniaź Jarema…,  s. 190–191.
42 Tamże, s. 191.
43 Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne  z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 154; 

Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a póź-
niej kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  s. 464.

44 Treść owego listu, a w zasadzie krótkiej informacji przyklejonej smołą do strzały, jest szeroko 
cytowana w literaturze oraz źródłach. Brzmiała ona następująco: Będąc szlachcicem, lubo po nie-
woli między hultajstwem, odnajmuję WMMciom, że Król J M ć jest we Zborowie, z wielką bardzo 
potęgą: kilkakroć Ordę i Kozaków gromił. Chmiel jest w obozie. Wczorajszy tryumf był na postrach  
W M Mciom; bądźcie ostrożni przez kilka dni; będzie da Bóg dobrze. Już to trzeci raz ostrzegam  
W M Mciów. Patrz: J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 191; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s.  248; 
L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 165; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] 
Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., 
s. 464; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne  z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 154. 

45 J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 191; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 248–249;  
L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 165.
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go, książę Jeremi imał się też innych sposobów. Wystosował m.in. uniwersał do 
swoich poddanych, będących teraz w obozie Chmielnickiego, obiecując im w za-
mian za odstąpienie hetmana swą łaskę i amnestię. Nie odniosła ona oczywiście 
żadnego skutku, na co zresztą nie liczył sam książę. Bardziej chodziło tu o prze-
konanie własnych żołnierzy o zbliżającym się już końcu walk46. Zniechęceniu 
i zwątpieniu, a przede wszystkim znacznie bardziej niebezpiecznemu zjawisku 
nasilających się dezercji czy szpiegostwa (o czym wzmiankowano już powyżej), 
przeciwdziałano stosując o wiele bardziej drastyczne środki, z różnym zresztą 
skutkiem. Jeszcze 17 sierpnia w południe planowano zorganizować wypad, który 
jednak w ostatniej chwili odwołano.

Zorientowano się bowiem w porę, że z obozu zbiegło dwóch kolejnych ucie-
kinierów i wydało plany organizowanej wycieczki nieprzyjacielowi. Z kolei 
ostrzał artyleryjski twierdzy tego dnia okazał się tak mało skuteczny, że sami 

46 Wydarzenie to Diariusz obszerny, jak i W.A. Serczyk, podają pod datą 20 i 21 sierpnia. 
Patrz: Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego  
a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  s. 467–468; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  
wojenne z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 158–159; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukra-
inie…, s.  250.

Żołnierze polscy – (od lewej) dragon i żołnierz piechoty polskiej (rys. R. M. Jurga)
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Kozacy mocno rozsierdzeni tym faktem powiesili własnego puszkarza47. Wieczór 
i noc, poza rzadką wymianą strzałów, upłynęły już raczej spokojnie. Częściej 
przekomarzano się między sobą niż strzelano: „Oni, że Króla J Mci oblegli; my, 
że ich raczej gromią cieszyliśmy się. Noc z rzadkiem strzelaniem, a rozmowami 
częścią przyjacielskimi, częścią jeden drugiemu łając”48.

W środę rano (tzn. 18 sierpnia) Kozacy znów wkopali się głęboko w pol-
skie umocnienia, tym razem od strony kwater regimentarskich. Starcia rozpo-
częły się intensywną (choć krótkotrwałą – zdaniem Serczyka) wymianą ognia 
obydwu stron, podczas których zginął powszechnie lubiany towarzysz husarski 
Wiśniowieckiego, Swarzewski. Drugi etap starć nastąpił już w godzinach wie-
czorno-nocnych, kiedy to wywiązał się nie mniej intensywny pojedynek strzelec-
ki. Również i tej nocy dał znać o sobie książę wojewoda [Jeremi Wiśniowiecki].  
Z inicjatywy księcia, choć nie pod jego bezpośrednim dowództwem, ku nieprzy-
jacielskim szańcom ruszyła wycieczka złożona z jego żołnierzy, rekrutujących się 
spod różnych znaków. Dobrze przygotowana akcja zaowocowała sukcesem. Za-
bito wielu Kozaków przy niewielkich stratach własnych (pojmano kilku pachoł-
ków – 2 zginęło, 2 zmarło już w obozie od ran). Cofający się do własnego szań-
ca żołnierze Wiśniowieckiego przywlekli ponadto 9 jeńców kozackich, między 
którymi znalazł się jeden esawuł i hajduk (z majątku starosty winnickiego Jana 
Odrzywolskiego)49. Z ich zeznań (uzyskanych następnego dnia, tj. 19 sierpnia) 
dowiedziano się między innymi o niepomyślnym, jak się wydawało dla Chmiel-
nickiego, przebiegu bitwy pod Zborowem, o czym mieli świadczyć liczni ranni 
zwożeni do ich obozu. Chmielnicki rozpuszczał wieści o swoich przewagach, ale 
też, jak twierdzili jeńcy, ściągał dodatkowe posiłki. Stąd też nie bardzo już het-
manowi wierzono, choć sami Kozacy nie do końca wiedzieli, co się naprawdę 
działo. Wiadomość o osłabieniu sił przeciwnika pod Zbarażem spowodowała, że 
przed południem (ok. godz. 11) z obozu polskiego ruszyła kolejna silna wyciecz-
ka. Atakującym Polakom udało się nawet zdobyć dwa nieprzyjacielskie szańce, 
ale gdy walczący Kozacy otrzymali dodatkowe wsparcie, a polska dragonia nie 
kwapiła się by pomóc swoim, musiano opuścić zdobyte pozycje i wycofać się pod 

47 Szlachcicowi schwytanemu na próbie ucieczki odcięto rękę i nogę, a chłopa udającego zbiega  
z obozu tatarskiego, w rzeczywistości kozackiego szpiega zabito na miejscu bez najmniejszych skrupu-
łów. Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a póź-
niej kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  s. 464–465; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne  
z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 155; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 249.

48 Cyt. za: Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubel-
skiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  s. 465.

49 J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 191–192; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 121; W.A. Serczyk, 
Na płonącej Ukrainie…, s. 249; W. Majewski, Przebieg wydarzeń  w powstaniu Chmielnickiego 1648–
1651…, s. 254; W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego…, s.127; W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki 
1612–1651…, s. 328. Kubala pisze o 10 jeńcach wziętych podczas tego wypadu. Patrz: L. Kubala, 
Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 165–166. Zob. też: Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] 
Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  
s. 465; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne  z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 155–156.
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forteczne mury, tracąc jednocześnie kilku zabitych. Zapewne też w tym momen-
cie nastąpił kontratak przeciwnika. Walczono niezwykle zażarcie, nie przebierając  
w środkach. Gdy brakowało broni, chłopi rzucali się na obrońców z cepami.

Używano nawet proc, jak zanotował świadek tamtych zdarzeń50. Warto jed-
nakże dodać, że w wersji podanej przez J. Widackiego wycieczka, którą przepro-
wadzili Polacy w tym dniu, była częścią szerszego i o wiele bardziej ambitnego 
planu dowództwa polskiego, a ściślej mówiąc samego Wiśniowieckiego. Jego 
celem, w opinii tego historyka, miało być przerwanie oblężenia, a nawet przyj-
ście z pomocą wojskom królewskim, poprzez atak na Chmielnickiego od tyłu. 
Z wojskowego punktu widzenia całą akcję zaplanowano w ten sposób, że bitwę 
rozpocznie Lanckoroński, następnie zaś ruszą kolejno: Wiśniowiecki, Ostroróg, 
Koniecpolski i Firlej. Atak miał więc nastąpić stopniowo na całej linii wałów. 
Oczywiście przedzierać się przez pozycje wroga miała tylko jazda, natomiast 
zadaniem piechoty i artylerii była dalsza obrona Zbaraża51.

50 Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego  
a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 466. Zob. też: W.A. Serczyk, Na płonącej 
Ukrainie…, s. 249.

51 W. Tomkiewicz, Jeremi  Wiśniowiecki 1612–1651…, s. 328.

Towarzysz pancerny (rys. R. M. Jurga)
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Uzgodniono również, że sygnałem do rozpoczęcia walki będzie trzykrotny 
wystrzał z działa. Plan spalił jednak na panewce z winy kapitana dragonów, który 
nie czekając na sygnał ruszył do ataku i w chwilę potem zginął. Niepowodze-
nie, jak pisze dalej J. Widacki, miało obok falstartu nadgorliwego kapitana też 
inną przyczynę obok falstartu nadgorliwego kapitana. Otóż jak się zdaje, kiedy 
zaskoczeni nagłym, choć nieskoordynowanym, atakiem Kozacy zaczęli uciekać 
od pierwszych i drugich wałów, żołnierze zamiast ich ścigać, rozbiegli się w po-
szukiwaniu żywności, co dało z kolei czas przeciwnikowi na ochłonięcie z zasko-
czenia i stawienie silniejszego już oporu, który w konsekwencji zmusił Polaków 
do wycofania się w obręb własnych obwarowań52. Na ile przedstawiony powyżej 
plan regimentarzy był realny i możliwy do wykonania – nie sposób znaleźć na 
to teraz odpowiedzi, gdyż sam autor twierdzi, że choć miał on pewne szanse 
powodzenia, to jednak był obciążony dużym ryzykiem53. Tymczasem sytuacja 
w obozie polskim z dnia na dzień (a właściwie to już chyba z godziny na godzi-
nę) stawała się coraz bardziej dramatyczna. Obrońcom brakowało już dosłownie 
wszystkiego, od prowiantu zaczynając na prochu kończąc.

Niemcy (tzn. piechota autoramentu cudzoziemskiego) z braku żywności 
chwytali i jadli wałęsające się psy. Dochodziło też do aktów samowoli, gdy zde-
sperowani żołnierze próbowali rabować wozy taborowe, lub wydzierali żywność 
pachołkom niosącym ją dla swoich panów stojących na wałach. Do tego docho-
dziła jeszcze ogromna presja psychiczna potęgowana pogróżkami przeciwnika. 
Nasilały się dezercje, przeważnie czeladzi obozowej, która informowała Koza-
ków o nastrojach panujących w twierdzy, lub planowanych akcjach. W taki wła-
śnie sposób zniweczono zaplanowany wypad z twierdzy w nocy z 19 na 20 sierp-
nia, „[…] bo się dwaj dragoni z regimentu jmp. Jacka Rozrażowskiego przedali 
i nieprzyjaciela ostrzegli […]” – czytamy w relacji naocznego świadka54. Tak  
w niewielkim, przylepionym do zamku i miasta, okopie żołnierze doczekali dnia 
21 sierpnia, kiedy to od strony kozackiego taboru przybył posłaniec tatarski  
z wiadomością o zawartym pod Zborowem pokoju. Słowom skośnookiego wy-
słannika nie dano jeszcze wiary zwłaszcza, że równocześnie niemal z nią rozległ 
się huk kozackich dział. Hetman zaporoski mimo zawartych już układów nie 
chciał pogodzić się z osobistą porażką. Jeszcze raz czerń kozacka rzuciła się na 

52 J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 192; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 121–122; W. Majew-
ski, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651, s. 254; W. Biernacki, Powstanie 
Chmielnickiego…, s.127; W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki 1612–1651…, s. 328.

53 Plan, choć śmiały w swych założeniach, był też niewątpliwie bardzo ryzykowny. Należy bo-
wiem pamiętać, że załoga Zbaraża, mimo że oblegana tylko przez część armii kozacko - tatarskiej, 
była już  u kresu wytrzymałości. Tygodnie spędzone na ustawicznych walkach, głód i zmęczenie 
nadszarpnęły psychikę i siły fizyczne żołnierzy. Wszystko to sprawiło, że wartość bojowa  wojsk 
regimentarskich była już w tym czasie mocno osłabiona. Ponadto jeździe brakowało koni, zaś te 
które pozostały, wskutek niewłaściwego żywienia nie przedstawiały pełnej wartości. Patrz: J. Wi-
dacki, Kniaź Jarema…,  s. 192. 

54 Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne  z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 158.
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polski szaniec i jeszcze raz została mężnie odparta. Walczono zawzięcie i dopie-
ro deszcz rozdzielił ścierających się przeciwników55. Jeszcze tego samego dnia 
wieczorem do obozu zbaraskiego przybył wysłany przez komisarzy królewskich 
Romaszkiewicz, potwierdzając upragnioną wiadomość. Niemniej i jemu nie do 
końca jeszcze mu wierzono, zwłaszcza, że Romaszkiewicz zachowywał się dość 
enigmatycznie, nie chcąc wyjawić warunków pokoju.

Odsiecz Jana Kazimierza – ruchy wojsk polskich.

Nieufność regimentarzy budził też list Chmielnickiego sugerujący, że zgodnie 
z podpisanym traktatem to obrońcy mieli zapłacić chanowi okup w wysokości 
kilkuset tysięcy złotych, o czym w obozie rzecz jasna nikt nie chciał nawet sły-
szeć56. Znowu więc chwycono za broń i znowu jak poprzedniego dnia ulewa 

55 Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później 
kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 468; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne z pierwszych 
lat walk  polsko-kozackich..., s. 159; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 250–251; W. Biernacki, 
Powstanie Chmielnickiego…, s.127; W. Tomkiewicz, Jeremi  Wiśniowiecki 1612–1651…, s. 329.

56 Romaszkiewiczowi i jednocześnie Chmielnickiemu (temu ostatniemu listownie) oświadczono, 
że nikt z załogi zbaraskiej nie myśli ani się poddawać ani tym bardziej płacić okupu. Podobnej odpo-
wiedzi udzielono też wysłannikowi Denhoffa (przebywającego w charakterze zakładnika u Tatarów), 
Olszańskiemu, gdy ten zaczął się dopytywać, czy obrońcy zaczęli już zbierać pieniądze na okup dla 
chana, gdyż inaczej Denhoff zginie. Wówczas Firlej miał odpowiedzieć: „Kto go zastawił ten niech go 
odkupuje; my o tem nie myślimy”. Wypada też wspomnieć, że do regimentarzy przybył jeszcze jeden 
wysłannik – tym razem królewski – T. Minor, który zostawił jedynie list, po czym odjechał, nie rozma-
wiając w ogóle z regimentarzami. Patrz: W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…,  s. 251; J. Widacki, 
Kniaź Jarema…,  s. 193; L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 166–167; L. Frąś, Obrona 
Zbaraża w r. 1649…, s. 67–68; W. Tomkiewicz, Jeremi  Wiśniowiecki 1612–1651…, s. 329. Zob. też: 
Stanisław Lanckoroński do Króla Jana Kazimierza. 22. VIII. 1649 ze Zbaraża, [w:] H. Malewska, Listy 
staropolskie z epoki Wazów…, s. 335; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje wojenne z pierwszych lat walk  
polsko-kozackich..., s. 159–160; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego 
wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., s. 468–469.
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rozdzieliła szeregi walczących. Był to w zasadzie ostatni już zbrojny incydent 
pod murami bohaterskiej twierdzy. Wypracowano też kompromis na załatwienie 
spornej kwestii zapłacenia okupu. Zgodzono się mianowicie na zapłacenie cha-
nowi zamiast 200 tys. talarów tylko 40 tys., jako części zaległego okupu za Hie-
ronima Sieniawskiego, który trafił do niewoli jeszcze pod Korsuniem i z której 
został zwolniony na słowo. Teraz potraktowano to jako uregulowanie ostatniej 
raty należnej Tatarom. W zastaw jako gwarancję zapłacenia powyższej kwoty 
dano szlachcica Potockiego (jednego z obrońców Zbaraża), nie spokrewnione-
go jednak z pechowym hetmanem spod Korsunia, M. Potockim57. 22 sierpnia  
(w niedzielę) było już na ogół spokojnie. Ucinano sobie nawet z Kozakami przy-
jacielskie pogawędki, choć od zwykłych środków ostrożności na razie nie od-
stępowano. Dokonywano też pierwszych transakcji, kupując przeważnie żyw-
ność i konie. Z niedzieli na poniedziałek (tj. z 22 na 23 sierpnia) Kozacy zaczęli 
opuszczać swoje stanowiska na wałach, ale od całkowitego oblężenia odstąpiono 
dopiero 25 sierpnia. Następnej nocy (z 26 na 27 sierpnia) polski szaniec opuściła 
jego załoga58, by zgodnie z rozkazem królewskim udać się pod Gliniany na miej-
sce koncentracji głównej armii i dalej już do Lwowa59. Epopeja Zbaraża dobiegła 
końca. W ciągu 45 dni nieustających walk60 Polacy odparli łącznie 20 szturmów, 
wygrali 16 bitew w polu i przeprowadzili 75 zwycięskich wypadów z twierdzy 
na pozycje wroga61. Straty, jakie przy tym poniesiono, wahały się w liczbach: 

57 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 251; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 194;R. Ro-
mański, Książę Jeremi Wiśniowiecki, s. 321;  L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza,  
s. 167–168; L. Frąś, Obrona Zbaraża w r. 1649, s. 68; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje  wojenne   
z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 161; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Ja-
kuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza..., 
s. 469.

58 W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie…, s. 251–252; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 193–194; 
R. Romański, Książę Jeremi Wiśniowiecki…, s. 322; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 123–124;  
W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego…, s.127; L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, 
s. 168–169;W. Tomkiewicz, Jeremi  Wiśniowiecki 1612–1651…, s. 329; Akta Anni 1649…, [w:] 
Relacje  wojenne z pierwszych lat walk  polsko-kozackich..., s. 161; Diariusz obszerny oblężenia 
Zbaraża, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księ-
ga Pamiętnicza..., s. 469–470.

59 J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 194; R. Romański, Książę Jeremi Wiśniowiecki…, s. 322;  
J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki…, s. 115; Akta Anni 1649…, [w:] Relacje wojenne z pierw-
szych lat walk  polsko-kozackich..., s. 161–162; Diariusz obszerny oblężenia Zbaraża, [w:] Jaku-
ba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga Pamiętnicza...,  
s. 470.

60 Kochowski i Jemiołowski błędnie podają czas oblężenia Zbaraża (w pierwszym przypadku 
dwa miesiące, w drugim osiem tygodni). W rzeczywistości trwało ono krócej. Patrz: Pamiętniki 
do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza…, T. II, s. 73; Historya panowania 
Jana Kazimierza…, T. I,  s. 64; M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający…, s. 65; Pa-
miętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej…, s. 3.

61 Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza…, T. II, s. 77; 
Historya panowania Jana Kazimierza…, T.I, s. 67; L. Frąś, Ratujmy zamek w Zbarażu…, s. 19; 
tenże, Obrona Zbaraża w r. 1649…, s. 70; L. Kubala, Szkice historyczne…, serya pierwsza, s. 168; 
R. Romański, Książę Jeremi Wiśniowiecki…, s. 320–321.



25WALKI O UTRZYMANIE TWIERDZY W ZBARAŻU W LIPCU I SIERPNIU 1649 R.

1000 żołnierzy zabitych w bezpośrednim boju, co najmniej drugie tyle zmarłych 
w wyniku zadanych ran, chorób i głodu. Straty czeladzi to ok. 2000 ludzi62. Warto 
też dodać, uzupełniając powyższy opis, że z 60 tys. koni, jakimi dysponowała za-
łoga polska na początku oblężenia pod koniec pozostało tylko 3 tysiące63. Straty 
Kozaków według różnych źródeł miały wynieść od 20 do nawet 50 tys. ludzi, 
co w przypadku drugiej liczby wydaje się być mocno przesadzone64. Obraz wy-
nędzniałych, ale dumnych żołnierzy, niczym korowód duchów opuszczających 
Zbaraż zamyka w zasadzie piękną kartę bohaterskiej obrony tej niewielkiej kre-
sowej twierdzy, dodajmy – do końca niepokonanej. Czy broniła się ona długo czy 
krótko? Na to pytanie każdy musi już chyba sam sobie odpowiedzieć. Biorąc pod 
uwagę tylko kryterium czasu, nie była to długa obrona. Trwała zaledwie około 
półtora miesiąca. Rozważając jednak powyższą kwestię w innych kategoriach, 
wynik tego rodzaju dociekań może być już zupełnie odmienny. Należy pamiętać 
bowiem, że Zbaraż nie był potężną twierdzą przystosowaną do wytrzymywania 
długich oblężeń, a wprost przeciwnie. Był niewielkim kresowym punktem oporu, 
przystosowanym bardziej do odpierania najazdów czambułów tatarskich niż na-
poru potężnych kilkudziesięciotysięcznych armii, wyposażonych ponadto w dość 
mocną artylerię. Patrząc na Zbaraż w ten sposób, możemy dojść do wniosku, że 
ten niewielki kurnik, jak nazywał go Chmielnicki, bronił się aż półtora miesiąca, 
odpierając ataki wielokrotnie silniejszego przeciwnika. Sama jednak obrona nie-
dużej kresowej twierdzy nie wyczerpuje, jak wiemy, podjętego powyżej tematu 
kampanii 1649 r., której ostateczne rozstrzygnięcia zapadły dopiero pod oddalo-
nym o 60 km Zborowem. Ale to już trochę inna historia.

62 Są to najczęściej podawane przez literaturę straty strony polskiej poniesione w walkach  
o Zbaraż. Dla ścisłości podajmy jednak, że bywają również inne. Np. Vimina (o czym pisze Frąś) 
podaje, że z 9 tys. wojska pozostało jedynie 3 tys., przy czym czeladzi zginąć miało dwukrotnie 
więcej. Według Twardowskiego zginęło 800 żołnierzy w bezpośrednim boju, bez zmarłych od ran, 
chorób, głodu itp. Patrz: L. Frąś, Obrona Zbaraża w r. 1649…, s. 68–69; J. Widacki, Kniaź Ja-
rema…,  s. 194; R. Romański, Książę Jeremi Wiśniowiecki…, s. 320; W. Biernacki, Powstanie 
Chmielnickiego…,  s.127.

63 L. Frąś, Obrona Zbaraża w r. 1649…, s. 51. 
64 Tamże, s. 69.
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Szlachta polska (rys. M. Szyszko)

Magnat polski (od lewej) i dworzanin polski (rys. M. Szyszko)
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Husarz polski z koncerzem  
(źródło: Rządy Sobieskiego 1669–1696,  
red. Z. Gawryś, Warszawa 2007, s. 31)

Husarz polski z kopią  
(źródło: Rządy Sobieskiego 1669–1696, 
 red. Z. Gawryś Warszawa 2007, s. 20)

Husarz litewski  
(źródło: Czas wojen 1587–1630,  

red. Z. Gawryś Warszawa 2007, s. 20)

Tatar na koniu  
(źródło: „Mówią Wieki” 2011,  

nr 1 (612), s. 43)
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Ataman kozacki i chorąży  
wojska zaporoskiego  

(źródło: Polska Wazów 1630–1668, 
red. Z. Gawryś, Warszawa 2007, s. 14)

Ataman kozacki na czele  
piechoty zaporoskiej  

(źródło: Polska Wazów 1630 – 1668,  
red. Z. Gawryś, Warszawa 2007, s. 19)

WOJCIECH KUCHARSKI

The CombaT for holding ouT The forTress of Zbaraż (ZbaraZh) in July and augusT 1649.
The siege and defenCe. sTage ii (1-25 augusT). ParT 2

Key words: Zbarazh, the Khmelnytsky Uprising, Cossacks

Summary

The second stage of the defence lasting for nearly the whole of August was the continuation of 
the combat for holding out the fortress until the arrival of the relief force led by king Jan Kazimierz 
(John II Casimir Vasa). Nevertheless, the king’s reinforcements were not approaching and as we 
all know, they never reached the walls of the besieged fortress. This was, therefore, a very hard 
period for the defenders of Zbarazh, who not only encountered the enduring attacks of the foemen 
but were also afflicted by an even worse enemy, famine. In addition, the ammunition reserves, 
especially gunpowder, were severely depleted, which meant that the future defence could prove 
impossible. The combat, however, continued and importantly, not only with a passive defence but 
also with counterattacks outside of the Polish fortifications, which often inflicted heavy losses on 
the enemy. Until the very end Zbarazh remained unconquered in spite of the constant attacks led by 
predominant besieger, aimed at the earthworks of the fortress. The last soldiers left their positions 
not under the pressure of the preponderant force but as a result of the treaties concluded under 
Zborów (Zboriv), which eventually put an end to the blockade of the fortress. 

Translated by  A. Moraszczyk
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WYPRAWA POWSTAŃCZA 
 GEN. ANTONIEGO JEZIORAŃSKIEGO W LUBELSKIE
(BITWY POD KOBYLANKĄ I HUTĄ KRZESZOWSKĄ 

W 1863 ROKU)

Końcem marca 1863 roku przygotowanie wyprawy z Galicji do Królestwa 
Polskiego powierzono gen. Antoniemu Jeziorańskiemu, jednemu z najzdolniej-
szych i najbardziej ambitnych dowódców w powstaniu styczniowym. Miał on za 
sobą udział w galicyjskiej Wiośnie Ludów, podczas której pełnił funkcję instruk-
tora Gwardii Narodowej w Krośnie. Następnie brał udział w powstaniu węgier-
skim 1848–1849 roku, walcząc pod dowództwem Władysława Tchórznickiego  
i Antoniego Wieruskiego. Po upadku powstania na Węgrzech znalazł się w Tur-
cji, a później w Belgradzie, gdzie objął stanowisko konserwatora i renowatora 
twierdzy. Nawiązał wówczas bliskie kontakty z Agencją Wschodnią Hotelu Lam-
bert na Bałkanach. Podczas wojny krymskiej zaciągnął się do Drugiego Pułku 
Kozaków Sułtańskich pod dowództwem gen. Władysława Zamoyskiego. 

Pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku powrócił do Królestwa Polskiego, 
angażując się w działalność konspiracyjną. Jesienią 1861 roku Komitet Miejski 
mianował go prezesem Komisji Wojskowej, której zadaniem było opracowanie 
planu akcji przygotowującej powstanie. W grudniu 1861 roku został aresztowa-
ny pod zarzutem kolportowania i posiadania nielegalnych pism – „Strażnicy” 
i „Głosu Kapłana”. Osadzono go w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, i po 
ośmiomiesięcznym śledztwie, we wrześniu 1862 roku, zwolniono1. 

Nominację na stopień podpułkownika i naczelnika wojskowego powiatu 
rawskiego otrzymał 14 stycznia 1863 roku2. Zorganizował wówczas oddział,  
z którym dokonał śmiałego ataku na koszary wojsk rosyjskich w Rawie (4 lu-
tego). Dwa dni później pokonał wojska nieprzyjaciela w zasadzce pod Luboch-

1 E. Kozłowski, Jeziorański Antoni (1821–1882), [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), 
t. 11, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 215–216; M. Berg, General Antonij Jeziorańskij, 
„Istorićeskij Vestnik” 1883, t. 11, s. 67–97.

2 A. Jeziorański, Pamiętniki jenerała. Powstanie r. 1863, cz. 1, Lwów 1880, s. 149; M. Berg, General 
Antonij Jeziorańskij, s. 83; Idem, Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku i poprzedzającej 
powstanie epoce demonstracji od 1856 r., t. 2, Kraków 1899, s. 279; W. Przyborowski, Dzieje 1863 
roku, t. 1, Kraków 1897, s. 243; T. Winnicki, Wspomnienia z powstania 1863 roku. Na marginesie 
pamiętników generała Antoniego Jeziorańskiego, [w:] Zapomniane wspomnienia, opracował, opatrzył 
wstępem i posłowiem E. Kozłowski, Warszawa 1981, s. 339.
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nią. Maszerując ze swym oddziałem na południe połączył się ze zgrupowaniem 
gen. Mariana Langiewicza, z którym przeszedł kampanię od Małogoszcza do 
klęski „armii dyktatora” pod Grochowiskami. Odznaczył się wówczas celnymi 
decyzjami podczas boju małogoskiego (24 lutego) oraz w bitwie pod Pieskową 
Skałą (4 marca) i następnego dnia pod Skałą3. Dyktator mianował go generałem 
dyżurnym przy swoim sztabie. Jeziorański po aresztowaniu Langiewicza znalazł 
się w Krakowie, gdzie prowadził rozmowy m.in. z Ludwikiem Mierosławskim, 
dotyczące dalszej działalności partyzanckiej w powstaniu. 

Podczas pobytu w Krakowie otrzymał 24 marca z rąk gen. Józefa Wysockiego, 
dyrektora Wydziału Wojny, nominację na naczelnika sił zbrojnych województwa 
lubelskiego4. Powierzono mu stworzenie od podstaw nowego oddziału i zorgani-
zowanie wyprawy powstańczej z Galicji w Lubelskie. Wspomagał go w tym, jak  
w pierwszych dniach powstania, Tomasz Winnicki, który był jego prawą ręką  
w zbieraniu ochotników i formowaniu oddziału. Kwatera główna formowanego od-
działu znajdowała się w Żórawiczkach, a miejscowość ta, jak pisze generał w swych 
pamiętnikach, „zamieniła się na dom werbunkowy ochotników powstańczych”5. 

Zorganizowany przez Jeziorańskiego oddział granicę Królestwa Polskiego 
przekroczył 28 kwietnia pod Wolą Różaniecką, nieopodal Tarnogrodu. Po chwi-
lowym odpoczynku powstańcy pomaszerowali w kierunku Kulna6. Poważnym 
problemem oddziału pozostawało uzbrojenie i niedostatek amunicji. Wprawdzie 
dowódcy udało się zakupić nieco amunicji, ale mimo to wciąż było jej za mało. 
Fundusze na jej zakup pochodziły prawdopodobnie z kasy rosyjskiej, zagarniętej 
w Krzeszowie. Obiecywana przez gen. Wysockiego pomoc w dostarczeniu amu-
nicji nie nadchodziła7.

Dlatego też zamiast pomaszerować w głąb Królestwa i oderwać się od gra-
nicy galicyjskiej, Jeziorański przez dwa dni posuwał się z oddziałem ostrożnie  

3 Szerzej na temat współpracy Jeziorańskiego z Langiewiczem zob.: E. Noiński, Współpraca 
czy rywalizacja? Działalność Mariana Langiewicza i Antoniego Jeziorańskiego w rejonie Gór 
Świętokrzyskich w 1863 r., [w:] Bodzentyn w okresie powstania styczniowego. Historia i tradycja, 
t. 4, pod red. L. Michalskiej-Brachy i W. Cabana, Kielce 2013, s. 103–120.

4 Zob.: A. Jeziorański, Pamiętniki, cz. 2, s. 15–16; Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. 
Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 1863–1864, oprac. S. Chankowski, S. Kieniewicz, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 137.

5 BN, rkps II 8807, k. 79; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 181–182; E. Kozłowski, 
Od Węgrowa do Opatowa 3 II 1863 – 21 II 1864. Wybrane bitwy z powstania styczniowego, 
Warszawa 1962, s. 102 – 103.

6 BN, rkps II 8807, k. 80; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 184; W. Wiśniewski, 
Wspomnienia kapitana wojsk polskich z roku 1863, Lipsk 1866, s. 57; „Goniec” 1863, nr 95, s. 1; 
 L. Mężyński, Wspomnienia z powstania styczniowego i sybirskiej katorgi 1863–1869, Tarnopol 
1910, s. 11; J. K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. 1, Lwów 1923, s. 390.

7 Zob.: A. Jeziorański, Pamiętniki, cz. 2, s. 42; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4,  
s. 182 (przyp. 2); Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Dokumenty terenowych władz 
wojskowych powstania styczniowego 1863–1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 137 (dalej cyt.: Dokumenty terenowych władz wojskowych); 
E. Kozłowski, Piechota w powstaniu 1863–1864 r. (Zarys organizacji), „Studia i Materiały do 
Historii Wojskowości” 1963, t. 9, cz. 2, s. 269, 271.
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w kierunku wschodnim, w pobliżu kordonu8. W dniu 30 kwietnia oddział znalazł 
się pod Borową, a następnie skierował się na wieś Tepiły, gdzie zajął bardzo 
dobrą pozycję obronną w lesie Kobylanka, położonym na północ od Lublińca 
w powiecie cieszanowskim. Z tyłu obozu znajdował się gęsty i suchy las, przez 
który ciągnął się wycięty dukt, stwarzający możliwość, w razie poważnego nie-
bezpieczeństwa, szybkiego przerzucenia oddziału do Galicji. Natomiast z przodu  
i z boków pozycję powstańczą chroniły bagna, które w czasie panujących wów-
czas wiosennych roztopów i deszczów dla kawalerii i artylerii nieprzyjaciela sta-
nowiły teren nie do sforsowania. Dodatkowym atutem był fakt, że nawet piechota 
mogła w tych bagnach poruszać się jedynie niewielkimi grupkami, nigdy nato-
miast w szyku bojowym9.

Dowódca wojsk rosyjskich, płk Jurij Miednikow, już 30 kwietnia posiadał 
wiadomości o ruchach i położeniu oddziału Jeziorańskiego. Przeciwko powstań-
com natychmiast wyruszyło cztery kompanie archangielskiego pułku piechoty, 
szwadron ułanów, sotnia kozaków oraz dwa działa. Dowództwo nad tymi siła-
mi, z zadaniem rozbicia lub wyparcia do Galicji, powierzono kpt. Sternbergo-
wi. Siły wojsk rosyjskich wynosiły według skromnych obliczeń co najmniej 800 
żołnierzy. Przewaga liczebna była zatem niewielka, zaś przewaga techniczna, 
szczególnie w kwestii uzbrojenia, była nieporównanie większa od powstańczej.  
W oddziale Jeziorańskiego cały czas doskwierał niedostatek amunicji. Sternberg, 
mając na uwadze przesadzone raporty o rozmiarach sił powstańczych, które mó-
wiły nawet o 3 tysiącach powstańców, maszerował w kierunku obozu bardzo 
ostrożnie10.

Nad ranem, 1 maja, około godziny dziewiątej placówki powstańcze, strzegące 
obozu strzałami dały znać o zbliżających się wojskach nieprzyjaciela. Jeziorański 
nie zamierzał odstąpić od zamiaru przyjęcia bitwy. Wojska rosyjskie zaatako-
wały kompanię kpt. Ignacego Zawadzkiego, która od samego początku dzielnie 
stawiając im czoła, zdołała odeprzeć próby wejścia w głąb powstańczej pozy-
cji. Nacisk wojsk nieprzyjaciela nadal wzrastał. Wówczas Jeziorański wysunął  
w kierunku linii bojowej nowe kompanie odwodowe. Silny opór powstańców do-
prowadził do załamania ducha zaczepnego u Rosjan. Pod koniec bitwy powstań-
cy wykazali się jeszcze większą inicjatywą. Dowódca powstańczy, wykorzystaw-
szy załamanie ducha bojowego wśród Rosjan, zdecydował rozstrzygnąć bitwę 

8 W. Przyborowskiego, Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 184; A. Giller, Historia powstania narodu 
polskiego 1861–1863, t. 1, Paryż 1867, s. 302.

9 BN, rkps II 8807, k. 83; „Czas” 1863, nr 101, s. 3; A. Jeziorański, Pamiętniki, cz. 2, s. 43–
44; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 185–186; J. S. Harbut, Z warszawskich tajnych 
archiwów, „Czas” 1923, nr 206, s. 2 (raport płk. Miednikowa); E. Kozłowski, Od Węgrowa, s. 107; 
J. K. Janowski, Pamiętniki, t. 1, s. 390.

10  BN, rkps  IV 6538, k. 41; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 188;  J. Stella-Sawicki, 
Galicja w powstaniu styczniowym, Lwów 1909, s. 59; W. Wiśniewski, Wspomnienia kapitana,  
s. 61; A. Jeziorański, Pamiętniki, cz. 2, s. 46; „Goniec” 1863, nr 94, s. 2; nr 95, s. 1; „Czas” 1863, 
nr 102, s. 103. Zob. także: J. S. Harbut, Z warszawskich, s. 2; E. Kozłowski, Od Węgrowa, s. 109.
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na korzyść powstańców. Stojące do tej pory na lewym skrzydle bezczynnie dwie 
kompanie mjr. Ignacego Grudzińskiego skierował leśną drogą na prawe skrzydło 
atakujących wojsk rosyjskich. Niespodziewany atak powstańców spowodował 
wycofanie się wojsk nieprzyjaciela w kierunku wsi Borowe Młyny11.

Mimo pomyślnego dla powstańców przebiegu bitwy Jeziorański nie odważył 
się podjąć zdecydowanego pościgu za wojskami nieprzyjaciela. Przyczyną tej 
decyzji był niedostatek amunicji, wobec czego dowódca powstańczy zdecydował 
wysłać w pościg jedynie kawalerię, która i tak znacznie przyspieszyła odwrót 
Rosjan spod Kobylanki. W bitwie tej Rosjanie stracili 23 ludzi, niewielką ilość 
broni i amunicji oraz jedno działo12. Rannych żołnierzy, jak relacjonuje Jeziorań-
ski, nieprzyjaciel zdołał wywieźć z pola bitwy. Straty strony powstańczej były 
niewielkie, poległo 6 powstańców, a 18 odniosło rany13.

Wieść o zwycięstwie pod Kobylanką bardzo szybko rozeszła się po całej Gali-
cji. Relacje z bitwy przekazywano wyolbrzymiając przy tym jej wyniki. „Było to 
zwycięstwo świetnie – pisze Józef Kajetan Janowski – dano mu też wielki rozgłos 
[...]. Wiadomość ta była bardzo przyjemną osłodą obok tych ciężkich poprzednich 
wiadomości. Rząd Narodowy natychmiast wystosował do Jeziorańskiego list,  
w którym winszując mu zwycięstwa, rozkazywał z niego korzystać i jak najszyb-
ciej rzucić się w głąb kraju”14. Książę Adam Sapieha, na wiadomość o zwycięstwie 
powstańców osobiście przybył do obozu kobylańskiego. Przekonawszy się o znacz-
nym niedostatku amunicji w oddziale Jeziorańskiego, natychmiast nakazał dostar-
czyć 50 tysięcy sztuk naboi. Oddział został też zaopatrzony w transport żywności.

W dniu 3 maja do obozu pod Kobylanką przybyły dwa niewielkie oddziały 
kawalerii, kpt. Alberta Potockiego oraz Karola Sieniawskiego. Z rozbitego od-
działu Marcina Borelowskiego-Lelewela przybyło ponad stu ludzi. W dwa dni 

11 J. S. Harbut, Z warszawskich, s. 2; A. Jeziorański, Pamiętniki, cz. 2, s. 45–46; W. Przyborowski, 
Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 189; J. Białynia-Chołodecki, Dąb – Dąbczańscy i Żalplachta Zapałowicz. 
Przyczynki do dziejów powstania styczniowego, Lwów 1913, s. 40; S. Zieliński, Bitwy i potyczki 
1863–1864, Rapperswil 1913, s. 88; E. Kozłowski, Od Węgrowa, s. 109.

12 BN, rkps  IV 6538, k. 41; A. Jeziorański, Pamiętniki, cz. 2, s. 46; W. Przyborowski, Dzieje 
1863 roku, t. 4, s. 190; „Goniec” 1863, nr 94, s. 3; „Czas” 1863, nr 101, s. 3. Zob. także: Powstanie 
styczniowe. Materiały i dokumenty. Prasa tajna z lat 1861–1864, cz. 1, red.: S. Kieniewicz,  
I. Miller, do druku przygotowali: D. Fajnhauz, S. Kieniewicz, W. Śliwowska, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1966–1970, s. 487 (dalej cyt. Prasa tajna); E. Kozłowski, Od Węgrowa, s. 110; O zdobyciu 
działa wspomina jedynie J. Stella-Sawicki, Szkice z powstania 1863 roku, Kraków 1889, s. 174; 
Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego 
styczeń – sierpień 1863, red.: S. Kieniewicz, I. Miller, do druku przygotowali T. Fiedosowa,  
S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 214 
(dalej cyt.: Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego).

13 B PAN Kórnik, rkps 7345, k. 145; W. Wiśniewski, Wspomnienia kapitana, s. 62;  
A. Jeziorański, Pamiętniki, cz. 2, s. 47; J. Stella-Sawicki, Galicja w powstaniu styczniowym, Lwów 
1909, s. 59; „Goniec” 1863, nr 94, s. 3; „Czas” 1863, nr 101, s. 3; W. Przyborowski, Dzieje 1863 
roku, t. 4, s. 190; A. Fibich, Z bitwy pod Kobylanką, „Zgoda” 1903, nr 16, s. 3; E. Kozłowski, Od 
Węgrowa, s. 110. Natomiast Rosjanie straty powstańców oszacowali na 100 zabitych i 80 rannych. 
Zob.: Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego, s. 214.

14 J. K. Janowski, Pamiętniki, t. 1, s. 390.
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później nadeszła wreszcie oczekiwana amunicja, zamówiona uprzednio przez ks. 
Sapiehę. Oddział prezentował się zatem imponująco, a jego dowódca, posiadając 
całkiem spory zapas amunicji, mógł już bez przeszkód podjąć próbę przedostania 
się w głąb Królestwa Polskiego. Tymczasem Jeziorański nie uczynił tego, a decy-
zja ta nie wynikała z tchórzostwa czy braku wiary w dalszą walkę, jak po latach  
z uporem zarzucał mu to Przyborowski, ale z zupełnie innych powodów. Obieca-
na amunicja dotarła do obozu dopiero 5 maja, a wraz z nią nadeszły złe wieści. 
Jeziorański dowiedział się od Józefa Libana, swojego zaufanego informatora, że 
w ciągu kilku najbliższych godzin należy spodziewać się ponownych prób natar-
cia wojsk rosyjskich na obóz powstańczy15.

Według informacji Libana wojska nieprzyjaciela zostały wzmocnione posił-
kami. Siły ich miały wynosić wówczas 5 tysięcy bagnetów i szabel oraz 18 dział,  
a dowództwo nad nimi sprawował płk Jurij Miednikow. Wieści były znacznie 
przesadzone, należało się jednak spodziewać, że kolejne natarcie Rosjan, zamie-
rzających pomścić klęskę, przeprowadzone zostanie znacznie poważniejszymi 
siłami niż poprzednio. Według informacji Libana wszystkie drogi miały być 
strzeżone przez nieprzyjaciela, a przejście z oddziałem w głąb lasu było już nie-
możliwe16.

Wojska rosyjskie po pierwszej nieudanej wyprawie na oddział Jeziorańskie-
go rzeczywiście nie dawały za wygraną. Pokonanemu Sternbergowi wysłano na 
pomoc dodatkowe kolumny mjr. Jakowa Ogolina. W składzie ich znalazło się 
cztery kompanie piechoty, jednak nawet po połączeniu swych sił Rosjanie, nie 
zdecydowali się jeszcze na przeprowadzenie ataku. „Poniesiona porażka – jak 
pisze Walery Przyborowski – tak zraziła i taką obawą napełniła obu tych, nie-
zbyt odważnych komendantów, że zająwszy pozycję we wsi Zamchu, nie śmieli 
nic stanowczego przedsięwziąć, ograniczając się na obserwowaniu powstańców 
i na odcinaniu gęstymi kozackimi podjazdami wszystkich dróg, prowadzących 
do obozu polskiego”17.

Stacjonującym w Zamchu wojskom nieprzyjaciela wysłano dodatkową ko-
lumnę mjr. Czerniawskiego, składającą się z trzech kompanii piechoty, szwadro-
nu ułanów i kilkudziesięciu kozaków. Ogółem kolumna ta liczyła około 600 żoł-
nierzy. Na jej czele stanął sam Miednikow, który wyruszył w kierunku Zamchu  
w celu objęcia dowództwa nad wszystkimi trzema kolumnami wojsk operują-

15 W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 191; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 111.
16 A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 50. W. Wiśniewski (Wspomnienia kapitana, s. 70) 

siły piechoty rosyjskiej obliczał na 3500 ludzi i 8 dział. Takie same siły nieprzyjaciela podaje  
J. Stella-Sawicki (Szkice z powstania, s. 175). Natomiast S. Zieliński (Bitwy i potyczki, s. 88) pisze 
o 2000 żołnierzy rosyjskich, 6 działach i 2 moździerzach. W prasie powstańczej („Wiadomości  
z Pola Bitwy”, 1863, nr 11) pisano nawet o 4 tysiącach ludzi i 6 działach. L. Mężyński,  
w swych wspomnieniach, spisanych po kilkudziesięciu latach, pisze, że gen. Jeziorański mówił 
o 22 kompaniach piechoty i 4 działach. Por.: J. Białynia-Chołodecki, Dąb – Dąbczańscy, s. 41;  
W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 194; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 111.

17 Cyt. za: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 193; Por.: E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 112.
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cych przeciwko oddziałowi Jeziorańskiego. Dnia 5 maja Miednikow przybył do 
wsi Osuchy, wzywając do siebie Sternberga i Ogolina na naradę wojenną, pod-
czas której ustalono szczegóły doszczętnego rozbicia „miatieżników”. W sumie 
siły wojsk rosyjskich wynosiły 11 kompanii piechoty, dwa szwadrony ułanów  
i około 160 kozaków z dwoma działami. Razem ponad dwa tysiące żołnierzy18.

Tymczasem zgrupowanie Jeziorańskiego, którego siły łącznie nie przekra-
czały 800 powstańców, było prawie trzy razy mniej liczne od sił nieprzyjaciela. 
Wprawdzie oddział był nieźle uzbrojony i zaopatrzony w amunicję, ale nie był 
w stanie zrekompensować przewagi liczebnej. Dowódca powstańczy liczył się 
bowiem z tym, że Rosjanie mogą zaatakować obóz powstańczy od tyłu, czyli od 
strony Galicji. Rosjanie podjęli jednak całkowicie inne zamiary. Błąd ich polegał 
na przeznaczeniu zbyt dużych sił do zadań, które odgrywały drugorzędne miej-
sce. W rejon wsi Maziarze i Głuchy wysłano całą kolumnę pod dowództwem  
mjr. Czerniawskiego z zadaniem przeczesania okolicznych lasów, gdzie ukrywać 
się mogli rozbitkowie z oddziału Marcina Borelowskiego-Lelewela, którzy zasi-
lili szeregi oddziału Jeziorańskiego19.

Pozostała część wojsk, kolumny Sternberga i Ogolina, pod dowództwem 
Miednikowa wyruszyła w kierunku Borowej i Młynom. Dowódca rosyjski cały 
czas obawiając się ataku powstańców postanowił z pozostałych sił wydzielić 
osłonę dla tyłów. W tym celu wydzielił dwie kompanie piechoty, szwadron jazdy, 
sotnię kozaków i objeszczyków, a z pozostałymi siłami wyruszył w kierunku 
kobylańskiego obozu. Do ataku na obóz powstańczy dowódcy rosyjskiemu po-
została mniej więcej taka ilość wojska, jaką dysponował Sternberg, gdy kilka dni 
wcześniej próbował rozbić oddział Jeziorańskiego. Zamiarem Miednikowa było 
zaatakować  powstańców od wschodu, czyli od strony lasów głuchowskich20.

Wojska nieprzyjacielskie pokazały się rankiem 6 maja, około dziewiątej rano. 
Rosjanie maszerowali w kierunku wsi Zamch i Litkowce. Po krótkiej wymianie 
ognia zepchnęły przednią straż powstańczą i posunęły się w kierunku głównych 
umocnień powstańczych. Jednocześnie Rosjanie wprowadzili do walki artylerię, 
największy nacisk ogniowy wprowadzono na lewym skrzydle powstańczej obro-
ny, zaś na prawym wojska nieprzyjaciela nie wykazywały znaczącej inicjatywy. 
Jeziorański, widząc załamanie się obrony lewego skrzydła, zdecydował o wysła-
niu posiłków. Zadanie to zlecił gen. Józefowi Śmiechowskiemu. Siła gwałtow-
nego natarcia wojsk rosyjskich zaczęła powoli słabnąć. Powstańcom, ukrytym za 
polowymi umocnieniami, udało się nawet zdobyć podczas tego natarcia przewa-

18 B PAN Kórnik, rkps 7345, k. 145; M. Berg, Zapiski o powstaniu…, t. 3, s. 131–132;  
W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 193–194; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 112.

19 Zob.: M. Berg, Zapiski o powstaniu…, t. 3, s. 131; W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku, t. 4,  
s. 194) pisze, że do przeczesania okolicznych lasów „wystarczało kilkunastu kozaków  
z rozgarniętym oficerem na czele”. Por.: E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 113.

20 M. Berg, Zapiski o powstaniu…, t. 3, s. 131. Plan ataku płk. J. Miednikowa na obóz 
powstańczy spotkał się z ostrą krytyką W. Przyborowskiego (Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 194). Por.: 
E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 113.
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gę ogniową nad wojskami nieprzyjaciela. Dzięki temu udało się doprowadzić do 
odwrotu wojsk rosyjskich, ale Jeziorański, z obawy przed odcięciem oddziałów 
od reszty sił, zakazał pościgu za wojskami nieprzyjaciela.

Chwilowe zawieszenie walki ze strony rosyjskiej miało na celu przerzucenie 
wszystkich swych sił z lewego i środkowego skrzydła na prawe skrzydło po-
wstańcze, które po odparciu od granicy galicyjskiej zmusiłoby Jeziorańskiego 
do odwrotu w głąb Królestwa. Dowódca rosyjski, przy pomocy Ogolina, który 
znajdował się w tym czasie w lesie głuchowskim, mógł poważnie narazić po-
wstańców na ostateczną klęskę. Jeziorański dobrze wiedział, że Miednikow dla 
osiągnięcia zamierzonego celu, zdecyduje się na przejście granicy galicyjskiej. 
Tylko dzięki takiemu posunięciu dowódca rosyjski mógł z łatwością zaatakować 
prawe skrzydło obrony powstańczej, a wraz z nim cały oddział21.

Od strony galicyjskiej obóz powstańczy ubezpieczały wprawdzie dwa od-
działy saperów. Jednak w zetknięciu z wojskami rosyjskimi, były to stanowczo 
zbyt małe środki, by w wystarczający sposób odeprzeć atak. Jeziorański zdecy-
dował wówczas o zabezpieczeniu tego odcinka, wysyłając w to miejsce dwie 
kompanie pod dowództwem mjr. Leszka Dąb-Dąbczańskiego, znajdujące się  
w przygranicznych chaszczach, tuż przy stanowisku saperów. Decyzja ta w spo-
sób rozstrzygający wpłynęła na ostateczny wynik bitwy. Rosjanie, widząc ne-
gatywne skutki ataku na wszystkie skrzydła powstańczej obrony, zdecydowali 
o ponownym zawieszeniu działań na ponad godzinę. Miednikow, jak wcześniej 
przewidział Jeziorański, zamierzał zaatakować powstańców od strony granicy 
galicyjskiej. Atak ten nastąpił około godziny trzynastej. Dopiero uderzenie ko-
lumn pod dowództwem Dąb-Dąbczańskiego zmusiło wojska rosyjskie do odwro-
tu. Ostatnia próba zdobycia obozu powstańczego zakończyła się porażką wojsk 
rosyjskich22.

W kilkugodzinnym boju pod Kobylanką obie strony poniosły bardzo 
znaczne straty. Powstańcy, jak podawał Jeziorański, mieli stracić 59 ludzi, 
a rannych zostało 47 osób. Szczególnie ciężkie straty poniósł korpus oficer-
ski, polegli lub odnieśli poważne rany prawie wszyscy dowódcy kompanii 
powstańczych23. Straty strony rosyjskiej, według oficjalnego raportu Mied-
nikowa, w którym zaniżono liczbę poległych i rannych, miały wynosić w su-
mie 150 zabitych i rannych. W rzeczywistości były one znacznie większe niż 
podawał raport, i wynosiły co najmniej 59 zabitych i do 150 rannych, choć  

21 A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 52–53; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 196.
22 W. Wiśniewski (Wspomnienia kapitana, s. 70) pisze, że Rosjanie przetoczyli na terytorium 

austriackie swą artylerię. Por.: „Goniec” 1863, nr 97, s. 3; W. H. Bullock, Polisch experiences 
during the insurrection of 1863–64, London 1864, s. 123; A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 54. 

23 Polegli m.in.: Władysław Waligórski, syn gen. Waligórskiego, kpt W. Kazanecki,  
kpt K. Tyszkiewicz, kpt Emil Lampe, Ferdynand Resler. Zob.: BN, rkps II. 8807, k. 252; Z. Kolumna 
[A. Nowolecki], Pamiątka dla rodzin…, t. 2, s. 232; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, 
s. 199; J. Białynia-Chołodecki, Dąb – Dąbczańscy…, s. 43; A. Sokołowski, Powstanie styczniowe 
1863–1864, Wiedeń 1913, s. 267; J. Stella-Sawicki, Galicja w powstaniu styczniowym…, s. 59. 
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w relacjach strony polskiej niektórzy przesadnie pisali o ponad 270 zabitych 
i 432 rannych24.

Bitwy pod Kobylanką, podczas których Jeziorański po raz kolejny udowodnił 
swoje nieprzeciętne talenty wojskowe, stanowiły ogromne zwycięstwo powstańców. 
Dowódca powstańczy bardzo dobrze panował nad sytuacją, co najważniejsze, nie dał 
się zaskoczyć nieprzyjacielowi. Potrafił umiejętnie użyć skąpych rezerw w spotkaniu 
z trzykrotnie liczniejszym przeciwnikiem oraz przewidzieć główny atak wojsk ro-
syjskich od strony austriackiej25. „Bitwa leśna pod Kobylanką – jak ocenił przed laty 
Eligiusz Kozłowski – jest przykładem wspaniale przeprowadzonego boju w oparciu 
o doskonały teren, chroniony naturalnymi i sztucznymi przeszkodami”26. Książę Sa-
pieha następnego dnia po bitwie pisał do Paryża: „Nie podobna wam opisać męstwa 
i dzielności, z jaką nasi walczyli; tak bić się mogą tylko ci, co walczą za świętą spra-
wę... Duch, wesołość i ochoczość między naszymi w obozie jest jak najlepsza. Wszy-
scy pałają niecierpliwością, aby się z nieprzyjacielem znów zmierzyć”27.

Generał Wysocki pod wrażeniem drugiego świetnego sukcesu gen. Jeziorańskie-
go zdecydował w końcu wysłać mu na pomoc oddział Jana Żalplachty-Zapałowi-
cza, pierwotnie przeznaczony na Ruś. Jednak ten na pole walki wyszedł dopiero 
13 maja i do tego znacznie dalej na wschód od miejsca, w którym znajdował się 
ze swym oddziałem Jeziorański28. Nie zdołał zatem w niczym wspomóc oddziału 

24 BN, rkps  IV 6538, k. 41–42. K. Lange (Z pamiętników szarego ułana, [w:] Spiskowcy i partyzanci 
1863 roku, opracowanie zbiorowe pod redakcją S. Kieniewicza, Warszawa 1967, s. 674) wspominał o 100 
zabitych i 60 rannych. Natomiast „Czas” (1863, nr 107, s. 2) pisał o 34 zabitych powstańcach i 60 kilku 
rannych, których przewieziono do szpitali w Cieszanowie, Narolu i Oleszycu. J. K. Janowski (Pamiętniki, 
t. 1, s. 391) podaje, że „Jeziorański stracił w zabitych i rannych sto kilkadziesiąt ludzi. Straty moskiewskie 
miały wynosić kilkaset ludzi”. Do szpitala w Cieszanowie przewieziono też rannych żołnierzy rosyjskich. 
Zob.: „Gazeta Narodowa” 1863, nr 72, s. 3; nr 79, s. 2; K. Notz, Na cmentarzu w Cieszanowie. (Wspomnienie 
z r. 1863), „Na Ziemi Naszej” 1910, nr 16, s. 121–122; J. Feduszka, Zwycięskie bitwy pod Kobylanką 1 i 6 
maja 1863 roku na podstawie relacji uczestników i świadków, [w:] Dziedzictwo powstania styczniowego. 
Pamięć. Historiografia. Myśl polityczna. Zbiór studiów, red. A. Kulecka, Warszawa 2013, s. 222.

25 J. Wojtasik, Z myślą o Niepodległej... Polskie powstania narodowe i próby powstańcze  
w latach 1795–1914, Warszawa 2013, s. 304.

26 Cyt. za: E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 119. E. Kozłowski pisze, że „dowódcy polskiemu 
należy się uznanie, podobnie jak wszystkim oficerom i żołnierzom, którzy z największym 
poświęceniem wykonywali ciężkie zadania obrony obozu”. Por.: Listy wojskowe, „Gazeta 
Narodowa” 1863, nr 94, s. 2–3.

27 Zob.: B Czart, rkps 5689, k. 403 (Listy ks. A. Sapiehy z 7–8 maja 1863 r.); A. Jeziorański, 
Pamiętniki, cz. 2, s. 58–59; Por.: S. Kieniewicz, Adam Sapieha 1828–1903, Lwów 1939, s. 107. 
Zdaniem A. Sokołowskiego (Powstanie styczniowe, s. 267, przyp. 2), powołującego się na relację 
naocznego świadka, „który stojąc przy szałasie generała Waligórskiego, słyszał najdokładniej jak 
w sąsiednim namiocie Jeziorański gromił Sapiehę”. Powodem uniesienia gen. Jeziorańskiego był 
opóźniony transport amunicji obiecany przez Sapiehę.

28 Zob.: Memoriał H. Schmitta z końca lipca 1863, [w:] Wydawnictwo materiałów do historii 
powstania 1863–1864…, t. 3, s. 98; S. Kieniewicz, Adam Sapieha…, s. 107; Idem, Powstanie styczniowe, 
Warszawa 1983, s. 485. Sprawę wysłania oddziału J. Żalplachty-Zapałowicza szeroko komentuje w swych 
pamiętnikach F. Ziemiałkowski (Pamiętniki, cz. 3, Kraków 1904, s. 131 i n.). Zob. także: Raport do Rządu 
Narodowego naczelnika oddziału Jana Zapałowicza, wraz z uwagami kapitana Aleksandra Ubysza co do 
tego raportu, i szeregowca Jana Winnickiego zarazem co do ruchów i raportu majora Bogdanowicza, [w:] 
Zapomniane wspomnienia…, s. 368 (dalej cyt. jako: Raport do RN naczelnika oddziału Jana Zapałowicza).
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zwycięzcy spod Kobylanki, którego siły zostały mocno nadszarpnięte podczas dwu-
krotnego starcia z silniejszym przeciwnikiem. W kilka dni później, 19 maja, oddział 
Żalplachty-Zapałowicza w bitwie pod Tuczapami został doszczętnie rozbity.

Zwycięstwa pod Kobylanką w żaden sposób nie zostały wykorzystane przez 
władze powstańcze29. Szeroko pisano za to o bojach po Kobylanką w prasie ga-
licyjskiej, krakowski „Czas” podawał nieraz znacznie podkoloryzowane relacje. 
Przekazywano w nich wiadomości o popłochu, jaki wywołały kobylańskie boje 
na Rosjanach, zaznaczając przy tym, że nieprzyjaciel nie odważył się już ponow-
nie zaatakować obozu powstańczego. „Gdy zaś wysłano tego dnia rekonesanse 
zaledwie po kilkadziesiąt ludzi liczące, Moskale na sam ich widok uciekali. Je-
den z tych rekonesansów – jak pisał „Czas” – zachwycił po drodze i dostawił do 
obozu oficera rosyjskiego. Twierdził on, że po obliczeniu w obozie rosyjskim 500 
ludzi brakowało”30.

Pod wieczór oddział Jeziorańskiego powrócił na swe dawne obozowisko, 
gdzie pozostał przez cały dzień 7 maja. Jeszcze tego samego dnia wieczorem  
w obozie pojawił się Liban, który przywiózł niepokojące wiadomości. Według 
jego informacji wojska rosyjskie znajdowały się o niecałą milę od obozu po-
wstańczego, zostały dodatkowo wzmocnione posiłkami z Lublina i z Zamościa, 
a po północy, jak zapewniał Liban, zamierzają uderzyć na powstańców31. W obo-
zie zapanował nerwowy nastrój. Jeziorański, zdając sobie sprawę z osłabienia 
oddziału, postanowił szybko opuścić obozowisko i przejść do Galicji, by uniknąć 
nierównej walki ze wzmocnionymi oddziałami wojsk rosyjskich, która w kon-
sekwencji przynieść mogła jedynie klęskę. „Nie miałem innego sposobu – tłu-
maczył tę decyzję po latach na kartach pamiętników – aby nie stracić młodzieży 
składającej oddział, jak tylko przejść granicę i przez Galicję, okrążywszy nie-
przyjaciela, przejść znów do Kongresówki”32.

Po zwinięciu obozu oddział wyruszył przed północą w kierunku granicy ga-
licyjskiej. „Przez Wolę Różaniecką, Luchów, następnie znów kawałkiem ziemi 

29 F. Ramotowska, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym, cz. 1, Warszawa 1999, 
s. 67.

30 Cyt. za: „Czas” 1863, nr 106, s. 3; nr 109, s. 1.
31 J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 1913, s. 321–322. W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku, t. 4,  

s. 201–202) krytycznie odnosi się do wieści przywiezionych do obozu przez J. Libana. „Gdyby (...) 
Jeziorański – pisze W. Przyborowski – zastanowił się krytyczniej nad tymi wiadomościami, byłby się 
domyślił w nich wielkiej przesady, choćby z tego względu, że w ciągu 24 niespełna godzin, znacznie 
od pola bitwy oddalony Lublin nie mógł być uwiadomiony o tym, co zaszło i nie mógł wysłać, jak 
mówił Liban, posiłków, ani też Zamość bomb, które zresztą zgoła tu nie były potrzebne”.

32 Cyt. za: A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 60; W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku, t. 4, 
s. 202) krytycznie odniósł się do decyzji opuszczenia Królestwa i przejścia do Galicji, jednak w 
końcowej części swych wywodów doszedł do wniosku, że dalszy pobyt Jeziorańskiego i tak nie 
miał już większego sensu. Zdaniem Przyborowskiego generał chcąc ponownie wejść do Królestwa 
miał jedynie na celu plan przechwycenia dyktatury. Natomiast E. Kozłowski (Od Węgrowa,  
s. 120) pisze, że przejście do Galicji było konieczne, jednak wywarło na powstańcach złe wrażenie,  
„a plany generała – pisze E. Kozłowski – wkroczenia ponownie do Królestwa nie znajdowały  
u nich zrozumienia i entuzjazmu”. Por.: W. H. Bullock, Polisch experiences…, s. 128.
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galicyjskiej – pisze mjr. Bronisław Ryx – dla skrócenia sobie drogi, kierowa-
liśmy się ku rzece Tanwi i zamierzaliśmy dostać się do wielkich lasów janow-
skich”. Na miejscu pozostawiono jedynie straże oraz palące się ogniska, mają-
ce upozorować obecność w tym miejscu powstańców. Przechodząc do Galicji 
gen. Jeziorański liczył, że napotka w drodze oddział J. Żalplachty-Zapałowicza 
oraz będzie mógł uzupełnić mocno nadwyrężone w czasie boju zapasy amu-
nicji. Podczas gdy oddział znajdował się już w marszu, z obozu powstańcze-
go ściągnięto resztę posterunków, które przekroczyły granicę galicyjską jako 
ariergarda33.

W trakcie marszu nie spotkano nigdzie wojska austriackiego, które jak za-
pewnia Przyborowski, dyskretnie zeszło z drogi, by umożliwić powstańcom swo-
bodny przemarsz. Jeziorański posuwał się w pobliżu granicy, by w razie poja-
wienia się patroli austriackiej straży granicznej, mógł zaraz przekroczyć granicę  
i ponownie przejść na terytorium Królestwa. Wśród maszerujących powstańców 
panowało ponoć przekonanie, że maszerują w Hrubieszowskie. Dowódca, zda-
niem Przyborowskiego, cieszył się w tych okolicach dużym mirem, miał tu za-
miar, wśród swoich zwolenników sięgnąć po upragnioną od dawna dyktaturę.  
W ostatniej jednak chwili, jak insynuuje autor Dziejów 1863 roku, zmuszony był, 
z nieznanych bliżej powodów, zmienić swój plan i zamiast na wschód wyruszył 
na zachód34.

„Zaledwie uszliśmy nie więcej jak ćwierć mili – relacjonuje Jeziorański 
– po stronie galicyjskiej, usłyszeliśmy strzały od strony opuszczonego przez 
nas obozowiska”. Pokonany płk Miednikow, po ściągnięciu posiłków z od-
działów mjr. Czermińskiego przeczesujących lasy głuchowskie, dla pomsz-
czenia dwóch dotychczasowych porażek, zdecydował o nocnym natarciu na 
obóz polski. Złudzony rozpalonymi ogniskami w obozie, sądził, że znajdują 
się w nim powstańcy. Rozdzielił więc swą kolumnę na dwie części, tak by 
zaatakować obóz z obu stron. Wśród nocnej strzelaniny poraziło się jedynie 
kilkudziesięciu powstańców i dopiero żandarmi austriaccy poinformowali 
Miednikowa o tym, że powstańców w obozie już nie ma. Gdy tylko dowie-
dział się, że „buntownicy” maszerują wzdłuż granicy galicyjskiej, wyruszył 

33 BN, rkps II 8807, k. 94; A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2cz. 2, s. 60–61; W. Przyborowski, 
Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 203; W. H. Bullock, Polisch experiences…, s. 128; E. Kozłowski,  
Od Węgrowa…, s. 120.

34 Zob.: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 203. Autor powołuje się na rękopiśmienną 
relację Kazimierza Langiego (Langego) pt. Pamiętniki starego ułana. Informacja ta nie znajduje 
jednak potwierdzenia w pamiętnikach, opublikowanych przez S. Kieniewicza. Zob.: K. Lange, 
Z pamiętników szarego ułana…, s. 663–689; Chociaż nie jest wykluczone, że Jeziorański miał 
takie zamiary, a przynajmniej głośno o nich było w końcu maja, skoro wiadomość ta dotarła 
nawet do Pawła Ogorodnikowa, przebywającego wtedy w Cytadeli Warszawskiej, który pisze,  
że w końcu maja rozeszła się fałszywa wieść, że gen. Jeziorański „zajął miejsce dyktatora”. 
Zob.: P. Ogorodnikow, Dziennik więźnia 1862–1863, opracowali przypisami i wstępem opatrzyli  
W. Djakow i J. Sztakelberg, Warszawa 1986, s. 161; Por.: A. Sokołowski, Powstanie styczniowe…, 
s. 267.
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od strony Królestwa w kierunku wsi Zamch, uważnie śledząc ruchy powstań-
ców35.

Jeziorański usłyszawszy strzały zdecydował o wstrzymaniu kolumny mar-
szowej sądząc, że to może oddział Żalplachty-Zapałowicza albo Czerwińskiego 
natknął się na wojska rosyjskie. Jednak zwiad wysłany w tamte strony stwier-
dził, że strzały te pochodzą od wojsk nieprzyjaciela atakujących opuszczone 
przez powstańców obozowisko. Oddział wyruszył zatem dalej i o świecie 8 maja 
przeszedł granicę w okolicach Tarnogrodu z zamiarem przejścia do tego miasta,  
a następnie przedarcia się w głąb kraju36. Tego samego dnia Jeziorański otrzymał 
od ks. Sapiehy zapewnienie, że w ciągu najbliższych kilku dni oddział Jana Żal-
plachty-Zapałowicza (ponad 400 ludzi) ma przekroczyć granicę pod Cekwowem 
i dołączyć do jego oddziału37.

Miednikow, bacznie obserwujący ruchy „miatieżników”, zdołał ubiec Jezio-
rańskiego w Tarnogrodzie i tym samym zastąpił mu drogę, którą oddział zamie-
rzał przejść ponownie do Królestwa. W tej sytuacji dowódca powstańczy po raz 
drugi postanowił przekroczyć granicę galicyjską. Wśród wytężonych i męczą-
cych marszów, trzymając się cały czas granicy, dowódca szedł z oddziałem tak, 
by zniknąć z pola widzenia nieprzyjaciela i w razie potrzeby próbować ponownie 
wkroczyć do Królestwa. Jeziorańskiemu bardzo szybko udało się zniknąć z oczu 
Miednikowa, następnego dnia, 9 maja, po południu zdołał bez przeszkód prze-
kroczyć granicę pod Młynami38.

Długie i męczące marsze spowodowały znużenie i zmęczenie wśród powstań-
ców, zdecydowano więc o krótkim postoju w Młynach. Jednak niebawem wy-
ruszono naprzód, rozbijając obóz w Nakliku, gdzie powstańców przyjęto z go-

35 Cyt. za: A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 61–62. Gen. A. Jeziorański pisze, że wojska 
rosyjskie, które otworzyły ogień wśród ciemności, od własnych kul straciły w zabitych i rannych 
około 130 ludzi. L. Mężyński, Wspomnienia z powstania…, s. 18; „Goniec” 1863, nr 101, s. 2; 
Natomiast W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 204) pisze, że Rosjanie w gniewie kazali 
powiesić własnego szpiega, który nie poinformował ich o wymarszu powstańców. Przyborowski, 
powołując się na rękopiśmienną relację K. Langiego, twierdzi, że czasie tej strzelaniny zabito około 
40 żołnierzy.

36 A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 61; L. Mężyński, Wspomnienia z powstania…, s. 18; 
W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 204; „Goniec” 1863, nr 101, s. 2; E. Kozłowski, Od 
Węgrowa…, s. 121.

37 Ks. Adam Sapieha, który jak pisze W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 201) „przez 
cały czas boju uwijał się wśród tyralierów z karabinem w ręku”, wyjechał 8 maja z obozu pełen 
zachwytu i podziwu dla gen. Jeziorańskiego. Zob. także: A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2,  
s. 59 (list gen. J. Wysockiego i ks. A. Sapiehy w sprawie oddziału J. Żalplachty-Zapałowicza oraz 
posiłków). Por.: K. Gebhard, Sapieha pod Kobylanką, „Kronika Powszechna” 1913, nr 5, s. 78–79; 
S. Kieniewicz, Adam Sapieha…, s. 107.

38 Wiadomości o ponownym przejściu granicy pod Tarnogrodem W. Przyborowski (Dzieje 
1863 roku, t. 4, s. 204–205) podaje za raportami płk. J. Miednikowa. Wersja ta nie znajduje 
jednak potwierdzenia w pamiętnikach Jeziorańskiego (Pamiętniki, cz. 2, passim), choć jak pisze  
E. Kozłowski (Od Węgrowa, s. 121, przyp. 84) nie można wykluczyć jej prawdopodobieństwa, co 
świadczyć jedynie może na korzyść Jeziorańskiego, który w opinii Przyborowskiego uchodził za 
tchórza. Por.: M. Berg, Zapiski o powstaniu…, t. 3, s. 123–124; J. K. Janowski, Pamiętniki…, t. 1, 
s. 391.
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ściną39. Następnie oddział wyruszył w kierunku północno-zachodnim na Lipiny, 
Harasiuki. Według raportu płk. Miednikowa dowódca powstańczy, maszerując 
w kierunku wsi Harasiuki, a następnie wchodząc na trakt prowadzący do Janowa 
Ordynackiego, zamierzał zaatakować to miasto. W tym celu miał zamiar skombi-
nować wspólne działania z Czerwińskim, który atakowałby od północy, a Jezio-
rański od południa40.

W okolicach wsi Harasiuki między przednią strażą wojsk rosyjskich, pod do-
wództwem mjr. Ogolina, a powstańcami wywiązała się krótkotrwała strzelanina, 
przerwana szybkim odwrotem powstańców w kierunku lasów ciosmińskich. „Od-
tąd Ogolin – jak zapewnia Przyborowski – ani na chwilę nie spuszczał z oka topnie-
jących coraz bardziej szeregów Jeziorańskiego, deptał mu niemal po piętach, tak że 
nadzieja wymknięcia się nieprzyjacielowi przy pomocy forsownych marszów była 
wątpliwą”41. Stan oddziału, po długich i męczących marszach, przedstawiał się fa-
talnie, jego szeregi  stopniały do około 150 ludzi. Ta garstka powstańców nie za-
pewniała pomyślnych rezultatów w razie spotkania się nieprzyjacielem. Maszero-
wano przez cały dzień 10 maja, zatrzymując się jedynie na krótko dla odpoczynku.

Następnego dnia oddział stanął obozem w Hucie Krzeszowskiej. „Dzierżawca 
hebrajskiego wyznania – pisze Kazimierz Lange – powtarzał nam co chwila, jak 
się cieszy, żeśmy mu ten zaszczyt zrobili, nie omijając go w marszu, że się bardzo 
raduje, iż jego konie nam się przydały”. Zaledwie powstańcy zdążyli rozlokować 
się we wsi, zaraz dano znać o zbliżaniu się wojsk nieprzyjaciela. Około godzi-
ny piątej po południu zauważono wysuwających się z lasu kozaków, a za nimi 
pokazały się kolumny piechoty i artylerii rosyjskiej. Jeziorański, mimo znacznie 
przeważających sił nieprzyjaciela oraz dużego osłabienia i znużenia jego oddzia-
łu, zdecydowany był znowu przyjąć bitwę42.

Dowódca powstańczy od razu wydał gen. Śmiechowskiemu rozkaz, by roz-
stawił piechotę w gęstych zaroślach, natomiast kawalerię wysunął na otwartą 
przestrzeń43. Natomiast sam na początku potyczki, w towarzystwie kilku ofice-

39 A. Jeziorański (Pamiętniki, cz. 2, s. 62) bardzo pobieżnie i niedokładnie przedstawił po latach 
trasę marszu. W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 206, przyp. 1) opierał się głównie na 
raportach płk. Miednikowa i relacji K. Langego i „kilku osób służących wówczas w korpusiku 
Jeziorańskiego (...), mogących mieć dobre wiadomości o przebiegu tych wypadków”. Natomiast 
M. Pawliszczew (Tygodnie polskiego buntu, t. 2, przekład i opracowanie naukowe A. Zawilski, 
Warszawa 2003, s. 213) pisze, że oddział Jeziorańskiego z Naklika udał się do Tarnogrodu, 
„gdzieśmy już go uprzedzili”. „Druga część jego sił – donosił jak donosił Pawliszczew – skierowała 
się na Tomaszów”. Zob. także: M. Berg, Zapiski o powstaniu…, t. 3, s. 134–135.

40 Zob.: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 206, przyp. 2. W. Przyborowski wiadomość 
tę poddaje w wątpliwość, pisząc, że gdyby tak było, to Jeziorański „byłby w swoich pamiętnikach 
o tym wspomniał; żadna zresztą ze znanych nam relacji polskich o takich zamysłach nie mówi”.

41 Cyt. za: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 206–207; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 121.
42 Zob.: K. Lange, Z pamiętników szarego ułana…, s. 680; W. Przyborowski, Dzieje 1863 

roku…, t. 4, s. 207; A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 63; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 121.
43 A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 63–65; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4,  

s. 207–209; S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 89; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 121–122;  
Por.: B PAN Kórnik, rkps 7345, k. 146.
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rów, m.in. gen. Aleksandra Waligórskiego, mjr. Bronisława Ryxa, wyjechał na 
rekonesans na jeden z pobliskich pagórków. Wyjazd ten, negatywnie oceniany  
w historiografii przez W. Przyborowskiego i J. Stellę-Sawickiego, okazał się nad-
zwyczaj błędną decyzją44. Jeziorański został bowiem odcięty od oddziału przez 
kawalerię nieprzyjaciela i kozaków. Mimo prób przedarcia się do oddziału, nie 
udało mu się nawiązać kontaktu z podkomendnymi45.

„Kawaleria rosyjska ciągnęła płaszczyzną, oddzielającą nas od wzgórza, za któ-
rym znajdowała się nasza kawaleria – próbował wytłumaczyć swoją decyzję Je-
ziorański – piechota ich po prawej stronie rozprowadziła łańcuch tyralierów, który 
odciął nas od piechoty naszej. Nie było innego sposobu jak jechać wprost, okrążyć 
nieprzyjaciela i tak złączyć się z oddziałem”. Zdaniem Eligiusza Kozłowskiego  
„w czasie próby przedarcia się do oddziału musiała nastąpić nagła zmiana decy-
zji, być może na skutek jakichś tragicznych wiadomości z pola bitwy”46. Wkrótce 
wywiązała się zwykła strzelanina, w trakcie której piechota powstańcza, osłaniana 
przez kawalerię, zmuszona była rejterować i tuż przed zmrokiem z dość niewielki-
mi stratami zdołała wycofać się w kierunku granicy austriackiej. 

Wojska rosyjskie w bardzo krótkim czasie przełamały opór powstańców, 
którzy grupkami zaczęli uciekać w kierunku granicy galicyjskiej. Gdy tylko  
w oddziale dowiedziano się o nieobecności Jeziorańskiego, zaczęły rozlegać się 
okrzyki oskarżenia o zdradę. „Wymyślano – jak pisze Przyborowski – grożono 
śmiercią nieobecnemu wodzowi, rzucano broń i amunicję”47. Dowódca oddzia-
łu znalazł się pod ostrzałem artylerii rosyjskiej i został kontuzjowany. „Kula – 

44 Według ustaleń J. Stelli-Sawickiego (Galicja w powstaniu styczniowym, s. 59–60) gen. 
Jeziorański „pod pozorem rekonesansu opuścił obóz tajemnie ze sztabem swoim i zostawiwszy 
dowództwo gen. Śmiechowskiemu udał się do Galicji. Śmiechowski jednak nie mógł utrzymać 
karności żołnierzy, zdemoralizowanych wyjazdem Jeziorańskiego i musiał cofnąć się do Galicji, 
dając się tam rozbroić”. Zupełnie inna wersja tego wydarzenia w: B PAN Kórnik, rkps 7345, k. 146 
(„W tym niebezpieczeństwie Jeziorański się gdzieś zagubił”).

45 Zdaniem W. Przyborowskiego (Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 207–208) i J. Stelli-Sawickiego 
(Galicja w powstaniu styczniowym, s. 60) była to ucieczka podobna do opuszczenia pola bitwy 
przez gen. Langiewicza pod Wełczem. Jeziorański pozostawiając dowództwo w rękach gen. 
Śmiechowskiego, pozostawiał oddział losowi Opatrzności. „Haniebna ta ucieczka, którą usiłował 
[Jeziorański – E. N.] tłumaczyć – pisze W. Przyborowski – jakoby odcięciem od oddziału i kontuzją, 
jaką otrzymał w czasie ostatniego starcia, niczym usprawiedliwić się nie da. Przypuściwszy nawet, 
że odcięcie owe przez kozaków jest prawdziwe, to obowiązkiem jego, jako wodza, było dotrzeć do 
owej dzielnej, powierzonej sobie młodzieży, by z nią walczyć i do ostatka trudy i niebezpieczeństwa 
z nią dzielić. Nie zrobił tego i plamę na sobie sromotnej ucieczki z pola bitwy nosi i zawsze  
w historii nosić ją będzie”. Por.: B. Limanowski, op. cit., cz. 2, s. 93; J. K. Janowski, Pamiętniki…, 
t. 1, s. 392. Zob. całkowicie inne zdanie na ten temat E. Kozłowskiego (Od Węgrowa, s. 123), który 
pisze, że „Możemy tylko dyskutować nad zachowaniem się Jeziorańskiego pod Hutą Krzeszowską, 
czy jego wyjazd na rekonesans mógł być rzeczywistą próbą ucieczki, czy też nie. Żadnych jednak 
dowodów na to nie mamy, nie licząc oczywiście wywodów Przyborowskiego, który jednak zbyt 
często skłonny jest posądzać dowódców powstańczych o tchórzostwo i zdradę, a przy tym nie 
potrafi nigdy tez swych dostatecznie udokumentować”.

46 A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 64; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 122 (przyp. 88).
47 Cyt. za: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 208; Szeroki opis bitwy pod Hutą 

Krzeszowską zaprezentował K. Lange (Z pamiętników szarego ułana, s. 681 i n.).
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wspominał Jeziorański po latach – tak blisko przeszła koło mnie, że uczułem 
wstrząśnienie w całym ciele, koń skoczył w bok, w oczach mi się zaćmiło”. Nie 
było już mowy o przedarciu się do oddziału, jedynym wyjściem było przekrocze-
nie granicy galicyjskiej48.

W tej sytuacji  Jeziorański nakazał marsz w głąb lasu, sam zaś z gen. Wa-
ligórskim, mjr. Bronisławem Ryxem, Władysławem Miniewskim i Tomaszem 
Pruszkowskim pozostał na miejscu, by obserwować ruchy wojsk rosyjskich. Gdy 
tylko zauważono zagrożenie ze strony kawalerii rosyjskiej zdecydowano udać się  
w głąb lasu. „Wśród ciemności – pisze Bronisław Ryx – na chybił trafił, wzię-
liśmy się na lewo, ponieważ tutaj więcej było znać śladów wozów i koni. Ale 
cisza dookoła, a oddziału naszego jak nie widać, tak nie widać”. Jeziorański wraz 
z towarzyszącymi mu oficerami zatrzymał się w lesie, natomiast Ryx wysłany 
został na zwiady49.

„Kręcąc się po różnych wertepach – jak wspomina zwiadowca – dojecha-
łem do jakiejś leśniczówki, ale ta była zamknięta i pusta. Wróciłem o mało nie 
zbłądziwszy i znów z Władysławem Miniewskim ruszyliśmy w kierunku gdzie 
psy szczekały. Dostaliśmy się do szerszej nieco drogi i spostrzegliśmy karczmę 
zapełnioną pijanymi chłopami. Należała ona do wsi Maziarnia”. Jednak nikt ze 
znajdujących się tam osób nie chciał, z obawy na zemstę ze strony wojsk rosyj-
skich, wskazać dalszej drogi. Nic też nie pomogły obietnice finansowe, wzięto 
zatem jakiegoś parobka, którego przyprowadzono do Jeziorańskiego50.

Dopiero przy jego pomocy udało się im dostać o północy do granicy galicyj-
skiej. „Podczas całej tej wędrówki – jak zapewniał Jeziorański – czułem niesły-
chany ból w prawej stronie głowy i prawym oku. Przeszliśmy gościniec szczęśli-
wie, nie spotkawszy Moskali”51. Dowódca pozbawiony swojego oddziału wraz  
z towarzyszącymi mu oficerami, przekroczył granicę i udał się do Galicji52. Ryx 

48 Zob.: A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 63; T. Winnicki, Wspomnienia…, s. 322; a także: 
BN, rkps II 8807, k. 95; Por.: B PAN Kórnik, rkps 7345, k. 146.

49 J. K. Janowski (Pamiętniki, t. 1, s. 391–392, 397) niesłusznie pisze, że „Jeziorański opuścił 
wojsko i drapnął do Galicji”. Odcięcie od oddziału Janowski uważa jako za „drugie wydanie 
langiewiczowskich Grochowisk”. Janowski niesłusznie zarzucał Jeziorańskiemu, że „przeszczepił” 
on plagę uciekinierstwa z Galicji Zachodniej do Wschodniej. Identyczną opinię wyraził również  
J. Stella-Sawicki (Rok 1863, s. 123), według którego „odjazdu Jeziorańskiego niczym wytłumaczyć 
się nie da”. Zob. także: Idem, Galicja w powstaniu styczniowym…, s. 60; Wersji, jakoby miała 
to być ucieczka dowódcy z pola bitwy, przeczy całkowicie relacja mjr. B. Ryxa. „Zdrady żadnej 
nie było – pisze B. Ryx – ale jakiś fatalizm rozdzielił nas z nim (oddziałem – E. N.)”. Zob.: BN,  
rkps II 8807, k. 96. Por. także: B PAN Kórnik, rkps 7345, k. 147.

50 BN, rkps II 8807, k. 95; Por.: A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 65.
51 Cyt. za: A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 65. Zob. także: BN, rkps II 8807, k. 96. 

„Przewodnik – pisze B. Ryx – prowadził nas przez różne bagna i wertepy, gdzieśmy więźli  
i potykali się na każdym kroku. Konie nie mogły nas z błota wydostać, więc brnęliśmy nieraz po 
kolana pieszo”.

52 „Czas” (1863, nr 115, s. 1) podawał, że „pochwytanych z oddziału Jeziorańskiego zwożą do 
Lwowa. Kto po raz pierwszy został wzięty, bywa po przesłuchaniu odsyłany na miejsce urodzenia 
i zamieszkania, gdzie go kontrolują. Tych zaś, którzy już raz byli uchwyceni oddają pod śledztwo 
sądu karnego”.
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we wspomnieniach swych pisze, że Jeziorański zamierzał odszukać oddział i 
wrócić do swych podkomendnych, jednak ze względu na nic bezpieczeństwo nie 
zamierzano pozostawać zbyt długo w jednym miejscu. „Kozacy się włóczyli – 
pisze Ryx – szukając nas nawet z psami, które nas tropiły, chłopi przy tem mogli 
nas zdradzić, będąc bardzo źle usposobieni”. Ranny dowódca znalazł się w Prze-
myślu, dokąd przywieźć miał go jeden z oficerów armii austriackiej53.

Dowództwo nad resztką powstańców z oddziału Jeziorańskiego sprawował 
gen. Józef Śmiechowski. „W tej – pisze Przyborowski – zmęczonej fizycznie, 
zdemoralizowanej duchowo, zgnębionej niepowodzeniami masie, nikt już, nawet 
najenergiczniejszy człowiek, nie potrafiłby ładu zaprowadzić, posłuchu sobie wy-
jednać”. Część broni zakopano, część wywieziono do Galicji, a pewna jej część, 
jeśli można wierzyć raportowi  Miednikowa, żołnierze rosyjscy mieli pozbierać 
postępując za powstańcami54. Niewielką ilość broni odzyskał w kilka dni później 
płk Marcin Borelowski-Lelewel, który w maju zajmował się organizowaniem 
oddziałów w Galicji i przeprowadzaniem ich do Królestwa Polskiego55.

W Przemyślu pierwszej pomocy Jeziorańskiemu udzielił doktor Stanisław 
Fazzi. „Głowa i oko z prawej strony zapuchło, ból – wspominał Jeziorański – 
owładnął mnie tak wielki, że przytomność odstąpiła”56. Rannego generała prze-
wieziono do Lwowa, gdzie opieką nad nim zajął się doktor Ziembicki. Wkrótce 
dowódca wystosował raport do władz narodowych, w którym przedstawił krótki 
opis stoczonych bitew, wyjaśniając w nich decyzję o przejściu granicy galicyj-
skiej57. W osobnym, obszerniejszym piśmie domagał się, by władze narodowe 
zmieniły organizację oddziałów wysyłanych z Galicji, tak by organizacja cywil-
na podlegała bezpośrednio wojskowej. Ze względu na stan zdrowia i niemożność 
dalszego kierowania powstaniem w Lubelskiem, Jeziorański złożył rezygnację  
z funkcji naczelnika wojskowego województwa lubelskiego58.

Wyprawa, z którą wiązano ogromne nadzieje, zakończyła się fiaskiem. „Je-
nerał Jeziorański – jak słusznie podnoszono w „Gazecie Narodowej” w 1863 

53 A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 63; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 208. 
Por.: E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 122; BN, rkps II 8807, k. 96.

54 Cyt. za: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 209. Przyborowski pisze, że  
płk Miednikow „zebrał po drodze około 300 karabinów ciągnionych i przeszło 15 tysięcy naboi”. 
Powstańcy, co potwierdza L. Mężyński (Wspomnienia z powstania, s. 18), musieli masowo 
porzucać broń dezerterując z oddziału. Według relacji, znajdującej się w: B PAN Kórnik,  
rkps 7345, k. 146, część broni zakopano, a część wzięli Austriacy. 

55 Zob.: K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski-Lelewel blacharz – pułkownik powstania 
1863 r., Warszawa 1964, s. 70. M. Borelowski-Lelewel w dniu 24 maja 1863 r. powiesił w lesie 
koło wsi Maziarnia chłopa o nazwisku Szymon Małeka, mieszkańca wsi Huta Krzeszowska, który 
ukrywał przed powstańcami kosy z oddziału gen. Jeziorańskiego.

56 A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 65; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 210.
57 W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 210) oraz J. K. Janowski (Pamiętniki, t. 1, s. 392) 

błędnie piszą, że miało to miejsce jeszcze w trakcie pobytu Jeziorańskiego w Przemyślu. Zob.:  
A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 65–66.

58 Zob.: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 210; J. K. Janowski, Pamiętniki…, t. 1,  
s. 392; Por.: A. Jeziorański, Pamiętniki…, cz. 2, s. 66–67.



44 EMIL NOIŃSKI

roku – obok nieustraszonego męstwa i energii rozwinął tu zarazem niepospolity 
talent tak co do trafnego wyboru i korzystania z pozycji, jak i co do umiejętnego 
taktycznie przeprowadzenia boju (...)”59. Zdecydowanie należy odrzucić zarzut 
Przyborowskiego, dotyczący umyślnego działania na szkodę powstania oraz opi-
nię tchórza, jaką wystawił dowódcy spod Kobylanki historyk60. „Jeziorański – 
jak potwierdził przed laty Eligiusz Kozłowski – był dobrym wojskowym, znał 
swe rzemiosło lepiej od wielu innych, choćby od Langiewicza”61. 

Wyprawa od początku skazana była na niepowodzenie z co najmniej kil-
ku co najmniej powodów62. Już na początku jej organizowania w szczególny 
sposób uwidoczniły się problemy z zaopatrzeniem oddziału w amunicję. Nie 
bez racji E. Kozłowski, wybitny znawca powstania styczniowego, pisze, że 
w tym braku amunicji mogła tkwić chęć skompromitowania dowódcy63, który 
obok zagorzałych i oddanych zwolenników, którzy widzieć w nim chcieli na-
wet dyktatora, miał przecież nieprzejednanych i zaciekłych wrogów. W bardzo 
ujemny sposób na jej przebieg wpłynęła również koordynacja działań z innymi 
oddziałami, operującymi w Lubelskiem, które nie przybywały na wezwanie 
gen. Jeziorańskiego (Czerwiński), bądź przybywały ze znacznym opóźnieniem 
(Jan Żalplachta-Zapałowicz)64.

Negatywny wpływ na przebieg wyprawy miała także, działająca zbyt opie-
szale, organizacja galicyjska. „Organizacji, wytworzonej w Galicji przez Rząd 
Narodowy, nie zarzucam złej woli, ale brak środków – pisał po latach A. Je-
ziorański – i nieznajomość miejscowych stosunków ubezwładnia jej działanie. 
Pisałem też do Rządu Narodowego, aby miejscowym oddał władzę w tej prowin-
cji, bo jakkolwiek dążenie ogólne wszystkich ziem polskich powinno być jedno,  

59 Cyt. za: Listy wojskowe, „Gazeta Narodowa” 1863, nr 94, s. 2–3; Podobną opinię o gen. 
Jeziorańskim wyraził S. Gesket (Wojennyja diejstwija w Carstwie Polskom w 1863 godu. Naczało 
wosstanija (Janwar, Fiewral i pierwaja połowina Marta), red. Aleksander K. Puzyrewskij, 
Warszawa 1894, s. 70–71) oraz W.H. Bullock (Polisch experiences…, s. 117). Por.: E. Kozłowski, 
Od Węgrowa…, s. 123–124.

60 W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 210; Krytycznie do wyprawy Jeziorańskiego 
odniósł się również J. K. Janowski (Pamiętniki, t. 1, s. 392). Z ich ocenami kontrastuje relacja B.P., 
w której o klęsce wyprawy Jeziorańskiego w Lubelskie czytamy: „Klęska dla powstania poniesiona 
przez wejście do Galicji tego oddziału, przypisana być winna, niespiesznemu ekspediowaniu 
depeszy, którą był Jeziorański posłał Czerwińskiemu”. Zob.: BN, rkps. IV 6531.

61 E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 122.
62 Przyczyny klęski wyprawy gen. Jeziorańskiego szeroko rozpatruje E. Kozłowski (Od 

Węgrowa, s. 122–124) oraz W. Przyborowski (Dzieje 1863 roku, t. 4, s. 209–210).
63 Zob.: E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 107, przyp. 38.
64 Zob.: Raport do RN naczelnika oddziału Jana Zapałowicza, s. 369; O braku koordynacji  

z innymi oddziałami, wkraczającymi do Królestwa Polskiego z Galicji, wspomina F. Ramotowska 
(Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym, cz. 2, s. 67). Podobną opinię wyraził  
E. Kozłowski (Zarys historii militarnej powstania styczniowego, [w:] Powstanie styczniowe 1863–
1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, pod red. S. Kalembki, Warszawa 1990, s. 327), według którego 
„jakkolwiek patrzylibyśmy na osobę gen. Jeziorańskiego (a były głosy mocno krytykujące), nie 
ulega wątpliwości, iż główną przyczyną niepowodzenia było nieskoordynowanie działań z innym 
oddziałem stojącym pod komendą J. Żalplachty-Zapałowicza oraz niedostatek amunicji”.
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to działanie i środki wszędzie muszą być do zmiennych warunków miejscowych 
zastosowane”65.

Wszystko to miało wpływ na fiasko kampanii Jeziorańskiego, mimo że dowód-
ca różnymi sposobami próbował wedrzeć się w głąb Królestwa, zamierzając prze-
kroczyć granicę w innym punkcie. Oddział, z dnia na dzień topniejący wskutek 
masowej dezercji, pozbawiony resztek sił i zapału bojowego, w ostateczności uległ 
silniejszemu i uzbrojonemu przeciwnikowi. Jedynym zarzutem, stawiającym do-
wódcę powstańczego w niekorzystnym świetle, może być jego niefortunny wyjazd 
na rekonesans, który Przyborowski określił mianem „haniebnej ucieczki”. Brak 
jednak na to niezbitych dowodów, a na wersji Przyborowskiego, który nie zawsze 
potrafił rzetelnie udokumentować swoje sądy, polegać nie należy66.

W tej sytuacji przedarcie się w głąb Królestwa Polskiego było by wręcz nie-
realne, wyprawa taka mogłaby zakończyć się jeszcze tragiczniej, niż to miało 
miejsce pod Hutą Krzeszowską. Jedynym racjonalnym wyjściem z tej sytuacji 
był powrót do Galicji, jednak odcięcie Jeziorańskiego od oddziału, uniemożli-
wiło mu ten zamiar, wobec czego sam z kilkoma oficerami zdecydował prze-
kroczyć granicę galicyjską67. Decyzja ta była zatem słuszna, a dopatrywanie się  
w niej tchórzostwa czy zdrady generała, jak czynił autor Dziejów 1863 roku, nie 
wytrzymuje krytyki68. Wyprawa Jeziorańskiego rozbudziła jedynie, szczególnie 
po dwóch zwycięskich bitwach pod Kobylanką, nadzieje i marzenia związane  
z próbą odzyskania niepodległości, które okazały się płonne. 

65 Zdaniem A. Jeziorańskiego (Pamiętniki…, cz. 2, s. 84, 99) „formowane w Galicji oddziały 
przechodziły granicę po to tylko aby w najlepszym razie po kilku utarczkach, z mniejszym lub 
większym powodzeniem stoczonych, zostały do niej na powrót wparte”.

66 W podobny sposób Jeziorańskiego usprawiedliwia A. Sokołowski (Powstanie styczniowe,  
s. 267–268). Por.: E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 122–123.

67 E. Kozłowski, Od Węgrowa…, s. 122. W całej wyprawie gen. Jeziorańskiego w Lubelskie 
kontrowersyjny jedynie może być wyjazd dowódcy na rekonesans, który niesłusznie zdobył sobie 
miano, wśród historyków powstania styczniowego, rzeczywistej ucieczki.

68 Zob.: W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku…, t. 4, s. 209–210; Z opinią W. Przyborowskiego 
nie zgodził się E. Kozłowski (Od Węgrowa, s. 123–124), który ustosunkowując się do rzekomych 
zarzutów wobec generała, dotyczących tchórzostwa i zdrady, pisze: „Żadnych jednak dowodów 
na to nie mamy, nie licząc oczywiście wywodów Przyborowskiego, który jednak zbyt często 
skłonny jest posądzać dowódców powstańczych o tchórzostwo i zdradę, a przy tym nie potrafi 
nigdy tez swych dostatecznie udokumentować. Dlatego też wolimy pozostawić tę kwestię otwartą, 
niż wydawać pochopnie wyroki o ludziach, którzy się nie mogą bronić, a których zasługi dla 
wojskowego przebiegu powstania, jak w tym wypadku Jeziorańskiego, są znaczne”.
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general anToni JeZiorański’s exPediTion To The lublin region during The January uPri-
sing. (The baTTles of kobylanka and huTa krZesZowska in 1863).

Key words: Antoni Jeziorański, the January Uprising, the Kingdom of Poland 
 (“Congress Poland”), Galicia

Summary

In May 1863 General Antoni Jeziorański, one of the more gifted and energetic January Uprising 
commanders, organized a guerrilla expedition from Galicia to the Kingdom of Poland. The unit 
he commanded fought and won two battles with Russian troops in the Kobylanka forest. Word of  
the fights reached not only the Kingdom of Poland but also Europe. During the fights between  
1 and 6 May the commander showed himself to be highly proficient in warfare; he fully controlled 
the situation and never allowed the enemy to take him by surprise. He was able to use his meager 
reserves against the three times more numerous enemy units, and predict the main attack of Russian 
troops. A few days later there came a crisis, however: the unit, weakened after fighting, was defe-
ated by the stronger enemy in the battle of Huta Krzeszowska (on 11 May) and was driven back to 
Galicia. Although the expedition had looked promising, it ended in the insurgents’ failure, like other 
similar expeditions from Galicia to the Kingdom of Poland.

Translated by Agnieszka Andrzejewska

Antoni Jeziorański
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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI

ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI (Warszawa)

XXV POLSKA DRUŻYNA STRZELECKA 
 W PRZEMYŚLU

Opublikowane przez Henryka Bagińskiego dzieje Polskich Drużyn Strzelec-
kich (PDS)1 zajmują poczesne miejsce w polskiej historiografii dotyczącej pol-
skich formacji wojskowych przed I wojną światową. Mimo że od wydania tego 
dzieła minęło niespełna 80 lat, badania historyczne w tym zakresie nie posu-
nęły się naprzód. Niewątpliwie istnieją przyczyny, które stan ten uzasadniają.  
W wyniku zawirowań w okresie II wojny światowej pieczołowicie zgromadzone 
akta Polskich Drużyn Strzeleckich znalazły się poza granicami naszego kraju. 
Inną sprawą jest to, że zachowała się tylko niewielka część akt wytworzonych na 
szczeblu tzw. komend miejscowych, co spowodowało, że o niektórych drużynach 
nie wiemy prawie nic, nawet nie znamy ich numeru. Wspomnienia członków 
PDS nie są natomiast na tyle liczne i wyczerpujące, aby mogły w pełni odzwier-
ciedlić ówczesną działalność tej formacji. 

Podczas badań archiwalnych w Rosyjskim Państwowym Wojskowym Archi-
wum w Moskwie2 natrafiłem na zespół „Polskie narodowe i wojskowo-dywer-
syjne organizacje”, w którym znajdują się dobrze zachowane dokumenty (145 
jednostek archiwalnych) Polskich Drużyn Strzeleckich z przedwojennego Archi-
wum Wojskowego. Dla porównania warto podać, że w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie z przedwojennego zespołu Polskich Drużyn Strze-
leckich pozostało zaledwie 6 jednostek archiwalnych; ponadto 45 jednostek ar-
chiwalnych (w tym jedna z relacjami) znajduje się w zespole Wojskowego Biura 
Historycznego3. 

W niniejszym szkicu w związku z setną rocznicą wyruszenia w bój XXV Pol-
skiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu przedstawiam jej dzieje, posiłkując się  
w głównej mierze aktami znajdującymi się w Rosyjskim Państwowym Wojsko-
wym Archiwum i uzupełniająco – aktami z Archiwum Państwowego w Przemy-
ślu.

1 H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914, Warszawa 1935.
2 Rossijskij gosudarstwiennyj wojennyj archiw (RGWA) w Moskwie.
3 Zob. szerzej: T. Wawrzyński, Materiały źródłowe do dziejów polskich organizacji wojskowych 

1908–1914, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1985, nr 13/14, s. 60–68.
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Anektowanie 5 października 1908 r. przez Austro-Węgry terytorium Bośni 
i Hercegowiny, okupowanego od 1878 r., formalnie części Imperium Osmań-
skiego, spowodowało wzrost napięcia w stosunkach międzynarodowych na 
Bałkanach. Ponieważ pokrzyżowało to plany Serbii przyłączenia tych tere-
nów, zamieszkanych w dużym stopniu przez Serbów, a równocześnie uderzyło  
w ambicje Rosji jako protektorki Słowian Południowych, doprowadziło Austro-
-Węgry (wspierane przez Niemcy) i Rosję na krawędź wojny. Obydwie strony 
zaczęły się pospiesznie przygotowywać, postawiono armie w stan gotowości  
i rozpoczęto mobilizację4. Wielu rezerwistów z Galicji powołano wówczas do 
wojska. Tylko ustępstwa Imperium Rosyjskiego, osłabionego przegraną wojną 
rosyjsko-japońską (1904–1905) i rewolucją 1905 r., zapobiegło konfliktowi eu-
ropejskiemu.

Kiedy groźba wojny była bardzo bliska, wśród Polaków w Galicji zaczę-
ło utrwalać się przekonanie, że należy się organizować pod względem woj-
skowym na własną rękę, myśleć o przyszłości i przygotowywać siły do walki  
o własne państwo. Na początek utworzono „[...] w kilku miejscach maleńkie 
organizacje, ćwiczące swych członków wojskowo i gromadzące fundusze dro-
gą groszowych składek. Drobne były to usiłowania i małe rezultaty [...]. Już 
dwa lata później istniały dwie organizacje o charakterze wojskowym, a w każ-
dej z nich organizowano zbieranie pieniędzy na potrzeby pracy wojskowej i na 
przyszłość”5. „Jedna z nich została zalegalizowana jako Związek Strzelecki, 
druga zaś – jako Polskie Drużyny Strzeleckie. Pierwsza powstała staraniem 
młodzieży socjalistycznej, druga tzw. polskiej młodzieży niepodległościowej, 
która odzyskanie państwa polskiego – niepodległości czyniła głównem swem 
staraniem”6.

Polski Związek Wojskowy

Wobec spodziewanej wojny austriacko-rosyjskiej działacze Narodowego 
Związku Robotniczego7 w porozumieniu ze Związkiem Młodzieży Polskiej 

4 F. Conrad von Hötzendorf, Aus meiner Dienstzeit 1906–1918, t. 1, Die Zeit der Annexion-
skrise 1906–1909, Wien–Berlin–Leipzig–München 1921, s. 59, 537, 615; A. M. Zajonczkowski, 
Wokrug anneksii Bosnii i Giercegowiny, „Krasnyj archiw” 1925, t. 3 (10), s. 41–53.

5 RGWA, 482-1-6-10, Referat nieznanego autora o powstaniu organizacji wojskowych w Gali-
cji, prawdopodobnie z 1913 r. 

6 Ibidem, 482-1-6-11.
7 Narodowy Związek Robotniczy – partia robotnicza wywodząca się ze środowisk Ligi Naro-

dowej, utworzona w czerwcu 1905 r. Zob. szerzej: T. Monasterska, Narodowy Związek Robotniczy 
1905–1920, Warszawa 1973, passim.
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„Zet”8 pod koniec 1908 r. utworzyli w Krakowie Polski Związek Wojskowy. Ko-
mendantem naczelnym został wybrany Jerzy Bujalski. Organizacja była dwusz-
czeblowa. Terytorialnie związek dzielił się na okręgi. Jego zadaniem statutowym 
było „[...] przygotowanie i mobilizacja sił zbrojnych Narodu dla Walki o Niepod-
ległość Ojczyzny, w szczególności zaś przygotowanie i wyćwiczenie Korpusu 
Oficerskiego do tejże walki”9. We Lwowie Polski Związek Wojskowy powstał 
nieco później. 12 marca 1909 r. grupa inicjatywna siedmiu członków10 Związku 
Młodzieży Polskiej „ZET” utworzyła okręg lwowski Polskiego Związku Woj-
skowego. Komendantem okręgowym został Kazimierz Michalski. Okręgowa 
organizacja PZW we Lwowie rozwinęła się szybko, ponieważ jej działalność 
przybrała charakter zasadniczej służby wojskowej wszystkich jej członków. Po 
krótkim okresie organizacyjnym utworzono sztab i szkoły wojskowe, w których 
wykłady i ćwiczenia taktyczne w terenie prowadzili oficerowie i podoficerowie 
rezerwy Armii Austro-Węgierskiej. 

Z inicjatywy zastępcy komendanta okręgowego Mieczysława Neugebauera 
została utworzona szkoła podchorążych, której zadaniem było przygotowanie 
korpusu oficerskiego do walki o niepodległość Ojczyzny. Poza tym sztab okręgu 
lwowskiego przystąpił do tłumaczenia austriackich podręczników wojskowych, 
aby udostępnić swym członkom fachową literaturę wojskową. W czerwcu tegoż 
roku sztab rozszerzył swoje agendy. W lipcu Polski Związek Wojskowy we Lwo-
wie liczył około 60 członków, z których kilkunastu ukończyło pierwszą szkołę 
podchorążych11.

W maju 1909 r. pod wpływem ośrodka czynnej pracy niepodległościowej  
w Polskim Związku Wojskowym dokonano rozłamu w dotychczasowej organi-
zacji młodzieży narodowej, w wyniku czego powstała Niezależna Młodzież Nie-
podległościowa (przekształcona później w Organizację Młodzieży Niepodległo-
ściowej „Zarzewie”), która głosiła hasło walki orężnej o niepodległość Polski12.

Na przełomie listopada i grudnia 1909 r. organizacja rozpoczęła wydawanie 
czasopisma pt. „Zarzewie”. W artykule wstępnym zamieszczonym w numerze 
okazowym czytamy m.in., że „Społeczeństwo polskie przechodzi [...] kryzys  
w dziedzinie politycznej myśli i zbiorowego czynu [...]” i w związku z tym nowo 

8 Związek Młodzieży Polskiej „Zet” – konspiracyjna organizacja polskiej młodzieży akade-
mickiej, założona 14 stycznia 1887 r. w Krakowie przez Zygmunta Balickiego, działająca w trzech 
zaborach. Miała swoje oddziały we wszystkich ważniejszych uczelniach, w których kształciła się 
polska młodzież. Zob. szerzej: ZET w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspo-
mnienia, red. T. W. Nowacki, Warszawa 1996, passim; W. Prus, ZET i zjednoczenie. Wielka tajna 
organizacja młodzieży polskiej (1886–1914), Lwów 1937, passim. 

9 Statut Okręgowej Organizacji Wojskowej, § 1, w: H. Bagiński, op. cit., s. 25.
10 Byli to: Henryk Bagiński, Wacław Gajewski, Marian Januszajtis, Zygmunt Kukawski, Kazi-

mierz Michalski, Mieczysław Neugebauer i Stanisław Sasorski.
11 H. Bagiński, U podstaw organizacji wojska polskiego, „Polska Zbrojna” 1934, 10 marca,  

nr 67, s. 3.
12 Zob. szerzej: Zarzewie 1909–1920. Wspomnienia i materiały, red. Aleksandra Garlicka, War-

szawa 1973, passim.
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powstała organizacja pragnie skupić tę młodzież, którą „[...] rozkład nie objął  
i apatja nie opanowały”. Z nią chce „[...] pracować, by wyrobić w niej tyle ducho-
wych i fizycznych sił, aby ich na codzienny, obywatelski trud i na walkę orężną 
starczyło, by wychować zastęp podchorążych, którzy sztandaru swego nie odstą-
pią aż go na wolnej zatkną ziemi [...]”13.

W roku akademickim 1909/1910 Polski Związek Wojskowy, opierając się na 
pracy ideowej tej nowej organizacji, zaczął rozwijać, początkowo we Lwowie, 
wszechstronną działalność. W październiku 1909 r. nowym komendantem na-
czelnym PZW został Mieczysław Neugebauer, który powołał sztab w składzie: 
Henryk Bagiński, Marian Januszajtis, Bolesław Biskupski i Kazimierz Kreiter. 
Priorytetem ich pracy było szybkie opracowanie programu wyszkolenia oficerów 
– kierowników przyszłego powstania zbrojnego. Ponieważ Polski Związek Woj-
skowy był uzupełniany przez studentów, którzy mieli maturę, duże wyrobienie 
polityczne i zapał do pracy, czas szkolenia oficerów został ustalony na dwa lata. 
W pierwszym roku kandydaci mieli zaliczyć szkołę żołnierską (rekrucką i pod-
oficerską), a w drugim – szkołę instruktorską (oficerską). Przed wstąpieniem do 
szkoły żołnierskiej każdy kandydat przechodził okres próbny, rekrucki, w którym 
był badany pod względem wartości ideowej i sprawności fizycznej. Dopiero po 
zdaniu odpowiedniego egzaminu przechodził do szkoły żołnierskiej. Jej program 
obejmował m.in. ćwiczenia fizyczne, musztrę formalną, musztrę z karabinami 
w terenie, wykłady z regulaminu służby wewnętrznej i polowej, naukę o broni, 
znaki konwencjonalne, czytanie map oraz teoretyczną i praktyczną naukę strze-
lania. Dla utrzymania dyscypliny w szkole żołnierskiej był powołany sąd jawny 
złożony z członków wybieranych w tajnym głosowaniu. Po zakończeniu kursu 
żołnierza prowadzono egzaminy na podoficerów. Program szkoły instruktorskiej 
obejmował organizację armii, regulamin służby wewnętrznej i polowej, tereno-
znawstwo, technikę wybuchową i geografię wojskową14.

Oddział Ćwiczebny im. Dezyderego Chłapowskiego w Przemyślu

Komenda Naczelna Polskiego Związku Wojskowego prowadziła pracę o cha-
rakterze wojskowym nie tylko z młodzieżą akademicką i robotniczą, lecz również 
z tzw. petowcami15 i członkami nowo powstałej w szkołach średnich organizacji 
zarzewiackiej. „Początkowo bowiem sądziliśmy – wspomina Henryk Bagiński 

13 „Zarzewie” 1909, listopad–grudzień, numer okazowy, s. 1–2.
14 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie w okręgu lwowskim (2), „Polska Zbrojna” 1934,  

11 marca, nr 68, s. 5.
15 PET – Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość” – tajna organizacja wewnętrzna Organiza-

cji Młodzieży Narodowej Szkół Średnich, działająca w zaborze rosyjskim i austriackim w latach 
1901–1922. Zob. T. W. Nowacki, Zwycięska walka młodzieży o szkołę polską 1901–1917, „Niepod-
ległość i Pamięć” 2007, nr 2, s. 37–91.
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– że uda się nam odrodzić «Sokół»16 w kierunku przygotowania walki zbrojnej,  
a przede wszystkim powołaliśmy do życia przy «Sokole – Macierzy» i na pro-
wincji stałe drużyny ćwiczebne młodzieży szkół średnich, rozpoczynając studja 
nad scoutingiem [...]”17. Pracą tą kierowała Komisja Wychowania Fizycznego,  
z Henrykiem Bagińskim (ps. „Józef Chłopski”) na czele. Komisja ta w listopadzie 
1909 r. w porozumieniu z dyrekcją „Petu” wydała okólnik, aby wszystkie szkolne 
organizacje zarzewiackiej młodzieży niepodległościowej powołały do życia tajne 
oddziały ćwiczebne. W kwietniu 1910 r. zarządziła, że oddział ćwiczebny będzie 
odpowiadać drużynie (kompanii) składającej się z 3–4 plutonów, pluton zaś –  
z 3–4 zastępów po 8 uczniów i zastępowego. Drużynowy, wyznaczony przez 
miejscowego przewodniczącego organizacji zarzewiackiej, mianował plutono-
wych i zastępowych. Podstawą wychowania fizyczno-wojskowego oddziałów 
ćwiczebnych miały być ćwiczenia w terenie oraz gimnastyka w „Sokole”*.18. 

Dzieje przemyskiego Oddziału Ćwiczebnego sięgają końca 1908 r. Wów-
czas w gronie trzech gimnazjalistów – Alfreda Chmelika, Bronisława Lisow-
skiego i Stanisława Piątka zrodziła się myśl utworzenia takiej organizacji, na 
której zebraniach można by nie tylko wygłaszać patriotyczne referaty i dys-
kutować nad nimi, a także która umożliwiałaby prowadzenie przygotowań do 
walki z wrogiem. Organizację taką wkrótce utworzono, rozpoczynając prowa-
dzenie gier polowych i zabaw w terenie. W listopadzie 1909 r. przyjęła ona 
nazwę Oddziału Ćwiczebnego im. Dezyderego Chłapowskiego. Jego założy-
cielami i pierwszymi członkami byli uczniowie gimnazjum: Marian Cichoc-
ki, Kazimierz Czernecki19, Jan Federkiewicz, Wilhelm Leśniak, Bronisław 
Lisowski, Stanisław Piątek, Stanisław Rybiański, Antoni Unsing i Ludwik 
Wielgosz. Członkowie oddziału byli zakonspirowani. Przy przyjmowaniu do 

16 Zob. szerzej: J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867–1914, 
Białystok 1997, passim.

17 H. Bagiński, 20-lecie powstania „Zarzewia” i Polskich Drużyn Strzeleckich (1), „Polska 
Zbrojna” 1929, 12 marca, nr 70, s. 3.

18 Instrukcja zalecała, aby – w wypadku nieotrzymania zgody miejscowego „Sokoła” na utwo-
rzenie drużyny młodzieży sokolej – członkowie oddziałów ćwiczebnych należycie wykorzystywali 
gimnastykę szkolną i pilnie uczęszczali na nią

19 Kazimierz Władysław Czernecki – ur. 21 V 1892 r. w Gonczarach, woj. lwowskie, syn Jana 
i Eleonory z Paciorkowskich. Absolwent przemyskiego gimnazjum. Od 1909 r. członek Oddziału 
Ćwiczebnego im. Dezyderego Chłapowskiego w Przemyślu, a od 21 XI 1912 r. – Armii Polskiej. 
Komendant XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu. Nauczyciel Szkoły Ludowej Męskiej 
w Przemyślu. W sierpniu 1914 r. wstąpił razem ze swoją drużyną do Legionów Polskich. Uczestnik 
I wojny światowej i wojny w obronie granic Rzeczypospolitej lat 1918–1921, hallerczyk. W 1920 r. 
członek misji francuskiej przy dowództwie 8 Dywizji Piechoty. Po wojnie w rezerwie w stopniu 
kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 r., jego jednostkami macierzystymi były m.in. 
41 Pułk Piechoty w Suwałkach oraz 58 Pułk Piechoty w Poznaniu. Magister, dyrektor gimnazjum 
w Przemyślu, następnie nauczyciel gimnazjalny w Białymstoku. Odznaczony Medalem Niepod-
ległości. Został zamordowany w Katyniu w 1940 r. Awansowany pośmiertnie do stopnia majora  
w 2007 r. Zob. Centralne Archiwum Wojskowe, AP 4002, MN z 25 II 1933, Akta personalne i od-
znaczeniowe Kazimierza Władysława Czerneckiego; Katyń. Księga cmentarna Polskiego Cmenta-
rza Wojennego, Warszawa 2000, s. 93.
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niego składali ślubowanie wiernej i rzetelnej pracy, posłuszeństwa i zacho-
wania tajemnicy. Każdy członek opłacał miesięczną składkę. Program pracy 
oddziału został podzielony na dwa działy: teoretyczny i praktyczny. Dział 
teoretyczny obejmował wychowanie, kształcenie charakteru, studiowanie po-
rozbiorowej historii narodu, ze szczególnym uwzględnieniem okresów pomi-
janych przez c.k. władze, studiowanie literatury porozbiorowej, regulaminów  
i dzieł wojskowych. W skład działu praktycznego wchodziły zaś: musztra, nauka  
o broni, szkoła strzelca i ćwiczenia z zakresu służby polowej. [...] „Za podstawę 
przyjęto bezwzględną karność i posłuszeństwo nie osobie, lecz idei”20. W roku 
szkolnym 1909/1910 oddział liczył około 40 członków21. Jego komendantem 
był uczeń VIII klasy gimnazjum – Bronisław Lisowski. Dzięki jego zaangażo-
waniu, wysiłkowi i niespożytej energii nastąpiło skonsolidowanie się członków 
oddziału, a także wyrobienie u nich cnót obywatelskich i żołnierskich. Przybyły 
jesienią do Przemyśla na lustrację szef Komisji Wychowania Fizycznego Hen-
ryk Bagiński stwierdził dobry stan oddziału. Obserwując przeprowadzone ćwi-
czenie w polu, ocenił poziom wyszkolenia na „dobrze”. Podsumowując lustra-
cję, powiedział m.in., że: „Przemyśl przeszedł jego oczekiwania i pod wzglę-
dem postępu w pracy stoi daleko przed Lwowem”22. Po odejściu Bronisława 
Lisowskiego do wojska komendantem oddziału w roku szkolnym 1910/1911 
został Alfred Chmelik. W październiku 1910 r. we Lwowie i w kwietniu 1911 r. 
w Brzuchowicach uczestniczył on w kursie instruktorskim skautowym zorga-
nizowanym przez Komisję Wychowania Fizycznego, po czym przekształcił od-
dział w tajną drużynę skautową. 

Z dniem 1 listopada 1911 r. Komisja Wychowania Fizycznego rozwiązała 
tajny skauting i wydała rozkaz wszystkim swym członkom wstąpienia do so-
kolich drużyn skautowych. Odtąd przy „Sokole” zaczęła jawnie działać I Dru-
żyna Skautowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, kontynuując pracę ide-
ową podjętą przez Oddział Ćwiczebny. Składała się ona z 6 patroli i liczyła 
56 członków. Pierwszy patrol prowadził Stanisław Rybiański, drugi – Alfred 
Chmelik (potem Piotr Ilkowski), trzeci – Wilhelm Leśniak (potem Stanisław 
Miller i Władysław Huza), czwarty – Aleksander Jakubowski, piąty – Antoni 
Unsing, a szósty – Ludwik Wielgosz. Drużynowym został Bronisław Lisow-

20 Zob. Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej – APP), sygn. 2331/1, B. Lisowski, Praca 
niepodległościowa Przemyśla w latach 1908–1914 (rękopis), bd, k. 8; H. Bagiński, U podstaw 
organizacji Wojska Polskiego 1908–1914..., s. 72–73.

21 Byli wśród nich m.in.: Józef Ablewicz, Stefan Biloński, Stanisław Bucki, Alfred Chmelik, 
Eugeniusz Chrzanowski, Kazimierz Czernecki, Zygmunt Dziedziak, Tadeusz Górski, Jan Hanula, 
Władysław Huza, Piotr Ilkowski, Aleksander Jakubowski, Franciszek Kaizer, Kazimierz Kaucki, 
Leon Kisiel, Józef Kwaśnicki, Wilhelm Leśniak, Bronisław Lisowski, Adam Osiński, Tadeusz Pa-
cuła, Stanisław Piątek, Stanisław Rybiański, Władysław Sochański, H. Talar, Tadeusz Tułasiewicz, 
Antoni Unsing, Jan Wasylewicz, Kazimierz Więckowski, Ludwik Wielgosz, Adam Zaborniak, Jan 
Zaufall, Mieczysław Zezula i Romuald Zwoliński. Zob. B. Lisowski, Praca niepodległościowa..., 
k. 9.

22 Zob. B. Lisowski, Praca niepodległościowa..., k. 10. 
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ski, jego zastępcą – Kazimierz Czernecki, a instruktorem – Stanisław Piątek23. 
W latach 1913–1914 drużyną kierowali Stanisław Piątek, Wilhelm Leśniak 
i Stanisław Rybiański24. Trzeba podkreślić, że w czasie I wojny światowej 
większość członków I Drużyny Skautowej wstąpiła do Legionu Wschodniego  
i podzieliła jego tragiczne losy.

Należy dodać, że w tymże czasie podejmowano również próby utworzenia 
żeńskiego Oddziału Ćwiczebnego wśród uczennic seminarium nauczycielskiego 
na Zasaniu. W listopadzie 1911 r. przekształcił się on w drużynę skautową. Jego 
członkiniami były m.in.: Ada Ciskówna, Fryderyka Jarzębińska, Helena Łącz-
kowska, Maria Mudrykówna, Halina Remiszewska i Julia Świtalska. Opiekę 
nad drużyną sprawowała nauczycielka geografii w seminarium nauczycielskim  
dr Maria Polaczkówna. W grudniu 1911 r. przyjechała do Przemyśla komendant-
ka skautek w Naczelnej Komendzie Skautowej – Olga Drahonowska25, która 
przyjęła od skautek ślubowanie. Drużynową została Ada Ciskówna26.

Armia Polska zastępuje Polski Związek Wojskowy

W dniach 18–20 lipca 1910 r. odbył się w Krakowie zjazd niezależnych zarze-
wiackich grup „zetowych”, na którym przedyskutowano podstawy ideowe nowej 
organizacji i do czasu kolejnego zjazdu, mającego odbyć się w październiku, 
postanowiono opracować jej statut. Równocześnie omówiono zagadnienie pracy 
wojskowej wśród młodzieży, które referował Henryk Bagiński. Zaproponował 
on także, aby tajną organizację wojskową nazwać „Armia Polska”, co zostało 
przyjęte. Wnioskodawcy polecono opracowanie statutu tej organizacji27.

Zgodnie z uchwałą zjazdu lipcowego – w dniach 3–4 października 1910 r. 
odbył się w Krakowie I Kongres Naczelny Legii Niepodległości, w trakcie którego 
uchwalono statut i wybrano władze naczelnej tej nowej, tajnej organizacji aka-
demickiej, a także uznano czasopismo „Zarzewie” za swój organ prasowy. Prze-
wodniczącym Delegacji Naczelnej Legii Niepodległości został dr Feliks Mły-
narski. W swej uchwale Kongres uznał „[...] potrzebę organizacji Armji Polskiej, 
by społeczeństwu zapewnić dopływ jednostek zawodowo w całem swem życiu 
pracujących nad rozwiązaniem tego koniecznego zagadnienia polskiej praktyki 

23 Ibidem, k. 14. Por.: H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914...,  
s. 337–338.

24 B. Lisowski, Praca niepodległościowa..., k. 14–15. Por.: I. Kozimala, 100-lecie przemyskiego 
harcerstwa, „Misiek. Przemyska Gazeta Społeczna” 2010, nr 2, [online] http://www.przemyskimi-
siek.pl/spoleczenstwo/organizacje/14-100-lecie-przemyskiego-harcerstwa [dostęp: 29 IX 2013 r.].

25 Była instruktorką wychowania fizycznego w „Sokole”, działała także w organizacji wycho-
wania narodowego „Eleusis”. Członkini niepodległościowego „Zarzewia”. W latach 1911–1912 
była pierwszą komendantką skautek w Naczelnej Komendzie Skautowej. Zob. szerzej: J. Bielecki, 
Olga Małkowska – harcmistrzyni Rzeczypospolitej, Bielsko-Biała 1999, passim.

26 I. Kozimala, op. cit., passim.
27 H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914..., s. 50.
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politycznej. Ponadto Kongres polecił, żeby położyć [...] niezmiernie silny nacisk 
na to, by tworzenie i rozwijanie struktury Armji Polskiej organizować ewolu-
cyjnie w stosunku do postępów czynionych na polu zasobów materjalnych i sił 
fachowo do tak subtelnej pracy przygotowanych”28. Armia Polska miała bowiem 
przejąć pracę wojskową po Polskim Związku Wojskowym. Znamienne, iż Kon-
gres uznał, że wciąganie młodzieży szkół średnich do tej nowej tajnej organizacji 
wojskowej jest niewłaściwe, a wręcz szkodliwe29. W trakcie obrad uchwalono 
statut Armii Polskiej oraz powołano na jej komendanta naczelnego Mieczysława 
Neugebauera (ps. „Szczęsny Norwid”), a na komendantów: I Okręgu we Lwowie 
– Henryka Bagińskiego30, II Okręgu w Krakowie – Juliusza Ulrycha. Komenda 
Naczelna miała swoją siedzibę we Lwowie31.

Zadania komend okręgowych obejmowały: kierowanie teoretyczną i praktycz-
ną pracą poszczególnych kompanii, kontrolę tej pracy, wyznaczanie instruktorów 
na poszczególne kursy, prowadzenie egzaminów na oficerów i podoficerów, utrzy-
manie dyscypliny w okręgu i kierowanie sprawami administracyjnymi (fundusze, 
majątek, biblioteki). Komenda okręgu lwowskiego zajęła się najpierw przygotowa-
niem programów szkolenia dla szkół: rekruckiej, podoficerskiej i instruktorskiej32.

W 1911 r. praca wojskowa Armii Polskiej rozwijała się systematycznie, do 
organizacji wstępowało coraz więcej osób. Prowadzona konspiracyjnie, mia-
ła jednak utrudnione warunki rozwoju. Władze „Sokoła” odnosiły się do tych 
poczynań niechętnie, a niejednokrotnie negatywnie. To rozwiało ostatecznie 
wszelkie nadzieje na wykorzystanie „Sokoła” do szkolenia młodzieży w celu 
przygotowania jej do walki zbrojnej o niepodległość. W związku z tym zaszła 
konieczność zorganizowania własnej, jawnej organizacji, która kamuflowałaby 
działalność tajną, podobnie jak to czynił Związek Strzelecki33 względem Związ-
ku Walki Czynnej34. Dlatego też w celu ułatwienia tajnej pracy wojskowej Ar-

28 Ibidem, s. 79–80.
29 Kongres wyraża opinję, że wciąganie młodzieży szkół średnich w organizację Armji Polskiej 

jest szkodliwe, bo liczy się z fizyczną słabością i istotną niedojrzałością umysłową tej młodzieży do 
umiejętnego rozróżniania zagadnień armji polskiej i powstania narodowego. Kongres nakłada [...] 
obowiązek pilnej uwagi, by wśród szkół średnich rozwijał się zdrowy ruch fizyczno-wychowawczy 
w celu przygotowania materjału na żołnierzy właściwej organizacji wojskowej. Zob. ibidem, s. 80.

30 W następnych okresach komendantami okręgowymi byli podchorążowie: Bolesław Biskup-
ski, Andrzej Prymon, Michał Żymierski, Kazimierz Kreiter i Stanisław Klocek.

31 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie... (4), „Polska Zbrojna” 1934, 14 marca, nr 71, s. 5.
32 Na wiosnę 1911 r. szkoła instruktorska została przemianowana na szkołę podchorążych. Jej 

komendantem był Franciszek Bauer.
33 Związek Strzelecki – legalna organizacja paramilitarna, założona w Galicji 1910 r. z inicjaty-

wy Związku Walki Czynnej, działająca na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriac-
kie: we Lwowie pod nazwą Związek Strzelecki, w Krakowie zaś jako Towarzystwo „Strzelec”. 
Zob. szerzej: M. Wiśniewska, Związek Strzelecki 1910–1939, Warszawa 2010, passim.

34 Związek Walki Czynnej – organizacja konspiracyjna o charakterze wojskowym, założona 
w czerwcu 1908 r. we Lwowie przez Kazimierza Sosnkowskiego i działaczy Organizacji Bojo-
wej Polskiej Partii Socjalistycznej, z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, w celu przygotowania kadr 
kierowniczych dla przyszłego powstania przeciwko Rosji. Zob. szerzej: J. Stachiewicz, Początki 
Związku Walki Czynnej, „Niepodległość” 1930, t. 2, s. 43–60.
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mii Polskiej (kryptonim „D”) powołano do życia jawną organizację wojskową 
Polskie Drużyny Strzeleckie. Statut Towarzystwa Polskie Drużyny Strzelec-
kie opracował Henryk Bagiński przy współudziale Bolesława Biskupskiego,  
a następnie komitet założycieli z profesorem Uniwersytetu Lwowskiego dr. Eu-
geniuszem Romerem na czele przedłożył go do zatwierdzenia Namiestnictwu 
we Lwowie35. Statut Towarzystwa Polskie Drużyny Strzeleckie został zatwier-
dzony 31 lipca 1911 r. Na tej podstawie Armia Polska zyskała nowe warunki 
rozwoju. Jej członkowie mogli ćwiczyć jawnie, korzystać z broni dostarczonej 
przez wojsko austriackie i ze strzelnic wojskowych. To wszystko pozwalało na 
rozszerzenie terenu działania organizacji i na podniesienie poziomu wyszkole-
nia jej członków36.

W październiku 1911 r. na II konferencji Naczelnej Organizacji Armii Polskiej 
zdecydowano, że podstawę szkolenia kadr wojskowych będą stanowiły drużyny 
strzeleckie. Komendantem naczelnym Armii Polskiej i jednocześnie pierwszym 
komendantem naczelnym Polskich Drużyn Strzeleckich został Henryk Bagiński, 
komendantami okręgowymi: we Lwowie – Andrzej Prymon, a w Krakowie – 
Janusz Gąsiorowski. Komendantem Szkoły Podchorążych we Lwowie pozostał 
Bolesław Biskupski37.

Tworzone w wielu miejscowościach Polskie Drużyny Strzeleckie miały rzym-
ską numerację porządkową, nadawaną w kolejności powstawania przez Naczelną 
Komendę Polskich Drużyn Strzeleckich. Do chwili wybuchu I wojny światowej 
w naszym regionie powstały PDS m.in. VI – w Jaśle, VII – w Sanoku, XXV –  
w Przemyślu, XXVII – w Leżajsku, LXIII – w Kańczudze, LXIX – w Brzozowie 
i LXX – w Haczowie38. Ponadto PDS działały w Łańcucie, Pruchniku i Rudni-
ku39, lecz ich numeracji nie udało się ustalić. Podjęto również działania w celu 
utworzenia drużyn w Chyrowie, Dobromilu i Jarosławiu40.

Na czele każdej drużyny stał oficjalny wydział PDS wybierany przez wal-
ne zgromadzenie członków drużyny. Prezes drużyny oraz wydział nie kierowali 
jednak drużyną i nie mieli na nią żadnego wpływu. Wydział PDS był zależny od 
komendanta miejscowego, wyznaczonego przez Komendę Naczelną PDS, i dzia-
łał według jego poleceń. Wydział PDS mógł reprezentować drużynę jedynie wobec 
władzy administracyjnej (starostwo, policja, żandarmeria) i wobec sfer, którym fak-
tyczny stan pracy drużyny nie mógł być przedstawiony. Statutowe władze drużyny 
stanowiły więc kamuflaż dla faktycznych władz wojskowych, jednoosobowych, 

35 H. Bagiński, 20-lecie powstania „Zarzewia”... (3), „Polska Zbrojna” 1929, 14 marca, nr 72, s. 4.
36 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie... (4), „Polska Zbrojna” 1934, 14 marca, nr 71, s. 5.
37 H. Bagiński, 20-lecie powstania „Zarzewia”... (3), „Polska Zbrojna” 1929, 14 marca, nr 72, s. 4.
38 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie... (5), „Polska Zbrojna” 1934, 15 marca, nr 72, s. 5; 

H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914..., s. 504.
39 J. Olszyna-Wilczyński, Z dziennika drużyniaka, „Niepodległość” 1932, t. 6, s. 107–108.
40 RGWA, 482-3-64-5, Pismo komendanta miejscowego w Przemyślu do Komendy Okręgowej 

PDS we Lwowie, Lp. 31, Przemyśl, 12 lipca 1914 r.
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wyznaczanych przez niejawną organizację Armia Polska, oznaczonej dla konspira-
cji kryptonimem „D”, co w razie potrzeby mogło również oznaczać „Drużyna”41.

Przemyska Drużyna Strzelecka

Jesienią 1910 r. Henryk Bagiński, będąc na inspekcji Oddziału Ćwiczebnego 
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Przemyślu, przyjął do organizacji Armia 
Polska: Bronisława Lisowskiego (ps. „Bronisław Świerzyński”), Alfreda Chme-
lika i Stanisława Piątka42, polecając im zorganizowanie szkoły rekruckiej. Praca 
jednak ściśle wojskowa nie mogła być wykonana z braku instruktorów. Powo-
łanie Bronisława Lisowskiego do odbycia służby jako jednorocznego ochotnika 
zahamowało znacznie prace organizacyjne.

Do tworzenia zrębów drużyny przystąpiono w lipcu 1912 r. Dopiero jednak  
9 listopada 1912 r. Późną jesienią 1911 r. powstała w Przemyślu w ramach Dru-
żyny Skautowej tzw. Organizacja Polskich Wywiadowców, utworzona przez 
Kazimierza Czerneckiego na podstawie nadesłanego ze Lwowa statutu43. Na jej 
bazie w lipcu 1912 r. przystąpiono do tworzenia zrębów drużyny strzeleckiej. Ka-
zimierz Czernecki wysłał do Wydziału Związkowego we Lwowie pismo inicjują-
ce utworzenie Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu o następującej treści:

„Na podstawie znajomości z Henrykiem Bagińskim i nawiązania tym sposo-
bem stosunków ze Związkiem Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie, udaję 
się z prośbą o upoważnienie mię do założenia w Przemyślu Drużyny Strzeleckiej. 
Prośbę mą popieram dłuższą pracą organizacyjną w Przemyślu, o której informo-
wałem trzykrotnie: listownie [Henryka] Bagińskiego, ustnie [Leona] Kazubskie-
go i [Andrzeja] Prymona. Dziś, kiedy zdołałem zorganizować drużynę liczącą 16 
ludzi i kiedy wyrobiłem sobie pewność, że na nich w zupełności liczyć mogę, że 
zdobyli pewną wiedzę wojskową, teoretyczną i praktyczną, proszę o wcielenie jej 
do Związku Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie”44.

Okres przygotowawczy poświęcono m.in. na to, by poznać wstępujących do 
organizacji i ich poglądy na sprawę niepodległości Polski i środków, którymi ją 
można wywalczyć. Przy tej okazji prowadzono wykłady o treści ideowej, mające 
na celu uzmysłowienie, jaki ma być polski żołnierz pod względem moralnym, 
fizycznym i intelektualnym. Ponadto z przedmiotów wojskowych przerabiano 

41 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie... (5), „Polska Zbrojna” 1934, 15 marca, nr 72, s. 5.
42 Nastąpiło to w Czytelni im. Marcina Borelowskiego przy ul. 22 Stycznia na Zasaniu. Zob. 

APP, sygn. 2331/2, B. Lisowski, Wspomnienia z Przemyśla z lat 1908 do 1914 (maszynopis), Kar-
nowo 1930, k. 14. 

43 B. Lisowski, Praca niepodległościowa..., k. 19. Zob. Statut Organizacji Polskich Wywiadow-
ców, [w:] H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914..., s. 358–360.

44 RGWA, 482-3-64-91, Pismo Kazimierza Czerneckiego do Wydziału Związkowego we Lwo-
wie w sprawie wcielenia do Towarzystwa Polskich Drużyn Strzeleckich drużyny powstałej w Prze-
myślu, Przemyśl, 9 listopada 1912 r.



59XXV POLSKA DRUŻYNA STRZELECKA W PRZEMYŚLU

organizację armii zaborczych i ich taktykę, posługując się podręcznikiem opra-
cowanym przez Bolesława Biskupskiego45 (ps. Karol Burzyński) i podręcznika-
mi dla podoficerów austriackich. Zajęcia praktyczne obejmowały zaś: musztrę, 
ćwiczenia z karabinem na pasie, służbę bezpieczeństwa na postoju i w marszu, 
służbę wywiadowczą, a także zachowanie się linii tyralierskiej w ogniu – wszyst-
ko w zakresie plutonu46. W sumie zajęciom teoretycznym poświęcano 3 godziny 
tygodniowo, a ćwiczeniom praktycznym – niedzielne popołudnie. W szkoleniu 
uczestniczyło łącznie 16 osób47.

Tabela 1
Rozkład zajęć zastępu w grudniu 1912 r.

Data Temat zajęć Forma zajęć Liczba 
uczestników

1 XII Marsz ubezpieczony – tyraliera ćwiczenia polowe 6
2 XII Musztra ćwiczenia polowe 5

3 XII Zabezpieczenie zastępu, plutonu, 
kompanii w ogniu wykład 7

6 XII Alfabet Morsego; znaki konwencjo-
nalne; ogólne wiadomości z taktyki wykład 8

8 XII Tyraliera zastępu i plutonu ćwiczenia polowe 6
11 XII Musztra ćwiczenia polowe 8
13 XII Karabin Mannlicher M.95; musztra wykład; ćwiczenia polowe 6
15 XII Sygnalizacja; musztra ćwiczenia polowe 3
16 XII Artyleria – pociski, działa; musztra wykład; ćwiczenia polowe 3
18 XII Karabin Mannlicher M.95; musztra wykład; ćwiczenia polowe 6

20 XII Obowiązki piechura; musztra wykład;  
ćwiczenia polowe 8

22 XII Patrol wywiadowczy; marsz ubez-
pieczony

ćwiczenia polowe,  
całodzienne 6

23 XII Musztra ćwiczenia polowe 6
27 XII Musztra ćwiczenia polowe 6
29 XII Musztra ćwiczenia polowe 7

Źródło: Opracowano według: RGWA, 482-3-64-87, Raport zastępu za czas od 1 grudnia do  
31 grudnia, L. 2, Przemyśl, 31 grudnia 1912 r.

Uwaga: zastęp liczył 2 podoficerów i 7 szeregowców, dowodził nim Adam Zaborniak. Drugim 
zastępem dowodził Stanisław Trela.

Bardzo trudne były jednak początki i warunki organizowania Polskiej Dru-
żyny Strzeleckiej w Przemyślu, ponieważ nie posiadano wówczas oparcia  
w starszym społeczeństwie, które potępiało pracę powstaniową. „«Sokół» jako 

45 K. Burzyński, Regulamin musztry, Lwów 1910.
46 W następnym etapie planowano rozszerzyć program o terenoznawstwo, sygnalizację, teorię 

strzelania i obchodzenie się z materiałami wybuchowymi.
47 RGWA, 482-3-64-90, Raport Kazimierza Czerneckiego za czas od lipca do listopada 1912 r., 

Przemyśl, 18 listopada 1912 r. 
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też starsze społeczeństwo – pisał w swym raporcie do Komendy Okręgowej we 
Lwowie Bronisław Lisowski – patrzą na drużynę, jak na piąte koło u wozu, które 
przyczepiono nie wiadomo po co i na co”48. Prowadzone konsekwentnie zajęcia 
ze szkoły rekrutów przyczyniły się jednak do rozszerzenia wpływów i stworzyły 
podstawę do założenia jawnej Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu.

Mimo że przemyskiej drużyny jeszcze nie przyjęto do PDS, Kazimierz Czer-
necki przesyłał dokumenty sprawozdawcze49 i inne do Komendy Okręgowej we 
Lwowie, starając się m.in o niezbędne podręczniki i przydział, choćby czasowy, 
oficera w celu sprawdzenia poziomu wyszkolenia członków drużyny, zabiega-
jąc jednocześnie o nadanie oficjalnego charakteru Polskiej Drużyny Strzeleckiej.  
W jednym z takich pism czytamy m.in.: 

„W przemyskiej Organizacyi Wojskowej poddanej pod komendę Komendzie 
Naczelnej Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie nie ma żadnego rezerwisty 
austriackiego. 

Uprasza się Komendę Okręgową:
1) o nadanie przemyskiej Organizacji Wojskowej oficjalnego charakteru Pol-

skiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu; [...]
W sprawie zdawania egzaminów na podchorążych – donosimy, że Przemyśl, 

nie mając potrzebnych dla szkół podręczników, nie odpowie tym wymaganiom, 
jakie stawiają programy, ale jeżeliby przeznaczony do egzaminowania oficer 
przejeżdżał przez Przemyśl, może wstąpić doń i dowiedzieć się co najstarsi sze-
regowcy w skład „D” wchodzący (Czernecki, Trela, Zaborniak) umieją. Przy 
tej sposobności może wziąć ze sobą potrzebną do zaprzysiężenia do „D” roty50 
[...]”51.

Ważnym zagadnieniem, oprócz szkolenia i dyscypliny w wojsku, jest mobiliza-
cja. W związku z tym 20 stycznia 1913 r. komendant naczelny Marian Januszajtis 
(„Jan Żegota”) określił zasady przygotowania i prowadzenia mobilizacji. Na jego re-
alizację przeznaczył zaledwie 5 dni. Polecił więc komendantom miejscowym utwo-
rzyć komisje werbunkowe i komisje poborowe oraz wykonać rozkaz mobilizacyjny. 

Komisja werbunkowa miała składać się z kilku lub kilkunastu osób, których 

48 Ibidem, 482-3-64-77–78, Raport Bronisława Lisowskiego z lustracji XXV Drużyny Strze-
leckiej w Przemyślu odbytej dnia 18 marca 1913 r. i z pracy za czas mego pobytu w Przemyślu do  
1 kwietnia br., Lwów, 9 kwietnia 1913 r.

49 Ibidem, 482-3-64-90, Raport Kazimierza Czerneckiego za czas od lipca do listopada 1912 r., 
Przemyśl, 18 listopada 1912 r.; ibidem, 482-3-64-87, Raport zastępu za czas od 1 grudnia do  
31 grudnia, L. 2, Przemyśl, 31 grudnia 1912 r.

50 Nowo wstępujący do Armii Polskiej (kryptonim „D”) składał przyrzeczenie o następującej 
treści: „Zobowiązuję się słowem służyć sprawie Niepodległości Ojczyzny, kształcąc się na żoł-
nierza gotowego w każdej chwili przelać krew na polu walki; zachowam tajemnicę co do składu  
i charakteru prac, nauk pobieranych; jako rekrut zobowiązuję się do karności i posłuszeństwa prze-
łożonym w zakresie życia i prac szkoły”. Zob. H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskie-
go 1908–1914..., s. 99.

51 RGWA, 482-3-64-85–86, Pismo Kazimierza Czerneckiego do Komendy Okręgowej we 
Lwowie. Dokument bez numeru i daty.
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zadaniem było organizowanie i pozyskiwanie jak najszerszych mas w danej miej-
scowości dla ewentualnej akcji zbrojnej i skupianie ich wokół Polskich Drużyn 
Strzeleckich.

Z kolei komisja poborowa miała składać się komendanta, jego zastępcy  
i sekretarza, którzy odpowiadali za organizowanie i przebieg poboru do wojska.  
W razie braku ludzi wszystkie te czynności mogła wykonywać jedna osoba.

Warto wspomnieć, że osoby podlegające mobilizacji były podzielone na gru-
py I i II powołania. I powołanie obejmowało wszystkich członków Armii Pol-
skiej (kryptonim „D”) i Polskich Drużyn Strzeleckich oraz tych ochotników, 
którzy mogli być zmobilizowani w ciągu 12 godzin od chwili nadejścia depeszy 
mobilizacyjnej52. II powołanie obejmowało zaś tych, na których zmobilizowanie 
potrzeba było więcej niż 12 godzin.

Biorąc pod uwagę możliwą konieczność szybkiego zmobilizowania szeregów 
Polskich Drużyn Strzeleckich, Komendant Naczelny PDS nakazał, aby wszyscy 
komendanci miejscowi wyznaczyli spośród swych podwładnych ordynansów 
mobilizacyjnych, którzy mieli być zmieniani co tydzień. Obowiązkiem komen-
dantów miejscowych było utrzymanie stałej, ścisłej łączności z ordynansami, by 
móc im osobiście wydać zarządzenie mobilizacyjne o każdej porze dnia i nocy. 
Te miejscowości, w których zorganizowano stałą służbę inspekcyjną, mogły po-
łączyć z nią także służbę ordynansów mobilizacyjnych53.

Ponadto komendant naczelny PDS polecił komendantom miejscowym przy-
gotować ludzi do przyjęcia do Armii Polskiej i to w możliwie krótkim czasie, 
ponieważ chodziło o posiadanie jak największej liczby osób bezwzględnie od-
danych i zaufanych. Jednocześnie nakazał komendantom okręgowym wysłać  
w teren swych lustratorów upoważnionych do przyjmowania ślubowań od nowo 
przyjętych członków Armii Polskiej54.

W dodatku do omówionego rozkazu okólnego L. 40/1913 komendant na-
czelny PDS stwierdził m.in., że: „[...] Wszelkie zalecenia zawarte w okólnikach 
dotyczących mobilizacji powinny być załatwione ze szczególną punktualnością 
i opieszałość będzie karana: degradacją komendantów miejscowych, nawet roz-
wiązaniem pracy wojskowej w danej miejscowości”55.

Jeszcze przed przyjęciem przemyskiej drużyny, komendant naczelny 

52 Posiadacz karty mobilizacyjnej I powołania musiał natychmiast po otrzymaniu rozkazu mo-
bilizacyjnego stawić się w punkcie zbornym w oznaczonym miejscu i czasie. Pozostawiano mu 
jedynie – w zależności od możliwości – kilka godzin na załatwienie spraw osobistych. Nie wolno 
mu było oddalać się od miejsca stałego zamieszkania na czas dłuższy niż 6 godzin (bez urlopu). 
Podczas jego nieobecności w domu powinna być zostawiona się wskazówka, gdzie posiadacz się 
znajduje, tak aby ten, kto przyniesie rozkaz mobilizacyjny, mógł go od razu odnaleźć. Zob. H. Ba-
giński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914..., s. 398.

53 RGWA, 482-3-141-284–292, Rozkaz okólny L. 40/1913 Komendanta Naczelnego do ko-
mendantów okręgowych i komendantów miejscowych, Lwów, 20 stycznia 1913 r.

54 Ibidem.
55 RGWA, 482-3-141-311–313, Dodatek do okólnika L. 40/1913, dokument bez daty.
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PDS Marian Januszajtis nakazał, aby z 21 na 22 stycznia 1913 r. ogłosić we 
wszystkich drużynach alarm i podczas zbiórki odczytać przesłaną odezwę  
z okazji 50. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zamierzenie to jed-
nak w przemyskiej drużynie nie zostało zrealizowane. Wyjaśniając zaistniałą 
sytuację, komendant miejscowy Kazimierz Czernecki napisał do Komendy 
Okręgowej we Lwowie, że rozkaz nie został wykonany, ponieważ w tym 
dniu: „[...] odbył się wykład zapowiedziany z góry na wtorek [21 stycznia 
1913 r.] na godz. 8 w «Sokole», który trwał w połączeniu z musztrą kara-
binem do 9.35 w nocy. Nie mamy rozporządzenia własnego lokalu, któryby 
umożliwiał zbiórki po godzinie 10 w nocy. [...] Naznaczoną odezwę odczyta-
łem przed frontem”56.

Mimo tego nieporozumienia, sprawa przyjęcia do Towarzystwa Polskich Dru-
żyn Strzeleckich doczekała się finału 25 stycznia 1913 r. Wydział Związkowy 
Polskich Drużyn Strzeleckich udzielił bowiem zezwolenia na założenie XXV 
Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu57. W związku z tym musiano opra-
cować statut drużyny, który podlegał zatwierdzeniu przez władze austriackie,  
a także zorganizować walne zgromadzenie i na roczną kadencję wybrać władze 
wydziału, tzn. prezesa Drużyny, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i gospodarza. 
Należało też przystąpić do zbierania składek, z których 20% trafiało do kasy To-
warzystwa Polskie Drużyny Strzeleckie we Lwowie.

Na początku lutego 1913 r. komendant naczelny PDS Marian Januszajtis  
w rozkazie okólnym do komendantów miejscowych określił kwestie związane 
z formowaniem kompanii kadrowych na wypadek mobilizacji. Kompania taka 
miała liczyć ogółem 64 żołnierzy: 1 kapitana, 4 oficerów niższych (komendantów 
plutonów), 4 podoficerów plutonowych, 16 kaprali (podoficerów zastępowych), 
1 podoficera gospodarczego (w randze sierżanta), 1 podoficera sanitarnego  
(w randze sierżanta), 4 pionierów, 16 sygnalistów oraz 17 dobrze wyszkolonych 
szeregowców – kandydatów na podoficerów lub starszych żołnierzy. Osoby ten 
powinny wchodzić wyłącznie w skład I powołania i być możliwie dobrze wy-
szkolone oraz permanentnie ćwiczone. Na wypadek mobilizacji kompania miała 
zostać uzupełniona ochotnikami także I powołania. W sumie kompania po zmo-
bilizowaniu miała liczyć 158 żołnierzy i 150 bagnetów, w tym:
–  bez bagnetów: 1 kapitana, 4 oficerów niższych, 2 sierżantów i 1 służącego 

(ordynansa) kapitana;
–  z bagnetami: 4 plutonowych, 16 zastępowych, 16 starszych żołnierzy, 16 sy-

gnalistów i 93 szeregowców58.
Mając na uwadze podany skład kompanii kadrowej, należało szybko przystą-

56 Ibidem, 482-3-64-84, Raport z nakazanego alarmu z 21 na 22 stycznia 1913 r. Przemyśl,  
22 stycznia 1913 r.

57 Ankieta w sprawie opracowania historji Polskich Drużyn Strzeleckich, Warszawa 1934,  s. 28.
58 RGWA, 482-3-141-279–280, Rozkaz okólny L. 47/1913 Komendanta Naczelnego PDS do 

komendantów miejscowych, Lwów, 2 lutego 1913 r.
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pić do szkolenia po 4 sygnalistów, 2 trębaczy59 i 1 pioniera na każdych 20 osób60.
18 marca 1913 r. przybył na lustrację XXV Drużyny Bronisław Lisowski  

i pozostał w Przemyślu do 1 kwietnia. Tego samego dnia został ogłoszony alarm, 
który został wykonany sprawnie i punktualnie – obecnych 30 członków druży-
ny. 28 marca odbyły się zajęcia z musztry, które prowadził Bronisław Lisowski. 
Czynności wykonywano niezbyt poprawnie, lecz było widać chęci i zaintereso-
wanie członków drużyny.

30 marca zostało zorganizowane ćwiczenie wspólne Związku Strzeleckie-
go i Polskiej Drużyny Strzeleckiej na propozycję komendanta Kazimierza 
Czerneckiego. Obydwa zespoły zostały połączone w pluton (50 osób), który 
miał zaatakować słabszego nieprzyjaciela (zamaskowanego). Cel ćwiczenia 
– marsz w przewidywaniu potyczki z nieprzyjacielem w terenie górzystym 
i zalesionym, rozwinięcie się do potyczki, potyczka ze słabszym nieprzy-
jacielem, kierowanie ogniem plutonu i przejście do pościgu. XXV Drużyna 
okazała się pod każdym względem lepiej wyszkolona od zespołu Związku 
Strzeleckiego. Brak jej było jednak, jak też komendantom, pewnej samodziel-
ności podczas prowadzenia potyczki, praktyki w wykonywaniu manewrów 
czy orientowaniu się w terenie. Ogólnie biorąc, wyszkolenie słabsze, duch 
dobry, zapał zaś ogromny.

Związek Strzelecki po raz pierwszy współdziałał z XXV PDS w czasie ćwi-
czenia. Wyniki były korzystne dla obydwu organizacji. „O ile sobie przypusz-
czać można – pisał w swym sprawozdaniu Bronisław Lisowski – dobre stosunki 
utrzymać się dadzą, o ile nie weźmie górę małostkowość i ambicya jednych lub 
drugich. Młodzi mieszkańcy Przemyśla patrzą chętnie na drużynę i sprzyjają jej, 
przeważa jednak młodzież rękodzielnicza”61.

Oceniając przebieg szkolenia drużyny i jej wyposażenia, lustrator stwierdził, 
że: „[...] Rzeczywistych szkół62 nie było ze względu na brak ludzi fachowo wy-
kształconych w drużynie. Przerabiano z podręczników szczegółowo służbę po-
lową. Jakość wykładów – w raportach miesięcznych. Wyekwipowanie: menażek 
– 29, plecaków – 26, czapek – 24, map – 2 specyalne (Przemyśl i Dobromil), 
modele – karabin austryacki M.90 i M.95 (tektura), kocioł – 1, chorągiewki sy-
gnałowe – 2 pary”63.

Po przekazaniu projektu statutu XXV Drużyny władzom austriackim we Lwo-
wie, w oczekiwaniu na jego zatwierdzenie rozpoczęto przygotowania do walne-
go zgromadzenia. Drużyna zwróciła się do dr. Jana Niemczyńskiego z prośbą  
o przyjęcie prezesury, którą on przyjął. 

59 Nuty miała rozesłać Komenda Naczelna PDS.
60 RGWA, 482-3-141-279–280, Rozkaz okólny L. 47/1913...
61 Ibidem, 482-3-64-77–78, Raport Bronisława Lisowskiego z lustracji XXV Drużyny Strzeleckiej...
62 Chodzi o szkołę rekrucką i szkołę podoficerską.
63 RGWA, 482-3-64-77–78, Raport Bronisława Lisowskiego z lustracji XXV Drużyny Strze-

leckiej...
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Przedłużający się okres zatwierdzania statutu powodował pewne zniecierpli-
wienie wśród członków XXV Drużyny. W związku z tym zastępujący urlopowa-
nego komendanta miejscowego Stanisław Trela wysłał do Komendy Okręgowej 
we Lwowie pismo w tej sprawie, w którym czytamy:

„Komenda Miejscowa w Przemyślu zapytuje, czy statuty złożone przez Nią  
w Namiestnictwie zostały zatwierdzone i czy na tej podstawie może zwołać Wal-
ne Zgromadzenie w celu ukonstytuowania się Wydziału”64.

Ponieważ nie było odpowiedzi z Namiestnictwa na wniesione podanie, spra-
wa walnego zgromadzenia oraz Wydziału i jego członków pozostawała w zawie-
szeniu. Nie miało to jednak większego wpływu na przebieg szkolenia drużyny. 
Nikt jednak z drużyny nie uczestniczył w kursie instruktorskim organizowanym  
w dniach 24 kwietnia – 1 maja we Lwowie, „[...] ponieważ większość człon-
ków – jak wyjaśniał Stanisław Trela – jest w tym terminie zajęta. Ci zaś, którzy 
mogliby brać udział w kursie powyższym, nie posiadają środków na utrzymanie 
się. Komenda [Miejscowa] zaś nie jest w stanie kogokolwiek na swój koszt wy-
słać”65.

Poszczególne Polskie Drużyny Strzeleckie nie ograniczały pracy wojskowej 
do obszaru swych miejscowości. Rozszerzały ją na sąsiednie wsie i miasteczka. 
Na przykład, zastępujący komendanta miejscowego w Przemyślu Stanisław Tre-
la powiadomił 17 marca 1913 r. Komendę Okręgową we Lwowie, że w Baligro-
dzie w powiecie leskim „[...] zawiązała się Organizacya Woyskowa licząca 30 
ludzi pod kierownictwem L[udwika] Biodrowicza, wysłużonego wojskowego, 
która chce wejść w poczet Polskich Drużyn Strzeleckich”66.

Oprócz zajęć praktycznych z musztry formalnej, wykładów teoretycznych  
z regulaminu służby wewnętrznej i służby polowej, były prowadzone, mówiąc 
dzisiejszym językiem, ćwiczenia garnizonowe w marszach, obozowaniu i ćwi-
czenia taktyczne. Do ćwiczeń garnizonowych należy zaliczyć alarmy i nocne 
ćwiczenia prowadzone regularnie w rocznicę powstania listopadowego i stycz-
niowego. Komenda Naczelna nakazywała bowiem ćwiczeniami święcić obie 
rocznice powstań narodowych. 

Poza ćwiczeniami garnizonowymi odbywały się dwustronne ćwiczenia mię-
dzygarnizonowe. Pierwsze ćwiczenia okręgu lwowskiego odbyły się w Zielone 
Świątki 1911 r. na linii Lwów, Janów, Sądowa Wisznia, Gródek Jagielloński, 
Lwów. Rok później zostały przeprowadzone ćwiczenia dwustronne między od-
działem regularnym a oddziałem partyzanckim w rejonie: Zaszków, Zawadów, 
Janów. 

64 Ibidem, 482-3-64-75, Pismo Stanisława Treli do Komendy Okręgowej we Lwowie, L. 9/13, 
Przemyśl, 8 kwietnia 1913 r.

65 Ibidem, 482-3-64-73, Pismo Stanisława Treli do Komendy Okręgowej we Lwowie, L. 12/13, 
Przemyśl, 19 kwietnia 1913 r.

66 RGWA, 482-3-64-79, Pismo komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we Lwowie, 
Przemyśl, 17 marca 1913 r.
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Pierwsze wielkie, jednolite ćwiczenia Polskich Drużyn Strzeleckich i Związ-
ku Strzeleckiego z uwzględnieniem służby intendentury, a przede wszystkim 
zaprowiantowania wszystkich oddziałów przez komendę ćwiczeń, odbyły się  
w okręgu lwowskim w dniach 10–12 maja 1913 r. w okolicach Lwowa. Komen-
dantem ćwiczeń był Marian Januszajtis („Jan Żegota”). 

W ćwiczeniach tych nikt jednak z przemyskiej Drużyny nie wziął udziału.  
W tym czasie bowiem XXV Drużyna wspólnie ze Związkiem Strzeleckim w Prze-
myślu i Związkiem Strzeleckim w Niżankowicach zorganizowały 24-godzinne 
ćwiczenie polowe. Obejmowały one nocny marsz ubezpieczony plutonu, wykona-
nie zasadzki na maszerujący pluton, nocny obóz oddziału, pełnienie służby przez 
placówki, działanie patroli wywiadowczych dla zbadania linii forpoczt oraz dla 
przeszukania terenu, w tym lasów67. Kierował nimi pełniący w tym czasie służbę 
w armii austriackiej w Przemyślu podchorąży Józef Herburt („Ryszard Warski”)  
z II PDS w Krakowie, który 29 kwietnia objął prowadzenie dwóch szkół: rekruc-
kiej i podoficerskiej w XXV Drużynie68. Raport z jego kierowania szkoleniem 
XXV Drużyny oraz przerabiane tematy i zagadnienia przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2
Raport z miesięcznego pobytu w Przemyślu  

(wykaz czynności) podchorążego Józefa Herburta
Data Czas Rodzaj przedsięwzięcia

29 IV 20:30–21:15
Zameldowanie pobytu, wysłuchanie przepytywania strzelców z lekcji 
i wykładu z terenoznawstwa; prowadzenie musztry z karabinem (Go-
tuj broń!)

1 V 11:00–12:30 Omówienie z komendantami programu pracy
2 V 18:30–21:00 Pogadanka w terenie o marszu ubezpieczonym

4 V
5:30–9:00 Ćwiczenia praktyczne na Winnej Górze: o tyralierze i tyralierce; po-

jęcie obrony i ataku

15:00–17:30 Wykład dla instruktorów na temat: „Rola wywiadów w służbie polo-
wej”

6 V 20:00–21:30 Wykład o placówkach

8 V 20:00–21:30 Skład karabinu i nomenklatura; elementarne pojęcia o rotacyi, dery-
wacyi, elewacyi; sposoby i błędy celowania; rozstrzał [rozrzut]

9 V 20:00–21.30 Służba placówek (dokończenie wykładu)

11 V 20:00–
12 V 17:00

Ćwiczenia polowe: nocny marsz ubezpieczony plutonu, przedsięwzię-
cia nocne (wykonana zasadzka na maszerujący pluton), nocny obóz 
oddziału, służba placówek, patrol wywiadowczy dla zbadania linii for-
poczt; spoczynek, patrole wywiadowcze dla przeszukania przestrzeni  
i spatrolowania lasów, powrót

67 Ibidem, 482-3-64-64, Raport z miesięcznego pobytu w Przemyślu (wykaz czynności), Prze-
myśl, 19 maja 1913 r.

68 Ibidem, 482-3-64-71, Pismo Stanisława Treli do Komendy Okręgowej we Lwowie,  
Lp. 14/13, Przemyśl, 7 maja 1913 r.
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13 V 20:00–21:30 Wykład o ubezpieczeniu: straże główne, marsz ubezpieczony, ubez-
pieczony postój

15 V 20:00–21.30 Ogólne wiadomości o patrolu wywiadowczym ze specyalnem 
uwzględnieniem zachowania się w terenie

18 V 5:30–8:50
Ćwiczenia polowe: demonstracyjne rozstawianie placówek i ich służ-
ba, zasady walki leśnej, przechodzenie przez lasy, zadania z rozwijania 
linii tyralierskiej

po południu Zameldowanie wyjazdu
Źródło: Opracowano według: RGWA, 482-3-64-64, Raport z miesięcznego pobytu w Przemy-

ślu (wykaz czynności), Przemyśl, 19 maja 1913 r.

Mimo intensywnego szkolenia nie zapominano o mającym się odbyć walnym 
zgromadzeniu XXV Drużyny. Komendant miejscowy monitując po raz kolejny 
w Komendzie Okręgowej we Lwowie, prosił: „[...] o ostateczne szybkie, zała-
twienie sprawy podania wniesionego do Namiestnictwa, ponieważ dłuższa zwło-
ka może wyjść na niekorzyść dla tutejszej Drużyny”69.

Dopiero w drugiej połowie maja dotarł do drużyny zatwierdzony statut. Warto 
przytoczyć niektóre jego paragrafy70:

„§ 4. Zadaniem drużyny jest: wychowanie fizyczno-wojskowe, pielęgnowa-
nie wszelkich ćwiczeń wojskowych, sportowych i gimnastycznych i wyrabia-
nie za pomocą nich w członkach Drużyny ducha rycerskiej dzielności, karności  
i łączności.

§ 5. Drużyna spełnia to zadanie przez:
a) organizowanie dla swych członków nauki strzelania do celu, zakładanie 

strzelnic, udzielanie nauki szermierki, jazdy konnej, jazdy na kole, pływania, 
wioślarstwa itp.;

b) urządzanie wspólnych obchodów, wycieczek, ćwiczeń polowych, zabaw 
towarzyskich, odczytów i koncertów;

c) utrzymywanie lokalu, czytelni i biblioteki. [...]
§ 15. 20% dochodu brutto oddaje Drużyna do kasy związkowej Towarzystwa 

Polskie Drużyny Strzeleckie we Lwowie. [...]
§ 20. Sprawami Drużyny zarządza Walne Zgromadzenie i Wydział.
§ 21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Wydział raz do roku, nadzwy-

czajne – w razie potrzeby. [...]
§ 25. Wydział wybierany przez Walne Zgromadzenie na jeden rok składa się 

z pięciu członków.
§ 26. Wydział wybiera spośród siebie prezesa Drużyny, wiceprezesa, sekreta-

rza, skarbnika i gospodarza”.
Dysponując już egzemplarzem zatwierdzonego statutu, szybko przygotowa-

no Walne Zgromadzenie i powiadomiono telegraficznie Komendę Okręgową, 

69 Ibidem.
70 RGWA, 483-3-139-261–264, Statut Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Lwów 1912, passim.
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prosząc jednocześnie o przysłanie delegata71. Walne Zgromadzenie odbyło się  
23 maja 1913 r. Delegatem okręgowym był podchorąży Stanisław Burhardt 
(„Stanisław Bukacki”). Wybrano Wydział na razie prowizoryczny. Stało się to  
z powodu wahania się dr. Wacława Kawskiego odnośnie przyjęcia prezesury. 
Przebieg Walnego Zgromadzenia był zupełnie spokojny. Opozycja znajdowała 
się na sali, lecz będąc w mniejszości, wbrew przewidywaniom, nie brała w posie-
dzeniu czynnego udziału72.

5 lipca 1913 r. zgłosił się w Komendzie Miejscowej w Przemyślu student 
prawa, kadet Bronisław Lisowski, który przybył na wakacje73. 13 lipca objął sta-
nowisko komendanta miejscowego od pełniącego obowiązki Adama Zaborniaka. 
Dzień wcześniej otworzył szkołę rekrucką. Drużyna bowiem nie miała osób, któ-
re odbyły służbę w armii austriackiej, i szkoliła się w zasadzie tylko teoretycznie 
i to dzięki samokształceniu74. Przez lipiec i sierpień prowadzono zajęcia, stosując 
się ściśle do programu szkoły rekruckiej. Realizowano jedynie tematy teoretycz-
ne, ponieważ praktycznych nie było można ze względu na ciągłe opady deszczu. 
Od 1 września rozpoczęto ponadto zajęcia w szkole podoficerskej75.

Warto wspomnieć o stanie gotowości technicznej XXV Drużyny w tym czasie. 
W skład I powołania wchodziło: 4 członków Armii Polskiej wyekwipowanych 
(brak: 4 płaszczy, 3 swetrów i 4 ładownic) i posiadających wykształcenie woj-
skowe II stopnia oraz 23 członków PDS posiadających wykształcenie wojskowe 
III stopnia, z których tylko 10 było wyekwipowanych76; zaopatrzenie w broń77 
i inne wyposażenie wojskowe: 1 karabin Mannlicher M.95, 1 karabin Werndl 
M.67, 1 trąbka, 1 lornetka, 2 łopatki, 2 siekierki, 1 kocioł do gotowania i 1 biga. 
Z kolei II powołanie obejmowało: 18 osób, z których 10 posiadało wykształcenie 
wojskowe III stopnia, a 8 było ochotnikami, w sumie zaledwie 8 było wyekwipo-
wanych78. Nie dysponowano też żadnym egzemplarzem broni79.

71 Ibidem, 482-3-64-69, Telegram do Komendy Okręgowej we Lwowie w sprawie przysłania 
delegata na I walne Zgromadzenie XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Przemyśl, 21 maja 1913 r. 
godz. 8.30.

72 Ibidem, 482-3-64-2, Raport z I Walnego Zgromadzenia XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 
w Przemyślu, Przemyśl, 23 maja 1913 r.

73 Ibidem, 482-3-64-59, Pismo Adama Zaborniaka do Komendy Okręgowej we Lwowie, Prze-
myśl, 6 lipca 1913 r.

74 Ibidem, 482-3-64-58, Pismo Bronisława Lisowskiego do Komendy Okręgowej we Lwowie, 
Przemyśl, 15 lipca 1913 r.

75 Ibidem, 482-3-64-56, Pismo Bronisława Lisowskiego do Komendy Okręgowej we Lwowie, 
Przemyśl, 23 sierpnia 1913 r.

76 Brak było: 15 mundurów, 23 płaszczy, 20 swetrów, 18 pasów i 23 ładownic.
77 Przewidywano, że docelowo PDS zostaną uzbrojone w karabiny z bagnetem Mannlicher 

M.95 i po 200 naboi na żołnierza. Zob. H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 
1908–1914..., s. 408.

78 Brak było: 16 mundurów, 18 płaszczy, 16 swetrów, 10 derek, 10 plecaków, 15 pasów i 18 
ładownic.

79 RGWA, 482-3-64-60–61, Raport o stanie gotowości technicznej organizacyi, Przemyśl,  
5 lipca 1913 r.
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W drugiej dekadzie października 1913 r. komendant miejscowy Bronisław 
Lisowski powołał do służby czynnej rezerwę, ponieważ były w niej osoby, któ-
re nie miały żadnego przeszkolenia wojskowego80. Dzięki jego zabiegom XXV 
Drużyna otrzymała od austriackich władz wojskowych 8 karabinów Mannlicher 
M.90 i 500 ostrych naboi oraz pozwolenie na korzystanie ze strzelnicy wojsko-
wej81. Ponadto pozyskano własny lokal przy ulicy Bema 982, gdzie odbywały 
się zbiórki i zajęcia teoretyczne. Na jego ścianach zawieszono szkice ze służby 
polowej wykonane przez instruktorów z drużyny.

W październiku w każdy piątek prowadzono wykłady (o wywiadach i for-
pocztach), a po nich musztrę z karabinami i bez. W pierwszą i trzecią niedzielę 
października odbyły się ćwiczenia polowe, a w ostatnią – ćwiczenia z karabina-
mi, natomiast w drugą sobotę – zajęcia nocne83. 

Z kolei w listopadzie poświęcano dużo czasu na musztrę, ponieważ przyjęto do 
drużyny 13 nowych członków i starano się wyrównać poziom ich wyszkolenia ze 
starszymi członkami. Odbyło się więc 6 zajęć z musztry z karabinami i bez, kadet 
Bronisław Lisowski wygłosił zaś dwa wykłady nt. „Rozkazy” (2 i 7 listopada)84.

W dniach 1–3 listopada w Krakowie zorganizowano IV Zwyczajną Konferen-
cję Naczelną, w której wzięli udział kadet Bronisław Lisowski i starszy żołnierz 
Kazimierz Czernecki z XXV Polskiej Drużynie Strzeleckiej, który powrócił do 
Komendy Miejscowej w Przemyślu po 5-miesięcznym urlopie85.

W rocznicę powstania listopadowego o godz. 14 został zarządzony alarm na 
godz. 18 w niedzielę. Przybyło 20 członków. Odbyto marsz ubezpieczony na prze-
myski zamek i tam odczytano przed frontem okolicznościową odezwę. Po odśpie-
waniu hymnu strzelców i pieśni Legionów nastąpiło rozejście się86. Należy dodać, 
że pod koniec listopada odszedł z Przemyśla do Lwowa kadet Bronisław Lisowski87.

80 Ibidem, 482-3-64-54, Raport Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas od 1 sierpnia do  
15 października 1913 r., L. 2, Przemyśl, 15 października 1913 r.

81 Ibidem, 482-3-64-53, Pismo Bronisława Lisowskiego do Komendy Okręgowej we Lwowie, 
Lp. 27/13, Przemyśl, 11 października 1913 r.

82 Komendant miejscowy urzędował w tym lokalu w środy od godz. 19.00 do godz. 20.00; ko-
mendant lokalu – w soboty od godz. 19.00 do godz. 20.00, komendant intendentury, zbrojmistrz  
i bibliotekarz – w poniedziałki od godz. 19.30 do godz. 20.30, skarbnik zaś – w poniedziałki od godz. 
20.00 do godz. 20.30. Zob. 482-3-64-41, Pismo komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej 
we Lwowie, Przemyśl, 12 stycznia 1914 r. Wcześniej wynajmowano pokój u p. Lubińskiej przy ul. 
Strycharskiej (dziś – Wincentego Pola). Zob. B. Lisowski, Praca niepodległościowa..., k. 19. 

83 Ibidem, 482-3-64-51, Raport plutonu L. 1 za czas od 1 października do [1] listopada 1913 r. 
Przemyśl, 9 listopada 1913 r.

84 Ibidem, 482-3-64-49, Raport plutonu L. 2 za czas od 1 listopada do 30 listopada 1913 r., 
Przemyśl, 2 grudnia 1913 r.

85 RGWA, 482-3-64-52, Pismo komendanta miejscowego w Przemyślu do Komendy Okręgowej 
we Lwowie, Przemyśl, 21 października 1913 r.; ibidem, 483-3-139-315, Pismo Komendy Okręgowej 
we Lwowie do Komendy Miejscowej PDS w Przemyślu, L. 247, Lwów, 6 listopada 1913 r.

86 Ibidem, 482-3-64-48, Pismo komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we Lwowie, 
Lp. 3, Przemyśl, 2 grudnia 1913 r.

87 Ibidem, 482-3-64-49, Raport plutonu L. 2 za czas od 1 listopada do 30 listopada 1913 r., 
Przemyśl, 2 grudnia 1913 r.
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Po zrealizowaniu programu szkoły rekruckiej, 16 grudnia 1913 r. o godz. 20, 
Komenda Miejscowa w Przemyślu przeprowadziła egzaminy z uczestnikami 
kursu. Zdało je 6 rekrutów: „Czepiec”, „Mietek”, „Wrzos”, „Czwartak”, „Żubr”  
i „Pałasz”88. W związku z tym komendant miejscowy Kazimierz Czernecki wy-
stąpił z wnioskiem do Komendy Okręgowej we Lwowie o zatwierdzenie ich 
awansu na żołnierzy89. Warto dodać, że dzień wcześniej rozpoczęto kolejny kurs 
szkoły rekruckiej i (oddzielnie) szkoły podoficerskiej90.

Pod koniec grudnia 1913 r. XXV Polska Drużyna Strzelecka, będąca w sile 
plutonu, składała się z dwóch zastępów i liczyła 37 członków, w tym 3 podofi-
cerów (22 było umundurowanych własnym kosztem91). Wartość jej inwentarza 
wynosiła 415 koron w przedmiotach i 50 koron w gotówce w kasie oszczędności. 
Stan uzbrojenia znacznie się poprawił. Posiadano bowiem 1 karabin Mannlicher 
M.95 własny i 9 karabinów Werndl M.67 własnych oraz 8 karabinów Mannlicher 
M.90 i 500 naboi ostrych od wojska92.

W związku ze zbliżającym się okresem ćwiczeń zimowych komendant naczelny 
Polskich Drużyn Strzeleckich Marian Januszajtis wydał rozkaz dotyczący używania 
napojów alkoholowych93, w którym czytamy: „Wobec zbliżającego się okresu ćwi-
czeń zimowych i wobec tego, że Drużyny pewnych zarządzeń i rozkazów normu-
jących życie organizacyjne, a wydanych dawniej, nie znają, przypomina Komenda 
Naczelna zakaz co do używania napojów alkoholowych. Używanie napojów alko-
holowych w służbie może nastąpić tylko za wyraźnem pozwoleniem Komendan-
ta prowadzącego dane zajęcia służbowe (ćwiczenia polowe itd.). Komendant ten 
jest odpowiedzialny za to zarządzenie wobec Komendy Miejscowej. Komendant 
Miejscowy jest za ewentualne nadużycie odpowiedzialny wobec władz wyższych.  
W objaśnieniu tego komunikuje Komenda Naczelna zasady, których bezwarunkowo 
łamać nie wolno. Do służby nie wolno przynosić ze sobą napojów alkoholowych,  

88 Niestety, nie udało się rozszyfrować pseudonimów tych rekrutów.
89 RGWA, 482-3-64-47, Pismo komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we Lwowie, 

Lp. 5, Przemyśl, 16 grudnia 1913 r.
90 Ibidem, 482-3-64-44, Raport plutonu L. 4 za czas od 1 grudnia do 31 grudnia 1913 r., Prze-

myśl, 7 stycznia 1914 r.
91 Mundur Polskich Drużyn Strzeleckich składał się z czapki maciejówki, bluzy z wałkiem 

naramiennym, spodni, płaszcza, trzewików, wełnianych nauszników i długich rękawiczek, pasa 
barwy żółtej z grubej skóry. Kolor munduru był niebieskoszary (blaugrau). Na lewym wyłogu 
kołnierza noszono patki z oznakami stopni. Podoficerowie-kadeci nosili ponadto na prawym wyło-
gu kołnierza patkę podoficera-kadeta (zob. rysunek). Wielkość patek 3x5 cm. Komenda Naczelna 
rozkazem L. 87 z 29 lipca 1913 r. wprowadziła obowiązkowe noszenie odznak metalowych (tzw. 
blachy drużyniackie) na czapkach, oksydowanych w kształcie elipsy (przy osi wielkiej ustawionej 
pionowo), na której były wytłoczone: orzeł w koronie, napis w otoku „Polska Drużyna Strzelecka” 
i pod orłem tarczka prostokątna. Na tej tarczce noszono wytłaczany numer drużyny. Zob. H. Bagiń-
ski, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914..., s. 408.

92 RGWA, 482-3-64-44, Raport plutonu L. 4 za czas od 1 grudnia do 31 grudnia 1913 r., Prze-
myśl, 7 stycznia 1914 r.; ibidem, 482-3-64-46, Pismo Lp. 6 komendanta miejscowego do Komendy 
Okręgowej we Lwowie, Przemyśl, 19 grudnia 1913 r.

93 Ibidem, 482-3-143-1, Rozkaz L 95/1913 Komendy Naczelnej do Komend Miejscowych, 
Lwów, 8 grudnia 1913 r.
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w lokalach zaś Drużyn jest używanie alkoholów bezwarunkowo wzbronione. Ko-
mendanci Miejscowi wydadzą – o ile dotychczas były zwyczaje przeciwne niniejsze-
mu rozkazowi – odpowiednie zarządzenia drogą rozkazów Komend Miejscowych”.

Przez cały styczeń 1914 r. w szkole rekruckiej, liczącej 18 szeregowców, pod-
czas zbiórek w piątki i niedziele prowadzono zajęcia z regulaminu musztry oraz 
z orientowania się w terenie bez map. Z kolei w szkole podoficerskiej, liczącej 
11 szeregowców i 2 podoficerów, której komendantem był Kazimierz Czernecki, 
podczas zbiórek we wtorki, czwartki i niedziele przerabiano tematy z regulaminu 
musztry, terenoznawstwa (najobszerniej) i instrukcji strzeleckiej. Wykłady z tych 
samych tematów prowadzono w obydwu szkołach równocześnie, z tym że w szko-
le podoficerskiej materiał omawiano w szerszym zakresie niż w szkole rekruckiej94.

22 stycznia 1914 r. w celu uczczeniu 51. rocznicy wybuchu powstania stycz-
niowego został ogłoszony alarm o godz. 21.00. Obecnych było 27 członków  
z ekwipunkiem polowym. Komendant miejscowy Kazimierz Czernecki odczytał 
odezwę wydaną przez Komendę Naczelną PDS i odśpiewano pieśń strzelców95. 
W niedzielę 25 stycznia ponadto z inicjatywy XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 
i Stowarzyszenia Akademickiego „Życie” odbyła się manifestacja na przemy-
skim rynku, przy licznej obecności publiczności. Po przemówieniach Kazimierza 
Czerneckiego, Eugeniusza Złotnickiego i Rudolfa Burdy, które były przeplatane 
śpiewami, ulicami miasta przemaszerował pochód96.

W styczniu 1914 r., w związku z realizacją programów szkół rekruckiej  
i podoficerskiej w XXV Polskiej Drużynie Strzeleckiej, przeprowadzono łącznie 
4 ćwiczenia z musztry zwartej (łącznie 8 h) i 1 ćwiczenie z musztry bojowej 
(łącznie 13, 5 h) oraz 2 ćwiczenia polowe (łącznie 9 h). Ponadto odbyło się 7 wy-
kładów z regulaminu musztry (łącznie 14 h), 1 z regulaminu służby wewnętrznej 
(łącznie 4 h) i 3 z terenoznawstwa (łącznie 10 h)97. W pozostałych miesiącach (do 
kwietnia włącznie) program szkolenia był podobny (zob. tabela 3). 

Tabela 3
Program szkolenia w XXV Polskiej Drużynie Strzeleckiej  

od stycznia do kwietnia 1914 r.

Przedmiot Miesiąc
styczeń luty marzec kwiecień

Ćwiczenia
Musztra zwarta 4/8h 4/6 h 3/9 h 4/6 h
Musztra bojowa 1/13,5 h 3/6 h 2/5 h 3/10 h

94 Ibidem, 482-3-64-39, Pismo Lp. 11 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we 
Lwowie w sprawie programu prac szkół: rekruckiej i podoficerskiej, Przemyśl, 14 stycznia 1914 r.

95 Ibidem, 482-3-64-38, Raport Lp. 12 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we 
Lwowie, Przemyśl, 22 stycznia 1914 r.

96 „Nowy Głos Przemyski” 1914, 1 lutego, nr 5, s. 3.
97 RGWA, 482-3-64-35–36, Raport Komendy Miejscowej w Przemyślu L. 1 za miesiąc styczeń, 

Przemyśl, 14 lutego 1914 r.
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Ćwiczenia polowe 2/9 h 3/20 h 3/34 h 3/33 h
Wykłady

Regulamin służby wewnętrznej 1/4 h – 1/1,5 h 1/1,5 h
Regulamin musztry 7/14 h 3/5 h 2/3 h 4/6 h
Regulamin służby polowej – 3/5 h 1/1,5 h 1/1,5 h
Taktyka – 2/3 h 2/2 h 2/3 h
Terenoznawstwo 3/10 h – – –
Nauki o broni – – 1/1,5 h 2/3 h

Źródła: Opracowano według: RGWA, 482-3-64-35–36, Raport L. 1 Komendy Miejscowej  
w Przemyślu za miesiąc styczeń, Przemyśl, 14 lutego 1914 r.; ibidem, 482-3-64-26–27, Raport L. 
2 Komendy Miejscowej w Przemyślu za miesiąc luty, Przemyśl, 14 marca 1914 r.; ibidem, 482-3-
64-23–24, Raport Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas od 1 do 31 marca 1914 r., Przemyśl,  
14 kwietnia 1914 r.; ibidem, 482-3-64-11–12, Raport Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas 
od 1 do 30 kwietnia 1914 r., Przemyśl, 14 maja 1914 r.

Warto podkreślić, że na przełomie 1913 i 1914 r. przemyska drużyna podję-
ła się pozyskania funduszy niezbędnych na uzupełnienie wyposażenia. W tym 
celu zorganizowała m.in. tańce, a także kwestę uliczną, na którą zezwoliło Sta-
rostwo98. W związku z tym 20 lutego 1914 r. zakupiono 25 tornistrów z pasami 
i ładownicami od Związku Strzeleckiego w Samborze za cenę 100 koron99. Nie 
były one jednak pierwszej jakości – nieco już wypłowiałe, znoszone, ale po na-
prawie i oczyszczeniu, doprowadzono je do zadowalającego wyglądu100. Ponadto 
zakupiono we Lwowie 50 odznak na czapkę (tzw. blach)101.

W marcu 1914 r. dokonano zmiany lokalu drużyny. Nowe, duże pomiesz-
czenie wynajęto za 25 koron miesięcznie na przemyskim zamku. Przylegało do 
niego także wielkie boisko. Umożliwiało to nie tylko prowadzenie zbiórek i zajęć 
teoretycznych, ale również ćwiczeń z musztry i strzelań konusami z wiatrówek102. 

W tym samym czasie utworzono 9-osobowy Oddział Żeński XXV PDS. Jego 
członkinie odbyły przeszkolenie szkoły rekrutów ze służby polowej, a także  
z musztry, marszu w terenie, sygnalizacji oraz prowadzenia wywiadu. Kilka  
z nich wzięło udział w kursach sanitarnych organizowanych przez Komendę 
Okręgową PDS we Lwowie, podczas których przeszkolono je z udzielania pierw-
szej pomocy rannym, ewakuacji ich z pola walki, asystowania przy operacjach 
chirurgicznych i pielęgnowania chorych w szpitalu. Zajęcia miały charakter 
teoretyczno-praktyczny. Trzy spośród kursantek udały się w sierpniu 1914 r. do 

98 Ibidem, 482-3-64-45, Pismo komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej PDS we 
Lwowie, Lp. 7, Przemyśl, 30 grudnia 1913 r.; ibidem, 482-3-64-37, Pismo komendanta miejscowe-
go do Komendy Okręgowej PDS we Lwowie, Lp. 13, Przemyśl, 30 stycznia 1914 r.

99 Ibidem, 482-3-64-34, Raport kasowy L. 15b za styczeń, Przemyśl, [15 lutego 1914 r.].
100 Ibidem, 482-3-64-31, Pismo komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we Lwo-

wie, Lp. 16, Przemyśl, 25 lutego 1914 r.
101 Ibidem, 482-3-64-20, Pismo komendanta miejscowego do Komisji Dostaw, Przemyśl,  

14 maja 1914 r.
102 Ibidem, 482-3-64-29, Pismo komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we Lwo-

wie, Lp. 17, Przemyśl, 18 marca 1914 r.
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Krakowa, gdzie Zofia Dobijanka organizowała Oddział Żeński Pogotowia Sani-
tarnego Legionów Polskich103.

Należy wspomnieć, że w sobotę 2 maja 1914 r. o godz. 20 zgromadziło się 
koło pamiątkowego kamienia na przemyskim zamku prawie 2 tys. mieszkańców, 
w tym XXV Polska Drużyna Strzelecka, grupa członków Związku Strzeleckiego 
i „Sokoła” oraz sporo młodzieży gimnazjalnej. Po odśpiewaniu pieśni patriotycz-
nych wystąpił inż. Józef Kędzierski, mówiąc o Konstytucji 3 Maja. Następnie 
pochód ruszył pod pomnik Adama Mickiewicza i tam się rozwiązał104.

W dniach 31 maja i 1 czerwca 1914 r. odbyły się w rejonie Lwów – Żółkiew 
wielkie manewry, których sytuacja taktyczna była następująca. Na początku po-
wstania oddziały powstańcze, tworzące się po wsiach w okolicy m. Brzuchowice, 
Zarudce, Mierzwica opanowały linię kolejową Lwów – Żółkiew, odcięły garni-
zon lwowski od garnizonów w Żółkwi, Rawie Ruskiej i Mostach Wielkich. Zada-
niem garnizonu lwowskiego wojska regularnego było oczyszczenie okolicy z od-
działów powstańczych i nawiązanie łączności z innymi garnizonami. Kierowni-
kiem ćwiczeń był podchorąży Bolesław Biskupski. W ćwiczeniach wzięły udział 
drużyny: brodzka, drohobycka, dublańska, kleparowska, lwowska, przemyska, 
stanisławowska (najlepiej uzbrojona), stryjska, tarnopolska, złoczowska oraz od-
dział wywiadowczy (skauci). Oprócz Polskich Drużyn Strzeleckich w manew-
rach uczestniczyły: oddział pieszy „Sokoła – Macierzy” we Lwowie, lwowski 
„Sokół” konny, „Sokół” z Żółkwi i kompania Drużyn Bartoszowych. Związek 
Strzelecki w ćwiczeniach nie wziął udziału, ponieważ w tych dniach urządzał 
własne ćwiczenia, podczas których przeprowadzał doświadczenia organizacyjne. 
Omawiane manewry miały, oprócz właściwego celu wyszkoleniowego, charakter 
przeglądu sił drużyniackich i porównania wyszkolenia w poszczególnych druży-
nach105. Na manewry te Komenda Miejscowa w Przemyślu wysłała 75-osobową 
kompanię106 wyposażoną w tornistry, pasy, ładownice i karabiny, w większości 
typu Werndl M.63. Ponadto w roli obserwatorów uczestniczył Wydział XXV 
PDS z dr. Leonardem Tarnawskim na czele107. Trzeba zaznaczyć, że na pełne 
wyekwipowanie drużyny wydano 300 koron. Koszt przewozu koleją do Lwowa  
i z powrotem kosztował 200 koron. Wyżywienie kosztowało zaś 3 korony dzien-
nie od każdej osoby108. 

Wkrótce, 21 czerwca, XXV Polska Drużyna Strzelecka w Przemyślu wzięła 
udział w zlocie okręgowym „Sokoła” (IV okręg) i jednocześnie w ćwiczeniach 

103 A. Zielecki, Ruch niepodległościowy w Przemyślu i regionie na przełomie XIX i XX wieku, 
„Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1995, t. X, s. 140–141.

104 „Przegląd Przemyski” 1914, 6 maja, nr 235, s. 1.
105 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie... (8), „Polska Zbrojna” 1934, 19 marca, nr 76, s. 5.
106 W jej składzie było 4 starszych żołnierzy i 1 podoficer.
107 RGWA, 482-3-64-17, Pismo Lp. 22 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej PDS 

we Lwowie, Przemyśl, 27 maja 1914 r.
108 Ibidem, 482-3-64-16, Pismo Lp. 24 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej PDS 

we Lwowie, Przemyśl, 28 maja 1914 r.
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polowych w Samborze109. „Dzień chmurny – wspomina Antoni Using – w desz-
czu niewróżącym swego rychłego końca. Wylewy rzek w całej pełni. Nasza dru-
żyna w straży przedniej. Posuwamy się w błocie, przetrząsamy okolicę i czujka 
nasza wreszcie dochodzi do wroga wąską groblą. Strwiąż po obu stronach grobli. 
Przeciwnik usadowił się bezceremonialnie za wierzbami w wodzie po pas po obu 
stronach grobli. To oddział Związku Strzeleckiego z Jarosławia.110”.

Ze spraw wyszkoleniowych należy również nadmienić o wysłaniu człon-
ków niektórych drużyn, w tym przemyskiej, na kurs instruktorski w Nowym 
Sączu, który miał trwać do 15 lipca do 15 sierpnia 1914 r.111 Jego komendan-
tem został podchorąży Michał Żymierski („Michał Zawisza”). Punktem zbor-
nym dla wszystkich uczestników był lokal II Polskiej Drużyny Strzeleckiej  
w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 9, skąd – po przemundurowaniu i wyekwi-
powaniu – wysyłano ich do Nowego Sącza. Na kurs ten z XXV PDS zostali 
wysłani: starszy żołnierz Eustachy Malczuk („Stanisław Grot”) i szeregowiec 
Tadeusz Krupiński („Dzik”)112. W trakcie kursu intensywnie szkolono jego 
uczestników pochodzących ze wszystkich trzech zaborów i zza granicy. Re-
alizację programu zajęć przerwała mobilizacja armii austriackiej i wybuch  
I wojny światowej.

W związku z wybuchem I wojny światowej komendant naczelny Polskich 
Drużyn Strzeleckich Marian Januszajtis wydał 31 lipca 1914 r. rozkaz do żołnie-
rzy PDS113, w którym czytamy: 

Żołnierze!

Wypadki polityczne poszły niezmiernie szybkim tempem. W chwili obecnej 
musi nastąpić bezwzględnie zespolenie sił politycznych i militarnych w społe-
czeństwie polskim. W momencie tak ważnym musimy stanąć pod bronią wszyscy 
– jako jedna organizacja wojskowa. Nie ma czasu na stracenie.

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS), dając wyraz temu 
zdrowemu i jedynemu w chwili obecnej dążeniu, poddała organizację PDS Ko-
mendzie Głównej wyłonionej z Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodle-
głościowych (KSSN). 

109 Ibidem, 482-3-64-6, Pismo Lp. 30 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we 
Lwowie, Przemyśl, 22 czerwca 1914 r.

110 APP, sygn. 2331/7, Antoni Unsing, Wspomnienia z działalności niepodległościowej w Prze-
myślu (maszynopis), Łuck 1935, k. 4.

111 Ibidem, 482-3-143-109–110, Okólnik L. 16/14 Komendy Naczelnej do komend okręgo-
wych, komend miejscowych, drużyn i ogółu żołnierzy – Sprawy kursu, Lwów, 15 czerwca 1914 r.

112 Ibidem, 482-3-64-5, Pismo Lp. 31 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we 
Lwowie, Przemyśl, 12 lipca 1914 r. Zob. także: H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Pol-
skiego 1908–1914..., s. 688 i 763.

113 RGWA, 482-3-141-159, Rozkaz L. 21/14 komendanta naczelnego do ogółu podkomend-
nych, Kraków, 31 lipca 1914 r., Lwów, 1 sierpnia 1914 r.
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Gdy lada chwila na ziemiach polskich zmierzą się dwie wrogie armie: au-
striacka i rosyjska – dla żołnierza polskiego pozostaje jedna droga – jednolite, 
zgodne wystąpienie przed rozkazami Komendy Głównej.

Zgodnie z instrukcjami mobilizacyjnymi Komenda Naczelna Polskich Drużyn 
Strzeleckich, mająca latem 1914 r. swoją siedzibę w Krakowie, wydała rozkaz  
o mobilizacji114 okręgu lwowskiego. Jego doręczenie powierzono kadetowi Jó-
zefowi Wilczyńskiemu, instruktorowi kursu w Nowym Sączu, który z powierzo-
ną misją udał się do Lwowa. Rozkaz mobilizacji okręgu lwowskiego dostarczył 
podchorążemu Stanisławowi Bauerowi („Stefan Bury”), adiutantowi ekspozytu-
ry Komendy Naczelnej we Lwowie, i komendantowi okręgu lwowskiego pod-
chorążemu Eugeniuszowi Klockowi („Stanisław Porębski”). Na podstawie otrzy-
manego rozkazu – zgodnie z planem mobilizacyjnym – przekazano kadetowi Jó-
zefowi Wilczyńskiemu rozkazy i instrukcje mobilizacyjne w celu doręczenia ich 
drużynom strzeleckim na prowincji. Niezależnie od tego kadet Wilczyński otrzy-
mał rozkaz udzielenia komendantom miejscowym ustnych instrukcji o realiza-
cji przedsięwzięć mobilizacyjnych. Po dostarczeniu rozkazów mobilizacyjnych, 
kadet Wilczyński miał meldować wykonanie swej misji w Komendzie Naczelnej 
PDS w Krakowie115. 

Najpierw doręczył rozkazy mobilizacyjne drużynom w Sądowej Wiszni  
i w Przemyślu. „[…] Drugi etap – to Przemyśl – wspomina Józef Wilczyński. – Na 
czele tutejszej drużyny zastałem czynnego, a wskazanego mi Kazimierza Czernec-
kiego (ul. Kopernika 14), który przygotowywał się do mobilizacji intensywnym 
szkoleniem swej drużyny, mającej wcale przyzwoity lokal na zamku. Przyjrzawszy 
się tym gorączkowym jego przygotowaniom, wręczyłem mu rozkazy, jako też po-
leciłem mu swoimi ludźmi doręczyć podobne instrukcje mobilizacyjne drużynom 
w Łańcucie (Krokowski Mieczysław, Bank Ziemski), Pruchniku (Heilman Kazi-
mierz w Orłowie) i Kańczudze (Kamecki Andrzej lub Magryś Michał), zostawiając 
mu dla nich odnośne koperty. Trudno by mi było bowiem zbaczać z linii kolejowej  
i tracić tyle czasu”116.

Mobilizacja poszczególnych drużyn została przeprowadzona. W okręgu 
lwowskim dała ona dwojakiego rodzaju wyniki. Zmobilizowani w pierwszej 

114 Zob. szerzej: W. Sieroszewski, Mobilizacya, w: Legiony na polu walki. Działania Pierwsze-
go Pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 r. Relacye, Piotrków 1916,  
s. 34–41; W. Tokarz, Z czasów mobilizacyi Polskich Drużyn Strzeleckich, w: Legiony na polu wal-
ki..., s. 42–56.

115 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie... (8), s. 5.
116 J. Olszyna-Wilczyński, Z dziennika drużyniaka..., s. 107.

(–) Stefan BURY

Adiutant Komendy Naczelnej

(–) Jan ŻEGOTA

Komendant Naczelny
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fali (I powołania), w tym z XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Przemy-
ślu, przybyli wcześnie do Krakowa i zostali tam wcieleni do formacji Legionu 
Zachodniego, później zaś pełnili służbę w I i II Brygadzie Legionów. Z kolei 
zmobilizowani w drugiej fali znaleźli się w Legionie Wschodnim i przeszli jego 
tragiczne losy. 

*

Jak wcześniej wspomniano na czele każdej drużyny stał wydział wybiera-
ny przez walne zgromadzenie. Kolejnymi prezesami Wydziału XXV Polskiej 
Drużyny Strzeleckiej byli kolejno: dr Jan Niemczyński, dr Wacław Kawski 
i dr Leonard Tarnawski, a jego zastępcą – dr Ludwik Filimowski.

Komendantem miejscowym XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Prze-
myślu od jej powstania był zaś Kazimierz Czernecki. Podczas nieobecności 
zastępował go Stanisław Trela, a z dniem 1 lipca 1913 r. – Adam Zaborniak. 
Następnie przez trzy miesiące komendantem miejscowym był Bronisław Li-
sowski. Kazimierz Czernecki powrócił na swoje stanowisko po 5-miesięcz-
nym urlopie117. Następnie zwrócił się do Komendy Okręgowej we Lwowie  
o udzielenie urlopu, tym razem na czas nieograniczony, ze względu na przy-
gotowywanie się do egzaminu sądowego. Zaproponował jednocześnie, aby 
obowiązki komendanta miejscowego objął Eugeniusz Złotnicki118. W sumie 
jednak do czasu rozpoczęcia mobilizacji nie doszło do zmiany. Z powodu 
ogłoszenia mobilizacji armii austriackiej Eugeniusz Złotnicki został wcielo-
ny do wojska i brał udział w obronie twierdzy Przemyśl119, Kazimierz Czer-
necki zaś nie udał się na urlop.

Warto zauważyć, że w dniu 2 lutego 1914 r. komendant okręgu I we Lwowie 
mianował komendanta miejscowego Kazimierza Czerneckiego podoficerem za-
stępowym, a w dniu 24 czerwca 1914 r. – podoficerem plutonowym120. W dniu 
19 czerwca 1914 r. komendant miejscowy Kazimierz Czernecki skierował do 
Komendy Okręgowej we Lwowie wniosek o awansowanie do stopnia starszego 
żołnierza: Romana Berezkiego, Łucjana Chrzanowskiego, Teodora Caisa, Sta-
nisława Malczuka, natomiast do stopnia podoficera zastępowego – Eugeniusza 

117 RGWA, 482-3-64-52, Pismo komendanta miejscowego w Przemyślu do Komendy Okrę-
gowej we Lwowie, Przemyśl, 21 października 1913 r.; ibidem, 483-3-139-315, Pismo Komendy 
Okręgowej we Lwowie do Komendy Miejscowej PDS w Przemyślu, L. 247, Lwów, 6 listopada 
1913 r.

118 Ibidem, 482-3-64-8, Pismo Lp. 28 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we 
Lwowie, Przemyśl, 14 czerwca 1914 r.

119 Eugeniusz Złotnicki (1876–1940), w: Stanisław Krakowski, 80 lat przemyskiego harcerstwa, 
„Pogranicze” 1991, nr 26, s. 5.

120 RGWA, 483-3-139-292, Rozkaz L. 259 Komendanta Okręgu I PDS we Lwowie o mianowa-
niu „Żwawicza” podoficerem w randze zastępowego, Lwów, 2 lutego 1914 r.; ibidem, 483-3-139-
280, Rozkaz L. 265 Komendanta Okręgu I PDS we Lwowie o mianowaniu podoficera zastępowego 
„Żwawicza” podoficerem plutonowym, Lwów, 24 czerwca 1914 r.
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Chrzanowskiego, Zygmunta Kostrzewskiego, Mieczysława Tura i Mieczysława 
Zezulę121.

*

Trzeba także zwrócić uwagę, że stany liczebne Polskich Drużyn Strzeleckich 
wskazują na permanentny ich rozwój. Na podstawie zestawienia statystyczne-
go, sporządzonego 23 grudnia 1912 r. przez Andrzeja Prymona, Polskie Drużyny 
Strzeleckie w okręgu lwowskim liczyły łącznie 329 członków, w tym 190 zaufa-
nych122. W tym czasie drużyna przemyska, jeszcze przed formalnym przyjęciem 
do Towarzystwa Polskich Drużyn Strzeleckich, liczyła 17 członków, w tym 3 za-
ufanych, a jasielska – 15 członków, w tym 1 zaufanego. Z kolei na podstawie ra-
portów komend miejscowych, przesyłanych do Komendy Okręgowej we Lwo-
wie, stan liczebny Polskich Drużyn Strzeleckich w okręgu lwowskim wynosił 
łącznie w dniu 31 stycznia 1914 r.: 26 podchorążych, 21 kadetów, 118 podofice-
rów, 815 szeregowców i 41 kobiet. Drużyna sanocka liczyła w tym czasie 3 ka-
detów, 7 podoficerów, przemyska – 2 podoficerów, 33 szeregowców i 9 kobiet, 
leżajska zaś – 26 szeregowców i 13 kobiet123. Szczegółowe wyniki kształtowania 
się stanów liczebnych XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej przedstawiono w ta-
beli 4. Warto podkreślić, że w wyniku działań organizacyjno-propagandowych  
w drugim kwartale znacznie wzrosła liczba członków XXV PDS, mimo że począt-
kowo znacznie skromniej124. Oprócz pięciu zastępów składających się z przemyskiej 
młodzieży, jeden 15-osobowy zastęp został zorganizowany w pobliskiej wsi Gro-
chowce. W tym samym czasie został utworzony również 9-osobowy Oddział Żeński 
XXV PDS125. „Toteż – pisał Bronisław Lisowski – gdy wybiła godzina czynu, stanęła 
gotowa [...] gromada [...] członków PDS w r. 1914, sformowana w 3 plutony, z któ-
rych dwa odeszły do Krakowa, jeden zaś do Lwowa”126. Pierwszy był wyekwipowa-
ny i uzbrojony, drugi – wyekwipowany i częściowo uzbrojony, trzeci zaś – wyekwi-
powany, lecz bez uzbrojenia. Poszczególne plutony liczyły około 40 osób127.

121 Ibidem, 482-3-64-7, Pismo Lp. 29 komendanta miejscowego do Komendy Okręgowej we 
Lwowie, Przemyśl, 19 czerwca 1914 r. 

122 Chodzi o członków organizacji Armia Polska.
123 A. Prymon, Polskie Drużyny Strzeleckie... (6), „Polska Zbrojna” 1934, 17 marca, nr 74, s. 5.
124 „W Przemyślu jest kompania zdana – pisał w raporcie do Komendy Okręgowej we Lwowie 

Bronisław Lisowski – na swe własne siły, spotyka się z niechęcią bądź z niezrozumieniem, zaco-
faniem, a mając także wcale niepodatny materiał wśród młodzieży, uzupełnia się niezwykle trud-
no. Przyrostu z gimnazyów (absolwentów) prawie, że nie ma”. Zob. RGWA, 482-3-64-54, Raport  
L. 2 Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas od 1 sierpnia do 15 października 1913 r., Przemyśl, 
15 października 1913 r.

125 RGWA, 482-3-64-11–12, Raport Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas od 1 do  
30 kwietnia 1914 r., Przemyśl, 14 maja 1914 r. Alojzy Zielecki podaje błędnie, że oddział ten liczył 
12 osób. Zob. idem, Ruch niepodległościowy w Przemyślu..., s. 140.

126 B. Lisowski, Wspomnienia z Przemyśla..., k. 38.
127 APP, sygn. 2331/5, List Władysława Dybczaka do Bronisława Lisowskiego, Przemyśl,  

5 sierpnia 1934 r., k. 3.
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Tabela 4
Stan liczebny XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej w 1913 r.  

oraz w I połowie 1914 r.

Wyszczególnienie
1913 1914

7  
II

18 
III

1 
 IV

11  
V

11 
VI

6 
VII

19 
VIII

15 
X

2 
XII

1 
 I

14 
II

14 
III

14 
IV

14 
V

Plutony 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Zastępy 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6
Oddziały żeńskie – – – – – – – – – – 1 1 1
Podoficerowie 3 4 4 – – – 1 1 2 3 2 1 1 1
Szeregowcy  
mężczyźni 17 28 28 29 32 27 27 25 28 35 33 39 55 76

Rezerwa i wspierający – 10 10 10 15 18 9 4 – – 5 7 6 4
Szeregowcy kobiety – – – – – – – – – – – 9 9 9
Razem żołnierzy 20 42 42 39 47 45 47 30 30 40 40 56 71 90

Źródła: Opracowano według: RGWA, 482-3-64-82–83, Raport L. 3 plutonu za czas od 1 stycz-
nia do 1 lutego 1913 r., Przemyśl, 7 lutego 1913 r.; ibidem, 482-3-64-77–78, Raport z lustracji XXV 
Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu odbytej dnia 18 marca 1913 r., Przemyśl, 9 kwietnia 1913 r.; 
ibidem, 482-3-64-76, Raport L. 5 plutonu za czas od 1 marca do 31 marca 1913 r., Przemyśl,  
1 kwietnia 1913 r.; ibidem, 482-3-64-70, Raport L. 6 kompanii za czas od 1 kwietnia do 1 maja 
1913 r., Przemyśl, 11 maja 1913 r.; ibidem, 482-3-64-68, Raport L. 7 Komendy Miejscowej  
w Przemyślu za czas od 1 maja do 1 czerwca 1913 r., Przemyśl, 11 czerwca 1913 r.; ibidem, 482-
3-64-60, Raport L. 8 Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas od 1 czerwca do 1 lipca 1913 r., 
Przemyśl 6 lipca 1913 r.; ibidem, 482-3-64-57, Raport L. 1 Komendy Miejscowej w Przemyślu za 
czas od 1 lipca do 1 sierpnia 1913 r., Przemyśl, 19 sierpnia 1913 r.; ibidem, 482-3-64-54, Raport 
L. 2 Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas od 1 sierpnia do 15 października 1913 r., Prze-
myśl, 15 października 1913 r,; ibidem, 482-3-64-49, Raport plutonu L. 2 za czas od 1 listopada 
do 30 listopada 1913 r., Przemyśl, 2 grudnia 1913 r.; ibidem, 482-3-64-35–36, Raport Komendy 
Miejscowej w Przemyślu L. 1 za miesiąc styczeń, Przemyśl, 14 lutego 1914 r.; ibidem, 482-3-64-
26–27, Raport Komendy Miejscowej w Przemyślu L. 2 za miesiąc luty, Przemyśl, 14 marca 1914 r.; 
 ibidem, 482-3-64-23–24, Raport Komendy Miejscowej w Przemyślu za czas od 1 do 31 marca 
1914 r., Przemyśl, 14 kwietnia 1914 r.; ibidem, 482-3-64-11–12, Raport Komendy Miejscowej  
w Przemyślu za czas od 1 do 30 kwietnia 1914 r., Przemyśl, 14 maja 1914 r.

*

Setna rocznica wyruszenia w bój XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Prze-
myślu skłania do refleksji nad udziałem jej żołnierzy w walce orężnej o odzyska-
nie niepodległości. Drużyna przemyska, zaliczana do jednej z lepiej wyszkolo-
nych, dostarczyła Legionom Polskim instruktorów, przyczyniając się tym samym 
do stworzenia podwalin wojska niepodległej Polski. Ograniczone ramy artykułu 
– przy nadmiarze materiału archiwalnego o treści ogólnej z jednej strony, lecz  
o wielu lukach i brakach dokumentów dotyczących szczebla drużyny – zmusiły 
mnie do naszkicowania jedynie ogólnej działalności i przebiegu prac Polskiego 
Związku Wojskowego, Oddziałów Ćwiczebnych i Armii Polskiej. Szerzej zaś 
potraktowałem informacje o XXV Polskiej Drużynie Strzeleckiej.
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Żołnierze XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej (wykaz niepełny według 
dokumentów archiwalnych)

1. Roman Berezki 
2. Teodor Cais 
3. Eugeniusz Chrzanowski
4. Łucjan Chrzanowski
5. Kazimierz Czernecki
6. Izydor Kaliński
7. Karol Kostarkiewicz
8. Zygmunt Kostrzewski
9. Tadeusz Krupiński

10. Bronisław Lisowski

ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI

The 25th Polish rifle squad in PrZemyśl

Key words: Przemyśl, „Strzelec”, the outbreak of the First World War

Summary

Using materials from the Russian National Military Archive in Moscow and specialist litera-
ture, in this article the author discusses the issues related to the creation and operation of the 25th 
Polish Rifle Squad in Przemyśl until its mobilization on the eve of the outbreak of the First World 
War. The article presents the unit’s weaponry, uniforms and equipment, course schedules and steady 
increase in numerical strength. The text also outlines the problems of the Polish Military Alliance, 
Polish Army and the Dezydery Chłapowski Training Unit in Przemyśl.

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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20. Eugeniusz Marian Złotnicki
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Henryk Bagiński  
(„Józef Chłopski”)

Eugeniusz Romer Marian Januszajtis  
(„Jan Żegota”)

Ks. biskup 
 Władysław Bandurski

Andrzej Prymon 
(„Andrzej Lacki”)

Stanisław Bauer 
(„Stefan Bury”)
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Leon Kazubski 
(„Piast”)

Bronisław Lisowski 
(„Bronisław Świerzyński”)

Stanisław Piątek

Alfred Chmelik Józef Herburt 
(„Ryszard Warski”)

Leonard Tarnawski Józef Wilczyński 
(„Olszyna”)
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Oddział XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu przed wyjazdem do Legionów w sierp-
niu 1914 r. Od lewej: dr Leonard Tarnawski – prezes Wydziału XXV PDS w Przemyślu, Józef 
Lanikiewicz – wiceprezydent Namiestnictwa, plut. Kazimierz Czernecki – komendant miejscowy 
(fot. „Nowości Illustrowane” 1914, nr 35)

Członkowie XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 20 lat później. Zjazd Koleżeński, Przemyśl, 15 
sierpnia 1934 r. U góry tablica pamiątkowa poświęcona XXV PDS. Na zdjęciu: 1 – Wilhelm Le-
śniak, 2 – Stanisław Miller, 3 – Tadeusz Krupiński, 4 – Władysław Oleksik, 5 – Alfred Chmelik, 
6 – Bronisław Lisowski. Ze zbiorów APP, 7 – Eugeniusz Złotnicki (ze zbiorów APP)
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Mundur żołnierza Polskich Drużyn Strzeleckich

Pieczęć XXV Polskiej Drużyny 
Strzeleckiej

Odznaka (tzw. blacha) XXV Polskiej 
Drużyny Strzeleckiej
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ZAPOMNIANA KAMPANIA  
CZYLI DZIAŁANIA LOTNICTWA MORSKIEGO 
 CESARSKO-KRÓLEWSKICH (K.U.K. – C. K.) 

 AUSTRO-WĘGIER NAD ADRIATYKIEM  
W 1914 R. 

Działania wojenne 1914 r. rozpoczęły w historii XX wieku konflikt nazywany 
dziś Wielką Wojną. Rozgrywał się on na licznych frontach, w tym na jednym 
z nieco zapomnianych w historiografii – bałkańskim teatrze działań wojennych 
i jego adriatyckim obszarze1. O ile działania te na lądzie i na morzu2 stały się 
tematem badań historyków, o tyle akcje militarne w powietrzu, szczególnie te 
znad Morza Adriatyckiego, traktowane są w literaturze polskojęzycznej po „ma-
coszemu”, prezentowane są z kolei kompleksowo w literaturze niemiecko-3  
i węgierskojęzycznej4. W działaniach lotniczych 1914 r. na bałkańskim froncie 
austro-węgierskie Naczelne Dowództwo (Armeeoberkommando – AOK) użyło 

1 Morze Adriatyckie (alb. Det(i) Adriatik, serb. i chorw. Jadransko more, Jadran, słoweń. Ja-
dransko morje, Jadran, wł. Mare Adriatico).

2 Österreich-Ungarns letzter Krieg, t. I, Wien 1930; D. Jordan, The Balkans, Italy & Africa 
1914–1918: From Sarajevo to the Piave and Lake Tanganyika, London 2008 – wydanie pol-
skie: D. Jordan, Włochy i Afryka 1914-1918. Od Sarajewa do Piawy i Jeziora Tanganika, Poznań 
2011; A. Mitrović, Serbia’s Great War, 1914–1918, West Lafayette 2007; M. Glenny, The Balkan: 
1804–2012, London 2012; M. Hickey, The First World War. The Mediterranean Front 1914–1923, 
Oxford 2002; N. Thomas, D. Babac, Armies in the Balkans 1914-1918, Oxford 2001; Wielka woj-
na 1914-1918 na podstawie najnowszych źródeł. Opracował i zebrał dr Jan Dąbrowski, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. I, t. VII, Kraków 1937; J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 
1914-1918, Warszawa 1998; J. Piekałkiewicz, Kalendarium I wojny światowej, Warszawa 1998; 
Ősterreich-Ungarn Seekrieg 1914-1918 (Herausgegeben auf Anregung des Marine-Verbandes 
vom Kriegsarchiv (marinearchiv), Zürich-Lepzig-Wien (Verfast von kpt. Hans Hugo Sokol) 1933;  
K. Csonkaréti, Marynarka wojenna Austro-Węgier w I wojnie światowej 1914-1918, Kraków 2004; 
A. Samek, Flota, której już nie ma, Kraków 2012; T. Wywerka-Prekurat, Pierwsza wojna światowa 
na morzu, wyd. II, Warszawa 1994.

3 R. Keimel, Ősterreichische Luftfahrzeuge. Geschichte der Luftfahrt von Anfängen bis 
ende 1918, Graz 1981; P.M. Grosz, G. Haddow, P. Schiemer, Austro-Hungarian army air-
craft of world war one, Mountain View-California 1993; P. Schupita, Die k.u.k. Seeflieger. 
Chronik Und Dokumentation österreichiszch-ungarischen Marineluftwaffe 1911-1918, Ko-
blenz 1983.

4 K. Csonkarѐti, A császári ѐs királyi lѐgierö, Debrecen 2008.
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nie tylko lotnictwa lądowego5, ale także lotnictwa morskiego. Przewaga sprzę-
towa i liczebna podczas tej kampanii znajdowała się po stronie sił powietrz-
nych naddunajskiej monarchii Habsburgów (niem. Österreich-Ungarn, węg. 
Osztrák-Magyar Monarchia), która dysponując własnym lotnictwem morskim 
(K.u.K Seeflugwessen)6 śmiało mogła stawić czoło przeciwnikom, czyli armii 
Królestwa Serbii [serb. Краљевина Србија Kraljevina Srbija], Królestwa Czar-
nogóry [czarnog. Краљевина Црнe Горe/Kraljevina Crne Gore, Montenegro]  
i okrętom Eskadry Śródziemnomorskiej francuskiej Marine Nationale, nie tyl-
ko na morzu, ale także skutecznie zakłócić (wskutek cyklicznych bombardowań 
z powietrza) żeglugę aliancką w rejonie portów czarnogórskich Bar [Antìvari, 
czarnog. Бар, Bar, alb. Tivari, gr. Θηβάριον, Thivàrion o Αντιβάριον, Antivàrion] 
i Budva [czarnog. Будва, Budva, wł. Budua], jak i niszczyć cele położone  
w górskim masywie Lovćen. Tym wydarzeniom poświęcony jest poniższy artykuł 
inspirowany sentencją z epoki: „(…) O Herr, gibt uns die Adria wieder! Für deine 
Völker befreie das Adriatische. Lasse es ungeteilt Heimat den Meer! Venezianern 
sein”,  czyli – „O Panie, przywróć nam [nasz] Adriatyk! Uwolnij Adriatyk Twoim 
Narodom! Pozostaw Morze niepodzielonej Ojczyźnie! Być Wenecjaninem”7.

1. Narodziny K.u.K Seeflugwessen
Już w połowie lat 80. XIX wieku c. k. Marynarka Wojenna (Austro-Węgierska 

Marynarka Wojenna – niem. Kaiserliche und Königliche [K.u.K.] Kriegsmarine) 
zainteresowała się lotami balonowymi oraz kwestią ich wykorzystania w służ-
bie morskiej. Z powodu braku środków finansowych nie można było przejść do 
prób praktycznych z aerostatami i jedynie ograniczono się do obserwowania prób 
prowadzonych w siłach morskich innych państw, jak i z uwagą śledzono wyniki 
ćwiczeń balonowych prowadzonych w c. k. armii. Jednak na przełomie XIX/
XX wieku dowództwo K.u.K. Kriegsmarine wzorem innych mocarstw zaczęło 
rozważać praktyczne zastosowanie balonów obserwacyjnych (Fesselballon) in-
stalowanych na wypadek działań wojennych na pokładach okrętów wojennych. 
Dowództwo Sekcji Marynarki (Marinesektion) w c. k. Ministerstwie Wojny  
(K.u.K. Kriegsministerium) uznało, że czas najwyższy, aby podjąć odpowiednie 
kroki w tym kierunku. Z tego też względu w marcu 1912 r. zgłoszono wniosek  

5 Fliegerkompanie - Flik. 2., Flik. 4., Flik. 5. i Flik. 6. i Flik. 9. oraz Festungsballonabteilung 
1/1. R, 1/5. R i 1/6. R. – por. Staatsarchiv Wien-Kriegsarchiv (SAW-KA), Die Tätigkeit der öster-
reichisch-ungarischen Luftstreitkräfte im Feldzug gegen Serbien und Montenegro im Jahre 1914. 
Bearbeitet von der Obst. dr Oskar Regele – passim. Wszystkie użyte w artykule materiały SAW-KA 
pochodzą z zbioru Manuskripte Luftfahrtruppen. Tematyka działań powietrznych w kampanii serb-
skiej 1914 r. poruszana jest śladowo w polskojęzycznym opracowaniu autorstwa K. Mroczkow-
skiego, K. Zielińskiej i A. Olejko, Ludzie i skrzydła Wielkiej Wojny, t. I, Kraków 2012.

6 W okresie 1 VI 1914 r. – 19 VIII 1916 r. lotnictwo morskie c. k. Austro-Węgier nosiło nazwę 
K.u.K. Seeflugwesen, zaś od 18 IV 1917 r. do zakończenia działań wojennych w 1918 r. – K.u.K. 
Seefliegerkorps.

7 Tłumaczenie mgr Elżbieta Szombara. W opracowaniu zastosowano współczesne brzmienie 
nazw geograficznych, z uwzględnieniem ich starszego nazewnictwa.
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w K.u.K. Kriegsministerium, aby utworzyć w Puli [chorw. Pula, wł. Pola, sło-
weń. Pulj, niem. Pulei] stację aeronautyczną i zacząć kształcić oficerów K.u.K. 
Kriegsmarine oraz personel naziemny w zakresie służby w siłach powietrznych 
Floty (pierwsze ćwiczebne użycie balonu obserwacyjnego miało miejsce 16 VII 
1902 r. na pokładzie przeddrednota SMS [Seiner Majestät Schiff] „Budapest”)8.

Według admirała Wilhelma von Tegetthoffa, zwycięzcy spod Lissy9, aby cała 
linia brzegowa monarchii austro-węgierskiej była chroniona od strony otwartego 
Morza Adriatyckiego, i aby każdego napastnika móc utrzymać z dala od niej 
oraz baz K.u.K. Kriegsmarine, potrzebna była flota proporcjonalna do wielko-
ści bronionego obszaru. Wybrzeże adriatyckie nie mogło być bronione jedynie 
siłami lądowymi, ponieważ istniejące twierdze nadmorskie nie mogły sprostać 
pancernym okrętom (od 1906 r. okrętom klasy Dreadnought), zaś koszty budowy 
nowoczesnych twierdz były zawrotne, ponadto działania te zapewniałyby jedy-
nie ochronę samego brzegu adriatyckiego. Głównym zadaniem c. k. Floty była 
obrona istniejących stanowisk, zatem Flota miała przede wszystkim charakter 
defensywny, choć musiała też posiadać odpowiednią moc ofensywną w postaci 
okrętów głównie ww. klasy pod czerwono-biało-czerwoną banderą10. 

Nakłady na budowę nowoczesnych okrętów w c. k. Austro-Węgrzech sta-
le pomniejszano. Jednak pomimo braku odpowiednich środków finansowych  
w 1902 r. został utworzony w Puli na okres czterech tygodni ćwiczeniowy od-
dział balonowy (Ballonabteilung), tak aby: „(…) z jednej strony zdobywać do-
świadczenie na polu wykorzystywania balonów [obserwacyjnych] na terenach 
nadmorskich, z drugiej zaś dać pojedynczym osobom z [c. k.] marynarki wojen-
nej sposobność zapoznania się z wyzwaniami wiążącymi się z lotami balono-
wymi w morze”. Obserwatorzy balonowi otrzymali zadanie określenia wysoko-
ści, na jakiej mogły być widoczne i rozpoznane wydobywające się z kominów 
pojedynczych okrętów słupy dymu, jak również zadanie rozpoznawania ruchu 
jednostek pływających przy uwzględnieniu warunków pogodowych i widocz-
ności. Poza tym stwierdzić mieli, czy można dostrzec: „(…) formacje, szyki  
i ewentualnie ewolucje [manewry] ze względu na rozprzestrzeniający się dym,  
i w końcu (…) czy jest możliwe szacowanie dystansu pomiędzy okrętami i ewen-
tualnie dywizjonami [okrętów], szacowanie obranego kursu lub zmiany kursu  
i z jaką dozą pewności przeprowadzane są owe szacunki”11. Doświadczenia, jakie 

8 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 37; SAW-
-KA, Die Entwicklung der osterreichisch-ungarischen Fliegertruppe 1914-bis 1916, opracował 
Obst. A.D.E. Kahlen, s. 21. 

9 Bitwa pod Lissą – pierwsza bitwa morska eskadr okrętów pancernych, stoczona pomiędzy 
flotą włoską a austriacką podczas wojny włosko-prusko-austriackiej, stoczona 20 VII 1866 koło 
wyspy Lissa (Vis) na Morzu Adriatyckim, zakończona zwycięstwem austriackim – por. A. Samek, 
Flota, której już nie ma, Kraków 2012, s. 41–44. 

10 K. Csonkaréti, op. cit., s. 9; P. Schupita, op. cit., s. 9.
11 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 38;  

P. Schupita, op. cit., passim.
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w latach 1902–1907 zdobyto w czasie ćwiczeń balonowych w Puli12, wskazały 
na fakt, że w K.u.K. Kriegsmarine długo nie można było znaleźć właściwego 
zastosowania dla balonów obserwacyjnych. W sprawozdaniu dowództwa portu 
wojennego w Puli (Kriegshafenkommando) na temat ćwiczeń z 1907 r. wypo-
wiadano się zgodnie za wyposażeniem w precyzyjny sprzęt optyczny stacji sy-
gnałowych, w miejsce testowanych Fesselballonen! Komitet Techniczny Sekcji 
Marynarki (Technischekomitee Marinesektion) doszedł również do wniosku, że 
balony obserwacyjne wykorzystywane z pokładów okrętów i statków c. k. Mary-
narki Wojennej i handlowej nie mają większego zastosowania, tak więc: „(…) nie 
ma obecnie możliwości, aby austriacko-węgierska marynarka [wojenna] przed-
sięwzięła szczególne środki zaradcze (w tym zakresie)”13.

W c. k. Austro-Węgrzech podwaliny pod powstanie lotnictwa morskiego 
położył w 1910 r. dowódca Floty, 69-letni admirał Rudolf Graf Montecuc-
coli. Szybkie postępy w dynamicznie rozwijającej się żegludze powietrznej 
(Motorluftfahrt) z Wiednia obserwowano na całym świecie. Do 1910 r. szcze-
gólną uwagę zwrócono na powstanie pierwszych okrętów-baz wodnosamo-
lotów (awiomatki – transportowce wodnosamolotów) takich HMS „Hermes” 
(brytyjski krążownik przebudowany w 1913 r. na transportowiec wodnosamo-
lotów, zatopiony w 1914 r. przez niemiecki okręt podwodny U-27) w Wielkiej 
Brytanii czy „Foudre” (francuski okręt z końca XIX wieku, pierwszy na świe-
cie tender wodnosamolotów) we Francji jako awiomatek dla samolotów i wod-
nosamolotów. Wspomniane obserwacje uczyniły koniecznym i nieodwołalnym 
podjęcie zdecydowanych kroków celem wykorzystania statków powietrznych 
(balony, sterowce) i samolotów dla potrzeb K.u.K. Kriegsmarine. W porów-
naniu z innymi mocarstwami Europy z pewnym opóźnieniem rozpoczęto for-
mowanie jednostek lotnictwa morskiego na terenie c. k. Austro-Węgier, które, 
posiadając dostęp do wybrzeża Morza Adriatyckiego, miało określone intere-
sy polityczne w tym zakątku basenu śródziemnomorskiego. Na czele K.u.K. 
Kriegsmarine stał dowódca Floty pełniący obowiązki szefa Marinesektion  
K.u.K. Kriegsministerium (Flottenkommandant und Chef der Marinesektion) 
i w czasie wojny podlegający AOK, odpowiadający jednocześnie za prowa-
dzenie wojny na morzu. Dowództwo K.u.K. Kriegsmarine nie planowało po-
czątkowo prób ze „statkami powietrznymi”, mimo: „(…) iż statek powietrzny 
wydawał się odpowiedni dla szeroko zakrojonych lotów rekonesansowych. 
Przeciwko zastosowaniu statku powietrznego przemawiała jego zależność od 
baz, od wiatru i pogody, jego widoczność na dużej przestrzeni oraz mała odpor-
ność na zniszczenie”14. Szczególne warunki panujące na Morzu Adriatyckim 

12 Co roku kierowano tam Ballonabteilung na okres 4 tygodni ćwiczeń – w 1907 r. podczas 
ćwiczeń odniesiono poważny sukces świadczący o zasadności użycia aerostatów w Flocie – z kosza 
balonu obserwacyjnego zaobserwowano zanurzony na głębokości 20 m okręt podwodny.

13 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 38.
14 Ibidem, s. 39.



87ZAPOMNIANA KAMPANIA CZYLI DZIAŁANIA LOTNICTWA MORSKIEGO

(na silniej niż Morze Bałtyckie zasolonym Adriatyku okręt podwodny można 
było wykryć na głębokości 25–30 m15) pokazywały, że w zwalczaniu broni 
podwodnej przydatnym mogą okazać się aerostaty i samoloty. Małe odległości 
pomiędzy bazami morskimi K.u.K. Kriegsmarine i sojuszniczej włoskiej Regia 
Marina (z bazy w Kotorze [czarnog. Котор, wł. Cattaro] do Tarentu [wł. Taran-
to] odległość wynosiła 260 km) spowodowały, że samoloty i wodnosamoloty: 
„(…) jako narzędzia zwiadowcze jawiły się natomiast jako ze wszech miar 
użyteczne czy to z lądu, czy to ze statku [okrętu]. Niska cena samolotów, moż-
liwość podejścia bliżej do wroga (mała powierzchnia samolotu, niewidoczny 
dla wroga) stanowiły kolejne powody dla zaprzęgnięcia samolotów do służby 
w marynarce [wojennej]”16.

Podstawowym wymogiem, który stawiano wodnosamolotowi, była umie-
jętność startowania z wody lub z pokładu statku-okrętu i lądowania na wodzie. 
Zgodnie z zadaniami, które miały wypełnić samoloty i wodnosamoloty w służ-
bie zwiadowczej (rekonesans) c. k. Marynarki Wojennej, planowano budowę 
dwóch różnych typów wodnosamolotów: dużych rozmiarów dwupłatowce oraz 
mniejszych rozmiarów jednopłatowce. Dwupłatowiec jako: „(…) „krążownik 
powietrzny” („Luftkreuzer”) o zasięgu około 500 km powinien być zdolnym do 
samodzielnych lotów przez cały Adriatyk” (na pokładzie znajdować się mogło 
od jednego do dwóch pasażerów, jak również odpowiednie obciążenie użyt-
kowe – materiały wybuchowe etc.). Mniejsze typy wodnosamolotów o małym 
zasięgu powinny być zdolne do przeprowadzenia zwiadu startując z pokładów 
jednostek pływających, a: „(…) potem powinny na nim ponownie wylądować, 
a kiedy nadejdzie taka potrzeba być również w stanie wylądować na wodzie, 
by zostać ukrytym (zdemontowany) przez statek-matkę [awiomatka – Flug-
zeugmutterschiff]”17. Z powodu dużych trudności ze startem samolotów z po-
kładów okrętów i statków K.u.K. Kriegsmarine dowództwo postanowiło się 
skupić się w pierwszej kolejności na kwestii startu samolotów z wody. Z tego 
też względu zdecydowano się używać w K.u.K. Kriegsmarine dwóch rodzajów 
wodnosamolotów: w mniejszym stopniu wodnosamolotów pływakowych i na 
szeroką skalę łodzi latających! Dlatego też w c. k. Marynarce Wojennej pod-
dano szczegółowym studiom drugi z wymienionych typów wodnosamolotu – 
łódź latającą, preferując podobnie jak w Marynarkach Wojennych USA (ang. 
US Navy), carskiej Rosji (ros. Военно-Морской Флот Российской империи) 
i Wielkiej Brytanii (ang. Royal Navy) łodzie te na niekorzyść samolotów  
z podwoziem kołowym i wodnosamolotów pływakowych. Żeby urzeczywistnić 
te plany i móc przeprowadzić właściwe próby techniczne, jak i morskie: „(…) 
musiano stworzyć samoloty testowe, testowe bazy lotnicze i warsztaty, później 

15 K. Trzasko-Durski, Współdziałanie lotnictwa morskiego przy obronie wybrzeża, „Przegląd 
Morski” 1930, nr 1, s. 56–57.

16 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 38.
17 Ibidem, s. 40; P. Schupita, op. cit., s. 10.
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zaś trzeba było przyuczyć obecnych oficerów i członków marynarki do służby 
lotniczej”. Dzięki staraniom dowódcy Floty – admirała R. Grafa Montecuccoli, 
w początkach 1910 r. na zakup wodnosamolotów przeznaczono 20 tys. koron,  
a w ciągu kolejnych dwóch lat opracowano wytyczne do współpracy lotnictwa 
z K.u.K. Kriegsmarine. C. k. lotnictwo morskie powstawało jako niesamodziel-
na formacja głównie dlatego, że będące na jego wyposażeniu wodnosamoloty 
wchodziły w skład c. k. sił lotniczych (K.u.K. Luftschifferabteilung – od 8 VI 
1915 r. K.u.K. Lulftfahrtruppen)18.

Pierwszym pilotem c. k. lotnictwa morskiego został Linien Schiffsleutnant 
[kpt.19] Victor Klobučar Rukavina von Bunič20, a w 1911 r.: „(…) wypróbo-
wane już w lotach nad ziemią modele samolotów były teraz przystosowywa-
ne do lotów morskich i technicznie ulepszane. Tak więc w 1911 r. trafiło do 
Autoplanwerke (system Warchałowski) zamówienie na budowę dwupłatow-
ca, do Motorluftfahrzeuggesellschaft [Motor-Luftfahrtzeug-GesmbH-MLG]  
w Wiedniu zaś zlecenie na jednopłatowca (Rumpler Taube)”21. Dzięki pomocy 
wiceadmirała Juliusza Rippera22 – Polaka, Szefa Sztabu K.u.K. Kriegsmarine 
i dowódcy bazy c. k. Floty w Puli, powstające c. k. lotnictwo morskie uzyska-
ło znaczące wsparcie finansowe, które spożytkowano na zakup wodnosamo-
lotów23. W kilku zakładach przemysłowych naddunajskiej monarchii K.u.K. 
Kriegsministerium złożyło zamówienia na produkcję wodnosamolotów i nie-
bawem nad Adriatyk celem przetestowania zostały dostarczone zamówione: 
„(…) w sektorze prywatnym [Autoplan] samoloty (Warchalowski24 i Etrich)”. 
Latem 1912 r. przeprowadzono w rejonie Puli próby z dwupłatowym wodno-
samolotem pływakowym typu Warchałowski Typ XI i jednopłatowcem typu 
Etrich, zbudowanym przez zakłady Luftfahrtzeuggesselschaft w Wiedniu. Po 
udanych próbach zakłady te otrzymały zamówienia na budowę kilku następ-

18 A. Zaręba, Marynarka wojenna Austro-Węgier, cz. II, W powietrzu, „Militaria i Fakty”, 2001, 
nr 4, s. 31.

19 W opracowaniu zastosowano pisownię stopni wojskowych z epoki.
20 Numer dyplomu pilota 26 z 19 IX 1911 r., przydzielony w 1911 r. w Autoplanwerke w Wiener 

Neustadt celem szkolenia w zakresie służby w lotnictwie morskim, 12 VIII 1911 r. zdał egzamin 
otrzymując 19 VIII 1913 r. dyplom pilota morskiego.

21 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 41;  
P. Schupita, op. cit.

22 Juliusz Franciszek Ripper (1847–1914), krakowianin, syn ziemianina. W 1861 jako czterna-
stolatek zaciągnął się do bardzo skromnej liczebnie floty wojennej Austrii, by po 50 latach służby 
osiągnąć najwyższe stanowiska dowódcze w liczącej się już na morzach K.u.K. Kriegsmarine. 
Zawrotną (jako Polak) karierę w c. k. siłach zbrojnych zawdzięczał przede wszystkim wybitnym 
zdolnościom taktycznym, umiejętnościom żeglarskim, odwadze i pilności. Sprawował szereg do-
wódczych stanowisk liniowych: od torpedowca po dywizjon pancerników. Uchodził za najwybit-
niejszego w c. k. flocie taktyka. W 1911 r. został mianowany pełnym admirałem. Zmarł tuż przed 
wybuchem Wielkiej Wojny.

23 W czerwcu 1912 r. na ten cel przeznaczono 36 tysięcy koron – we wrześniu 1912 r. zamówio-
no dwa wodnosamoloty typu Lohner numery V i VI.

24 Warchałowski – w 1912 r. inż. Adolf Warchałowski skonstruował wodnosamolot pływakowy 
nazwany jako Warchałowski Typ XI w zakładach Autoplan na lotnisku Wiener-Neustadt.
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nych egzemplarzy25. Wodnosamoloty te jednak, mimo wielokrotnie mody-
fikowanej konstrukcji pływaków, nie spełniały wymogów wodnosamolotów 
przeznaczonych do „służby wojennej”. Na podstawie przeprowadzonych 
prób postanowiono zbudować w Warsztatach Arsenału Morskiego (Seear-
senal) w porcie wojennym (Kriegshaffen) w Puli i wypróbować „własny” 
wodnosamolot26. Na wniosek Technischekomitee Marinesektion ostatecznie 
skonstruowano wodnosamolot według planów inż. Jozefa Mickla, na jego 
podstawie planowano później wypróbować użyteczność wodnosamolotów na 
Adriatyku.

Pod nadzorem inż. J. Mickla w 1912 r. zbudowano w ww. Seearsenal wod-
nosamolot pływakowy (dwupłatowiec z centralnym pływakiem, zmienionym 
niebawem na dwa pływaki, z silnikiem Daimler 35 KM) typu Mickl, choć 
pierwsze próby z: „(…) modelem [wodnosamolotu inż. J.] Mickla, które zakoń-
czono w roku 1910, tymczasem się nie udały”27. Mickl był pierwszym wodno-
samolotem c. k. lotnictwa morskiego, który, mając słaby silnik (tylko 35 KM), 
wykonywał loty próbne tylko w rejonie Puli. Pierwszy lot wykonano na nim 29 
VII 1911 r. w rejonie próbnej stacji lotnictwa morskiego (Versuchflugstation) 
Pola-Altura (Alturafeld)28. Wynik był zadowalający, po czym przeprowadzono 
liczne udane loty próbne i tym samym kwestia startu z wody wydawała się roz-
wiązana. W 1912 r. wodnosamolot otrzymał oznakowanie „Marineapparat I” 
(Arsenal). Dzięki poparciu admirała R. Grafa Montecuccoli w czerwcu 1911 r. 
na potrzeby sprzętowe c. k. lotnictwa morskiego przeznaczono 100 tys. koron29. 
W kwestii szkolenia w zakresie służby w powietrzu K.u.K. Kriegsministerium 
mogło udzielić jedynie drobnej pomocy, gdyż przy ograniczonej liczbie wod-
nosamolotów niemożliwe było oddanie części z nich dla potrzeb ćwiczebnych. 
Latem 1911 r. skierowano do szkolenia w Militärraeronautische Station w Wie-
ner Neustadt kolejnych dwóch oficerów K.u.K. Kriegsmarine, byli nimi Linien 
Schiffsleutnant Božidar Macuranio (Mazuranic? – nr dyplomu pilota 38 z 2 XI 

25 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 42; A. Joń-
ca (Pierwsze wodnosamoloty wojskowe, „Skrzydlata Polska”, 1969, nr 50, s. 48), podaje, że kilka 
wodnosamolotów typu Etrich zbudowały Warsztaty Seearsenal w Puli. Danych tych nie potwierdza 
p. Schupita (op. cit.).

26 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 42.
27 Ibidem, s. 41; P. Schupita, op. cit.
28 P. Schupita, op. cit., s. 18; A. Samek, op. cit., s. 142.
29 P. Schupita, op. cit., s. 11. 23 tys. koron na zakup samolotu typu Lohner B Pfeliflieger, 28 

tys. koron na zakup dwupłatowego wodnosamolotu systemu Warchałowski, 24 tys. koron na zakup 
jednopłatowego samolotu systemu Etrich. Ponadto chciano zakupić samolot typu Lohner nr IV  
i kolejny wodnosamolot typu Warchałowski nr III, a Linien Schiffsleutnant V. Klobučar Rukavina 
von Bunič wraz z inż. J. Micklem kontynuowali prace nad kolejnym wodnosamolotem w rejonie 
wyspy St. Catarina [obecnie Sv. Katarina]. Jednocześnie rozpoczęto kształcenie pierwszych ofice-
rów K.u.K. Kriegsmarine w zakresie pilotażu i techniki lotniczej. Personel latający i techniczny 
szkolono za prywatne pieniądze w szkołach lotniczych na terenie Republiki Francji, a następnie  
c. k. Marynarka Wojenna skorzystała z „uprzejmości armii” i jej zaplecza w Wiener-Neustadt (Mi-
litärraeronautische Station Wiener Neustadt).
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1911 r.) i Fregattenleutnant [por.] Heinrich Huß (Huss? – nr dyplomu pilota 25 
z 19 IX 1911 r.)30.

Pierwsze próby z praktycznym użyciem wodnosamolotu c. k. lotnictwa mor-
skiego na rzecz K.u.K. Kriegsmarine miały miejsce w rejonie wyspy Sv. Ka-
tarina31. Versuchflugstation przeniesiono z pola wzlotów Pola-Altura na wyspę 
St. Catarina, leżącą w głównym porcie w Puli (wykupioną za kwotę 26 450 ko-
ron). Rozpoczęto tam budowę obiektów lotniczych (w sześciu hangarach miało 
się znaleźć łącznie 20 wodnosamolotów). Odtąd skupiono się na kwestii skon-
struowania łatwych do zamontowania i rozmontowania na pancernikach K.u.K. 
Kriegsmarine pasów startowych dla lekkich samolotów, aby można było wyko-
rzystywać je do celów zwiadu powietrznego na rzecz poszczególnych eskadr 
okrętów liniowych c. k. Marynarki Wojennej. Podjęto próby z użyciem samo-
lotów startujących z pokładów okrętów wojennych, które mogły prowadzić roz-
poznanie oraz korygować ogień artylerii okrętowej (zamierzano wyposażyć krą-
żownik pancerny SMS „Erzherzog Karl” i jednostkę warsztatową SMS „Gäa” 
[ex. „Moskau”] w wodnosamoloty pływakowe typu Warchałowski i w tym celu 
zamontowano na ich pokładach specjalne szyny startowe). 23 II 1912 r. Versuch-
flugstation na wyspie Sv. Katarina została oddana do użytku wraz z zapleczem 
hangarowym oraz z przydzielonym do niej wodnosamolotem – „Marineappa-
rat I” Mickl32. Spełniała ona wszelkie wymogi niezbędne do funkcjonowania 
jednostki lotniczej: „(…) tak więc pojawił się pas startowy, hangary, magazyn  
z paliwem i przystanie; stworzono również warsztat lotniczy w [pobliskim] arse-
nale morskim [Seearsenal] Pola”33. Zamierzano również powiększyć liczbę baz 
lotnictwa morskiego.

Latem 1911 r. Linien Schiffsleutnant V. Klobučar Rukavina von Bunič zo-
stał referentem ds. lotnictwa K.u.K. Kriegsmarine, następnie komendantem 
Versuchflugstation w Pula-Altura, a od jesieni 1911 r. do 22 VI 1914 r. był 
dowódcą K.u.K. Seeflugwessen. Palącym problemem powstającego c. k. lot-
nictwa morskiego był brak odpowiedniej ilości sprzętu latającego. Rok 1912 

30 Ibidem.
31 Według Ősterreich-Ungarn Seekrieg 1914-1918 (Herausgegeben auf Anregung des Marine-

-Verbandes vom Kriegsarchiv (marinearchiv), Zürich-Lepzig-Wien [Verfast von kpt. Hans Hugo 
Sokol] 1933, s. 29), w 1912 r. K.u.K. Kriegsministerium zakupiło w Niemczech cztery pierw-
sze wodnosamoloty typu Albatros i Rumpler, które oddano do dyspozycji K.u.K. Kriegsmarine.  
P. Schupita (op. cit.) w swym kompleksowym opracowaniu tych danych nie potwierdza. W jednym 
z lotów pasażerem Linien Schiffsleutnanta V. Klobučara Rukaviny von Buniča był admirał R. Graf 
Montecuccoli

32 P. Schupita, op. cit., s. 140. K. Wielgus (Lotniska wielkiej wojny - światowe dziedzictwo 
i polskie przykłady, [w:] Lotnicze ślady wielkiej wojny, Dębica 2002, s. 83) podaje błędnie, 
że baza ta powstała w 1911 r. – w rzeczywistości otwarto ją 23 II 1912 r.. A. Samek (op. cit.,  
s. 142) powiela ten błąd. W. Brzoskwinia (Twierdze naddunajskiej monarchii i ich maszyny, 
[w:] Lotnicze…, op. cit., s. 21) podaje jedynie, że baza ta od 1913 r. zaczęła otrzymywać łodzie 
latające.  

33 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 41.
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przyniósł ze sobą dynamiczny rozwój. W dowództwie K.u.K. Kriegsmarine 
przeważał pogląd, by nie angażować dla potrzeb Floty aerostatów-sterowców  
i samolotów z podwoziem kołowym jako podstawowego sprzętu latającego.  
W początkach 1912 r. prywatny wodnosamolot pływakowy, będący własnością 
Linien Schiffsleutnanta V. Klobučara Rukaviny von Bunič typu Curtiss (wzo-
rowany na francuskim typie Farman)34, po zakupie go przez K.u.K. Kriegsma-
rine podczas transportu kolejowego do Puli został uszkodzony. Po naprawie 
otrzymał on oznakowanie „Marineapparat II”35 , a 24 IV 1912 r. komisyjnie 
został oddany do użytku kolejny samolot c. k. lotnictwa morskiego typu Lohner 
B Pfeilflieger („Marineapparat III”, silnik Daimler 120 KM), wyprodukowany 
w firmie Lohner & Co (założonej w 1910 r. przez Ludwiga Laurenzina). Wy-
próbowano go na lotnisku lądowym w Wiener Neustadt, po czym 23 V 1912 r. 
trafił do Puli, gdzie wyposażono go w pływaki. Kolejny wodnosamolot pły-
wakowy typu Warchałowski Typ XI firmy Autobiplan został oznakowany jako 
„Marineapparat IV”36. W listopadzie 1912 r. w Seearsenal Pula złożono zamó-
wienie na budowę kolejnego wodnosamolotu pod kierunkiem inż. J. Mickla 
(silnik Hiero 85 KM), który otrzymał nr 737.

K.u.K Kriegsministerium zdecydowało się na wprowadzenie do służby ło-
dzi latających i wodnosamolotów pływakowych, lecz postawiło na produkty 
zagraniczne. Zakup sprzętu latającego powierzono Linien Schiffsleutnantowi 
Wenzelowi Woseckowi38, który w listopadzie 1912 r. udał się na teren Repu-
bliki Francji, gdzie przetestował, m.in. na Sekwanie, prototypy francuskich 
wodnosamolotów pływakowych i łodziowych39. Do Francji wysłany został tak-
że Linien Schiffsleutnant V. Klobučar Rukavina von Bunič, który to w okre-
sie 29 XII 1911 – 15 I 1912 r. odwiedził kilka francuskich fabryk lotniczych.  
W dniach 13–23 III 1912 r. odwiedził on Frankfurt n. Menem, gdzie obejrzał 
niemiecki sterowiec typu Zeppelin „Victoria Louise”. Linien Schiffsleutnant 
W. Wosecek i Fregattenleutnant Gottfried Freiherr von Banfield (nr dyplomu 
pilota 67 z 15 VIII 1912 r.) 2 XII 1912 r. udali się do Paryża, gdzie przejęli, po 
dokonanym tam zakupie z 11 XII 1912 r., dwie łodzie latające typu Donnet-
-Leveque (nr 8 i 10 – oblatane w styczniu 1913 r.). W dn. 21 XII 1912 r. Li-

34 A. Samek, op. cit., s. 141.
35 Silnik Hiero 85 KM, pierwszy lot wykonano 1 III 1912 r., 5 V 1912 zakończono jego prze-

budowę.
36 Silnik Hiero 85 KM, 21 VIII 1912 r. przetransportowano go do Puli, pierwszy lot wykonano 

na nim 25 VIII 1912 r., 29 IX 1912 r. podczas startu wodnosamolot został uszkodzony – tzw. pop.
37 Schwimmer Arsenal – oblot miał miejsce 12 IX 1913 r., lecz do 1915 r. konstrukcji nie odda-

no do lotów z powodu kłopotów technicznych.
38 Numer dyplomu pilota  65 nadanego 12 VIII 1912 r. – Václav Leopold Voseček; 

Czesi służący w c. k. lotnictwie morskim w latach 1914–1918 stanowili około 12% jego 
personelu.

39 A. Samek, op. cit., s. 142. A. Jońca (op. cit.) podaje, że w 1913 r. w bazie lotniczej Sv. Ca-
tarina stacjonowało 10 wodnosamolotów c. k. lotnictwa morskiego. A. Samek (op. cit.), podaje,  
że „Marineapparat IV” był łodzią latającą.
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nien Schiffsleutnant V. Klobučar Rukavina von Bunič, ponownie przebywając 
w Francji, przejął (zamówione 17 XII 1912 r.) kolejne 2 łodzie latające tego 
typu40. 1 I 1913 r. zapoznał się on w Paryżu z wodnosamolotem typu Curtiss 
(nr 9 – silnik Curtiss 80 KM). 5 I 1913 r. przebywał z kolei w Calais, celem 
oglądnięcia łodzi latających typu d’Artois. Dwa dni później odwiedził fabrykę 
wodnosamolotów Voisin w Paryżu, zaś 10 I 1913 r. w Wiedniu obejrzał gotowe 
łodzie latające typu Lohner nr V i VI41. W marcu 1913 r. zamówił w firmie Vo-
isin łódź latającą typu Sanchez-Besa (nr 14 – silnik Gnome 100 KM – oblatano 
ją w Puli 14 VII 1913 r.), w wytwórni Tellier łódź latającą typu d’Artois (nr 13 – 
jedną zamówiono w marcu 1913 r.), zaś w zakładach Paulhan łódź latającą typu 
Wright-Curtiss (nr 15 – silnik 85 KM – oblatano ją w Puli 7 VI 1913 r.)42. Aby 
wykorzystać doświadczenia zdobyte zagranicą, zakupiono w 1913 r. w Francji 
dodatkowo siedem kolejnych łodzi latających: jedną typu Sanchez-Besa, dwie 
typu Curtiss i cztery typu Donnet-Leveque (2 z nich zostały według życzeń 
strony zamawiającej przebudowane – nr 8 i 12). Na rok 1913 zaplanowano 
zakup 46 wodnosamolotów, z czego: 16 miało być przydzielonych na pokłady 
okrętów K.u.K. Kriegsmarine, 16 miało zostać przydzielonych do Versuchflug-
station w Puli, a 10 miano przeznaczyć do rezerwy, jak i 4 duże wodnosamoloty 
rozpoznawcze. W 1913 r. po zakupach we Francji sytuacja c. k. lotnictwa mor-
skiego uległa poprawie, chociaż część nabytych samolotów posiadała głównie 
podwozia kołowe i były one przeznaczone do szkolenia i treningu. Pojawie-
nie się łodzi latających zagranicznej konstrukcji w c. k. lotnictwie morskim 
przyczyniło się do ożywienia przemysłu lotniczego w c. k. Austro-Węgrzech. 
Wpłynęło to na rozpoczęcie produkcji wodnosamolotów w Warsztatach Seear-
senal w Puli. Liczba wodnosamolotów K.u.K. Kriegsmarine w styczniu 1913 r. 
wynosiła 59 sztuk, podczas gdy jeszcze w grudniu 1912 r. – 8! W tym samym 
roku przedsięwzięto budowę dwóch łodzi latających oraz jednego wodnosamo-
lotu pływakowego, choć: „(…) budowa każdego z nich została zlecona prywat-
nie”43. W maju 1913 r. Warsztaty Seearsenal w Puli otrzymały zamówienie na 
budowę łodzi latającej typu E według planów inż. J. Mickla (silnik 85 KM). 
Kolejną konstrukcją był wodnosamolot nr 17. Model łodzi latającej typu Loh-

40 Nr 11 – silnik Gnome 50 KM – i nr 12 – silnik Gnome 80 KM – oblatano je w Puli w styczniu 
1913 r.

41 25 II 1913 r. w Puli Linien Schiffsleutnant V. Klobučar Rukavina von Bunič dokonał 
oblotu łodzi latającej typu Lohner nr V – silnik Daimler 120 KM, a 28 VI 1913 r. oblatano  
w Puli łódź latającą typu Lohner nr VI – silnik Daimler 120 KM – obie zamówiono w sierp-
niu 1912 r.

42 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 42,  
P. Schupita, op. cit., s. 22. Według nieprecyzyjnych danych występujących w literaturze przedmio-
tu, w 1913 r. w służbie K.u.K. Seeflugwessen znajdowało się 4 łodzie latające typu Donnet-Le-
veque, 2 typu Curtiss, 1 wodnosamolot wyprodukowany w Luftfahrzeuggeselschaft, 3 produkcji 
Seearsenal Pula i 1 typu Sanches-Besa.

43 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 42,  
P. Schupita, op. cit., s. 22.
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ner E z silnikiem Hiero 85 KM, stał się podstawowym typem wodnosamolotu 
c. k. lotnictwa morskiego w 1914 r., lecz nie posiadał on uzbrojenia strzeleckie-
go, a lekkie bomby obserwator rzucał ręcznie44. 

W kwietniu 1913 r. zamówienie na budowę łodzi latających w Seearsenal 
w Puli otrzymała austriacka wytwórnia Motor-Luftfahrtzeug-GesmbH (MLG), 
kierowana przez inż. Camillo Castiglioniego. Pierwsza łódź latająca wyprodu-
kowana w zakładach MLG (zamówienie z czerwca 1913 r.) typu Lohner otrzy-
mała nr 16 – od listopada 1913 r. E 1645. W ramach testowania nowego sprzętu 
latającego 22 XI 1913 r. łódź latająca E 16 pokonała lotem trasę Pula-Triest-
-Rovigno. Użyto ją też do ćwiczebnych lotów mających na celu wyszukiwanie 
pól minowych oraz okrętów podwodnych w tandemie z drednaughtem SMS 
„Tegetthoff”. Do produkcji niebawem wprowadzono dwie serie – łącznie 11 
łodzi latających. 17 II 1914 r. zamówiono serię pięciu łodzi latających typu 
Lohner M oznakowanych jako E 17-E 2146. 8 VI 1914 r. zamówiono serię łodzi 
latających typu Lohner P oznakowanych jako R 28, R 29, R 30 (silniki Rho-
ne 90 KM). Wyposażone w fotoaparaty miały służyć do fotorozpoznania na 
rzecz Floty (oblatano je we wrześniu 1914 r.). We wrześniu 1913 r. podczas 
lotu ćwiczebnego łódź latająca typu Donnet-Leveque nr 8 (silnik Gnome 80 
KM) została poważnie uszkodzona. Odbudowano ją według nowego szablonu 
w Warsztatach Seearsenal w Puli. W lutym 1914 r. łódź latająca S 8 zosta-
ła tam przebudowana i otrzymała oznakowanie A 23 (silnik Gnome 80 KM).  
18 III 1914 r. do służby w c. k. lotnictwie morskim oddano kolejną łódź latającą 
zbudowaną w Warsztatach w Puli, oznakowaną jako A 22 (silnik Rhone 80 KM 
– zamówienie z 18 VIII 1913 r.). 24 III 1914 r. łódź latająca typu Lohner otrzy-
mała oznakowanie L 5 (silnik Benz 150 KM, oblotu dokonano 23 X 1914 r.). 
W maju 1914 r. stracono w wypadku łódź latającą oznaczoną jako S 5. W 1914 r. 
(w wyniku zamówienia z Niemiec) miano wyprodukować dla niemieckiego 
sojusznika dwie łodzie latające. 1 XII 1914 r. zostały one przejęte przez c. 
k. lotnictwo morskie z oznakowaniem L 31 (silnik Hiero 145 KM – oblotu 
dokonano 18 VIII 1914 r.) i L 32 – typ Warnemünde (silnik Rapp 150 KM, 
oblotu dokonano 23 VIII 1914 r.). 29 VII 1914 r. dla c. k. lotnictwa morskiego 
zamówiono serię kolejnych 6 łodzi latających typu Lohner Mn,s które otrzy-
mały oznakowanie E 33–E 38 (silniki Hiero 85 KM, oblatano je we wrześniu 
1914 r.). 14 VIII 1914 r. zamówiono jedną łódź latającą z silnikiem Merce-
des 100 KM oznakowaną jako Lohner Mk M 31 (silnik Mercedes 100 KM).  
W październiku 1914 r. oblatano w Puli kolejną konstrukcję oznakowaną jako 

44 Ősterreich-Ungarn Seekrieg…, op. cit., s. 29.  
45 P. Schupita, op. cit., s. 13–14. Silnik Gnome 100 KM – wspólny projekt inż. Igo Etricha,  

inż. J. Mickla i inż. Karla Paulala zaś oznakowanie egzemplarza E, jak i późniejszej serii wzięło się 
od nazwiska inż. I. Etricha – E – oblot miał miejsce 10 XI 1913 r.).

46 Silniki Hiero 85 KM – E 17 był gotowy w lutym 1914 r., zaś w połowie maja 1914 r. oblatano 
pozostałe łodzie latające z serii E 18–E 21.
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A 24 (silnik Gnome 80 KM, zamówienie z maja 1913 r.). W listopadzie 1914 r. 
złożono zamówienie na sześć kolejnych łodzi latających typu Lohner (dwie 
otrzymały silniki Rapp 150 KM – L 40 i L 41, zaś pozostałe silniki Hiero 140 
KM – L 42–L 45), a 11 XII 1914 r. zamówiono kolejną oznakowaną jako M 39 
(silnik Mercedes 100 KM, weszła do służby w grudniu 1914 r.)47.  

Ponieważ rozbudowa c. k. lotnictwa morskiego odbywała się sprawnie, po-
łożono nacisk na wyszkolenie kadr lotniczych. W tym celu K.u.K. Kriegsma-
rine założyła własną szkołę pilotów (Schulflugstation) – „(…) wzmożony ruch 
lotniczy wymusił stworzenie stacji szkoleniowej w południowej części kanału 
Fasana [Kanal von Fasana w rejonie Puli]”48 – na wyspie Cosada [chor. Cazada] 
koło Puli, gdyż na wyspie Sv. Catarina „zrobiło się ciasno”. Była to druga Szkoła 
Pilotów w naddunajskiej monarchii. Szkolenie personelu latającego c. k. Mary-
narki Wojennej, do 1913 r. odbywające się w bazie wojskowej Wiener-Neustadt, 
od tej chwili prowadzone było w rejonie Pula-Cazada49. Do lotów ćwiczebnych 
stworzono strefę nadadriatycką pomiędzy Grado a Pulą-Lussin-Arbe oraz wyko-
nywano loty wzdłuż wybrzeża po Šibenik i z powrotem. Pierwszy lot grupowy  
w historii K.u.K. Seeflugwessen miał miejsce w styczniu 1913 r. z użyciem 
trzech łodzi latających typu Donnet-Leveque z Puli do Triestu i z powrotem (240 
km). 21 II 1913 r. przeprowadzono pierwszy eksperyment z użyciem wodnosa-
molotu w warunkach wojennych – dwie łodzie latające typu Donnet-Leveque nr 
10 (silnik Gnome 50 KM) i 11 (silnik Gnome 50 KM) użyto skutecznie do wy-
krywania min morskich50. Coraz większy zasięg wodnosamolotów – około 100 
km – umożliwiał przeprowadzanie częstszych ćwiczeń bojowych i 12 III 1913 r. 
odbyły się one po raz kolejny poza bazą w Puli: ćwiczenia w wykrywaniu min 
z powietrza (z wykorzystaniem dwóch wodnosamolotów testowanych na trasie 
Pula-Brioni-kanał von Fasana-Pula)51, a „(…) w ciągu roku zostało wykonanych 

47 P. Schupita, op. cit., s. 20, 22, 23-26, 28; SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterre-
ich Ungarns im Jahre 1914, s. 41. Z treści tego dokumentu wynika, że z trzech przekazanych K.u.K. 
Kriegsmarine wodnosamolotów ćwiczebnych, pochodzących z zakupów zagranicznych, wodnosa-
moloty francuskiego typu Voisin i brytyjskiego typu Wright były przestarzałe i z tego powodu nie 
używane, a jedynie jednopłatowiec typu Etrich: „(…) nadawał się od biedy do prowadzenia szkole-
nia”. Spotykana w polskiej literaturze przedmiotu informacja, iż z chwilą wybuchu Wielkiej Wojny 
skonfiskowano trzy łodzie latające typu Lohner budowane dla Albanii [alb. Shqipëria], włączając 
je w skład K.u.K. Seeflugwesen nie ma uźródłowienia w archiwaliach i w niemieckojęzycznej 
literaturze przedmiotu..

48 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 45.
49 Do końca 1914 r. przeszkolono siedmiu pilotów morskich, 11 kolejnych oficerów-pilotów 

oraz 150 członków personelu latającego i technicznego; łącznie podczas szkolenia pokonano dy-
stans 40 tys. km, w tym dłuższe loty do 650 km. W 1912 r. powierzchnia obiektów lotniczych 
wynosiła 60 tys. m2, zaś kwota przeznaczona na ich powstanie wynosiła 90 tys. koron; w styczniu 
1913 r. zaplanowano postawienie tu dwóch hangarów namiotowych dla wodnosamolotów nr II i 10 
z gotowością od sierpnia 1913 r.

50 P. Schupita, op. cit., s. 14, 144. W 1916 r. w porcie Drač [alb. Durrësi, wł. Durazzo] stwo-
rzono tam najbardziej wysuniętą na południe adriatycką bazę k.u.k Seeflugwessen – Flugstüzpunkt 
Durazzo - („Durz”).

51 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 45.
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przez 7 oficerów lotnictwa aż 621 lotów, z tego 13 [18 ?] dłuższych, przez morze 
[Adriatyckie]”52.

6 II 1913 r. podczas I wojny bałkańskiej użyto po raz pierwszy w historii wod-
nosamolotu typu Farman lotnictwa greckiego do nalotu bombowego w rejonie 
cieśniny Dardanele. Podczas II wojny bałkańskiej w 1913 r. po raz pierwszy użyto 
tych maszyn w akcji c. k. lotnictwa morskiego, co wiązało się z blokadą wybrze-
ża Albanii. W międzynarodowym zespole morskim znalazły się też okręty c. k. 
Marynarki Wojennej w rejonie Szkodry [alb. Shkodër wł. Scutari], a 23 III 1913 r. 
w Tivacie [czarnog. Тиват, wł. Teodo, gr. Θειοδος, Thiodhos] w Zatoce Kotor-
skiej uruchomiono prowizoryczną Flugstation, działającą do 28 V 1913 r. Jej 
dowódcą został Linien Schiffsleutnant W. Wosecek. W jej skład wchodzili Li-
nien Schiffsleutnant Hugo Ockermüller (nr dyplomu pilota 63 z 10 VIII 1912 r.), 
oficer operacyjny Linien Schiffsleutnant H. Huß i 14 ludzi personelu na-
ziemnego. 24 IV 1913 r. trzy łodzie latające typu Donnet-Leveque (S 8, S 10  
i S 12) zostały przydzielone do II dywizjonu Floty w Poli, a 26 IV 1913 r. zosta-
ły przebazowane do Kotoru. W pobliskim Tivacie zaplanowano dla nich wodo-
wisko i postawiono hangary namiotowe. Załogi tych łodzi latających wykonały 
64 loty rozpoznawcze na wysokości do 1500 m. 28 V 1913 r. podjęto decyzję 
o likwidacji tego lotniczego oddziału i 30 V 1913 r. łodzie latające wróciły do 
Puli53. W czerwcu 1913 r. wykonano pierwszy nocny lot w K.u.K. Seeflugwes-
sen z użyciem łodzi latającej typu Donnet-Leveque nr 12. W listopadzie 1913 r.  
na wodnosamolocie typu Voisin nr 14 przeprowadzono próby z użyciem radio-
stacji pokładowej, a 21 XI 1913 r. pierwszy zbudowany przez c. k. przemysł 
wodnosamolot – łódź latająca typu Lohner E 16 – wykonał pierwszy lot na tra-
sie Pula-Triest-Pula (E 16 rozbita została w wypadku lotniczym 30 VI 1914 r.). 
Według raportu z 31 XII 1913 r. stan K.u.K. Seeflugwessen był następujący: 13 
wodnosamolotów pływakowych i łodzi latających o numerach S1, S2, S3, S4, 
S 6, S 7, S 9,  S 10, S 12, S 14, E 16 i A 2254. 

W styczniu 1914 r. w K.u.K. Seeflugwessen znajdowały się łodzie latające  
o przeznaczeniu szkolnym oznakowane jako S1–S1555. 20 V 1914 r. zamówio-
no na potrzeby służby szkoleniowej następujące łodzie latające: S 25 (Typ S 2  
z silnikiem Hiero 85 KM), S 26 (Typ Donnet-Leveque z silnikiem Gnome 50 
KM) i S 27 (typ Donnet-Leveque z silnikiem Gnome 80 KM). W czerwcu 1914 r. 
łódź latająca S 12 (później A 12) została poważnie uszkodzona w wypadku, zaś 
w Warsztatach Seearsenal w Puli zbudowano kolejną oznakowaną jako S 27 
(oblotu dokonano w styczniu 1915 r.). W czerwcu 1914 r. pięć łodzi latających 

52  Ibidem.
53  Ősterreich-Ungarn Seekrieg…, op. cit.; P. Schupita, op. cit.
54 P. Schupita, op. cit., s. 14–15.
55 Oznakowanie S 2 – typ Donnet-Leveque (oblotu dokonano we wrześniu 1914 r.) – nosiły 

dwie łodzie latające „stara” i przebudowana „nowa” z silnikiem Hiero 85 KM; S 8 – typ Donnet-
-Leveque – oblotu dokonano w maju 1914 r.
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otrzymało znakowanie S 2 – S 656. Lista wypadków lotniczych załóg K.u.K. 
Seeflugwessen w 1913 r. była następująca: 24 I 1913 r. Linien Schiffsleutnant 
Robert Teufl von Fernland (nr dyplomu pilota 57 z 27 VII 1912 r.), mając awa-
rię silnika w rejonie wyspy Cosada, ciężko uszkodził szkolną łódź latającą 
typu Donnet-Leveque S 9; 5 II 1913 r. załoga w składzie Linien Schiffsleut-
nant V. Klobučar Rukavina von Bunič i Linien Schiffsleutnant Wulf podczas 
lotu szkolną łodzią latającą typu Donnet-Leveque S 12 miała awarię silnika 
zakończoną wodowaniem w rejonie Puli; 25 II 1913 r. Linien Schiffsleutnant  
V. Klobučar Rukavina von Bunič, pilotując szkolną łódź latającą typu Don-
net-Leveque S 6, podczas wodowania na Adriatyku uszkodził podłodzie;  
12 III 1913 r. Linien Schiffsleutnant V. Klobučar Rukavina von Bunič uszko-
dził śmigło w łodzi latającej typu Donnet-Leveque S 8; 28 III 1913 r. załoga  
w składzie  Fregattenleutnant G. Freiherr von Banfield i Linien Schiffsleut-
nant W. Wosecek prezentowała nad jachtem arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 
szkolną łódź latającą typu Donnet-Leveque S 11 pod Rovigno – podczas skrętu 
doszło do wypadku i rozbicia wodnosamolotu; 10 VIII 1913 r. podczas wodo-
wania w Puli uszkodzona została szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque  
S 9; 2 IX 1913 r. w rejonie Puli została uszkodzona szkolona łódź latająca typu 
Donnet-Leveque S 8; w październiku 1913 r. uszkodzona została w rejonie Puli 
szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque S 15; 6 XII 1913 r. została uszko-
dzona na Adriatyku szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque S 1057.

W 1913 r. dowództwo K.u.K. Kriegsmarine po „albańskim eksperymencie” 
podjęło decyzję o utworzeniu stałej bazy lotniczej w Zatoce Kotorskiej (czar-
nog. Boka Kotorska). Główną bazą c. k. lotnictwa morskiego na południowym 
wybrzeżu Adriatyku stał się Kumbor, a wodowisko hydroplanów utworzono  
w pobliskim Tivacie58. Tym sposobem utworzono oddział lotniczy Floty (Flot-
ten-Flug-Abteilung Kumbor; Flottenflugabteilung Kumbor) w ramach Flotten-
flugstation w Zatoce Kotorskiej, najdalej na południe wysunięty oddział lotniczy 
K.u.K. Kriegsmarine. W hangarach namiotowych, a następnie w zbudowanym 
drewnianym hangarze, można było pomieścić trzy łodzie latające. 22 VI 1914 r. 
 podjęto decyzję, by na dzień 29 VI 1914 r. w Flottenflugstation Kumbor znajdo-
wały się 3 łodzie latające, 3 oficerów pilotów i 24 ludzi obsługi naziemnej w Ti-
vat (we wrześniu 1914 r. w bazie istniały 2 hangary namiotowe, zaś 20 XI 1914 r. 
gotowy był drewniany hangar)59. W 1914 r. podstawowym sprzętem latającym 
K.u.K. Seeflugwessen były wielozadaniowe łodzie latające typu Lohner, stoso-
wane głównie jako rozpoznawczo-patrolowe i bombowe, choć w służbie nadal 

56 Ibidem, s. 58.
57 Ibidem, s. 99.
58 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbi-

en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII-31 XII 1914 r.), s. 143;  
P. Schupita, op. cit., passim.

59 P. Schupita, op. cit., s. 144.
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znajdowały się szkolne łodzie latające typu Donet-Leveque, pochodzące z za-
kupów zagranicznych60. W lutym 1914 r. załogi łodzi latających Lohner E 16  
i S 12 wykonały daleki przelot z Puli do Šibenika, który był nawigacyjnym spraw-
dzianem dla załóg lecących większość trasy lecących w chmurach. 2 IV 1914 r. 
Linien Schiffsleutnant W. Wosecek dokonał łodzią latającą typu Lohner M E 17 
rekordowego przelotu non stop z bazy w Puli do Tivat, pokonując trasę 495 km  
w czasie około 5 godzin61. W okresie 29–30 IV 1914 r. trzy łodzie latające K.u-
.K. Seeflugwessen typu Lohner wzięły udział w ćwiczeniach II dywizjonu pan-
cerników (klasa SMS „Radetzky”) c. k. Floty w Zatoce Kotorskiej62. Ćwiczenia 
z użyciem wodnosamolotów do wykrywania łodzi latających pokazały, że 
wykrywano je z wysokości 200–300 m – w czerwcu 1914 r. przeprowadzono 
próby z wykorzystaniem reflektorów podczas lotów nocnych. W 1914 r. bardzo 
aktywnie pracowały centra szkoleniowe c. k. lotnictwa morskiego – Versuchs-
flugstation Sv. Caterina i Schulflugstation Cosada (w sierpniu 1914 r. funkcjono-
wało tu molo oraz kran do obsługi wodnosamolotów, a w październiku 1914 r. 
oddano do użytku hangar). Lista wypadków lotniczych K.u.K. Seeflugwessen na 
Adriatyku w 1914 r. była następująca: w lutym 1914 r. poważnie uszkodzona została 
szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque S 14; 31 III 1914 r. awarię silnika miała 
szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque S 4; 14 IV 1914 r. podczas wodowania 
została uszkodzona szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque S 15; w kwietniu 
1914 r. poważnie uszkodzona została szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque 
S 4; 15 VI 1914 r. podczas wodowania została poważnie uszkodzona szkolna łódź 
latająca typu Donnet-Leveque S 8; 18 VI 1914 r. podczas wodowania uszkodzona 
została łódź latająca typu Lohner M E 17; 9 VI 1914 r. podczas wodowania została 
uszkodzona szkolna łódź latająca typu Donnet-Leveque S 12; 13 VII 1914 r.  Li-
nien Schiffsleutnant G. Freiherr von Banfield podczas wodowania uszkodził szkol-
ną łódź latającą typu Donnet-Leveque S 9; 4 XII 1914 r. uszkodzeniu uległa łódź 
latająca typu Lohner M E 21; 10 XII 1914 r. podczas przymusowego lądowania 
uszkodzona została łódź latająca typu Lohner Mn E 36; 15 XII 1914 r. w Kumbor 
wskutek uszkodzenia hangaru przez silną wichurę poważnym uszkodzeniom ule-
gły łodzie latające typu Lohner Mn E 33, E 34, E 37; 17 XII 1914 r. uszkodzeniu 

60 Ibidem;  A. Zaręba, op. cit., passim; R. Keimel, Osterreichische Luftfahrzeuge. Geschich-
te der Luftfahrt von Anfängen bis Ende 1918, Graz 1980, s. 231; R. Grègr, Hydroaviony cisaře 
pana, „Letectvi + kosmonavtika“ 1968, nr 14, s. 26. A. Jońca (Lotnictwo morskie, Warszawa 1968,  
s. 88, 93) i R. Kaczkowski (Lotnictwo w działaniach na morzu, Warszawa 1986, s. 25) podają,  
że w chwili rozpoczęcia światowego konfliktu w składzie lotnictwa morskiego c. k. Austro-Węgier 
znajdowało się 10 łodzi latających oraz okręt-baza – przebudowany na ten cel przeddrednot SMS 
„Budapest”. W literaturze przedmiotu spotkać można także liczbę 13 bądź 14 wodnosamolotów  
c. k. lotnictwa morskiego, w tym w gronie maszyn szkolnych wyróżniały się łodzie latające Lohner 
typu M, M 2, L, T, Te, H, CC oraz jedna łódź latająca Hansa Brandenburg CC oraz wodnosamolot 
pływakowy typu Mickl. Informacji tych nie podaje P. Schupita (op. cit.).

61 P. Schupita, op. cit., s. 16.
62 SAW-KA, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 45.
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uległa łódź latająca typu Lohner M E 2063. W marcu 1914 r. SMS „Mars” i torpe-
dowiec (Torpedoboot) Tb 14 przydzielono na potrzeby c. k. lotnictwa morskiego, 
którego personel latający otrzymał specjalistyczną odzież lotniczą64.

Linien Schiffsleutnant V. Klobučar Rukavina von Bunič do 22 VI 1914 r. był 
dowódcą K.u.K. Seeflugwessen, po czym 22 VI 1914 r. został dowódcą Ver-
suchsflugstation. W dniach 23 VI – 3 IX 1914 r. dowódcą K.u.K. Seeflugwessen 
został Linien Schiffsleutnant Franz Mikuleczky (Mikuletzky, nr dyplomu pilota 
128 z 31 VII 1913 r.), zaś Linien Schiffsleutnant W. Wosecek funkcję tą pełnił 
w okresie 4 IX 1914 r. – 27 V 1915 r. 1 VI 1914 r. głównymi bazami (Seeflug-
station) c. k. lotnictwa morskiego były Seeflugstation w Puli (do 23 VI 1914 r. 
dowódcą Seeflugstation Pula był Linien Schiffsleutnant Franz Mikuleczky, a od 
4 IX 1914 r. Linien Schiffsleutnant W. Wosecek) i Flottenflugstation w Kumbo-
rze65. W chwili wybuchu Wielkiej Wojny siła lotnictwa morskiego naddunajskiej 
monarchii Habsburgów była nikła. Przygotowane w Trieście [wł. Trieste, słow.  
i chorw. Trst, niem. Triest], Puli i Splicie [wł. Spalatto] lądowiska bazowe K.u.K. 
Seeflugwessen z zapleczem technicznym pozwalały na działanie w ramach kon-
troli obszaru Adriatyku66. W chwili wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 r. w służbie 
K.u.K. Seeflugwessen znajdowało się 30 łodzi latających – głównie typu Loh-
ner, stacjonujących we wspomnianych bazach adriatyckich – i wodnosamolotów 
pływakowych67. Dzięki staraniom wszystkich związanych z lotnictwem K.u.K. 
Kriegsmarine instytucji – w tym m.in., będącego pod protektoratem Arcyksięcia 
Franciszka Ferdynanda Habsburga d’Este, Stowarzyszenia Floty Niemieckiej – 
w chwili rozpoczęcia Wielkiej Wojny z 30 wodnosamolotów, a w tym 16 na-
dających się do użytku bojowego – 3 znajdowały się w Flotten-Flug-Abteilung  
w Kotorze, pozostałe zaś w bazie w Puli. Już w czerwcu 1914 r. dowództwo bazy 
lotnictwa morskiego w Puli snuło plany utworzenia pomocniczej bazy lotniczej 
w Šibeniku, jak i konieczną stała się rozbudowa obiektów bazowych w Kumbor, 
która miała największe znaczenie, jeżeli chodziło o loty rozpoznawcze na połu-
dnie i zachód Adriatyku68. 

63 P. Schupita, op. cit., s. 99.
64 Ibidem, s. 16.
65 Ibidem, s. 136, 139, 144. Dowódcą na okres 22 VI – 3 IX 1914 r. został Linien Schiffsleutnant 

W. Wosecek – personel bazy tworzyli Fregattenleutnant G. Freiherr von Banfield, Fregattenleutnant 
Konstantin Maglic i 24 ludzi personelu naziemnego; w okresie 4–12 IX 1914 r. dowódcą został Fre-
gattenleutnant G. Freiherr von Banfield zaś w okresie 13 IX 1914 r.–27 V 1915 r. dowódcą został 
Linien Schiffsleutnant H. Ockermüller.

66 A. Zaręba, op. cit. passim; A. Jońca, op. cit., passim.
67 A. Zaręba, op. cit., passim; R. Keimel, op. cit., passim. D. Karnas (Lotnictwo w twierdzy 

Przemyśl, [w:] Lotnicze ślady…., op. cit., s. 45) podaje błędnie, że w bazach nad Adriatykiem stac-
jonowało 13 łodzi latających c.k. lotnictwa morskiego.

68 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Un-
garns im Jahre 1914, s. 132. Po rozpoczęciu walk do służby weszły łodzie latające typu Lohner L 
z silnikami Hiero-Austro Daimler o mocy 140 KM; do końca lipca 1914 r. Marinesektion mogła 
wystawić kolejnych 13 wodnosamolotów zdolnych do działań wojennych.
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W planach wojennych Wiednia śródziemnomorski teatr działań wojennych 
nie odgrywał znaczniejszej roli, jednak mimo ograniczonego budżetu rozpo-
częto prace nad tworzeniem zasad użycia K.u.K Seeflugwessen. Flottenkom-
mandant und Chef der Marinesektion podczas Wielkiej Wojny podlegał AOK, 
a całość sił K.u.K. Seeflugwessen podlegała technicznie i urzędowo bezpośred-
nio Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium, zaś pod względem operacyjnym 
dowództwu Floty w Puli69. W krótkim czasie i przy wyjątkowo ograniczonym 
budżecie K.u.K. Kriegsmarine stworzyła nadający się do walki na morzu od-
dział lotniczy, który sprostał wyzwaniom stawianym mu w początkowym okre-
sie I wojny światowej i stanowił podwaliny dla dalszego rozwoju c. k. lotnictwa 
morskiego, które miało nabrać rozpędu po przystąpieniu do działań wojennych 
Królestwa Włoch [wł. Regno d’Italia] w maju 1915 r. (w chwili rozpoczęcia 
walk z Królestwem Włoch wiosną 1915 r. w składzie K.u.K Seeflugwessen 
znajdowało się 47 łodzi latających, zaś do 1918 r. ich liczba wynosiła 570 za-
mówionych w wytwórniach, jak i dostarczonych do służby liniowej)70. Dyna-
miczny rozwój c. k. lotnictwa morskiego nastąpił w trakcie działań wojennych, 
dzięki pomocy niemieckiego sojusznika. K.u.K. Kriegsmarine nie wykazywała 
większej aktywności w czasie Wielkiej Wojny, a okręty c. k. Floty spędziły 
większość czasu w swych bazach w Puli, Šibeniku i Kotorze, jednak samą swo-
ją obecnością wiązała ona znaczne siły brytyjskiej Royal Navy, francuskiej Ma-
rine National i włoskiej Regia Marina przez cały okres trwania tego światowego 
konfliktu zbrojnego. K.u.K. Kriegsmarine rozpoczęła mobilizację 4 VIII 1914 r., 
trwała ona około miesiąca. Po jej zakończeniu wojsko liczyło 33 736 oficerów  
i marynarzy, z czego na operacyjnych jednostkach pływających Floty służyło  
19 405 ludzi, w jednostkach obrony wybrzeża – 8529, zaś w sztabach, jednost-
kach tyłowych i portowych – 4276 oficerów, podoficerów i marynarzy. Rezer-
wę stanowiło 1526 oficerów, podoficerów i marynarzy – w listopadzie 1914 r. 
powołano do służby dodatkowo 240 oficerów K.u.K. Kriegsmarine. Pierwsze 
strzały w Wielkiej Wojnie padły ze strony serbskiej nocą zaraz po wypowiedze-
niu wojny Królestwu Serbii 28/29 VII 1914 r., w rejonie Topčidersko Brdo (serb. 
Топчидерско Брдо), wsi położonej pod Belgradem. Wieczorem 28 VII 1914 r. 
celem stał się holownik c. k. Dunajskiego Towarzystwa Żeglugi Parowcowej 
„Joseph”, który niebawem ponownie został ostrzelany poniżej starej twierdzy 
Kalemegdan pod Belgradem. Na pomoc ostrzelanej jednostce ruszył kotwiczą-
cy w pobliżu Cygańskiej Wyspy monitor c. k. Flotylli Dunajskiej (K.u.K. Do-
nauflotille) SMS „Temes”71, a niebawem monitory SMS „Themes”, SMS „Bo-
drog” i SMS „Szamos”, zająwszy pozycje ogniowe w bezpośredniej bliskości 

69 Ibidem, s. 44.
70 Ibidem, s. 45. A. Zaręba (op. cit., s. 32) podaje, że w 1914 r. na stanie c. k. lotnictwa morskie-

go było 14 „samolotów morskich”, a w 1918 r. liczba wodnosamolotów c. k. lotnictwa morskiego 
wynosiła 268. 

71 J. Piekałkiewicz, op. cit., s. 111.
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Belgradu, otworzyły 29 VII 1914 r. o godz. 2.20 nań ogień (ostrzał trwał całą 
noc i kolejny dzień)72. 

Przed przystąpieniem Królestwa Włoch do wojny po stronie Ententy, głów-
nym zadaniem c. k. Floty było przełamanie blokady alianckiej w rejonie cieśniny 
Otranto [wł. Canale d’Otranto, alb. Gjiri i Otrantos], utrzymywanej przez połą-
czone siły francusko-brytyjskie. Nie była ona jednak zbyt szczelna z powodu 
znacznego jej oddalenia od najbliższej bazy floty sprzymierzonych na Malcie 
(ponad 300 mil morskich). To było przyczyną łatwego przenikania na Morze 
Śródziemne okrętów podwodnych (U-bootów) K.u.K. Kriegsmarine oraz so-
juszniczej Kaiserliche Marine. Sytuację na obszarze Adriatyku skomplikowało 
wypowiedzenie w 1914 r. c. k. Austro-Węgrom wojny przez Królestwo Czar-
nogóry, skutkiem czego trzeba było częściowo ewakuować wysuniętą najdalej 
na południe bazę Floty w Zatoce Kotorskiej. Główne siły K.u.K. Seeflugwessen 
były skoncentrowane w bazie w Puli. Z biegiem czasu stworzono z nich pięć 
rozpoznawczych kompanii lotniczych [Fliegerkompanie - Flik.], które bazowały 
w Seeflugstationen w Kotorze, Dubrowniku [wł. Raguza], Zadarze [wł. Zara], 
Splicie, Rijece [wł. Fiume], Šibeniku i Kumborze (Tivat). Podstawowym zada-
niem K.u.K Seeflugwessen na wypadek wojny było: patrolowanie akwenu Morza 
Adriatyckiego, dozorowanie rejonów bazowania własnej Floty wzdłuż wybrzeża 
adriatyckiego, tropienie wrogich okrętów podwodnych, wyszukiwanie wrogich 
pól minowych oraz ochrona własnej żeglugi konwojowej.

2. C. k. Lotnictwo morskie podczas kampanii bałkańsko-adriatyckiej 
1914 r.

Od chwili wybuchu wojny w 1914 r., bardzo aktywnie obok załóg c. k. Flie-
gerkompanie operowały nad terytorium Królestwa Czarnogóry załogi K.u.K. Se-
eflugwessen, atakując cele morskie oraz nadmorskie. Zanim jednak to się stało, 
Inspektorat c. k. armii dla Bośni, Hercegowiny i Dalmacji podjął decyzję o prze-
niesieniu Fortecznego Oddziału Balonowego 1/5.R (Festungsballonabteilung)  
z Kotoru do Tivatu. W ramach rozbudowy obiektów wojskowych w zatoce Ko-
torskiej samoloty i balony obserwacyjne znalazły tu swoją bazę jako uzupeł-
nienie istniejącej tam od 1913 r. bazy wodnosamolotów K.u.K. Seeflugwessen. 
Już 22 VI 1914 r. załogi trzech łodzi latających typu Lohner M – E 18, E 20  
i E 21 – zmobilizowano w ramach II dywizjonu Floty (klasa przeddrednotów 
typu SMS „Radetzky”) w Puli z zadaniem przebazowania do Meljine w Zatoce 

72 K. Csonkaréti, Marynarka…, op. cit., s. 28. Według J. Piekałkiewicza (op. cit.) ostrzał roz-
począł wpierw SMS „Temes”, a po nim o godz. 23.00 do ostrzału twierdzy Kalimegdan dołączyły 
SMS „Szamos” i SMS „Bodrog”. Wg A. Samka (op. cit., s. 151) ostrzał Belgradu z dział ww. 
monitorów rozpoczął się 3 VIII 1914 r. o godz. 2.20, zaś po nim do ostrzału, trwającego całą noc  
i kolejny dzień, dołączyły się monitory SMS „Bodrog” i SMS „Szamos”.
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Kotorskiej73. Okręty te wraz z łodziami latającymi na swych pokładach ruszyły 
z Poli na południe 22 VI 1914 r. o godz. 4.00 i przed południem 23 VI 1914 r. 
dotarły do Meljine. 24 VI 1914 r. załogi tych łodzi latających przeleciały stam-
tąd do Tivatu, gdzie miały stacjonować w ramach Flotten-Flug-Abteilung  
i wodowały na wodach Zatoki Kotorskiej. Z końcem lipca 1914 r. załogi łodzi 
latających rozpoczęły swe akcje lotami rozpoznawczymi w rejonie Adriatyku –  
w okresie poprzedzającym wybuch wojny z Królestwem Serbii, które to miało stać 
się celem ataku c. k. armii, wraz z rejonem portów i wybrzeża sprzymierzonego  
z nim Królestwa Czarnogóry. Pierwsze loty wykonano nad bałkańskimi masy-
wami górskimi, rozpoznając pozycje czarnogórskiej armii położone w paśmie 
górskim, Lovćen w Górach Dynarskich (najwyższym szczytem tego pasma 
jest Štirovnik 1749 m n.p.m). 27 VI 1914 r. Linien Schiffsleutnant W. Wosecek  
z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor wykonał łodzią latającą typu Lohner M E 18 
pierwszy lot bojowy, dokonując rozpoznania pozycji czarnogórskich wokół ww. 
masywu górskiego. Łącznie do akcji 28 i 29 VI 1914 r. użyto trzech łodzi lata-
jących Flotten-Flug-Abteilung Kumbor typu Lohner M E 18, E 20 i E 21, zaś 
załogi – na pokładach znajdowali się oficerowie c. k. artylerii jako obserwatorzy 
– rozpoznały też rejon portu czarnogórskiego w Barze. 29 VI 1914 r. wszystkie 
trzy łodzie latające Flotten-Flug-Abteilung Kumbor przebazowano z Tivatu lo-
tem bezpośrednio do Kumboru, w celu wykonywania stamtąd lotów rozpoznaw-
czych74.

Według stanu z 27 VII 1914 r. liczba pilotów K.u.K. Seeflugwessen wynosiła 
18 osób (1 zginął w wypadku)75. 21 VII 1914 r. dowódca c. k. Marinesektion 
K.u.K. Kriegsministerium wydał polecenie dowódcy Seeflugstationw Puli, by: 
„(…) bez większego rozgłosu przygotować dla grupy lotniczej [w Zatoce Kotor-
skiej] składającej się z trzech wodnosamolotów [łodzi latających] materiały oraz 
hangary namiotowe (Flugzeugzelt) jak i części zamienne”76. Siły te w ramach 
przydziału do Flotten-Flug-Abteilung w Kotorze powinny (ewentualnie pod roz-
kazami dowódcy bazy lotnictwa morskiego w Puli) na wypadek wybuchu wojny 
opuścić Pulę w ciągu 24 godzin (dla oszczędzenia materiałów – drogą morską) 

73 Österreich-Ungarn Seekrieg…, op. cit., s. 55; P. Schupita, op. cit., s. 161. Lohner M E 20 
pilotowana przez Linien Schiffsleutnant W. Wosecka została przydzielona do przedrednaughta 
SMS „Erzherzog Franz Ferdinand”, Lohner M E 18 pilotowana przez Fregattenleutnant K. Magli-
ca do przedrednaughta SMS „Radetzky”, zaś Lohner M E 21 pilotowana przez Fregattenleutnanta  
G. Freiherr von Banfielda do przedrednaughta SMS „Zrinyi”.

74 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Fliseger in Feldzug gegen Serbi-
en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII-31 XII 1914 r.), s. 144; 
P. Schupita, op. cit., s. 161. Przez cały okres kampanii 1914 r. stacjonowały tu trzy łodzie latające 
w dwóch hangarach oraz piloci: Linien Schiffsleutnant W. Wosecek, Fregattenleutnant K. Maglic, 
Fregattenleutnant G. Freiherr von Banfield oraz Fregattenleutnant Oto Fiala von Fernbrugg.

75 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Die Entwicklung der osterreichisch-ungarischen 
Fliegertruppe 1914-bis 1916, opracował Obst. A. D. E. Kahlen, aneks 12 i 12 a.

76 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Un-
garns im Jahre 1914, s. 132.
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i zostać przebazowane do Zatoki Kotorskiej. W dyspozycji dowódcy K.u.K. Se-
eflugwessen znajdowały się wówczas:

(…) Pro domo: natychmiast dostępne [są wodnosamoloty i łodzie latające]: 
E 16 [Lohner], E 20 [Lohner M - stacjonował w tym czasie w Zatoce Kotorskiej], 
E 21 [Lohner M – stacjonował w tym czasie w Zatoce Kotorskiej], 
A 22 [szkolny wodnosamolot zbudowany w Fliegerarsenal w Puli i oblatany  
          18 III 1914 r.]                                                       …. 4 [egzemplarze] 
E 18 [Lohner M – stacjonował w tym czasie w Zatoce Kotorskiej] koniec lipca 
[1914 r.] (naprawa silnika)                         … 1[egzemplarz]
E 17 [Lohner M] początek sierpnia [1914 r.] (rozbity 18. czerwca [1914 r.], 
          3 wsporniki)                                                                     … 1 [egzemplarz]
E 19 [Lohner M] (rozbity kadłub podczas lotu do Vallegrahde, brak nowych mel-
dunków) ?
3 R  [3 typu Lohner P – R 28, R 29, R 30 – oblatano je we wrześniu 1914 r.] – [wod-
no] samoloty [łodzie latające], 5. sierpnia [1914 r.]         … 3 [egzemplarze]
L 5 [Lohner – L 5] najpóźniej do 15. sierpnia [1914 r. – została oblatana 23 X 1914 r.] 
                                             … 1 [egzemplarz]
Poza tym: Konieczne 4 wodnosamoloty do mniejszych przedsięwzięć (loty do 
2h)77.

Baza K.u.K. Kriegsmarine w Zatoce Kotorskiej była najdalej wysuniętą na 
południe bazą K.u.K. Kriegsmarine, która mogła stąd przeprowadzić skuteczną 
blokadę wybrzeża Królestwa Czarnogóry, opanować Cieśninę Otranto (dostęp 
do Morza Śródziemnego) oraz zniszczyć stanowiska czarnogórskiej artylerii  
w rejonie masywu górskiego Lovćen. Baza ta była połączona z odcinkiem frontu 
czarnogórsko-serbskiego poprzez pas granicy Hercegowiny, chronionej przez sil-
ne punkty oporu (Avtovac [serb. Автовац] w rejonie Gacko [serb. Гацко], Bilek 
i Trebinje [serb. Требиње] nad rzeką Trebišnjica, na wschód od Dubrownika). 
Zadania obrony zarówno Hercegowiny, jak i tej bazy c. k. Floty, wymagały za-
stosowania w tym celu sił powietrznych, z których do dyspozycji dowództwa  
K.u.K. Kriegsmarine były: Flotten-Flug-Abteilung Kumbor, Flik. 6 oraz Fe-
stungsballonabteilung 1/5. R.78. Obszar operacyjny Flotten-Flug-Abteilung Kum-
bor rozciągał się od Zatoki Kotorskiej wzdłuż wybrzeża adriatyckiego w kierun-
ku północno-zachodnim aż do wyspy Mljet [wł. Meleda, łac. Melita], w kierunku 
południowo-wschodnim przez Budvę, Bar, Ulcinj [wł. Dulcigno, czarn. Улцињ, 
alb. Ulqini], San Giovanni di Medua [alb. Shëngjin, Shëngjini] aż do zatoki Drin 
Golf [alb. Gjiri i Drinit, Pellgu i Drinit]-Kap Rodoni [wł. Cape Rodoni]. W stronę 
otwartego morza zasięg operacyjny wynosił około 130–140 km i łodzie latają-
ce typu Lohner, rozpoznające rejon Adriatyku, osiągały tym samym rejon Bari.  

77 Ibidem.
78 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbi-

en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII – 31 XII 1914 r.), s. 143. 
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W chwili gdy Flotten-Flug-Abteilung Kumbor otrzymał rozkaz mobilizacji, za-
dania dla załóg ww. łodzi latających tej jednostki obejmowały: wykonywanie re-
konesansu w stronę Morza Adriatyckiego oraz w stronę lądu, kierowanie ogniem 
artylerii okrętowej jednostek c. k. Floty, przeprowadzanie ataków bombowych na 
wrogie cele morskie i lądowe79.

Z chwilą ogłoszenia 3 VIII 1914 r. neutralności przez sprzymierzone z Ce-
sarstwem Niemieckim i c. k. Austro-Węgrami Królestwo Włoch – zasada sacro 
egoisto – odpadła możliwość korzystania przez c. k. lotnictwo morskie z baz wło-
skich80. Dwa dni później c. k. Austro-Węgry znalazły się w stanie wojny z Króle-
stwem Czarnogóry. Państwo to posiadało część wybrzeża Morza Adriatyckiego, 
a artyleria czarnogórska mogła zagrozić bazie c. k. Floty w Kotorze, zaś przez 
port w Barze mogło docierać ze strony państw Ententy zaopatrzenie dla Kró-
lestwa Serbii81. 8 VIII 1914 r. rozpoczął się ostrzał c. k. obiektów wojskowych  
i okrętów K.u.K. Kriegsmarine w Zatoce Kotorskiej przez czarnogórską armię. 

Łodzi latających K.u.K Seeflugwessenz z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor już 
od pierwszych dni wojny użyto do atakowania pozycji lądowych oddziałów armii 
czarnogórskiej, a szczególnie do niszczenia z powietrza baterii czarnogórskiej 
artylerii, usytuowanych w masywie górskim Lovćen, operując na wysokości po-
nad 2000 m, aby znaleźć się poza skutecznym jej ostrzałem. Loty rozpoznawcze 
nad wysokimi Górami Dynarskimi były podejmowane w terenie przygranicznym 
i dla załóg wodnosamolotów były ciężkie do wykonania. Załogi Flotten-Flug-
-Abteilung Kumbor przeprowadziły po raz pierwszy rozpoznanie na rzecz c. k. 
artylerii na obszarze masywu górskiego Lovćen w dniach 10–12 VIII 1914 r., 
obserwując z powietrza ogień dział krążownika pancernego SMS „Kaiser Karl 
V”, wycelowanych w pozycje baterii czarnogórskiej artylerii w masywie górskim 
Lovćen82. Ponieważ K.u.K. Seeflugwessen w pierwszej kolejności miało służyć 
celom rozpoznania, uzbrojenie łodzi latających typu Lohner ograniczało się do 
pokładowych karabinów maszynowych, montowanych w ramach eksperymen-
tu (w listopadzie 1914 r. na łodzi latającej typu Lohner M E 17 zamontowano 
pierwszy km kal. 6,5 mm, a 21 I 1915 r. pierwsze łodzie latające K.u.K. Seeflu-
gwessen otrzymały jako uzbrojenie km-y systemu Schwarzlose M 1883). Było 
jednak przewidywane doposażenie ich w bomby lotnicze – 7 VIII 1914 r. c. k. 
konsul generalny Borhek depeszował z Kolonii do c. k. Marinesektion K.u.K. 
Kriegsministerium, że prawdopodobnie 10 VIII 1914 r. wysłany zostanie do bazy 
lotnictwa morskiego w Puli transport 85 bomb lotniczych (po 3,5 kg, niektóre 

79 Ibidem.
80 Ibidem, s. 144; P. Schupita, op. cit., s. 161.
81 A. Samek, op. cit., s. 154.
82 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbi-

en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII – 31 XII 1914 r.), s. 144; 
P. Schupita, op. cit., s. 161.

83 P. Schupita, op. cit., s. 26, 164; A. Zaręba, op. cit., s. 32.
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po 10 kg) – dla ładunków, zwłaszcza zaś dla tych lżejszych, nie było konieczne 
montowanie wyrzutników. Celem doposażenia bazy lotnictwa morskiego w Puli 
oprócz torpedowca Tb 14, w końcu listopada 1914 r. przyjęto drugi, przebudo-
wany torpedowiec Tb 16 (zamiast podnośników, stosowanych na Tb 14, torpedo-
wiec Tb 16 wyposażono w podnośniki napędzane maszyną parową)84.

16 VIII 1914 r., w chwili gdy trwały już działania wojenne w  Europie, na 
Adriatyku doszło do heroicznej batalii morskiej. Kilka dni wcześniej eskadra  
c. k. Floty złożona z krążowników SMS „Szigetrvár” i SMS „Zenta”, znalazłszy 
się w ramach blokady wybrzeża czarnogórskiego w pobliżu portu Bar, ostrzelała 
go, niszcząc urządzenia portowe i radiostację. Tego samego dnia krążownik pan-
cerno-pokładowy z końca XIX w., SMS „Zenta” (będący liderem grupy sześciu 
okrętów torpedowych c. k. Floty, blokujących wybrzeże Królestwa Czarnogóry), 
płynąc wraz z kontrtorpedowcem SMS „Ulan”, został zaskoczony przez grupę 
17 okrętów Marine Nationale oraz Royal Navy. Podczas zaciętego starcia SMS 
„Ulan” udało się opuścić pole walki, natomiast SMS „Zenta” został zatopiony  
w pobliżu portu Bar (z 320 osobowej załogi uratowało się 130 marynarzy). Tym 
samym alea iacta est…85.

W pierwszym miesiącu Wielkiej Wojny, w sierpniu 1914 r., załogi trzech łodzi 
latających typu Lohner M E 18, E 20 i E 21 z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor 
wykonały 39 lotów bojowych na fotorozpoznanie i bombardowanie celów lądo-
wych i morskich przeciwnika w łącznym czasie 60 godzin w pasie operacyjnym 
od Baru do Dubrownika, operując na wysokościach do 2000 m i powyżej (min. 
w rejon Kuk, Krstac i Peštingrad): 

1.  2 VIII 1914 r. jedna załoga łodzi latającej typu Lohner M rozpoznała rejon 
wybrzeża adriatyckiego po Fort Dvršenik.

2. 5 VIII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M rozpoznawały wy-
brzeże Królestwa Czarnogóry.

3. 15 VIII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 18 w składzie Fre-
gattenleutnant K. Maglič i Oblt. [por.] Pieler wykonała pierwszy nalot 
bombowy w rejonie linii kolejowej Bar-Virpazar [czarnog. Вирпазар], 
zrzucając z wysokości 955 m n.p.m. dwie lekkie bomby na stanowiska 
artylerii czarnogórskiej w rejonie góry Krstac – cel obrzucono bombami  
o wadze 3,5 i 4,5 kg, „stworzonymi” uprzednio w bazie wojskowej, zosta-
ły one zrzucone w następnych dniach na cele na równinie Župa, na Budvę, 
Bar i Ulcinj (niebawem zaczęto używać bomb o wadze 10 kg). Było to 
pierwsze bombardowanie z powietrza w historii K.u.K. Seeflugwessen.

4. 16 VIII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 21 w składzie Li-
nien Schiffsleutnant W. Wosecek i Oblt. Pieler wykonała bombardowanie 
pozycji czarnogórskiej artylerii w masywie górskim Lovćen.

84 Ibidem,s. 137.
85 J. Piwowoński, Nierówne boje, Warszawa 1988, s. 60–62; A. Samek, op. cit., s. 155.
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5. W dniach 17–25 VIII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M pro-
wadziły rozpoznanie wybrzeża w rejonie Budvy i Baru oraz rejonu Du-
brovnik-Kap Menders, wyspy Meleda i nad masywem górskim Lovćen. 

6. 19 VIII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M przeprowadziły 
polowanie na dwa dostrzeżone, wrogie U-Booty, które szybko opuściły 
rejon wejścia do Zatoki Kotorskiej.

7. 24 VIII 1914 r. załogi dwóch łodzi latających typu Lohner M E 18 i E 21 
przeprowadziły rozpoznanie rejonu Budvy. Tegoż 24 VIII 1914 r. prze-
ciwko celom na równinie Župa załogi łodzi latających typu Lohner M E 
18 i E 21 przeprowadziły rekonesans i pokierowały ogniem artyleryjskim 
podczas ostrzału rozpoznanych celów.

8. 25 VIII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M przeprowadziły 
rozpoznanie portu Budva.

9. 28 VIII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 21 w składzie 
Linien Schiffsleutnant W. Wosecek i Oblt. Pieler wykonała lot wywia-
dowczy na wysokości 1800 m w rejonie pozycji armii czarnogórskiej na 
górze Krstac (wskutek ognia 2 ckm ranny został Oblt. Pieler)86.

10. W sierpniu 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M wykonały 
pierwsze zdjęcia lotnicze rejonu masywu górskiego Lovćen87.

We wrześniu 1914 r. załogi łodzi latających K.u.K. Seeflugwessen typu Loh-
ner M z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor, aktywizując swą działalność, wykona-
ły szereg nalotów bombowych na cele w portach Ulcinj, Bar, Budva i na równinie 
Župa oraz przeciwko nieprzyjacielskim okrętom. Wynikło to z faktu, że wrzesień 
1914 r. przyniósł ze sobą pierwszy atak na bazę K.u.K. Kriegsmarine w Kotorze, 
dokonanych przez okręty eskadry śródziemnomorskiej wrogiej Marine Nationa-
le, starającej się dostarczyć posiłki dla Królestwa Czarnogóry: 

1. 1 IX 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 21 wykonała lot zwia-
dowczy, wykrywając okręty francuskie (35 jednostek), które zbliżały się  
 i ostrzeliwały rejon La Punta d’Ostra [chorw. Oštri Rt].

2. 2 IX 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 18 w składzie Fregat-
tenleutnant K. Maglič  i Fregattenleutnant G. Freiherr von Banfieldwyko-

86 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich 
Ungarns im Jahre 1914, s. 106; P. Schupita, op. cit., s. 161-162. K. Csonkareti (op. cit., 35) po-
daje, że w sierpniu 1914 r. załogi K.u.K. Seeflugwessen wykonały około 60 lotów, przebywając  
w powietrzu przez 30 godz., patrolując obszar od Dubrownika do Baru, a głównymi celami nalotów 
jednak były jednostki pływające i porty przeciwnika.

87 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbi-
en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII–31 XII 1914 r.), s. 162; 
P. Schupita, op. cit.; A. Samek, op. cit., s. 151. Wg. SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen,  
W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 1914, s. 133: „(…) warto podkreślić, 
że trzy wodnosamoloty typu Lohner serii R, jak również wodnosamolot L 5, w końcu lipca 1914 r. 
wciąż jeszcze były w budowie i miały trafić do bazy w Pola 5 względnie 15 VIII 1914 r”. Łódź  
latająca typu Lohner – L 5 – została oblatana 23 X 1914 r., zaś w przypadku serii „R” chodzi o serię 
trzech łodzi latających typu Lohner P – R 28, R 29, R 30.
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nała dokonała bombardowania obozu armii czarnogórskiej na równinie 
Župa i rozpoznania na rzecz V dywizjonu c. k. Floty.

3. 3 IX 1914 r. Linien Schiffsleutnant W. Wosecek wykonał przelot łodzią 
latającą typu Lohner M E 21 z Kumboru do Puli (tego dnia dowództwo  
w Kumbor przejął Fregattenleutnant G. Freiherr von Banfield).

4. 5 IX 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M przeprowadziły  
z wysokości 1200 m rozpoznanie portu Bar.

5. 6 IX 1914 r. miały miejsce kolejne loty przeciwko nieprzyjacielskim si-
łom morskim – załoga łodzi latającej typu Lohner M E 18 w składzie 
Fregattenleutnant K. Maglič i Fregattenleutnant Erich Edler von Kunsti 
zbombardowała willę króla Czarnogóry Nikoli I w Barze.

6. w dniach 7–17 IX 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M przepro-
wadziły aktywne rozpoznanie wybrzeża czarnogórskiego.

7. 8 IX 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M w rejonie Punta d’O-
stra wykryły jednostki wrogiej Marine Nationale – załoga łodzi latającej 
typu Lohner M E 18 wykonała bombardowanie portu w Barze.

8. 9 IX 1914 r. miały miejsce kolejne loty zwiadowcze załóg łodzi latają-
cych typu Lohner M przeciwko nieprzyjacielskim siłom morskim – tegoż 
dnia okręty K.u.K. Kriegsmarine ostrzeliwały port w Budvie88.

9. 10 IX 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 20 w składzie Fre-
gattenleutnant G. Freiherr von Banfield i Oblt. Pieler wykonała bombar-
dowanie Budvy.

10. 11 IX 1914 r. łódź latająca typu Lohner M E 17 pilotowana przez Linien 
Schiffsleutnanta H. Ockermüllera dokonała przelotu z Puli do Kumboru, 
gdzie oficer ten objął dowództwo.

11. 14 IX 1914 r. silna burza w Zatoce Kotorskiej uszkodziła dwa hangary 
namiotowe oraz łódź latającą typu Lohner M E 18.

12. 15 IX 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 20 w składzie Fre-
gattenleutnant G. Freiherr von Banfield i Oblt. Pieler wykonała rozpozna-
nie portu w Ulcinj.

13. 16 IX 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 20 w składzie 
Fregattenleutnant G. Freiherr von Banfield i Fregattenleutnant E. Edler  
von Kunsti dokonała nalotu na Sutomore, rozpoznając wrogi samolot.

14. 17 IX 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 20 zaatakowała 
nieprzyjacielską radiostację w okolicach Punta Volovica koło Baru oraz 
przeprowadziła rozpoznanie portu w Budvie.

15. 28 IX 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Fre-
gattenleutnant Glauko Prebanda (nr dyplomu pilota 138 z 25 VIII 1913 r.) 

88 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbi-
en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII – 31 XII 1914 r.), s. 145; 
P. Schupita, op. cit., s. 162.
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i Fregattenleutnant Heinrich Fontaine von Felsenbrunn wykonała przelot 
z Puli do Kumboru89.

Łącznie we wrześniu 1914 r. załogi łodzi latających K.u.K. Seeflugwessen 
typu Lohner M z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor wykonały loty bojowe o cał-
kowitym czasie – 60 godzin90.

W związku z rozprzestrzeniającymi się działaniami wojennymi, do akcji 
bojowej wchodziły coraz to nowe wodnosamoloty c. k. lotnictwa morskiego.  
W końcu lipca 1914 r. Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium zamówiła w wy-
twórni Motor-Luftfahrzeug-Gesellschaft, za cenę 32 tysięcy koron, wodnosamo-
lot wyposażony w silnik Mercedes 100 KM oraz 6 łodzi latających typu Lohner 
E, każda w kwocie 31 tys. koron (z silnikami Hiero 85 KM).  Te wodnosamoloty 
miały zostać dostarczone nad Adriatyk w czasie czterech miesięcy. 13 VIII 1914 r. 
wytwórnia Motor-Luftfahrzeug-Gesellschaft poinformowała Marinesektion 
K.u.K Kriegsministerium, że wcześniej zamówione łodzie latające z silnika-
mi Rapp (Rapp Motorenwerke – 150 KM) i z silnikami Hiero 140 KM zosta-
ną przetransportowane do bazy c. k. lotnictwa morskiego w Puli. W bazie tej 
dla 11 łodzi latających typu Lohner E był dostępny tylko jeden silnik zapasowy,  
i dlatego jej dowództwo usiłowało wymóc 1 IX 1914 r. na Marinesektion K.u.K. 
Kriegsministerium udzielenie zgody na pozyskanie silnika Hiero o mocy 85 KM 
jako rezerwowego. 15 IX 1914 r. trafił do Seeflugstation K.u.K. Seeflugwessen  
w Puli wodnosamolot typu Lohner Mn E 33, który po lotach próbnych okazał się 
być zdatnym do działań wojennych. 20 IX 1914 r. dowódca bazy c. k. lotnictwa 
morskiego zameldował ponownie Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium za-
potrzebowanie na 6 silników Hiero 140 KM oraz na 3 silniki Rapp 150 KM do 
łodzi latających. Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium wyraziła 8 X 1914 r. 
zgodę na pozyskanie silników, jednakże K.u.K. Luftschifferabteilung zameldo-
wał K.u.K. Kriegsministerium, że firma, gdzie zostały zamówione silniki Hiero, 
ma już takie opóźnienie z dostawami, że oddanie 6 silników znacznie przecią-
gnie w czasie zrealizowanie zamówień K.u.K. Luftschifferabteilung na samoloty. 
Jednocześnie złożony został wniosek, aby 6 z 30 zamówionych silników oddać 
Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium (najpierw powinny to być 12., 18. i 21. 
silnik serii). Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium przeprowadziła rozpozna-
nie w zakładach przemysłowych c. k. Austro-Węgier, szukając odpowiedzi na 
pytanie, kiedy byłyby gotowe silniki. Otrzymano odpowiedź, że terminy przy-
padają na połowę listopada 1914 r. oraz początek i środek grudnia 1914 r. Jed-
nak K.u.K. Kriegsministerium zadecydowało, że do przekazania na rzecz K.u.K 
Seeflugwessen będą gotowe silniki: 4., 7., 12., 14., 18. i 21. z ww. wymienionej 
serii91. W październiku 1914 r. znacząco powiększyła się liczba łodzi latających 

89 Ősterreich-Ungarn Seekrieg…, op. cit., s. 106–107.
90 P. Schupita, op. cit., s. 162.
91 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Un-

garns im Jahre 1914, s. 134.
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K.u.K. Seeflugwessen nad Adriatykiem. Pomiędzy 1 a 6 X 1914 r. trafiły do bazy 
lotnictwa morskiego w Puli 3 łodzie latające typu Lohner Mn (E 34, E 35 i E 
36), które spełniły w przeprowadzonych 14 X 1914 r. testach praktycznych wy-
magane warunki. Dopiero 2 X 1914 r. dostarczono do bazy lotnictwa morskiego  
w Puli łódź latającą typu Lohner L 5 (miała tam trafić już 10 VI 1914 r.), któ-
ra  z powodzeniem przeszła wszystkie wymagane próby 23 X 1914 r. Ponadto 
przyjęto na stan bazy lotnictwa morskiego w Puli 18 i 20 X 1914 r. również dwie 
nowoprzybyłe łodzie latające typu Lohner Mn E 37 i E 3892.

W październiku 1914 r. załogi łodzi latających c. k. lotnictwa morskiego wy-
konały loty bojowe w łącznym czasie 72 1/2 godziny93, z czego 5 lotów wyko-
nano w rejon masywu górskiego Lovćen (ponadto zbombardowano radiostację  
w Babinacu). W październiku 1914 r. c. k. lotnictwo morskie operowało systema-
tycznie w rejonie wybrzeża czarnogórskiego oraz kontynuowało akcje przeciwko 
żegludze i okrętom francuskiej eskadry śródziemnomorskiej. Łodzi latających 
K.u.K Seeflugwessen używano głównie do lotów rozpoznawczych – w trak-
cie akcji okrętów K.u.K. Kriegsmarine z Zatoki Kotorskiej trzy łodzie latające  
z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor zapewniały okrętom rozpoznanie z powietrza 
i dozorowanie baz morskich własnej Floty. Np. jesienią 1914 r. załoga  łodzi 
latającej typu Lohner Mn E 38 patrolowała stale rejon portu w Šibeniku, który 
szybko zaczął odgrywać szczególną rolę jako najbardziej na południe wysunięty, 
„bezpieczny” port K.u.K. Kriegsmarine, w chwili gdy głównie wykorzystywa-
nymi bazami stały się Kumbor i Pula94. Okręty eskadry śródziemnomorskiej Ma-
rine Nationale podjęły 4 X 1914 r. ponowną próbę zniszczenia bazy c. k. Floty 
w Kotorze, siłami 30 jednostek z rejonu Dubrovnik-Carvosa, jednak z powodu 
aktywnej obrony wybrzeża nie były w stanie przeprowadzić zdecydowanej akcji. 
Załogi łodzi latających z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor obserwowały ruchy 
nieprzyjacielskiej floty:

1. 1 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 20 w składzie Fregat-
tenleutnant G. Freiherr von Banfield i Fregattenleutnant K. Maglic wyko-
nała przelot z Kumboru do Puli.

2. 2 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 18 w składzie Linien 
Schiffsleutnant H. Ockermüller i Fregattenleutnant H. Fontaine von Fel-
senbrunn wykonała bombardowanie portu Budva; inna załoga tej samej 
łodzi latającej w składzie Fregattenleutnant G. Prebanda i Oblt. Pieler 
dokonała rozpoznania masywu górskiego Lovćen, zaś załoga łodzi la-
tającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Fregattenleutnant G. Prebanda 
i Fregattenleutnant H. Fontaine von Felsenbrunn wykonała rozpoznanie 
rejonu Ulcinj.

92 Ibidem, s. 135.
93 P. Schupita, op. cit., passim.
94 K. Csonkareti, op. cit., s. 37.
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3. 3 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Fregat-
tenleutnant G. Prebanda i Fregattenleutnant H. Fontaine von Felsenbrunn 
i załoga łodzi latającej typu Lohner M E 18 wykonały bombardowanie 
francuskich parowców w porcie Bar.

4. 4 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Fregat-
tenleutnant G. Prebanda i Nenadur wykonały bombardowanie parowców 
w porcie Bar.

5. 9 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Fregat-
tenleutnant G. Prebanda i Fregattenleutnant H. Fontaine von Felsenbrunn 
i załoga łodzi latającej typu Lohner M E 18 wykonały bombardowanie 
francuskich parowców w porcie Bar.

6. 14 X 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner L 32, Mn E 33, Mn E 35 
i Mn E 36 dokonały przelotu z Puli do Kumboru, obserwując po drodze 
ruchy nieprzyjacielskich okrętów w rejonie Dubrovnika.

7. 16 X 1914 r. pilotujący łódź latającą typu Lohner M E 17 Linien Schif-
fsleutnant H. Ockermüller wykonał bombardowanie i ostrzelał Kuksattel 
(?) i radiostację armii czarnogórskiej, będąc jednocześnie ostrzeliwanym 
przez czarnogórską opl.

8. 17 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Fre-
gattenleutnant G. Prebanda i Fregattenleutnant E. Edler von Kunsti prze-
prowadziła atak na francuski krążownik pancerny „Waldeck Rousseau”, 
zaś inna załoga tej samej łodzi latającej w składzie Fregattenleutnant  
G. Prebanda i Fregattenleutnant H. Fontaine von Felsenbrunn zbombar-
dowała port w Barze.

9. 18 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 17 (E 18?) w składzie 
Fregattenleutnant G. Prebanda i Fl Gast Brenner wykonała bombardowa-
nie zgrupowanych w porcie w Barze francuskich łodzi latających, które 
udało się uszkodzić95.

10.  21 X 1914 r. SMS „Radetzky” z łodzią latającą typu Lohner Mn E 34 na 
pokładzie, której pilotem był Linien Schiffsleutnant Franz Mikuleczky, 
wszedł do portu w Kotorze.

11. 23 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Li-
nien Schiffsleutnant H. Ockermüller i Hptm. [kpt.] Dvorak, załoga łodzi 
latającej typu Lohner Mn E 34 w składzie Linien Schiffsleutnant Franz 
Mikuleczkyi Fregattenleutnant H. Fontaine von Felsenbrunn i załoga ło-
dzi latającej typu Lohner M E 18 w składzie Fregattenleutnant G. Pre-
banda i Oblt. Pieler po rozpoznaniu portu w Barze zrzuciły na wykryte 
cele 10 bomb (w literaturze przedmiotu występuje także liczba 3 bomb 
– przyp. A. O.), trafiając dworzec kolejowy w Barze (bomby zniszczyły 
znaczną część torów kolejowych). Był to pierwszy grupowy nalot bom-

95 P. Schupita, op. cit., s. 26, 164; A. Zaręba, op. cit., s. 32.
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bowy załóg K.u.K. Seeglugwessen. Załoga łodzi latającej typu Lohner 
Mn E 33 została silnie ostrzelana przez czarnogórską opl. w rejonie góry 
Ratec.

12. 25 X 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 18 w składzie Linien 
Schiffsleutnant H. Ockermüller i Fl Gast Resch wykonała rozpoznanie  
i bombardowanie baterii artylerii czarnogórskiej w rejonie Baru oraz roz-
poznanie i bombardowanie baterii haubic w rejonie Volovicy.

13. 26 X 1914 r. w okolicach Traste zostały dostrzeżone przez załogi łodzi 
latających typu Lohner z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor wrogie okręty 
podwodne – już 19 X 1914 r. urządzono „polowanie” na wrogie U-Booty, 
które zostały rozpoznane i przegnane, z chwilą gdy U-Booty dostrzegły 
śledzące je łodzie latające.

14. 27 X 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner z Flotten-Flug-Abte-
ilung Kumbor wykonały rozpoznanie rejonu portu w Barze.

15. 31 X 1914 r. Linien Schiffsleutnant H. Ockermüller wykonał łodzią la-
tającą typu Lohner Mn E 33 atak na pozycje czarnogórskie w masywie 
górskim Lovćen96. 

Przeprowadzane skutecznie ataki lotnicze c. k. lotnictwa morskiego na różne 
obiekty w porcie w Barze, jak również na wrogą radiostację w Babinac, utrudni-
ły znacząco  działania tego portu, będącego głównym portem przeładunkowym 
francuskiego zaopatrzenia kierowanego dla Królestwa Czarnogóry drogą morską. 
Wyładunki ze statków francuskich wskutek zagrożenia z powietrza odbywały się 
z opóźnieniem, a połączenie portu z terenami leżącymi w głębi Królestwa Czar-
nogóry zostało tymczasowo zerwane: „(…) Ciągle na nowo niszczone tory kole-
jowe i instalacje portowe, jak również ciągłe zagrożenie dróg przewozu ze stro-
ny lotników z Bocche [Zatoki Kotorskiej] utrudniało transportowanie żywności  
w głąb kraju, mimo iż cała Czarnogóra cierpiała głód”. Pod koniec października 
1914 r. armia czarnogórska za pomocą znajdującej się w rejonie Lovćen ciężkiej 
artylerii przypuściła silny atak na port w Kotorze. W dniach 19–27 X 1914 r. 
miał miejsce silny ostrzał artyleryjski wszystkich baterii z masywu górskiego 
Lovćen przeciwko głównym punktom obrony portu w Kotorze. Ostrzał był skie-
rowany przeciwko bateriom artyleryjskim na Vermac i fortyfikacjom w Goražda 
oraz przeciwko stacjonującym w porcie wojennym okrętom wojennym K.u.K. 
Kriegsmarine (przeddrednot SMS „Radetzky”, krążownik pancerny SMS „Kaiser 
Karl VI”, przeddrednot SMS „Monarch”, przeddrednot SMS „Wien”, przeddred-
not SMS „Budapest”). Wraz z artylerią lądową obrony portu w Kotorze ostrze-
liwano nieprzyjacielskie baterie artyleryjskie aż do 27 X 1914 r., tym samym 
plan dowództwa armii czarnogórskiej, dotyczący zdobycia portu w Kotorze, nie 

96  SAW/KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Tȁtigkeit d. östl.-ung. Fliegerkompanienan der 
NO-Front u. auf dem Balkan in der ersten Feldzugstagen bis September 1914. Bearb. Obst. a. D.  
Dr Regele i Obst. a. D. Kahlen, s. 14; P. Schupita, op. cit., s. 164.
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powiódł się. Dowództwo c. k. 47. Dywizji Piechoty (DP) meldowało 31 X 1914 r.: 
 „(…) Dn.[ia] 20.10 [1914 r.] mimo deszczu i mgły, które ograniczały w spo-
sób znaczący widoczność, wróg kontynuował ostrzał artyleryjski. Z powodu 
warunków pogodowych nasza artyleria zaprzestała chwilowo ognia; ze wzglę-
du na chmury i rekonesans lotniczy był niemożliwy. 23.10. [1914 r.] doszło do 
ostrego ostrzału artyleryjskiego prowadzonego przez działa lądowe i okrętowe. 
Do obserwacji wyleciały 3 [wodno]samoloty [z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor]  
i 3 balony [obserwacyjne z Festungsballonabteilung 1/5. R]. Balony [obserwa-
cyjne] z powodu sporej wilgotności powietrza nie odegrały większej roli, [wod-
no]samoloty zaś prócz obserwacji zrzucały bomby i ostrzeliwały wroga. Dobra 
robota”97. Fort Vrmac był nieprzerwanie ostrzeliwany przez 8 dni – samego tyl-
ko 19 X 1914 r. oddano w jego kierunku 600 strzałów, uzyskując 200 trafień.  
22 X 1914 r.: „(…) Obserwacja obstrzału odbywała się głównie z balonu cesar-
sko-królewskiego oddziału balonowego [Festungsballonabteilung 1/5. R] Lepe-
tane, który pozostawał w kontakcie telefonicznym z okrętem [SMS] „Radetz-
ky”… Do szybkiego zwycięstwa przyczyniły się dobrej jakości mapy i szkice 
nieprzyjacielskich pozycji, które przygotowane zostały przez okręgowe dowódz-
two artylerii na podstawie zdjęć lotniczych. Znakomity był również pomysł ob-
serwacji działań z balonu [obserwacyjnego]”98. 

Listopad 1914 r. charakteryzował się fatalnymi warunkami meteorologiczny-
mi w regionie adriatyckim, które spowodowały, że załogi K.u.K Seeflugwessen 
wykonały tylko 46 lotów bojowych – rozpoznawczych i bombowych – w łącz-
nym czasie 58,2 godzin99: 

1. 1 XI 1914 r. okręty francuskiej eskadry śródziemnomorskiej Marine Na-
tionale po raz trzeci zjawiły się pod Kotorem i załogi łodzi latających typu 
Lohner M E 18 (Linienschiffsleutnant Hugo H. Ockermüller, Fliegermat 
Lauter) i Lohner Mn E 33 (Fregattenleutnant G. Prebanda [nr dyplomu 
pilota 138, nadanego 25 VIII 1913 r.], Oblt. Pieler) i E 34 (Linienschif-
fsleutnant F. Mikuleczky, Fregattenleutnant H. Fontaine von Felsenbrunn) 
z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor zostały użyte do zwiadu powietrznego, 
wykrywając wrogie okręty wojenne ok. 35 mil morskich na zachód od Za-
toki Kotorskiej. Przez dłuższy czas załogi łodzi latających pozostały nad 
nimi, aż te w obliczu zagrożenia z ich strony zmieniły kurs. Na odcinku 
Lovćen-Bar rozpoznano francuski parowiec „Liamone”, w porcie Bar pa-
rowiec „Rumija”, zaś pod Budvą kolejne francuskie jednostki pływające. 
Załogi łodzi latających zrzuciły na wykryte parowce 10 bomb (według in-
nej wersji załogi ostrzelane przez wrogą baterię artylerii w okolicach Ratec 
w odwecie zrzuciły na nią 12 bomb). Tego samego dnia, w czasie drugiego 

97 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbi-
en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII – 31 XII 1914 r.), s. 147.

98 Ibidem.
99 P. Schupita, op. cit., s. 164.
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lotu, załoga łodzi latającej typu Lohner M E 17 w składzie Linienschif-
fsleutnant Hugo H. Ockermüller, Fliegermat Lauter podczas kolejnego 
lotu rozpoznała z powietrza rejon portu w Barze, zaś załoga łodzi latającej 
typu Lohner Mn E 33 w składzie Fregattenleutnant G. Prebanda i Oblt. 
Pieler (według innej wersji w locie użyta została także załoga E 34) poja-
wiła się ponownie nad Barem, gdzie przy molo był zacumowany parowiec 
„Liamone” – załoga łodzi latającej typu Lohner M E 17 zbombardowała 
port, trafiając ponadto stację kolejową, pociąg towarowy, magazyny oraz 
molo, dworzec, magazyny portowe i baterię na górze Ratec100.

2. 2 XI 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner L 5 w składzie Linien 
Schiffsleutnant W. Wosecek i Fregattenleutnant Kurt Herzberg i Lohner 
Mn E 37 w składzie Fregattenleutnant Konstantin Maglic i Skdt Alfred 
Freiherr von Fitzgerald Minarelli dokonały przelotu na trasie Pula-Šibe-
nik. Załoga łodzi latającej typu Lohner L 5 tego dnia dokonała nalotu na 
jednostki francuskie zrzucając, na nie 3 bomby, zaś załoga łodzi latają-
cej typu Lohner Mn E 37 miała awarię. Załogi 2 łodzi latających typu 
Lohner Mn E 33 (Fregattenleutnant G. Prebanda i Fliegergast Nenador,  
E 34 (Linienschiffsleutnant F. Mikuleczky, Fregattenleutnant H. Fontaine 
von Felsenbrunn) wykonały nalot bombowy na port w Barze, zrzucając 
na wykryte cele 4 bomby karbonitowe na dworzec kolejowy i tabor wa-
gonowy. W drugim nalocie tego dnia na Bar użyto ww. załóg oraz załogi 
łodzi latającej typu Lohner M E 17.W wyniku silnego ostrzału artyleryj-
skiego czarnogórskiej opl. z góry Ratec i z baterii artylerii stacjonującej 
w rejonie Držak, szrapnele uszkodziły wszystkie łodzie latające (E 33  
i E 34 otrzymały po jednym trafieniu, zaś E 17 – dwa)101.

3. 5 XI 1914 r. z Puli do Kumboru lotem została przebazowana łódź latająca 
typu Lohner Mn E 37.

4. 6 XI 1914 r. z Kumboru do Puli przebazowano lotem łódź latającą typu 
Lohner M E 18.

5. 7 XI 1914 r. z Šibenika do Puli przebazowano lotem łódź latającą typu 
Lohner L 5.

6. 10 XI 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Fre-
gattenleutnant G. Prebanda i Hptm. Dvorak wykonała pierwszy nocny na-
lot na cele portowe w Barze.

100 Ősterreich-Ungarn Seekrieg…, op. cit, s. 122–123; P. Schupita, op. cit. Opracowania te nie 
potwierdzają informacji jakoby załogi łodzi latających miały zbombardować parowiec w porcie  
w Barze dziesięcioma bombami oraz jednostki francuskiej floty pod Budvą, które znaleźć można  
w SAW/KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Tȁtigkeit d. östl.-ung. Fliegerkompanienan der NO-
Front u. auf dem Balkan in der ersten Feldzugstagen bis September 1914. Bearb. Obst. a. D.  
Dr Regele i Obst. a. D. Kahlen, s. 14.

101 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Un-
garns im Jahre 1914, s. 123; P. Schupita, op. cit., passim. 
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7. 11 XI 1914 r. łodzie latające typu Lohner Mn E 35 – pilotowana przez 
Fregattenleutnanta G. Freiherra von Banfielda – i Lohner L 31 zostały 
przebazowane lotem do Šibenika. Tego dnia po raz ostatni wrogie siły 
morskie pojawiły się w większej liczbie w rejonie zatoki Kotorskiej, ob-
serwowane i śledzone z powietrza przez załogi łodzi latających K.u.K. 
Seeflugwessen. Załogi łodzi latających typu Lohner M E 17 (Linienschif-
fsleutnant Hugo H. Ockermüller), Lohner Mn E 33 (Fregattenleutnant 
G. Prebanda) i Lohner Mn E 34 (Linienschiffsleutnant F. Mikuleczky) 
rozpoznały rejon Ulcinj, zaś załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 37 
w składzie Fregattenleutnant G. Prebanda i Quart Meist Brunner wykona-
ła nalot na cele na równinie Župa i zbombardowała francuskie jednostki 
pływające w rejonie Baru102.

8. 12 XI 1914 r. łódź latająca typu Lohner L 5 wykonała przelot z Puli do 
Šibenika.

9. 15 XI 1914 r. załogi łodzi latających K.u.K. Seeflugwessen wykonały 
rozpoznanie rejonu Baru.

10. 24 XI 1914 r. łódź latająca typu Lohner Mn E 38 została przebazowana lotem 
do Šibenika i tym samym rozpoczęła działalność Seeflugstation Šibenik.

11. 25 XI 1914 r. załogi 3 łodzi latających typu Lohner (Mn E 37 – Fregatten-
leutnant G. Prebanda i Quart Meist Brunner; M E 17 – Linienschiffsleut-
nant Hugo H. Ockermüller i E 34 – Linienschiffsleutnant F. Mikuleczky  
i Hptm. Dvorak) z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor rozpoznały rejon por-
tu Bar – „(…) Piloci austriacko-węgierscy działali za zasadzie odwetu 
zrzucając wielokrotnie kolejne partie bomb na Antivari [Bar]”.

12. 28 XI 1914 r. łódź latającą typu Lohner Mn E 31 pilotowaną przez Fre-
gattenleutnanta Aloisa Kaindla (nr dyplomu pilota 141 z 29 VIII 1913 r.) 
przebazowano lotem do Šibenika.

13. 29 XI 1914 r. łódź latająca typu Lohner Mn E 34 pilotowana przez Li-
nienschiffsleutnanta F. Mikuleczkyego wykryła wrogi okręt podwodny  
w rejonie La Punta d’Ostra.

14. 30 XI 1914 r. wrogi okręt podwodny został zaatakowany z wysokości  
50 m przez załogę łodzi latającej typu Lohner Mn E 37 w składzie Fregat-
tenleutnant G. Prebanda i Fl Gast (mat) Resch za pomocą 3 bomb i ognia  
z ckm MG 08, jednak bez rezultatu. Tego też dnia załoga łodzi latającej 
typu Lohner Mn E 38 wykonała z Šibenika rozpoznanie rejonu Lagosty103.

102 P. Schupita, op. cit., passim. Wedługg SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oes-
terr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbien-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di 
Cattaro 12 VIII – 31 XII 1914 r.), s. 148–149. 11 XI 1914 r. załogi łodzi latających  typu Lohner  
E 17 i E 37 ostrzelały z karabinów maszynowych typu MG 08 baterię artylerii z Ratec, a na dwo-
rzec kolejowy i port w Barze zrzuciły 5 bomb.

103 SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbi-
en-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII – 31 XII 1914 r.), s. 148–149.
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W listopadzie 1914 r. dowództwo Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium 
zrobiło spore zamówienie w Motor-Luftfahrt-Gesellschaft w Wiedniu dotyczące 
sprzętu latającego dla c. k. lotnictwa morskiego – 26 XI 1914 r. wytwórnia ta 
potwierdziła dostarczenie 5 łodzi latających z silnikami Mercedes 150 KM oraz  
2 z silnikiem Rapp 140 KM. W późniejszym terminie zakładano dostarczenie 2 
silników Hiero 150 KM i jednego silnika Rapp 140 KM. 29 XI 1914 r. dowód-
ca Seeflugstation w Puli złożył wniosek w Marinesektion K.u.K. Kriegsmini-
sterium, by przypomnieć o zamówieniu na 7 łodzi latających typu Lohner L –  
L 40 – L 46 (zamówienie ostatecznie złożono 19 I 1915 r. z terminem dostawy na 
kwiecień 1915 r. – seria L otrzymała numery L 40–L 45, zaś seria T – zamówie-
nie złożono 8 II 1915 r. z terminem dostawy na czerwiec 1915 r. – obejmowała 
numery L 46–L 51), które zamówione zostały jeszcze w sierpniu 1914 r. i które 
do tej pory nie zostały dostarczone. Ostatnią dostawę łodzi latających typu Loh-
ner w roku 1914 r. stanowiły łodzie latające typu Lohner Mk M 39 (zamówie-
nie z 11 XII 1914 r.) i Lohner P R 28 (zamówienie z 8 VI 1914 r.), które miały 
być przyjęte na stan K.u.K. Seeflugwessen 3 XII 1914 r. Ponieważ łódź latająca 
typu Lohner Mk M 39 wykazywała lepsze właściwości niż łodzie latające typu 
Lohner E, dowódca Seeflugstation w Puli zlecił budowę kolejnych 5 łodzi lata-
jących tej wersji z zastrzeżeniem, że gdzie to jest możliwe, należy wyposażać je 
w silniki firmy Mercedes. Realizacja zamówienia na łódź latającą typu Lohner 
P R 28 (przewidywana dostawa miała mieć miejsce w wrześniu 1914 r.) prze-
ciągnęła się o całe 4 miesiące104. W listopadzie 1914 r. zwiększyła się również 
liczba pilotów wodnosamolotów poprzez mianowanie na pilotów czterech ofi-
cerów K.u.K. Kriegsmarine (Linien Schiffsleutnant Gustav Klasing, nr dyplomu 
pilota 130 nadanego 13 VIII 1913 r.; Linien Schiffsleutnant Hugo von Wiktorin 
[Wiktorian?], nr dyplomu pilota 133 nadanego 19 VIII 1913 r.; Fregattenleutnant 
Alois Kaindl, nr dyplomu pilota141, nadanego 29 VIII 1913 r. i Fregattenleutnant 
G.Prebanda105 – mianowanie to zostało podane przez dowódcę Seeflugstation 
w Puli do wiadomości dowództwa Marinesektion K.u.K. Kriegsministerium 8, 
względnie 21 XI 1914 r.)106.

Grudzień 1914 r. zaowocował łączną liczbą 42,5 godz. lotów podczas 40 lotów 
załóg łodzi latających K.u.K. Seeflugwessen w równie złych warunkach meteorolo-
gicznych panujących w rejonie adriatyckim, jak w listopadzie107. W grudniu 1914 r. 
miały miejsce kolejne ataki bombowe załóg łodzi latających na cele lądowe,  
a oprócz zadań wykonano loty przeciwko francuskim okrętom podwodnym:

104 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Un-
garns im Jahre 1914, s. 136. 

105 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Die Entwicklung der osterreichisch-ungarischen 
Fliegertruppe 1914-bis 1916, opracował Obst. A. D. E. Kahlen, aneks 12 i 12 a.

106 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Un-
garns im Jahre 1914, s. 137.

107 P. Schupita, op. cit., s. 166.
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1. 1 XII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner P R 28 i M 39 wykonały 
lot ćwiczebny z Puli do Triestu i z powrotem.

2. 1 XII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner Mn E 34 (Linienschif-
fsleutnant F. Mikuleczky i Oblt. Cerny) i E 33 (Fregattenleutnant G. Pre-
banda i Hptm. Dvorak) przeprowadziły bombardowanie pod Budvą sie-
dziby czarnogórskiego dowództwa w Prijevor [serb. Пријевор] – na cel 
zrzucono 7 bomb, uzyskując 2 trafienia w silnym ogniu czarnogórskiej opl. 

3. 2 XII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 34 w składzie Li-
nienschiffsleutnant F. Mikuleczky i Hptm. Dvorak wykonała nalot bom-
bowy na cele w Kovači (równina Župa), natomiast załoga w składzie Li-
nienschiffsleutnant Hugo H. Ockermüller i Fregattenleutnant G. Prebanda 
– brak oznakowania, jaka to była łódź latająca – wykonała rozpoznanie 
rejonu Budvy, gdzie zrzuciła 2 bomby108.

4. 4 XII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner M E 21 podczas lotu  
z Šibenika do Lesiny (wyspa Hvar) uznana została za zaginioną, lecz  
5 XII 1914 r. została uratowana przez kanonierkę torpedową SMS „Ko-
met” i doholowana do celu.

5. 4 XII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 33 w składzie Li-
nienschiffsleutnant F. Mikuleczky i Fregattenleutnant G. Prebanda zbom-
bardowała budynek sztabu czarnogórskiego batalionu piechoty w Kovači 
(równina Župa).

6. 4 XII 1914 r. załogi dwóch łodzi latających typu Lohner (Mn E 33 – Fre-
gattenleutnant G. Prebanda i Quart Meist Brunner i E 34 – Linienschif-
fsleutnant F. Mikuleczky i Hptm. Dvorak) z Flotten-Flug-Abteilung Kum-
bor zaatakowały za pomocą ognia z pokładowych ckm systemu MG 08  
i bomb wrogie haubice na pozycjach w okolicy Volovicy.

7. 5 XII 1914 r. łódź latająca typu Lohner M E 17 została uszkodzona  
w Kumborze i torpedowiec Tb-11 odholował ją do Seeflugstation w Puli. 

8. 7 XII 1914 r. załogi c. k. lotnictwa morskiego odkryły zgrupowanie okrę-
tów wrogiej floty transportowej w rejonie Baru i załoga łodzi latającej 
typu Lohner Mn E 33 w składzie Fregattenleutnant G. Prebanda i Hptm. 
Dvorak po nocnym rozpoznaniu dokonała nocnego nalotu na molo i port 
w Barze.

9. 8 XII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner z Flotten-Flug-Abteilung 
Kumbor rozpoznały rejon Drin-Golf na północnym wybrzeżu Albanii, zaś 
załogi łodzi latających typu Lohner  M E 20 i Mn E 37 zostały przebazo-
wane lotem z Puli do Šibenika.

108 P. Schupita, op. cit. Ősterreich-Ungarn Seekrieg (op. cit., s. 108) podaje, że w dniach  
1 i 2 XII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner M E 17 i Lohner Mn E 34 i E 35 przeprowa-
dziły bombardowanie pod Budvą siedziby czarnogórskiego dowództwa w Prijevor i ostrzelano go  
z pokładowych ckm MG 08 – łącznie w dniach 1–2 XII 1914 r. zrzucono 28 bomb trafiając więk-
szość celów.
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10. 9 XII 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner  E 20 i Mn E 37 wyko-
nały z Šibenika rozpoznanie rejonu Lissy.

11. 10 XII 1914 r. łódź latająca typu Lohner Mn E 36 pilotowana przez  Fre-
gattenleutnanta G. Freiherra von Banfielda miała awarię w rejonie portu 
handlowego w Puli.

12. 11 XII 1914 r. Linienschiffsleutnant F. Mikuleczky pilotując łódź latającą 
typu Lohner z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor dokonał rozpoznania re-
jonu Zatoki Kotorskiej.

13. 15 XII 1914 r. w wyniku silnego wiatru południowo-zachodniego i sztor-
mu hangar namiotowy Flotten-Flug-Abteilung w Kumbor został znisz-
czony, zaś trzy łodzie latające typu  Lohner M E 17 i Lohner Mn E 34  
i E 35 (znajdujące się w nim) zostały poważnie uszkodzone (dlatego  
w styczniu 1915 r. wykonano tylko 22 loty rozpoznawcze bez bombardowań).

14. 16 XII 1914 r. łódź latająca typu Lohner Mn E 38 została przebazowana 
lotem z Puli do Šibenika.

15. 17 XII 1914 r. łódź latająca typu Lohner Mn E 33 została na pokładzie 
SMS „Radetzky” odtransportowana do Puli celem naprawy.

16. 17 XII 1914 r., pilotujący łódź latającą typu Lohner Mn E 38 Fregattenleut-
nant G. Freiherr von Banfield, wykonał rozpoznanie Adriatyku z Šibenika.

17. 21 XII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 38 wykonała roz-
poznanie rejonu Šibenik-Lissa.

18. 22 XII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 38 wykonała 
rozpoznanie rejonu Šibenik-Lissa, zaś łódź latająca typu Lohner Mn E 35 
została przebazowana z Puli do Šibenika.

19. 26 XII 1914 r. załoga łodzi latającej typu Lohner Mn E 38 wykonała 
przelot z Šibenika do Puli, lecz z powodu awarii silnika doszło do przy-
musowego wodowania pod Zadarem.

20. 28 XII 1914 r. Linienschiffsleutnant Hugo H. Ockermüller wykonał roz-
poznanie łodzią latającą typu Lohner z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor 
w rejonie Zatoka Kotorska-Menolers.

21. 30 XII 1914 r. oddziały włoskie obsadziły albański port Wlora [alb. Vlo-
rë, Vlora; wł. Valona]109.

Stan liczebny Flotten-Flug-Abteilung Kumbor pozostawał w roku 1914 prak-
tycznie bez zmian – trzech oficerów-pilotów oraz 15 osób personelu naziemnego. 
Codziennie trzy łodzie latające typu Lohner były do dyspozycji dowództwa K.u.K. 
Kriegsmarine, lecz 31 XII 1914 r. już tylko dwie. Jako obserwatorzy loty bojowe 
wykonywali na nich, obok oficerów K.u.K. Kriegsmarine i c. k. 5. DP, również 
oficerowie Flik. 6. oraz oficerowie artylerii (w przypadku działań artyleryjskich)110.

109 Ősterreich-Ungarn Seekrieg…, op. cit., s. 108; P. Schupita, op. cit., s. 164, 166. 
110 SAW-KA, SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen 

Serbien-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII – 31 XII 1914 r.), s. 150.
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Stan liczebny sprawnych łodzi latających K.u.K Seeflugwessen, stacjonują-
cych w Seeflugstation w Puli w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny wynosił:
15. sierpnia [1914 r.] E 33 1 wodnosamolot 
  [typu Lohner Mn]
1. - 6. sierpnia [1914 r.] E 34, E 35, E 38 3 wodnosamoloty
  [typu Lohner Mn]
2. października [1914 r.] L 5  1 wodnosamolot
   [typu Lohner z silnikiem 
  Austro Dailmer 150 KM], 
27. października [1914 r.] E 37, E 38 2 wodnosamoloty
  [typu Lohner Mn]
3. grudnia [1914 r.] M 39 [typu Lohner Mk], 2 wodnosamoloty
 R 28 [Lohner P]
 Łącznie:  9 wodnosamolotów111.

Od początku działań wojennych w 1914 r. załogi łodzi latających typu Lohner 
z Flotten-Flug-Abteilung Kumbor, będące „końmi roboczymi” K.u.K. Kriegsma-
rine wykonywały loty bojowe na rozpoznanie, fotorozpoznanie, bombardowanie  
i korygowanie ognia artylerii przeciwko celom morskim i lądowym przeciwników. 
Tym samym na adriatyckim froncie użycie lotnictwa morskiego otwarło nowy roz-
dział w konfliktach na morzach, a sprzęt oraz personel latający K.u.K Seeflugwes-
sen udowodniły, że w działaniach wojennych na morzu nastąpił przełom. Z końcem 
1914 r. nad Adriatykiem istniały następujące Seeflugstation K.u.K. Seeflugwessen: 

1. Pula-Sv. Catarina (dowódcą był Linien Schiffsleutnant W. Wosecek,  
w gronie personelu latającego i naziemnego znajdowali się Linien Schif-
fsleutnant F. Mikuleczky i 4 oficerów, inż. J. Mickl, inż. Weichmann,  
3 urzędników K.u.K. Kriegsmarine i 168 ludzi).

2. Cazada (30 oficerów i marynarzy).
3. Šibenik (2 ludzi).
4. Kumbor (dowódca Linien Schiffsleutnant H. Ockermüller, w gronie per-

sonelu latającego i naziemnego znajdowali się Linien Schiffsleutnant Gu-
staw Klasing, 2 oficerów i 20 ludzi) – łącznie 224 członków personelu 
latającego i naziemnego112. 

W gronie pilotów K.u.K. Seeflugwessen w 1914 r. znajdowali się także: Li-
nien Schiffsleutnant Carl Cerri (nr dyplomu pilota 136 z 25 VIII 1913 r.), Fregat-
tenleutnant Otto von Piala (nr dyplomu pilota 137 z 25 VIII 1913 r.), Fregatten-
leutnant Nikolaus Steinfl (nr dyplomu pilota 149 z 11 X 1913 r.) oraz Wasseflug-
zeugführer Marine-Ing. Theo Weichmann (nr dyplomu pilota 3 z 6 VI  1914 r.). 

111 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, W. Nemetz, Die Militärluftfahrt Oesterreich Un-
garns im Jahre 1914, s. 136.

112 P. Schupita, op. cit., s. 139.
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Podsumowując, w wyniku sukcesów pilotów wymienionych formacji po-
wietrznych dowództwo K.u.K. Kriegsmarine i AOK doceniły znaczenie lotnicze-
go wsparcia ze strony załóg łodzi latających Flotten Flug Abteilung Kotor K.u.K. 
Seeflugwesen. Od jesieni wykonywały one loty bojowe z uzbrojeniem w broń ma-
szynową (Flik. 6. przekazała 1 km Schwarzlose do Seeflugstation Kumbor, gdzie 
zamontowano go na łodzi latającej typu Lohner M E 17 – pierwszy jej atak z km-u 
miał miejsce 1 XI 1914 r.)113. Podczas kampanii serbskiej 1914 r., w okresie od 
początku sierpnia do końca grudnia 1914 r., załogi opisanych kilku zaledwie łodzi 
latających (3–5) K.u.K. Seeflugwessen wykonały łącznie loty bojowe w czasie 293 
godzin (ponad 200 lotów), natomiast załogi 5 Fliegerkompanie K.u.K. Luftschiffe-
rabteilung dysponując średnio liczbą sprawnych 20–30 samolotów wykonały nad 
Bałkanami 287 lotów bojowych114. W okresie tym poniesione straty podczas wyko-
nywania zadań bojowych przez c. k. Fliegerkompanie wskutek ognia serbskiej opl. 
były następujące: Flik. 2. i Flik. 4. odnotowały 15 przymusowych lądowań wła-
snych załóg, zaś 7 samolotów uległo zniszczeniu115. W tym samym czasie Flotten 
Flug Abteilung Kotor K.u.K. Seeflugwesen nie poniósł znacznych strat bojowych, 
tracąc przejściowo jedynie 3 łodzie latające na skutek warunków atmosferycznych 
(14 IX 1914 r. silna burza, która przeszła nad rejonem Zatoki Kotorskiej uszkodziła 
dwa hangary namiotowe oraz łódź latającą typu Lohner M E 18), zaś 15 [11 XII ?]  
1914 r. wspomniany hangar Flotten Flug Abteilung Kotor K.u.K. Seeflugwesen  
w Kumbor zniszczyła silna wichura, trzy łodzie latające typu  Lohner M E 17  
i Lohner Mn E 34 i E 35 w nim się znajdujące zostały poważnie uszkodzone (dlate-
go w styczniu 1915 r. wykonano tylko 22 loty rozpoznawcze bez bombardowań)116. 
W „wojennej rywalizacji” na linii załogi K.u.K. Luftschifferabteilung – samoloty 
z podwoziem kołowym – a K.u.K. Seeflugwessen – wodnosamoloty łodziowe – 
podczas kampanii 1914 r. „palmę bojowego pierwszeństwa”, pomimo nieco mniej-
szej liczby sprzętu latającego, dzierżyły zatem załogi c. k. lotnictwa morskiego. Ta 
kampania pokazała również, że zaledwie kilka załóg łodzi latających typu Lohner,  
z Flotten Flug Abteilung Kotor K.u.K. Seeflugwesen, stało się dosłownie „końmi 
roboczymi” K.u.K. Kriegsmarine na Adriatyku, w kwestii zarówno zawsze aktu-
alnego rozpoznania z „trzeciego wymiaru”, jak i dosłownego panowania w powie-
trzu.  

113 SAW-KA, Die Luftstreitkräfte Serbiens von 1914 bis Herbst 1916 von Oskar Regele, s. 184.
114 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen – Militȁrluftfahrt Oesterreich Ungarns im Jahre 

1914. Studie von Dr Nemetz, op. cit.; SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. 
Flieger in Feldzug gegen Serbien-Montenegro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro  
12 VIII–31 XII 1914 r.), op. cit.

115 SAW-KA, Die Luftstreitkräfte Serbiens von 1914 bis Herbst 1916 von Oskar Regele, s. 199; 
SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbien-Monte-
negro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII–31 XII 1914 r.), op. cit.

116 SAW-KA, Die Luftstreitkräfte Serbiens von 1914 bis Herbst 1916 von Oskar Regele, s. 194; 
SAW-KA, Über die Lestungstaehigkeit der oesterr.-ung. Flieger in Feldzug gegen Serbien-Monte-
negro im Jahre 1914 (Hercegowina i Bocche di Cattaro 12 VIII–31 XII 1914 r.), op. cit.
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Summary
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ries of articles devoted to the activities of the naval air force on the Adriatic during the Great War 
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Kriegsarchiv (marinearchiv), Zürich–Lepzig–Wien (Verfast von kpt. Hans Hugo Sokol) 1933



ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI

ALEKSANDER SMOLIŃSKI (Toruń)
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 I ENCYKLOPEDYCZNYCH1

Zarówno w Polsce, jak i w Europie2 kostiumologia cywilna zdążyła zdobyć 
już sobie w środowisku naukowym, związanym z naukami humanistycznymi, 
niezaprzeczalne uznanie. Jednym z tego efektów, poza znaczącym rozwojem ba-
dań oraz ustawicznym przyrostem (również w kraju) związanej z tym fachowej 
literatury, jest zaliczenie jej do grupy nauk pomocniczych historii. Nikt też dzisiaj 
nie kwestionuje już jej wagi oraz znaczenia podejmowanych przez nią poszu-
kiwań naukowych. Powszechnie uznaje się bowiem, że dotyczą one niezwykle 
istotnego elementu cywilizacji, należącego do kultury materialnej3. 

1 W studium tym autor skupił się głównie na pojęciach „barwa”, „mundur” i uniform oraz na 
terminach od nich pochodzących.

2 Wydaje się, że wśród krajów europejskich przodują pod tym względem Francja, Niemcy  
i Rosja, gdzie badania tego typu rozpoczęły się najwcześniej. W konsekwencji podobnie jest też  
z badaniami w zakresie kostiumologii wojskowej oraz munduroznawstwa i mundurologii.

3 Szerzej o tych kwestiach vide choćby: M. Gutkowska, Historja ubiorów z atlasem zawie-
rającym 349 rycin i XI tablic, Lwów–Warszawa 1932; L. Tyrowicz, Podstawowe wiadomości  
z dziejów ubioru. Część I, Łódź 1957; E. Thiel, Geschichte des Kostüms. Die europäische Mode 
von den Anfängen bis zur Gegenwart mit 64 Farbtafeln und 604 einfarbigen Abbildungen im Text, 
Berlin 1963; A. Sieradzka, Peleryna, tren i konfederatka. O modzie i sztuce polskiego modernizmu, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1991; idem, Nie tylko peleryna. Moda okresu Młodej Polski w życiu 
i sztuce, Warszawa 2003; idem, Moda w przedwojennej Polsce, Warszawa 2013; M. Toussaint-
-Samat, Historia stroju, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 1998 (drugie wydanie: War-
szawa 2011); F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX 
wieku, wyd. uzup. Y. Deslandes, przeł. P. Wrzosek, Warszawa 2003; М.О. Мельцин, Геральдика, 
нумизматика, сфрагистика, униформология. Вспомагательные исторические дисциплины, 
Санкт-Петербург 2006; A. Sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, 
Warszawa 2013, a także: A. Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca XX wieku, Warszawa 1964;  
M. Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002; M. Grupa, Ubiór mieszczan  
i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, 
Toruń 2005; L. Nalewajska, Moda męska w XIX i na początku XX wieku. Fashionable, dandys, ele-
gant, Warszawa 2010; Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, red. J. Mareckiego, L . Rotter, 
Kraków 2011; A. Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku, 
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Zupełnie inaczej jest w Polsce w przypadku kostiumologii wojskowej, głów-
nie zaś w odniesieniu do badań z zakresu munduroznawstwa4 oraz rozwijają-
cych się z wielkim trudem (nadal bardzo nielicznych) poszukiwań o charakterze 
mundurologicznym5. Wskutek tego prestiż związanych z tymi zagadnieniami 
poszukiwań naukowych jest bardzo niski, co powoduje również, że poza nie-
licznymi przypadkami, nie stanowią one obiektu zainteresowań kostiumologów, 
zajmujących się modą cywilną6, ani też historyków, badających historię wojsko-
wą. Tymczasem waga tych zagadnień jest nie mniej istotna niż zjawisk wcho-
dzących w zakres kostiumologii cywilnej. Mundur wojskowy zawsze stanowił  
i nadal stanowi ważny i jednocześnie skomplikowany komunikat wizualny. Poza 
tym niemal od momentu swojego powstania jest on również ważnym nośnikiem 
wojskowych, a tym samym po części także narodowych, tradycji. Warto też pod-
kreślić, że w wielu krajach europejskich kwestie te wyglądają zupełnie inaczej 
– znacznie lepiej niż w Polsce. W efekcie badania tego typu są tam znacznie 
bardziej zaawansowane i kompletne7. 

Wydaje się, że obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby kostiumologię woj-
skową uznać za jedną z dziedzin nauk pomocniczych historii wojskowej. Z bie-
giem czasu, podobnie jak kostiumologia cywilna, dopracowała się ona bowiem 
własnej metodologii badań naukowych oraz aparatu pojęciowego, a także dys-
ponuje różnorodnymi, niekiedy bardzo specjalistycznymi źródłami. Poza tym 

Toruń 2011; idem, Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku, Toruń 
2012; A. Straszewska, Kostium historyczny w twórczości Jana Matejki na tle malarstwa XIX wieku, 
Warszawa-Kraków 2012; E. Szyndler, Historyczny rozwój form odzieży, Warszawa 1976. Nie nale-
ży też zapominać o istnieniu odzieży określanej powszechnie jako „strój ludowy”, która jednak ze 
względu na swą specyfikę oraz uwarunkowania kulturowe, przynajmniej w Polsce, stanowi niemal 
autonomiczną dziedzinę zainteresowań kostiumologicznych. Warto też pamiętać, że na ziemiach 
polskich w pewnych okresach historycznych, jak choćby podczas powstania kościuszkowskiego 
oraz listopadowego i styczniowego, a także w okresie II Rzeczypospolitej, ubiory tego typu mia-
ły istotne związki z wojskowym umundurowaniem – bez poważniejszych przeróbek stawały się 
mundurem lub też stanowiły dla niego swoisty pierwowzór. Poza częścią niżej cytowanej literatury 
vide również: K. Linder, Dawne Wojsko Polskie. Ubiór i uzbrojenie, Warszawa 1960; L. Ratajczyk,  
J. Teodorczyk, Wojsko powstania kościuszkowskiego w oczach współczesnych i malarzy, Warszawa 
1987; A. Smoliński, Mundury weteranów powstań narodowych w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] 
Powstanie styczniowe odniesienia, interpretacje, pamięć, red. T. Kargola, Kraków 2013.

4 Vide: Z. Żygulski jr, H. Wielecki, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988, gdzie zamieszczo-
no także obszerne zestawienie literatury dotyczącej tej problematyki wydanej do 1988 r.

5 Vide: Z. Żygulski jr, Stan badań nad polskim mundurem wojskowym, „Biuletyn Historii Sztu-
ki” 1972, R. XXX, nr 4; W. Zajączkowski, L. Zajączkowska, Mundur wojskowy jako komunikat 
wizualny, „Studia i Materiały do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” 2005, cz. 
12; A. Smoliński, Jak należy rozumieć i „czytać” wojskowy mundur?, [w:] Toruńskie spotkania 
dydaktyczne VII. Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszaka, M. Strzelecka,  
A. Wieczorek, Toruń 2010; idem, Jak powstał oraz jak należy „czytać” komunikat wizualny  
w postaci wojskowego munduru, [w:] Militaria pomorskie. Zbiór studiów. Tom II, red. M. Giętkow-
skiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz 2011.

6 Vide: Z. Żygulski jr, Kostiumologia, Kraków 1972.
7 Szerzej o tych problemach vide: A. Smoliński, Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII  

i XIX wieku, Toruń 2010.
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korzysta także z dorobku pozostałych kostiumologów oraz z całego szeregu osią-
gnęć historyków wojskowych, działających na wielu innych obszarach badaw-
czych (głównie dotyczących historii wojen i wojska)8.

W przypadku szeroko rozumianej kostiumologii wojskowej najważniejszy-
mi i jednocześnie najczęściej wykorzystywanymi przez nią pojęciami są terminy 
„barwa” oraz „mundur” i „uniform” – wraz z pochodnymi. Warto więc choćby 
pokrótce prześledzić, jak na przestrzeni XIX i XX w. kształtowało się i zmieniało 
ich znaczenie, a także jaka jest ich proweniencja, czyli inaczej skąd zapożyczono 
je do języka polskiego.

Jednymi z najwcześniejszych w Polsce prób encyklopedycznego opisu zja-
wiska zwanego powszechnie mundurem są zapewne hasła „barwa” i „barwiany” 
oraz „munderunek” i „uniform”, które znalazły się w opracowanym przez Sa-
muela Bogumiła Lindego Słowniku języka polskiego, wydanym po raz pierwszy  
w okresie Księstwa Warszawskiego (w latach 1807–1814). W przypadku pierw-
szego z haseł zapisano tam – między innymi:

Barwa – […] germ.9 Die Farbe […] Po śmierci Bolesława, wszyscy tak żałośni 
byli, że nikt w jasnej barwie nie chodził10. […]. Pod barwą = jednej barwy, nie 
pstry11 […]. Szata pod barwą, tj. jednego koloru, jednej maści. […] Barwa, liberia12 
[…]. Panicz nasz jedzie i barwę i człeka rozeznaliśmy, choć jeszcze z daleka. […] 

8 Vide: A. Smoliński, Proweniencja barw artylerii wojska Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów w XVIII w. [w:] Artyleria polska. Historia – teraźniejszość – przyszłość (myśl wojskowa, 
szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie), Toruń 2010; idem, Polskie i obce inspiracje 
umundurowania strzelców podhalańskich II Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu tradycji i historii 
formacji podhalańskich, red. D. Knutela, P. Korzeniowski, A. Olejko, Raciborsko 2011; idem, 
Mundur i barwy jazdy dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego. Lata 1919–1939, 
Grajewo 2012; idem, Barwa 49 Huculskiego Pułku Strzelców – ciekawy element działań inte-
gracyjnych w armii II Rzeczypospolitej, „Rocznik Przemyski” 2012, t. XLVIII, z. 1, Historia 
Wojskowości.

9 Czyli z niemieckiego.
10 Oznacza to, że noszono wtenczas żałobę.
11 Tutaj w znaczeniu, że „nie różnobarwny”.
12 Liberia – z francuskiego livrée oraz z niemieckiego Livree – specjalny jednolity co do kroju 

i barwy ubiór, przeważnie męski, przeznaczony dla służby wyższych kategorii. Od XVI w. uży-
wano go na dworach królewskich i magnackich, a od XIX w. także w operach i teatrach oraz  
w dobrych, markowych restauracjach i hotelach – vide: I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wy-
roby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku 
XIX w., Warszawa 1999, s. 106. Autorka ta liberię określiła nawet jako „rodzaj umundurowania”. 
Na marginesie tego stwierdzenia warto zauważyć, że przez długi czas w armiach niektórych monar-
chii europejskich, jak chociażby we francuskiej, zarówno za panowania Burbonów, jak i w okresie 
napoleońskim, istniały silne związki pomiędzy dworską liberią a umundurowaniem wojskowych 
sygnalistów oraz muzyków – szerzej vide: V. Bourgeot, Y. Martin, Les trompettes de cavalerie 
sous l`Empire, Strasbourg 2011. Podobnie było także w pozostającej na żołdzie francuskim Legii 
Nadwiślańskiej oraz w niektórych formacjach Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego – vide: 
K. Linder, Dawne Wojsko Polskie. Ubiór i oporządzenie, Warszawa 1960, plansza 46; B. Gemba-
rzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 
1797 do 1814 roku, przyg. Z. Stefańska, kol. K. Linder, Warszawa 1964, s. 78–79 – tablica 33,  
s. 108–109 – tablica 49, s. 262–263 – tablica 124. Ponadto vide: E. Banach, A. Banach, Słownik 
mody, Warszawa 1962, s. 168–169.
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Piechota w barwie rzędem sobie stoi. […] Rozdają janczarom barwę13 w miesiącu 
Ramadan. […]14.

Zaś pod pojęciem „barwiany” w słowniku tym znalazły się następujące infor-
macje: 

Barwiany […] – od barwy […]. Kolorowy, farbowany […]. Barwiany, w barwę 
czyli w liberię ubrany […]. Barwiana czeladź w przedpokoju stoi […]. Szykuje się 
barwiana ciżba. […] Barwiano = czeladno, w lokaje bogato […]. W barwę, czyli 
liberią ubierać […]. Dworscy, których jego kolory barwiły […]15.

Natomiast przy haśle „munderunek” Linde podał: 

Munderunek, […] mundur – […] z franc.[uskiego – przyp. A.S.], die Montur, die 
Montierung […]. Mundur, suknia z obszlegami16. Kawałek sukna odmiennego ko-
loru na kołnierzu i na końcu rękawów, robi u nas za nazwisko munduru. […] Mun-
dury wojska u nas zaczęły się co do gwardii za Augusta II17, co do wojska całego za 
Józefa Potockiego18. […] Żołnierz w mundur i munderunek porządnie ubrany. […] 
Oto masz Apollinie, patrz pod twymi znaki, w jak odartym świecimy mundurze 
chudaki. […] Często miał ociec zamożny w intratę, mundur dla syna za wolności 
stratę. […] Mundurować […] umundurować […], w mundur ubierać, montiren. 
Mundurowy, munderunkowy […]. Sukna niebieskiego na kontusz mundurowy19 

13 Linde wyraźnie zaznaczył tutaj, że chodziło mu o „mundury.”. Tymczasem nie należy zapo-
minać, że właściwe, ściśle sformalizowane, uniformy w formacjach tureckich janczarów na szerszą 
skalę pojawiły się stosunkowo późno, gdyż dopiero w XIX w. Wcześniej, mianowicie w XVI, XVII 
i XVIII w., była to typowa „barwa”, czyli kostium militarny, w którym tylko część podstawowych 
elementów była mniej lub bardziej szczegółowo określona, często zresztą głównie na zasadzie pew-
nego obyczaju i powszechnej praktyki – szerzej vide: M.K. Radziwiłł „Sierotka”, Podróż do Ziemi 
Świętej, Syrii i Egiptu 1582–1584, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962, s. 125, 127, 144, 156–157; 
Г. Э. Введенский, Янычары. История, символика, оружие, Санкт-Петербург 2003, s. 59–87; 
R. Murphey, Sztuka wojenna Turków Osmańskich 1500-1700, przeł. M. Młynarz, Oświęcim 2012.

14 S. B. Linde, Słownik języka polskiego. Tom I. Część I. A-F, Warszawa 1807, s. 58.
15 Ibidem, s. 58-59.
16 Czyli z wyłogami – inaczej z barwnymi wyłożeniami.
17 Vide: L. Rościszewski, Barwa Gwardii Pieszej Koronnej w latach 1697–1733, „Arsenał Po-

znański” 1994, R. III, nr 2(8); idem, Barwa Gwardii Pieszej Koronnej w latach 1697–1733. Część 
II, „Arsenał Poznański” 1994, R. III, nr 3(9).

18 Był to Józef Stanisław Potocki, hetman wielki koronny, który swój urząd sprawował w latach 
1735–1751 – vide: S. Leśniewski, Poczet hetmanów polskich i litewskich. XVIII wiek, Warszawa 
1992, s. 86–91; A. Link-Lenczowski, Józef Stanisław Potocki herbu Pilwa (1671–1751) hetman 
wielki, [w:] Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni, pod red. M. Nagielskiego, War-
szawa 2005, s. 325–335; Z. Boras, Poczet hetmanów polskich i litewskich, Poznań 2008, s. 355.

19 Kontusz, inaczej kostusz – z tureckiego contos – to długi wierzchni kaftan noszony na żupa-
nie w ubiorze narodowym głównie szlachty, który przyjął się w Rzeczypospolitej i szybko rozpo-
wszechnił w latach trzydziestych XVII w. Z biegiem czasu jego cechą charakterystyczną stały się 
wyloty, zwane też łapciami, czyli rękawy rozcięte od pachy do łokcia nakładane na ręce, zwisające 
luźno lub zarzucane na plecy, a także wiązane na nim powyżej bioder pasy. Krój kontusza oraz za-
kładane do niego dodatki podlegały licznym zmianom zależnym od aktualnie panującej mody. Poza 
szlachtą nosili go również mieszczanie. Natomiast kontusz mundurowy w postaci mundurów wo-
jewódzkich został wprowadzony w 1776 r. na fali walki ze zbytkiem wśród szlachty, głównie zaś 
w ich strojach. Każde województwo lub ziemia otrzymały wtenczas kontusze mundurowe we wła-
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[…]. Mundurzysko – […] nieforemny mundur […]. Zdjął mi suknie uczciwe, 
a włożył to mundurzysko wytarte […]20.

Po pojęciem „uniform” Linde rozumiał zaś: 

[…] pewny jednostajny dla pewnej klasy lub rangi przepisany ubiór […]; die Uni-
form. Uniformowy – […] od uniformu. […]21. 

Warto też podkreślić, że znaczenie wymienionych tutaj pojęć nie uległo żad-
nym zmianom ani też uzupełnieniom w kolejnym wydaniu tego słownika, które 
miało miejsce w latach 1854–186022.

Komentując zawarte w tych hasłach informacje należy stwierdzić, że Samuel 
Bogumił Linde prawidłowo zauważał pewne związki istniejące pomiędzy „bar-
wą”, „liberią” a jednolitym ubiorem wojskowym, z którego następnie wykształ-
cił się mundur zwany również uniformem. Choć w definicjach tych zauważyć 
można pewne uproszczenia, które dotyczyłyby głównie pojęć „munderunek”  
i „mundur”, to jednak na wiele lat wytyczyły one sposób określania tych zagad-
nień. Świadczy o tym choćby powtarzanie licznych jego ustaleń przez wiele róż-
nych publikacji, które ukazały się od drugiej połowy XIX w. Choć w definicjach 
tych, może poza „uniformem”, brak jest jednoznacznego podkreślenia znacze-
nia jednostajności kroju, barw i oznak oraz innych ważnych cech wojskowego 
umundurowania, to jednak autor wskazał jednolitość jako jedną z cech konsty-
tuującą istnienie tego typu ubioru. Nie zauważył on jednak żadnych czynników 
społecznych ani też ekonomicznych i innych, które przyczyniły się do powstania 
i upowszechnienia munduru23. Stąd też pojawienie się w Rzeczypospolitej tego 

ściwych dla siebie barwach. Natomiast ich krój, poza kontuszami cywilnymi, nawiązywał również 
do wcześniejszych i późniejszych ubiorów tego typu noszonych w jeździe koronnej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego autoramentu narodowego armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów niemal 
do końca istnienia państwa polsko-litewskiego – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 145–146; 
B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom 
II. Od 1697 do 1794 roku, red. Z. Stefańska, kol. S. Gepner, Warszawa 1962, s. 18–19 – tablica 9  
i passim; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz 
barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 92; idem, Ubiór narodowy w daw-
nej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991; T. Jeziorowski, A. Jeziorkowski – ilustracje, [w:] Mundury 
wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Warszawa 1992; A. Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów 
w Polsce, Warszawa 2003; B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym. 
Dzieje i przemiany opracowane na podstawie zachowanych ubiorów zabytkowych i ich części oraz 
w świetle źródeł ikonograficznych i literackich, Kraków 2005.

20 S. B. Linde, Słownik języka polskiego. Tom II. Część I. M-O, Warszawa 1809, s. 162.
21 Idem, Słownik języka polskiego. Tom VI i ostatni. U-Z, Warszawa 1814, s. 62.
22 Vide: idem, Słownik języka polskiego. Tom I. A-F, Lwów 1854, s. 60; idem, Słownik języka 

polskiego. Tom III. M-O, Lwów 1857, s. 180; idem, Słownik języka polskiego. Tom VI. Część I. 
U-W, Lwów 1860, s. 144.

23 Szerzej o tych kwestiach vide: J. Teodorczyk, O genezie mundurów wielobarwnych XVIII 
wieku, „Muzealnictwo Wojskowe” 1985, tom 3; A. Smoliński, Jak powstał i o czym mówi woj-
skowy mundur?, „Wiadomości Historyczne”, 2010, R. LIII, Nr 5(291); idem, Jak należy rozumieć  
i „czytać” wojskowy mundur?...; idem, Jak powstał oraz jak należy „czytać” komunikat wizualny 
w postaci wojskowego munduru...; idem, Od militarnego kostiumu do uniformu, czyli kilka uwag 
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zjawiska kojarzył on wyłącznie personalnie, czyli z osobami króla Augusta II 
oraz hetmana wielkiego koronnego Józefa Stanisława Potockiego, abstrahując 
tym samym od przyczyn, które w rzeczywistości zapoczątkowały pojawienie się 
uniformu w Europie, w tym również w wojskach koronnych i wojskach Wielkie-
go Księstwa Litewskiego armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Ponadto wyłącznie na podstawie analizy przytoczonych powyżej haseł trudno 
jest też dostatecznie pewnie ustalić, czy było to dla niego zjawisko pozytyw-
ne oraz ważne i jednocześnie świadczące o wieloaspektowym rozwoju społe-
czeństw „starego kontynentu”, czy też być może było wręcz przeciwnie i w jego 
powstaniu oraz upowszechnieniu się nie widział żadnego istotnego postępu.

Dość nieoczekiwana jest natomiast pewna nonszalancja w traktowaniu ma-
terii samego munduru, którą można zauważyć w haśle „munderunek”, gdzie, 
przypomnijmy raz jeszcze, napisał on: „Kawałek sukna odmiennego koloru na 
kołnierzu i na końcu rękawów, robi u nas za nazwisko munduru”24. Stwierdzenie 
to jest dość zaskakujące szczególnie w kontekście faktu, że jego autorowi mu-
siały być dobrze znane z autopsji zarówno mundury Wojska Obojga Narodów 
ze schyłkowego okresu istnienia Rzeczypospolitej, jak i późniejsze niezwykle 
barwne i różnorodne umundurowanie Wojska Polskiego Księstwa Warszawskie-
go. Poza tym znane musiały być mu również mundury obce, jak choćby pruskie, 
austriackie, rosyjskie czy francuskie, które mogły stanowić bardzo cenny mate-
riał porównawczy umożliwiający bardziej zobiektywizowaną ocenę własnego, 
polskiego dorobku w tym zakresie. Pamiętać bowiem trzeba, że w momencie, 
w którym powstawał „Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego, 
mundur wojskowy, zarówno europejski, jak i polski, był już zjawiskiem w pełni 
ukształtowanym, a także bardzo skomplikowanym oraz bez jakichkolwiek wyjąt-
ków powszechnym – przynajmniej w Europie.

Hasła „barwa” oraz „mundur” znalazły się również w pracy, autorstwa Łu-
kasza Gołębiowskiego, zatytułowanej Ubiory w Polszcze od najdawniejszych 
czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane, która 
ukazała się już w 1830 r. Jej autor stwierdził, że: „Barwa pierwej znaczyła 
kolor; szata pod barwą, czyli jednego koloru, jednej maści, stąd barwiana cze-
ladź, później liberia. I suknie kobiet dworskich nazywano barwą, letniczek ich 
barwiany bywał. Opończę25 karmazynu po dwakroć barwionego wspominają 

o tym, jak i dlaczego powstał wojskowy mundur?, „Częstochowskie Teki Historyczne” – w druku.
24 S.B. Linde, Słownik języka polskiego. Tom II. Część I. M-O, Warszawa 1809, s. 162.
25 Opończa, inaczej oponcza, opońca, opujcza, opuncza – od tureckiego japyndża – to dłu-

gie wierzchnie okrycie ochronne pochodzenia wschodniego, którego najstarsze formy znane były  
w Polsce już od XIV w. Początkowo opończe miały kloszowy krój z otworami na ręce oraz  
z kapturem i były wkładane przez głowę. Poza tym posiadały też ochraniający ramiona kołnierz. 
Szyto je z barwionego sukna lub z jedwabiu i często bramowano futrem. Od XVI w., być może pod 
wpływem tatarskim, opończe były już otwarte od przodu i luźne, a w XVIII w. także wcięte w pasie 
i niekiedy z szerokimi rękawami. Używano ich jako płaszczy chroniących od deszczu i zimna.  
W XVI i XVII w. okrycia tego typu, zapewne sukienne, noszono również w armii Rzeczypospolitej 
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pisarze nasi. Świetna barwa używana dla okazałości, w czasach smutku usu-
wana […]”26. 

Choć definicji tej było bardzo daleko do doskonałości, przy czym nie podkre-
ślała ona dostatecznie jednoznacznie bezpośrednich związków pomiędzy wcze-
śniejszą „barwą” a późniejszym mundurem, to jednak część zawartych w niej 
treści, podobnie jak to miało miejsce w przypadku omówionego wcześniej słow-
nika Lindego, na długie lata określiła sposób postrzegania tego zjawiska przez 
niektórych autorów piszących o nim w końcu XIX i na początku XX w. 

Natomiast w przypadku munduru dla Łukasza Gołębiowskiego wartymi za-
uważenia okazały się wyłącznie „mundury wojewódzkie”, noszone w ostatnich 
latach Rzeczypospolitej Obojga Narodów27. Nie interesowały go przyczyny ani 
okoliczności, które doprowadziły do powstania wojskowego munduru, ani też 
żadne kwestie związane ze sposobem funkcjonowania oraz kształtem uniformów 
wykorzystywanych w wojsku, w tym także w Wojsku Polskim, którego barwne, 
okazałe oraz jednolite w kroju i sposobie noszenia umundurowanie z czasów 
Księstwa Warszawskiego28 oraz późniejsze z okresu Królestwa Polskiego29 mu-
siało być mu doskonale znane z autopsji.

 Hasła „barwa”, „monderunek” oraz „mundur” i inne znalazły się również 
w wydanym w Wilnie w 1861 r. staraniem Maurycego Orgelbranda Słowniku 
języka polskiego. Był on dziełem całego szeregu autorów, do których należeli: 
Aleksander Zdanowicz, Michał Bohusz-Szyszka, January Filipowicz, Walerian 
Tomaszewicz, Florian Czepieliński, Wincenty Korotyński oraz Bronisław Tren-

Obojga Narodów, głównie zaś w jeździe i piechocie autoramentu narodowego, a niekiedy także  
w dragonii, gdzie często posiadały one krój nieco zmodyfikowany w stosunku do opończy używa-
nych wtenczas przez cywilów. Niekiedy bowiem swym krojem zbliżone były bądź to do płaszczy, 
bądź też do bardziej okazałych deli lub też do prostszej burki. W pierwszej ćwierci XVIII w., wraz 
z nastaniem w armii Rzeczypospolitej epoki mundurowej, poczęły zanikać. Po raz ostatni, jak się 
wydaje, w Wojsku Polskim opończe pojawiły się w końcu 1812 i w 1813 r. w umundurowaniu 
Pułku Krakusów armii Księstwa Warszawskiego – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 198; 
B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. 
Tom I. Wieki XI–XVII, red. Z. Stefańska, kol. S. Gepner, Warszawa 1960, s. 168–169 – tablica 66  
i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom 
II. Od 1697 do 1794 roku…, s. 32–33 – tablica 16, s. 40–41 – tablica 20; H. Wielecki, R. Morawski 
– ilustracje, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Kawaleria, Warszawa 1990, s. 122, 135; I. Turnau, 
Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce 
od średniowiecza do początku XIX w…, s. 128.

26 Ł. Gołębiowski, Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposo-
bem dykcyonarza ułożone i opisane, Warszawa 1830, s. 119.

27 Ibidem, s. 191–197.
28 Vide: B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807–1814, Warszawa 1905; 

idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 1797 
do 1814 roku...; A. Smoliński, Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku...

29 Vide: B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwa Polskie 1815–1830, Warszawa 1903; 
idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1965. Tom IV. Od 1815 
do 1831 roku, red. Z. Stefańska, kol. K. Linder, Warszawa 1966; A. Smoliński, Mundur i barwy 
artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku...; J. Czop, Barwa armii Królestwa Polskiego 1815–1830  
i 1831 (stare formacje), Rzeszów 2010.
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towski. Pod pojęciem „barwa” zapisano tam, między innymi: „1) kolor, farba. 
[…] Pod barwą tj. jednej barwy, nie pstry. […] 2) = liberia. Panicz nasz jedzie  
i barwę i człeka rozeznaliśmy, choć jeszcze z daleka. Rozdają Janczarom barwę 
w miesiącu Ramadan, tj. mundury. […]”30.

Natomiast pod hasłem „barwiany” w słowniku tym podano: „[…] od barwy. 1) ko-
lorowy, farbowany. […] 2) = w barwę, czyli liberię ubrany. Barwiana czeladź w przed-
pokoju stoi. Szykuje się barwista ciżba”31. Zaś w przypadku termimu „barwiano” rozu-
miano tam: „1) czeladno, w lokaje bogato. Bramą wjeżdżają barwiano. […]”32. 

Pewne odniesienia do jednolitego ubioru znalazły się też w pojęciu „barwić”, 
gdzie poza innymi napisano: „[…] 2) = w barwę, czyli liberią ubierać. Dworacy, 
których jego kolory barwiły. […]”33. Podobnie stało się również w opisie hasła 
„barwienie”, które, między innymi, rozumiano jako: „[…] 1) farbowanie. 2) = 
barwą, czyli liberią strojenie. […]”34.

Z analizy powyższej grupy pojęć dotyczących szeroko rozumianej „barwy” 
wynika, że nie stanowiły one praktycznie żadnego postępu w stosunku do treści 
oraz interpretacji, jakie kilkadziesiąt lat wcześniej podawał słownik opracowany 
przez Samuela Bogumiła Lindego oraz opracowanie Łukasza Gołębiowskiego. 
Po części zresztą jego autorzy powtórzyli dosłownie treści podawane już dawniej 
w słowniku Lindego. 

W omawianym tutaj Słowniku języka polskiego, wydanym przez Maurycego 
Orgelbranda, znalazły się również hasła „monderunek” i „mondur”35 oraz „mun-
derunek” i „mundur”, a także ich pochodne. W przypadku tego ostatniego można 
tam przeczytać, że „mundur” to: „[…] przepisany prawem ubiór dla osób zo-
stających w służbie państwa. Ubrać się w mundur. Mundur studencki. Mundur 
ułański. Mundur obywatelski (gdy ci powołani są do sprawy publicznej). Mundur 
po staropolsku obłok, jako np. piechota w błękitnym obłoku”36. 

Poza tym autorzy tego słownika zamieścili też pochodne tego pojęcia, a mia-
nowicie „mundurek”, czyli inaczej „mały mundur”37; „mundurować”, które na-
leżało rozumieć w sensie: „w mundur ubierać; dawać mundury np. wojsku”38; 

30 Słownik języka polskiego obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów 
z obcych języków polskiemu przyswojonych i nomenklatury tak dawne, jak też nowo w użycie wprowa-
dzone różnych nauk, umiejętności, sztuk i rzemiosł; nazwania monet, miar i wag główniejszych krajów 
i prowincji; mitologię plemion słowiańskich i innych ważniejszych, tudzież oddzielną tablicę słów pol-
skich nieforemnych z ich odmianą do podręcznego użytku. Część I. A-O, pod red. M. Orgelbranda, Wilno 
1861, s. 52.

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 53.
35 Ibidem, s. 687, 688. Obydwa te hasła zostały jednak tylko wspomniane, a czytelnik został 

odesłany do terminów „munderunek” i „mundur”, a także „umundurowanie”.
36 Ibidem, s. 688.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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„mundurowanie”, które objaśnione zostało w dwojaki sposób, jako: „1) przy-
gotowanie, dawanie mundurów np. dla wojska. 2) = ubieranie kogo w mundu-
r”39; „mundurowy”, co opisano jako:40 „Strój mundurowy. Surdut41 mundurowy”,  
a także hasło „mundurzyna”, czyli inaczej „mundurzysko”, co zinterpretowano 
jako: „stary vel brzydki mundur”42. 

Ponadto do grupy tej trzeba zaliczyć również hasła „umundurować”, opisane 
jako: „[…] sprawić mundur lub mundury dla wielu, opatrzyć mundurami, odziać 
w mundury. […] Jest to jakby różno umundurowane myszate wojsko, obozujące 
w polu”43 oraz „umundurowanie”, czyli: „[…] sprawienie munduru, mundurów, 
przybranie w ubiór służbowy; oraz […] mundury pewnej liczby żołnierzy”44.

Jednocześnie autorzy wydanego przez Maurycego Orgelbranda Słownika języka 
polskiego zamieścili w nim także pojęcie „uniform”, które należło rozumieć jako: 
„[…] pewny jednostajny dla pewnej klasy lub rangi przepisany ubiór, mundur”45.

Oceniając tę grupę haseł należy odnotować, że ich autorzy słusznie zauwa-
żyli i wyraźnie podkreślili symboliczny i praktyczny związek pomiędzy no-
szeniem munduru a faktem pozostawania danej osoby w służbie państwowej. 
Wydaje się, że po raz pierwszy w Polsce w sposób jednoznaczny potraktowano 

39 Ibidem. 
40 Ibidem.
41 Surdut – z francuskiego surtout co oznaczało „na wszystko” – był to rodzaj odzienia wierzch-

niego, który pojawił się i upowszechnił w ostatniej ćwierci XVII w. Ostatecznie cywilny surdut stał 
się szerokim i wygodnym płaszczem z jednym, a niekiedy nawet z kilkoma kołnierzami noszonym 
podobnie jak wcześniejsza redingota na mundur lub frak. Następnie surdut stał się mniej oficjal-
ną formą ubioru męskiego używaną zarówno w domu, jak i, obok fraka czy tużurka, na wyjście.  
W XVIII i XIX w. w Rzeczypospolitej była to uproszczona wersja najpierw szustokoru, a potem 
habitu używana przez cywilów, najczęściej zapinana na jeden rząd guzików i noszona na kamizelce. 
Surduty szyto wtenczas z grubszych tkanin wełnianych. Odmienny z reguły był jednak krój długich 
do kolan surdutów wojskowych. W epoce napoleońskiej w większości armii europejskich, w tym 
również w Wojsku Polskim, kiedy to nosili je oficerowie wszystkich broni i służb, były one bowiem 
wcięte w pasie i bardziej dopasowane oraz z reguły zapinane na dwa rzędy guzików. Ich stojący 
kołnierz był wtenczas dość wysoki. Zawsze też szyto je z sukna barwy mundurów i zaopatrywano  
w komplet barw oddziałowych lub broni. Z reguły noszono też na nich epolety z oznakami stop-
ni. Takie same reguły obowiązywały w tej kwestii także w Wojsku Polskim Królestwa Polskiego.  
W kolejnych latach krój surdutów noszonych w armiach europejskich zmieniał się wraz z cywilną 
modą męską, przy czym w niektórych armiach, jak choćby w niemieckiej przetrwały one aż do wy-
buchu I wojny światowej – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 256; B. Gembarzewski, Żołnierz 
polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 1797 do 1814 roku…, 
s. 82–83 – tablica 35 i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do 
roku 1965. Tom IV. Od 1815 do 1831 roku..., s. 14–15 – tablica 3 i passim; I. Turnau, Słownik ubiorów. 
Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do 
początku XIX w…, s. 172; L. Russelot, Armia napoleońska 1790-1815, Oświęcim 2011, s. 16 i pas-
sim; U. Heer, J. Nguyen, Die deutsche Infanterie von 1871 bis 1914. Uniformierung und Ausrüstung 
(Band 1). Kataloge des Bayerischen Armeemuseums Ingolstadt. Band 6, Vienna 2008, s. 66 i passim; 
A. Smoliński, Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku..., s. 126 i passim.

42 Słownik języka polskiego obejmujący…. Część I. A-O…, s. 688.
43 Słownik języka polskiego obejmujący…. Część II. P-Ż…, s. 1768.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 1769. Poza tym znalazło się tam również hasło: „uniformowy”, opisane jako po-

chodzące od „uniformu.”
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umundurowanie jako komunikat wizualny informujący o rodzaju zależności,  
w jakiej w stosunku do państwa i jego instytucji pozostawała nosząca go osoba. 
W ten sposób powoli przestawano postrzegać mundur wyłącznie jako jeden  
z rodzajów mniej lub bardziej jednolitej odzieży, a zaczęto traktować go jako 
chronioną prawem oznakę specyficznych zadań, wypełnianych w interesie pań-
stwa. Poza tym pojęcia te nie wnosiły żadnej nowej i istotnej wiedzy związanej 
z tą problematyką. 

Po raz kolejny hasła „barwa” oraz „mundur”46 zostały zamieszczone także  
w przygotowanej na przełomie XIX i XX w. przez Zygmunta Glogera Encyklope-
dii staropolskiej. W przypadku tego pierwszego pojęcia napisano tam, że: 

Barwa [inaczej – przyp. A.S.], kolor, farba, maść. Ze staroniemieckiego wyrazu 
varwe i farawa utworzyli Czesi wyraz barwa, który przejęli od nich Polacy da-
leko pierwej niż wyraz farba i zastąpili nim wyraz maść, stosując barwę do ko-
loru tkanin i szat, a maść do koloru sierści zwierząt. Paprocki w swoim herba-
rzu (r. 1584 mówi: ‘Po śmierci Bolesława (Wielkiego) wszyscy tak żałośni byli, 
że nikt w jasnej barwie nie chodził.’ Barwa u dworu Władysława Warneńczyka 
była czarna i czerwona (Pamiętniki janczara, t. V). W skarbcu Zygmunta Au-
gusta była pyszna barwa dla 20 pokojowych, z łańcuchem złotym dla każdego. 
Możniejsi otaczali się młodzieżą ze szlachty, w suknie jednego kroju i koloru 
przybraną. Barwę Piotra Myszkowskiego składało 40 konnych dworzan, w ak-
samicie ze srebrem i skrzydłami przy barkach (Pamiętniki Caetaniego r. 1596). 
Pokojowcy Augusta II chodzili w dni uroczyste w kontuszach gredytorowych47, 
zimą kunami podszytych. Gdy każdy szlachcic był rycerzem, do obrony kraju 
obowiązanym, możniejsi utrzymywali liczną i uzbrojoną czeladź czyli służbę, 
którą ubierali w jedną barwę. Na barwę sług używane były: arusy48, cwelichy49, 

46 Także w tej encyklopedii brak jest hasła „uniform.”.
47 Grodetur, inaczej drodeter, gradytur lub gredytur, a następnie także grodenapl, to termin po-

chodzący z języka francuskiego (Gros de Tours lub gros de Naples albo: gros de Paris), oznaczający 
gęstą tkaninę jedwabną średniej grubości, barwioną, a czasem nawet wzorzystą, którą importowa-
no do Rzeczypospolitej głównie z Francji, między innymi z Tours, lub też z innych krajów Euro-
py zachodniej co najmniej od XVI w. W drugiej połowie XVIII w. poczęto wytwarzać ją również  
w manufakturze grodzieńskiej. W dawnej Rzeczypospolitej wykorzystywano ją natomiast jako tkani-
nę odzieżową oraz jako tło do haftów. Poza tym mocne materie jedwabne tego typu używano również 
w pierwszej połowie XIX w. – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 106; I. Turnau, Słownik ubio-
rów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza 
do początku XIX w…, s. 64; T. Mańkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku, Wrocław 1954.

48 Arus, inaczej harus – to tkanina wełniana lub półwełniana o różnej szerokości używana  
w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. – vide: I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozat-
kackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…,  
s. 16. Natomiast Ela i Andrzej Banachowie podają, że haras bądź rasa, rasza lub aras to różne na-
zwy lekkiej, szorstkiej materii wełnianej, w której chodzili głównie zakonnicy i zakonnice – vide:  
E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 111.

49 Cwelich, inaczej chwelich, chwilich, cwilich lub ćwielich – z niemieckiego Zwilich - to tkanina 
lniana, konopna, później również bawełniana lub powstała z połączenia tych surowców, o splocie sko-
śnym lub wielorządkowym. Od XIV w. wyrabiano ją w miastach na Śląsku i w Małopolsce. Była droższa 
od drelichu, a używano jej na bieliznę, pościel oraz na tanią odzież i pasy – vide: I. Turnau, Słownik ubio-
rów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza 
do początku XIX w…, s. 39. Ela i Andrzej Banachowie (op. cit., s. 54) utożsamiają cwelich z drelichem.
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drylichy50, sukna, szkoty51; robiono z nich kitle52, kitliki53, ferezje54, ubiory hajduc-
kie, pajuckie, kozackie, furmańskie, masztalerskie55. Po barwie poznawano chorą-

50 Drelich lub drylich – z niemieckiego Drillich, a z łaciny trilix (czyli trójnitkowy) – to mocna 
i gęsta oraz różnej grubości tkanina lniana, konopna, bawełniana, przeważnie o splocie skośnym, 
czasem tkana także w pasy lub kostki. W Polsce rozpowszechniona była od wczesnego średniowie-
cza. W XIV i XV w. wyrabiano ją głównie w miastach Śląska i Małopolski, a później był to jeden  
z najważniejszych produktów wiejskiego płóciennictwa. Wykonywano z niej odzież codzienną 
oraz roboczą i ochronną – kitle. Poza tym drelichów używano również na podszewki i lekkie okry-
cia letnie, a także na namioty i materace – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 67; I. Turnau, 
Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce 
od średniowiecza do początku XIX w…, s. 47.

51 Szkot, inaczej anszkot, hundsotten, hundskotten, skot, szot – to termin pochodzący od Hondschot-
te, nazwy miasta we Flandrii. Była to lekka tkanina półwełniana z lnianą lub bawełnianą osnową. Wyra-
biana jako saja wzorowana była na średniowiecznych tkaninach flandryjskich. Od XV w. produkowano 
ją w Gdańsku, a wykorzystywano do szycia taniej odzieży aż do końca XVIII w. W Rzeczypospolitej 
nazywano ją także sają z Hondschoote, zapewne w przeciwieństwie do saji sprowadzanej z Włoch – 
vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 240; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, 
skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 77. 

52 Kitel lub kitla – od niemieckiego Kittel – to wierzchnie, najczęściej płócienne, okrycie letnie 
noszone od średniowiecza w Polsce, a potem również w Rzeczypospolitej przez mężczyzn i dzieci. 
Od około XVIII w. kitle stały się też letnim, codziennym ubiorem wojska oraz mieszczan i chło-
pów. Było to także rodzaj ochronnego płaszcza noszonego dla oszczędzenia lepszej odzieży. W daw-
nej Rzeczypospolitej kitli jako domowego okrycia używała szlachta – zwłaszcza podczas upałów.  
W XIX w. w wojsku płócienne kitle używano z reguły zamiast sukiennych kurtek mundurowych 
do prac koszarowych oraz podczas obrządku koni w kawalerii i artylerii. Zakładano je wówczas na 
lejbiki. Natomiast w XX w. w środowisku cywilnym kitle noszone były przez ludzi trudniących się 
pracą mogącą zabrudzić ich odzież właściwą. Obecnie kitle wyparte zostały przez łatwiejsze w użyciu 
fartuchy – vide: S. Gepner, Kitel stajenny i ciżmy 4 p.s.k. z 1819 roku, „Broń i Barwa” 1934, R. I, Nr 3, 
s. 49; B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1965. 
Tom IV. Od 1815 do 1831 roku..., s. 90–91 – tablica 41, s. 102-103 – tablica 47; E. Banach, A. Banach, 
op. cit., s. 135; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz 
barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 87. 

53 Kitlik, częściej określany jako kitlica bądź też jako kiklica, kietlica albo thorax – od niemieckiego 
Kittel – to od XV w. kobiece okrycie wierzchnie szyte z tkanin jedwabnych lub lżejszych wełnianych  
i często podbite futrem. Także rodzaj damskiej kamizelki, kaftanika lub stanika nazywany jako kitlik-
-thorax oraz kobiecej spódnicy wierzchniej. Poza tym, co tutaj istotniejsze, terminem tym określano także 
płócienne okrycie przeznaczone dla obu płci – vide: I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozat-
kackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 87.

54 Ferezja lub ferczyka – od tureckiego fereże – to męskie okrycie wierzchnie z szerokimi, dekora-
cyjnymi rękawami, stojącym, niskim kołnierzem. Początkowo, wzorem tureckim, był on jednak dość 
obszerny i z tyłu wiszący. Ferezje zapinano na szereg pętlic. Zwykle okrycia te były luźne lub lek-
ko dopasowane, szyte z sukna, najczęściej czerwonego, lub innych tkanin wełnianych i jedwabnych, 
podbijane futrem, w tym sobolami lub jedwabną podszewką. Noszono je w Rzeczypospolitej w XVI 
i XVII w. jako element stroju narodowego. W początkach XVII w. ferezja była jeszcze luksusowym 
okryciem w rodzaju nieprzepasanego płaszcza, zakładanym przez majętną szlachtę na żupan lub doło-
man. Noszono je także w jeździe autoramentu narodowego oraz w piechocie węgierskiej i w piechocie 
wybranieckiej armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Następnie jednak rozpowszechniła się również 
na służbę dworską oraz na mieszczan, a nawet na chłopstwo. Wyszła z użycia w XVIII w., choć później 
sporadycznie ferezje zakładane były jeszcze przez niektóre kobiety jako okrycie wierzchnie – vide:  
E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 83; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, 
broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 54; I. Turnau, 
Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej…; A. Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce…

55 Są to nazwy ubiorów męskich nawiązujące do rodzaju pełnionej przez nich służby (hajduk, 
pajuk, kozak) lub wykonywanego zawodu – furman, mastalerz.
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gwie panów i poczty szlacheckie; barwą nazywano więc i umundurowanie wojska. 
[…] Gdy panowie i można szlachta francuziała i niewieściała, czeladź jej straciła 
także charakter rycerski, a barwa zamienioną została na lokajską liberię, ozdobioną 
galonami56, burtami57 i pasamonami58.

56 Galon – z francuskiego – to wyrób pasamoniczy w postaci gładko lub wzorzyście tkanej, rza-
dziej plecionej taśmy wykonanej z nitek jedwabnych, bawełnianych lub metalowych. Używano ich 
do ozdabiania odzieży zarówno damskiej jak i męskiej, nakryć głowy oraz wnętrz mieszkalnych. 
Obszywano nią również kołnierze i rękawy oraz kapelusze stosowane liberii dworskiej.

W wojsku, w tym również w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, złote lub srebrne galony 
początkowo służyły do oznaczania wojskowych rang – im więcej galonów i towarzyszących im często 
u oficerów haftów wzdłuż zapięcia munduru lub na mankietach i na kołnierzach, tym wyższy stopień. 
Poza tym galonami takimi obszywano też brzegi czapraków bądź waltrapów. Następnie, po wprowadze-
niu oficerskich epoletów, poza oddziałami huzarów, galony stosowano na mundurze oraz na nakryciach 
głowy już przede wszystkim w celach estetycznych oraz dla odróżnienia oficerów od szeregowych,  
a także w postaci noszonych na rękawach (nad mankietami lub ponad łokciem) naszywek w celu roz-
różnienia poszczególnych stopni podoficerskich oraz dla oznaczenia wysługi lat. W taki sam sposób 
galony wykorzystywano też w Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego oraz w armii Królestwa Pol-
skiego – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 97; B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie 
i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 1794 roku…, s. 8–9 – tablica 3 i passim; 
idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 1797 do 
1814 roku…, s. 238-239 – tablica 112 i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie 
od wieku XI do roku 1965. Tom IV. Od 1815 do 1831 roku..., s. 40–41 – tablica 16 i passim; L. Rości-
szewski, I znowu o szwoleżerach. Interesująca kurtka trębacza Pułku Lekkokonnego Polskiego Gwardii 
Cesarza Napoleona I. 1810-1814, „Arsenał Poznański” 1995, R.IV, Nr 3(13), s. 31 i passim; I. Turnau, 
Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od 
średniowiecza do początku XIX w…, s. 60; T. Mańkowski, op. cit.

57 Burta, inaczej borta – od niemieckiego Borte lub też bordiura od francuskiego bort, czyli 
brzeg, obramowanie – to różnej szerokości wzorzysta taśma lub wąska tkanina albo też jej płat, wy-
konywana z jedwabiu, wełny, lnu, a czasem także z metalowych nici. Tkana w różne wzory, herby 
bądź inskrypcje. Znana była już w starożytnej Persji, zaś w Europie produkowano ją co najmniej od 
XV w., głównie we Włoszech i w Kolonii. Burtę wykonywaną z aksamitu nierzadko importowano 
na teren Rzeczypospolitej. Często stanowiła ona bowiem ozdobę liberii. Wówczas miała barwy 
herbowe. W Polsce zwano ją także niekiedy bramem lub listwą. W wojsku, w niektórych armiach 
europejskich oraz w pozostającej na żołdzie francuskim Legii Nadwiślańskiej, a niekiedy także  
w Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego wykorzystywano ją natomiast, o czym już wspomi-
nano, w umundurowaniu sygnalistów oraz orkiestrantów, których mundury miały pewne elementy 
liberyjne – vide: K. Linder, Dawne Wojsko Polskie. Ubiór i oporządzenie…, plansza 46; E. Banach, 
A. Banach, op. cit., s. 36; B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od 
wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 1797 do 1814 roku…, s. 78–79 – tablica 33, s. 108–109 – tablica 
49, s. 262–263 – tablica 124; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń 
i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 27. 

58 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom I, Warszawa 1985, s. 124–125. 
Pasamon, inaczej pasaman, paseman, pasoman – z włoskiego passamano – to wyrób włókien-

niczy, mianowicie taśma, sznurek lub plecionka różnej szerokości i grubości, najczęściej tkany  
z jedwabiu albo metalowych nici, rzadziej zaś z bawełny, lnu, włosia bądź z wełny, wykonywany 
ręcznie na tabliczkach tkackich, krośnie lub maszynie wstążkarskiej. W ten sposób wyrabiano ta-
siemki, gurty, borty, krajki, galony ozdobne chwasty, koronki, wstążki, najczęściej ozdobne sznur-
ki, sznurowadła, pętlice, wojskowe akselbanty, czyli sznury naramienne, kantyle, guzy, rozety, pasy 
siatkowe, różnego rodzaju plecionki, podwiązki, opaski, stelaże pod krezy, kołnierze i damskie 
czepki, wisiorki oraz sztuczne kwiaty, jednym słowem wszelkie wykończeniowe obramowania 
oraz dodatki noszone do ubiorów obojga płci, w tym także do liberii i wojskowych mundurów, 
zgodnie z panującą aktualnie modą – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 203; I. Turnau, Słow-
nik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od 
średniowiecza do początku XIX w…, s. 133.
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Poza tym w opisie kolejnego hasła, mianowicie „barwy”, można znaleźć 
także informacje, że: „Czeladź i słudzy na wojnie i od parady nosili barwę 
swego pana, stąd nazywano barwą i mundury wojskowe. Na sejmie roku 
1776 uchwalono dla posłów mundury wojewódzkie, czyli barwę ich kontu-
szów i żupanów59, którą pozostawiono do wyboru i uznania województwo-
m”60. 

Z analizy obydwu tych haseł wynika, że nie zawierają one żadnych 
informacji dotyczących przyczyn oraz sposobu powstania zjawiska zwa-
nego następnie wojskowym mundurem. Stało się tak, choć Zygmunt 
Gloger zauważał jego związek z wcześniejszą od niego „barwą” oraz 
dworską liberią. Ważne nastomiast są jego ustalenia odnoszące się do 
pochodzenia i znaczenia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów terminu 
„barwa”, które z kostiumologii cywilnej przeszło także do kostiumologii 
wojskowej.

Autorem hasła „mundur” zamieszczonego w Encyklopedii staropolskiej 
był Bronisław Gembarzewski, uznany historyk wojskowy oraz jednocześnie 

59 Żupan, inaczej czupan, szupan – być może od włoskiego giuppa – to podstawowy składnik 
męskiego ubioru narodowego, ukształtowanego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na prze-
strzeni XVI w. i używanego w Polsce do początków XIX w. jako pospolity strój domowy. Jego 
pochodzenie zapewne jest wschodnie, stąd i nazwa mogła mieć nie włoską, lecz arabską prowe-
niencję. Początkowo, gdy żupany noszono jako wierzchni kaftan, szyto je z sukna lub lżejszych 
tkanin wełnianych i podbijano futrem. W latach 1576–1586 – za panowania Stefana Batorego 
– zwykle długi do kostek i marszczony w pasie żupan był gęsto zapinany z przodu na guziki,  
a kołnierz był z tyłu podwyższony. W latach 1640–1652 kołnierz miał już równą wysokość za-
równo z tyłu, jak i z przodu, po czym około 1660 r. uległ obniżeniu, a jego rogi były ścinane. Od 
1680 r. kołnierze żupanów były niskie. Poza tym z przodu, od góry do dołu, zapinano je na gęsto 
umieszczone haftki, małe guziczki – guzy, albo też na kostki i pętelki, przy czym przy ubiorze 
cywilnym żupany noszono już wówczas wyłącznie pod kontuszem. Jedynie jeszcze wśród szlachty 
szaraczkowej oraz w wojsku, w jeździe autoramentu narodowego, podobnie jak wcześniej – czyli  
w ostatniej ćwierci XVI i w pierwszej połowie XVII w. – spotykało się jeszcze żupany zakładane 
jako okrycie samodzielne – bez kontusza. Podobnie było również w przypadku piechoty węgier-
skiej oraz piechoty wybranieckiej, a niekiedy i dragonii. Natomiast w pierwszej połowie XVIII w. 
w jeździe autoramentu narodowego żupany stały się częścią regulaminowego munduru woj-
skowego, a wraz z kontuszem ich poły ulegały ustawicznemu skracaniu, aż w końcu kon-
tusz stał się pierwowzorem kawaleryjskiej kurtki wojskowej, z której wykształciła się zapi-
nana na piersiach polska kurtka ułańska, zaś żupan, bądź już wówczas żupanik, częściowo 
noszonej pod nią kamizelki. W wojsku kontuszy i żupanów ostatecznie zanikały zapewne 
po 1785 r. – szerzej vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 295–296; B. Gembarzewski, Żoł-
nierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom I. Wieki XI-
-XVII…, s. 284–285 – tablica 125 i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządze-
nie od wieku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 1794 roku…, s. 26–27 – tablica 13 i passim;  
I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane 
w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 206; I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rze-
czypospolitej…; T. Jeziorowski, A. Jeziorkowski – ilustracje, op. cit.; J. Wielhorski, Munduroznaw-
cze… trzy po trzy, „Dawna Broń i Barwa” 1993, R. VIII, Nr 9; A. Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów  
w Polsce…; K. Kolstrung-Grajny, J. Kubiena – fotografie, Mieszczański strój żywiecki (The Dress 
of Żywiec Townpeople), Żywiec 2007; J. Gąsiorek, Stroje ludowe na Żywieczczyźnie, Milówka 
2007.

60 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom I…, s. 125.
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znany zarówno w Polsce, jak i w Europie, bronio- i munduroznawca. Według 
niego: 

Mundur oznaczał ubiór wojskowy w ogóle. Wojsko polskie autoramentu cudzoziem-
skiego z dawna nosiło mundury, towarzystwo zaś autoramentu polskiego zaczęło 
używać munduru od połowy XVIII wieku. Wprowadzony został naprzód mundur  
w wojsku litewskim przez hetmana Michała Radziwiłła, zwanego Rybeńko61. Mun-
dury piechoty do r. 1790 zbliżone były krojem do niemiecko-saskich. Od tej epoki 
aż do r. 1806 w legiach miały charakter narodowy polski; od r. 1806 do 1815 na 
ogół były na modłę francuską, charakterystycznym jednak ubiorem głowy żołnie-
rza pieszego pozostała czapka rogata. Po r. 1815 mundur piechoty, nie zatracając na 
ogół tradycji narodowych upodobnił się do munduru rosyjskiego. […] Mundurami 
jazdy polskiego autoramentu były żupany i kontusze coraz krótsze, aż się w końcu 
w kurtki ’krojem polskim’ przeistoczyły i stały się pierwowzorem kurtek ułańskich 
nowoczesnych. […] Mundury były galowe, czyli paradne i ‘małe’; rozróżniano 
również mundury: polowe, wizytowe, balowe, stajenne, obozowe, letnie, zimowe, 
itd.62 

Również w tym tekście nie znalazły się żadne informacje dotyczące genezy  
i okoliczności pojawienia się w Europie oraz w Polsce wojskowego munduru. Poza 
tym jego autor nie wspomniał również nic o funkcjach, jakie miał on pełnić zarów-
no na polu walki, jak i podczas służby pokojowej. Był to zapewne efekt osobistych 
zainteresowań i studiów prowadzonych przez Bronisława Gembarzewskiego, które 
dotyczyły niemal wyłącznie typowych zjawisk munduroznawczych.

Zapewne też w wyniku takiej sytuacji poniżej tekstu Zygmunt Gloger zamie-
ścił pewne dodatkowe informacje: 

Co do umundurowania wojska w dawnych wiekach, to pierwszy ślad napotykamy 
za Stefana Batorego, gdy w r. 1578 żołnierz krajowy63 odebrał na swój mundur 
sukna sinego, czyli granatowego łokci 4684 i czerwonego łokci 325. Wojska au-
toramentu cudzoziemskiego, choć złożone przeważnie z krajowców, były jednak 
odpowiednio do swej nazwy umundurowane krojem niemieckim lub węgierskim. 
Gdy posłowie na sejmy od stanu szlacheckiego zaczęli przesadzać się w ubiorze, 
uważano za najskuteczniejszy sposób do powściągnięcia zbytków i chęci wyróż-
nienia się ludzi bogatych ustanowienie ‘mundurów wojewódzkich’. Uchwalono 

61 Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” hetman wielki litewski urząd ten sprawował w la-
tach 1744–1762. Wcześniej, od 1735 r., był hetmanem polnym litewskim – szerzej vide: S. Le-
śniewski, Poczet hetmanów polskich i litewskich. XVIII wiek…, s. 135–157; M. Nagielski, Michał 
Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” herbu Trąby (1702–1762) hetman wielki, [w:] Poczet hetmanów 
Rzeczypospolitej. Hetmani litewscy, pod red. M. Nagielskiego, Warszawa 2006, s. 276-289; Z. Bo-
ras, op. cit., s. 356.

62 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom III, Warszawa 1985, s. 238.
63 Czyli piechota wybraniecka. O zmianach, jakie za panowania tego władcy zaszły w polskiej 

wojskowości, w tym także w kontekście wspomnianej tutaj piechoty wybranieckiej, szerzej vide: 
K. Górski, Historya piechoty polskiej, Kraków 1893; J. Gerlach, Chłopi w obronie Rzeczypospo-
litej. Studium o piechocie wybranieckiej, Warszawa 1939; H. Kotarski, Wojskowość polsko-litew-
ska doby batoriańskiej (1576–1586), [w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, 
Warszawa 1972; J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978; K. Olejnik, 
Stefan Batory 1533–1589, Warszawa 1988; J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992.
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więc w r. 1776 mundurowe kontusze, pozostawiając województwom wolny wybór 
kolorów64.

Jako następny głos w tej sprawie zabrał Aleksander Brückner, który w wyda-
nej w 1937 r. Encyklopedii staropolskiej również zamieścił hasło „barwa”65, gdzie 
napisano, że: „Barwa jednolita w stroju orszaku pańskiego, w wojsku, oznaczała 
mundur towarzyszy albo liwreję (liberię) sług (np. banda albeńska Karola Ra-
dziwiłła). Barwą rozróżniano stany […]”66. W dalszej części tego opisu autor 
ten podał te same informacje, które znalazły się we wcześniejszej encyklopedii 
opracowanej przez Zygmunta Glogera. 

Natomiast po hasłem „mundur” Aleksander Brückner zapisał: 

Mundur, moderunek67, barwa, nie istniał w wojsku. Zbroja winna była być jednaka 
w rocie, w gatunku jazdy (np. ‘rotmistrze mają mieć roty kozackie, po sto koni 
pod chorągwią, w pancerzach, misiurkach, z karabinami dobrymi’ za Zygmunta 
III), ale nic więcej; dopiero piechota węgierska Batorego, a po niej autorament 
cudzoziemski za Władysława IV występowały w jednolitej ‘barwie’, dostarczanej 
z urzędu, której koszta z żołdu-lenungu potrącano. W wojsku narodowym wpro-
wadzono jednolite mundury dopiero w r. 177668, a przeniesiono podobny ubiór i na 
posłów, aby uchylić wszelkie zbytkowne stroje, ustalając mundur obywatelski przy 
pełnieniu funkcji69.

Pomijając drobne nieścisłości, które znalazły się w tej drugiej z przytoczo-
nych tutaj definicji, należy stwierdzić, że nadal brak było w nich wytłumaczenia 
genezy oraz okoliczności, a także celu pojawienia się w armii Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów umundurowania. Tak więc pomimo sporego czasu, jaki dzielił 
obydwie te encyklopedie postęp w wiedzy dotyczącej tego zjawiska był znikomy, 
a nawet praktycznie żadny. 

64 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom III…ss. 238.
65 Również w tej encyklopedii zabrakło wyjaśnienia terminu „uniform.”
66 A. Brückner, K. Estreicher – materiał ilustracyjny, Encyklopedia staropolska. Tom I. A-M, 

Warszawa 1937, s. 75. 
67 Funkcjonowała także nazwa „munderunek” – vide: K. Górski, Historya artyleryi polskiej, 

Warszawa 1902, s. 167.
68 Jest to ewidentna pomyłka, bowiem autor przeoczył wcześniejszy ordynans wspomnianego 

już hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła z 1746 r., w którym wpro-
wadzał on dla poszczególnych rodzajów jazdy autoramentu narodowego jednolite co do barwy 
mundury, których krój oparty był o polski – szlachecki – strój kontuszowy – szerzej vide: Michała 
Kazimierza Radziwiłła, hetmana wielkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, regulamin podczas 
koła generalnego wojskowego opisany – w Nieświeżu 1 września 1746 r., [w:] T. Kutrzeba, Pol-
skie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937, s. 297–301. Ponadto vide:  
B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. 
Tom II. Od 1697 do 1794 roku…, s. 32–33 – tablica 16, s. 36–37 – tablica 18, s. 40–41 – tablica 20,  
a także: J. Czop. Barwa wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Rzeszów 2009; 
A. Smoliński, Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku...; T. Ciesielski, Jazda koronna 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego autoramentu narodowego armii Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów w latach 1717–1776, [w:] Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii. Tom 1, red. 
A. Smolińskiego, Toruń 2010.

69 A. Brückner, K. Estreicher – materiał ilustracyjny, op. cit., s. 943. 
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Obszernie opisany termin „mundur” znalazł się również w Wielkiej ilustrowa-
nej encyklopedii powszechnej, wydanej przez krakowskie wydawnictwo Gutten-
berga. Według jej autorów: 

Mundur (uniform, z niem. Montierung, stąd także po polsku w XVIII w. monde-
runek albo moderunek), jednostajny, przepisowy ubiór oddziału wojskowego czy 
innej zamkniętej grupy osobowej (urząd, służba)70; były także mundury obywa-
telskie (w Polsce województwami i ziemiami). W Polsce nazywał się od XVI w. 
barwą71 i poszczególne oddziały wojskowe już wtedy ubrane były jednostajnie, gdy 
na Zachodzie dopiero Ludwik XIV wprowadził jednostajny uniform. Stopniowo 
ustaliły się barwy dominujące: w wojsku francuskim, pruskim i polskim: niebieska 
i granatowa, w austriackim biała, w rosyjskim ciemnozielona, w angielskim czer-
wona; Austriacy w drugiej połowie XIX w. przeszli na granatową i błękitną. Krój 
długo był podobny do ubioru cywilnego, choć obciślejszy72 (jeszcze w pierwszej 

70 Nie należy bowiem zapominać, że poza wojskiem ściśle sformalizowane mundury otrzymały 
także inne służby, mianowicie policja i jej pochodne, służby celna i więzienna oraz straż graniczna, 
straże pożarne i miejskie, a nawet kolejarze i górnicy. Istniały również mundury dyplomatyczne. 
Poza tym w niektórych krajach, jak choćby w Rosji, w XVIII i XIX w. oraz na początku XX w. 
mundury nosili także urzędnicy państwowi oraz nauczyciele. Jednocześnie poza wspomnianymi 
powyżej uniformy przysługiwały także innym grupom zawodowym, jak choć pocztowcom czy też 
w Polsce pracownikom Państwowej Komunikacji Samochodowej. Wynika więc z tego, że unifor-
mizacji podlegały te wszystkie zawody, których funkcjonariusze bądź pracownicy pełnili swego 
rodzaju służbę publiczną – szerzej vide choćby: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 3  
z 15 I 2002 r. poz. 29 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
30 XI 2001 w sprawie umundurowania policjantów; Przepisy ubiorcze funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1955; Przepisy ubiorcze funkcjo-
nariuszy Milicji Obywatelskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1975; Zarządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 VII 1975 r. w sprawie określenia wzorów umundurowania, 
dystynkcji i oznak oraz wzorów odzieży specjalnej funkcjonariuszy pożarnictwa, [w:] Katalog prze-
pisów. Ochrona przeciwpożarowa. Zbiór tekstów. Tom I (od B 001 do B. 130.4). Komenda Główna 
Straży Pożarnych, Warszawa 1977; Regulamin musztry Straży Pożarnych, [w:] Katalog przepisów. 
Ochrona przeciwpożarowa. Zbiór tekstów. Tom III (od B 301.3.1 do B 309.1). Komenda Główna 
Straży Pożarnych, Warszawa 1977; Regulamin noszenia umundurowania oraz odzieży specjalnej 
przez funkcjonariuszy pożarnictwa. Komenda Główna Straży Pożarnych, Warszawa 1981; Ochro-
na przeciwpożarowa. Zbiór przepisów. Umundurowanie, Warszawa 1998; Ochrona przeciwpożaro-
wa. Zbiór przepisów. Umundurowanie. Uzupełnienia, Warszawa 2003; В. Н. Земцов, В. А. Ляпин, 
Екатеринбург в мундире. Форменная одежда в истории Екатеринбурга XVIII – начала XX в., 
Екатеринбург 1992; W. Pilawski, Umundurowanie straży pożarnych 1887-1982, Warszawa 1994; 
Л. Н. Токарь, История российского форменного костюма. Советская милиция 1918-1991, 
Санкт-Петербург 1995; A. Konstankiewicz, Umundurowanie i uzbrojenie Policji Państwowej 
1919-1939, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2000, z. 13; Л. Е. Шепелев, Титулы, муидиры, 
ордена в Российской Империи, Ленинград 1991; idem, Чиновничый мир России XVIII – начало 
XX в., Санкт-Петербург 2001; Г. А. Мурашев, Титулы, чины, награды, Санкт-Петербург 2001; 
Z. Sawicki, Mundury, dystynkcje i odznaczenia Wojska Polskiego i służb mundurowych, Warszawa 
2008.

71 W przypadku terminu „barwa” autorzy tej encyklopedii podali jedynie definicję, która do-
tyczyła kwestii związanych z fizyką oraz z optyką – vide: Wielka ilustrowana encyklopedia po-
wszechna. Tom II. Assurbanipal – Caudry, Kraków – bez roku wydania, s. 127-128. Nie zawierała 
ona także hasła „uniform.”

72 Czyli bardziej dopasowany.
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połowie XIX w. fraki73 rozmaitego typu z barwnymi wyłogami74 i napinanymi ra-

73 Frak – z francuskiego frac lub z angielskiego frock – wywodzący się z XVIII w. wierzchni 
ubiór męski, szerszy od noszonego wcześniej habit à la française. Fraki wykorzystywano także 
w wojsku, gdzie w wersji francuskiej pojawiły się już w drugiej połowie XVIII w. Następnie,  
w epoce napoleońskiej, bardzo popularne stały się fraki typu angielskiego oraz fraki wzorowane na  
noszonych w jakobińskiej Francji. Gdy zakładano je jako składnik munduru wielkiego (służbowego), 
jak miało to miejsce chociażby w regimentach piechoty, w artylerii pieszej lub w oddziałach dragoń-
skich, wówczas takie jednorzędowe, sukienne fraki – zarówno oficerskie jak i szeregowych - miały 
barwne wyłogi, stojące kołnierze, mankiety oraz odwinięcia pół. Natomiast w przypadku, jednorzę-
dowych i gładkich, szytych z sukna mundurowego, fraków oficerskich wszystkich broni i służb za-
kładanych do munduru małego (pozasłużbowego bądź wieczorowego), z reguły, barwne były tylko 
stojące kołnierze, mankiety rękawów oraz odwinięcia pół. Nie miały one wyłogów. Na ramionach 
przypinano epolety. Bardzo ozdobne były fraki marszałków Francji oraz fraki rewolucyjnych, a po-
tem także napoleońskich generałów. Początkowo, jeszcze w okresie republiki, fraki generalskie były 
dwurzędowe, a ich wysokie stojąco-wykładane kołnierze, podobnie jak klapy i poły, były bogato ha-
ftowane, zaś rodzaj haftu zależał od posiadanej rangi. Jeszcze bogato haftowane były jednorzędowe 
fraki noszone do mundurów wielkich przez marszałków Francji. Na wszystkich tych rozwiązaniach 
stosowanych wtenczas w armii francuskiej wzorowano się w innych armiach europejskich, w tym 
także w Wojsku Polskim, najpierw Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego –  
w tym ostatnim przypadku poza pułkami ułanów i artylerią konną. W drugiej połowie XIX w. fraki 
poczęły powoli znikać z wojskowego munduru. Pozostały jedynie jako składnik ubioru oficerów 
marynarek wojennych. Jednakże w XX w. fraki o kroju cywilnym powróciły do wielu armii, w tym 
do Wojska Polskiego, jako element oficerskiego pozasłużbowego ubioru wieczorowego – vide: 
Przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Materiałowy Minister-
stwa Obrony narodowej, Warszawa 1996, s. 15, 120–122; Informator o zasadach noszenia umun-
durowania i wyekwipowania, orderów i odznaczeń, baretek, odznak oraz oznak przez żołnierzy. 
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Służby Materiałowe, Bydgoszcz 2009, par. 4, par. 16 i pasim; 
E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 85–87; B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie  
i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 1794 roku…, s. 256–257 – tablica 127 
i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom 
III. Od 1797 do 1814 roku…, s. 12–13 – tablica 3 i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie 
i oporządzenie od wieku XI do roku 1965. Tom IV. Od 1815 do 1831 roku..., s. 10–11 – tablica 1 
i passim; H. Wielecki, R. Morawski – ilustracje, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja  
i sztaby, Warszawa 1996, s. 11 i passim; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, 
skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 58;  
P. Haythornthwaite, P. Courcelle – illustrator, Napoleon`s Commanders (2) 1809–15, Oxford 2002, 
s. 33–44; A. Smoliński, Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku..., s. 127 i passim.

74 Wyłogi, inaczej rabaty lub wyłożki – to od XVI w. w ubiorze cywilnym różnej szeroko-
ści wykończenia odzieży tkaniną innej barwy, czyli inaczej wyłożone, odwrócone części ubioru.  
W kostiumie polskim przede wszystkim dotyczyło to odwijanych mankietów rękawów, co w dru-
giej połowie XVIII w. uważane było nawet za jeden z elementów staropolskich obyczajów. Na-
stępnie, wraz z wojskowym mundurem, wyłogi pojawiły się w wielu armiach europejskich, w tym 
również w autoramencie narodowym i cudzoziemskim wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów,  
a następnie w Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W XVIII i XIX w.,  
a w niektórych armiach, jak choćby w rosyjskiej, jeszcze nawet w XX w., stanowiły one element 
barwy oddziałowej bądź też, jak w przypadku artylerii, barwy broni. Wykonywano je z sukna wy-
łogowego lub aksamitu, z reguły barwy odmiennej od właściwego munduru. Niekiedy też na kra-
wędziach zaopatrywano w barwne wypustki. Początkowo, jak w przypadku zapinanych w piersiach 
polskich kurtek ułańskich, szyto je w taki sposób, że jako jej podbicie stanowiły one integralną 
część przodu kurtki i były zapinane przez środek na haftki. Pozwalało to, również w celach ochron-
nych, na takie ich zapięcie, że jedna z pół zachodziła na drugą, co powodowało, że barwa wyło-
gów stawała się niewidoczna. Od końca XIX w. w niektórych armiach europejskich, jak chociażby  
w niemieckiej czy też w armii carskiej, wprowadzono szyte oddzielnie wyłogi przypinane na pier-
siach dwurzędowych kurtek mundurowych. W tym celu guziki takich kurtek lub ułanek były naszyte 
łukowato. Podobny system, podpatrzony u Niemców i Rosjan, przez pewien czas, w 1917 i 1918 r., 
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batami75). Podobnie nakryciem głowy, wypierającym hełmy, stał się w XVIII w. 
kapelusz. Stopniowo nastąpiło przejście do kurtek (polska kurtka ułańska należała 
do najwcześniejszych) albo kapot (francuskie); na głowach, obok wskrzeszonych 
w kawalerii hełmów kirasjerskich i dragońskich, pojawiły się stożkowate czapki 
grenadierskie, czaka okrągłe (pochodzenia węgierskiego)76, czapki polskie (rogate) 
i futrzane bermyce77; później w XIX w. u Niemców upowszechnia się hełm skó-

funkcjonował także w kawalerii Polskiej Siły Zbrojnej oraz w niektórych formacjach I Korpusu 
Polskiego w Rosji, również w odrodzonym w listopadzie 1918 r. Wojsku Polskim. Należy też tutaj 
zauważyć, że w munduroznawstwie pod pojęciem tym należy rozumieć przede wszystkim wyłogi 
umieszczone na piersiach, choć w literaturze często można spotkać się z poglądem, że podob-
nie jak to czyni się w kostiumologii cywilnej oznacza ono także barwne kołnierze oraz mankiety  
i odwinięcia pół. Tymczasem trzy ostatnie z wymienionych tutaj elementów, a przynajmniej ostatni, 
należy raczej określać jako wyłożenia. Warto również pamiętać, że barwy te często uzewnętrzniały 
odmienną od munduru barwę podbicia pół najpierw rajtroka, a następnie fraka czy kurtki munduro-
wej. Barwa wyłogów mogła być od nich odmienna, w dziewiętnastowiecznych mundurach wojsko-
wych barwne mankiety i kołnierz najczęściej były doszywane. Poza tym ówczesne wojskowe uni-
formy w piersiach, rękawach i plecach z reguły podszywano zwykłą, tanią tkaniną podszewkową – 
vide: Przepisy i instrukcje. Umundurowanie polowe Wojsk Polskich, Warszawa – kwiecień – 1917, 
s. 11 oraz rysunek 71; M. Wisznicki, Album mundurów 1-go Polskiego Korpusu, Warszawa 1919, 
tablice 3, 4, 8–22, 26, 31, 32, 35, 36 i 38; E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 288–289; B. Gembarzew-
ski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 
1794 roku…, s. 32–33 – tablica 16 i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie 
od wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 1797 do 1814 roku…, s. 8–9 – tablica 1 i passim; idem, Żoł-
nierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1965. Tom IV. Od 1815 do 1831 
roku..., s. 42–43 – tablica 17 i passim; В. В. Звегинцов, Русская армейская кавалерия 1907–
1914, Москва 1998, s. 31–34 oraz tablice 4 i 5; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby po-
zatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, 
s. 200; U. Herr, J. Nguyen, Die deutsche Kavallerie von 1871 bis 1918. Uniformierung und Au-
srüstung. Kataloge des Bayerischen Armeemuseums Ingolstadt. Band 5, Vienna 2006, s. 554  
i passim; Ж. Горохов, Русская императорская кавалерия 1881–1917 (The Russian Imperial Caval-
ry), Москва 2008, s. 214–225; A. Smoliński, Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku..., 
s. 39 i passim; idem, Mundur i barwy jazdy dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego. 
Lata 1919–1939…, s. 38 i passim.

75 Czyli inaczej właśnie z wyłogami, podczas gdy pod pojęciem „wyłóg” autorzy tego hasła 
rozumieli zapewne barwne kołnierze oraz odwinięcia mankietów i odwinięcia pół fraków i kurtek 
mundurowych.

76 Czako, inaczej giwer – od węgierskiego csáko – to nakrycie głowy z podniesionym i przy-
legającym do główki rondem, z wycięciem z lewej na prawą stronę. W takiej formie od XVI w. 
występowało w ubiorze węgierskim. Następnie wykształciło się z niego wykonywane z najpierw  
z filcu, a potem także ze skóry i sukna, cylindryczne wojskowe nakrycie głowy w kształcie ściętego 
stożka – początkowo szerszego u góry, a od lat czterdziestych XIX w. coraz węższego o rurowatym 
kształcie. Do europejskiego munduru czaka wprowadzili i upowszechnili w początkach XVIII w. 
węgierscy huzarzy. Następnie stały się one bardzo popularne w okresie wojen napoleońskich, kiedy 
to nosili je żołnierze zarówno piechoty, jak i lekkiej jazdy oraz artylerii. Czaka wojskowe zdobiono 
kitami, pomponami oraz girlandami i kordonami, a w epoce napoleońskiej zapatrywano również 
w blachy naczelne – vide: E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 56–57; I. Turnau, Słownik ubiorów. 
Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza 
do początku XIX w…, s. 41.

77 Bermyca – z niemieckiego Bär – niedźwiedź oraz Mütze, czyli czapka – to czapa, kołpak  
z futra, przeważnie niedźwiedziego, z odpowiednimi emblematami świadczącymi o przynależno-
ści państwowej i oddziałowej żołnierza oraz z ozdobami, od drugiej połowy XVIII w. stanowiące 
wyróżniające nakrycie głowy doborowych oddziałów wojskowych niemal wszystkich armii euro-
pejskich, mianowicie grenadierów w piechocie i grenadierów konnych, a także żandarmerii wy-
borczej, kompanii wyborczych w jeździe, saperów regimentowych w piechocie i w dragonii oraz 
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trębaczy w kawalerii, a w Wielkiej Armii również gwardyjskich formacji kawalerii oraz artylerii 
konnej i pieszej. W kawalerii, poza regimentami dragonów, noszono przeważnie sporych rozmia-
rów cylindyczne kołpaki, nierzadko wykonywane z baraniego, a nie z niedźwiedziego futra. Na 
przestrzeni XVIII i XIX w. zmieniał się kształt oraz rozmiary nakryć głowy tego typu, przy czym 
często modyfikacje te zależały od specyficznego gustu i przyzwyczajeń panujących w poszczegól-
nych krajach i armiach. Swój klasyczny kształt, który przetrwał do czasów nam współczesnych, 
bermyce piechoty i saperskie osiągnęły w epoce napoleońskiej, kiedy to u Francuzów i w większo-
ści kontygentów narodowych Wielkiej Armii stały się wysokie i szerokie. Ponadto zaopatrywano 
je wtenczas w barwne, najczęściej pąsowe sukienne dno z haftowanym emblematem w postaci 
pękającego granatu, a także w łuskową podpinkę, blachę naczelną oraz w ozdoby w postaci kordo-
nów, chwaścików i barwnych, wysokich kit. Obecnie zgodnie z długą tradycją takich nakryć głowy 
używają już tylko oddziały przyboczne w niektórych państwach, w których nadal istnieje monar-
chia, jak choćby w Wielkiej Brytanii i Danii. Dziś jednak szyje się je wyłącznie z furta sztucznego.  
W armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów bermyce grenadierskie, początkowo wzorowane naj-
prawdopodobniej na francuskich, pojawiły się zapewne dopiero za panowania Stanisława Augu-
sta w regimentach gwardii pieszej oraz w niektórych regimentach piechoty, gdzie jednak, jak się 
wydaje, nie wyparły całkowicie starszych form wysokich grenadierskich nakryć głowy. Z umun-
durowania piechoty koronnej i litewskiej wszystkie one zniknęły wraz z początkiem reform woj-
skowych Sejmu Wielkiego. Być może, że jedynym wyjątkiem od tej zasady był Regiment Gwardii 
Pieszej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poza tym w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej 
w jeździe, obok innych, rodzimych szytych z futra nakryć głowy, sporadycznie można też było 
spotkać typowe futrzane kołpaki. Natomiast w Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego oraz  
w pozostającej na żołdzie francuskim Legii Nadwiślańskiej mniej lub bardziej klasyczne niedź-
wiedzie bermyce noszono powszechnie w kompaniach grenadierskich piechoty, zaś w kompaniach 
wyborczych jazdy armii Księstwa, poza sporadycznymi przypadkami, gdzie wykorzystywano 
bermyce, używano futrzanych kołpaków – z wychodzącą z dna flammą (płomieniem) lub też, 
co rzadziej, bez. Ponadto od 1810 r. były one także nakryciem głowy adiutantów generalskich,  
w artylerii konnej, a wcześniej w kompanii gidów. Poza tym bardzo często nosili je również trębacze  
w pułkach ułanów, strzelców konnych i huzarów. Nie posiadało ich za to Wojsko Polskie Króle-
stwa Polskiego. Pojawiły się one dopiero podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1831 r. w artylerii 
wałowej w Warszawie oraz w niektórych nowo tworzonych wtenczas formacjach strzelców – vide: 
E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 28; B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i opo-
rządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 1794 roku…, s. 252–253 – tablica 125  
i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom III. 
Od 1797 do 1814 roku…, s. 68–69 – tablica 28 i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie  
i oporządzenie od wieku XI do roku 1965. Tom IV. Od 1815 do 1831 roku..., s. 268–269 – tablica 
129 i passim; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz 
barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w…, s. 22; Uniformy C.K. Rakouskè 
Armády k roku 1822 (Darstellung der K.K. Oesterreichischen Armee mit allen Chargen – podle 
litografii vydaných u Josepha Trentsenského v Vidni v roce 1822). Wstęp D. Uhliř, Brno 2005;  
P. Young, M. Youens – illustrator, Chasseurs of the Guard. The Chasseurs à Cheval of the Garde Im-
périale 1799–1815, Oxford 2002 (pierwsze wydanie: London 1971); E. Bukhari, A. McBride – il-
lustrator, Napoleon`s Guard Cavalry, London 1988 (pierwsze wydanie: London 1978); E. Bukhari,  
A. McBride – illustrator, Napoleon`s Dragoons and Lancers, Oxford 2010 (pierwsze wydanie: 
London 1976); E. Bukhari, A. McBride – tablice barwne, Napoleońscy huzarzy, Warszawa – bez 
roku wydania (pierwsze wydanie angielskie: London 1978); P. Haythornthwaite, B. Fosten – illu-
strator, Napoleon`s Line Infantry, Oxford 2004; P. Haythornthwaite, B. Fosten – illustrator, Napo-
leon`s Guard Infantry (1), London 1984; P. Haythornthwaite, B. Fosten – illustrator, Napoleon`s 
Guard Infantry (2), Oxford 1999 (1. wyd. Oxford 1985); P. Haythornthwaite, B. Fosten – illustrator, 
Frederick the Great`s Army (1). Cavalry, Oxford 2002 (1. wyd. Oxford 1991); P. Haythornthwaite, 
B. Fosten – illustrator, Frederick the Great`s Army (2). Infantry, Oxford 2002 (1. wyd. Oxford 
1991); P. Haythornthwaite, B. Younghusband – illustrator, The Austrian Army 1740–80 (1). Ca-
valry, Oxford 2010 (1. wyd. Oxford 1994); P. Haythornthwaite, B. Younghusband – illustrator, 
The Austrian Army 1740–80 (2). Infantry, Oxfrod 2010 (1. wyd. Oxford 1994); D. Hollins, J. Burn 
– illustrator, Austrian Grenadiers and Infantry 1788-1816, Oxford 2010 (1. wyd. Oxford 1998); 
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rzany, tzw. ‘pikelhauba’78. Nadto, jako nakrycie głowy do pracy i ćwiczeń (furażer-
ka)79, zjawiły się małe czapeczki różnego typu. W ubiorze wojskowym występuje 
niejednokrotnie i utrzymuje się odwieczny strój ludowy (górskie pułki szkockie  
z fartuszkiem kraciastym zamiast spodni80, strój kozacki, czerkieski81, po części hu-
zarski strój węgierski, upowszechniony w jeździe wszystkich prawie narodów, po-

S. Reid, G. & S. Embleton – illustrators, Frederich the Great`s Allies 1756–63, Oxford 2010;  
R. Pavly, P. Courcelle – illustrator, Mounted Grenadiers of the Imperial Guard, Oxford 2009;  
R. Morawski, A. Dusiewicz, Wojsko polskie w służbie Napoleona. Legiony Polskie we Wło-
szech, Legia Naddunajska, Legia Polsko-Włoska, Legia Północna, Warszawa 2010; O. von Pivka  
(D. Smith), M. Roffe – ilustracje, Polskie oddziały Napoleona, przeł. K. Plewako, Warszawa 2011; 
R. Pavly, P. Courcelle – illustrator, Napoleon`s Dragoons of the Imperial Guard, Oxford 2012.

78 Charakterystyczne przede wszystkim dla armii pruskiej oraz innych armii Rzeszy Niemiec-
kiej wojskowe nakrycie głowy w postaci najczęściej skórzanego kasku z okutym daszkiem i z cha-
rakterystyczną osłoną wywietrznika w postaci metalowego szpikulca lub okrągłej gałki wprowa-
dzone w wojskach pruskich w ramach ich reformy przeprowadzonej w latach 1842/1843. Warto też 
pamiętać, że w 1844 r. nakrycia głowy tego typu pojawiły się także w armii rosyjskiej, gdzie funk-
cjonowały do 1855 r., a w gwardii carskiej do 1862 r. Natomiast w Niemczech przetrwały one aż do 
1918 r., stanowiąc jeden z dwóch bądź trzech najbardziej charakterystycznych elementów sylwet-
ki żołnierza armii cesarskiej. Ponadto używano ich również w armiach portugalskiej, szwedzkiej  
i norweskiej – szerzej vide: Wörterbuch zur deutschen Militär-Geschichte. Band 1. A-Me, Haup-
tredaktion R. Brühl, Berlin 1985, s. 293–294; А. В. Чёрнушкин, Русская армия XIX – начала 
XX века. 1801-1825: Кавалерия – Артиллерия – Казачьи войска – Ополчение, 1825–1917: 
Пехота – Кавалерия – Артиллерия, Москва 2004, s. 60 i passim; Г. Э. Введенский, Пять веков 
русского военного мундира. Энциклопедия русской армии, Санкт-Петербург 2005, s. 220.

79 Furażerka (z francuskiego) – miękkie, lekkie i wygodne nakrycie głowy noszone w wojsku 
poza służbą oraz do prac stajennych wewnątrz koszar, w tym również podczas furażowania w polu. 
W armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego, pod 
wpływem francuskim, furażerki miały wysokie wierzchy z dłuższą lub krótszą, zakończoną chwa-
ścikiem (kutasikiem), flammą zwykle opadającą na prawe ucho. Natomiast w Wojsku Polskim Kró-
lestwa Polskiego, wzorem rosyjskim, były one okrągłe z barwnym otokiem. Furażerki generalskie, 
oficerskie oraz żołnierzy niefrontowych i służących oficerskich miały skórzane daszki. Po 1918 r.  
w Wojsku Polskim przyjęła się furażerka szyta z tkanin w barwie ochronnej niska i płaska, wzoro-
wana na amerykańskich. Obecnie w Polskich Siłach Zbrojnych używają jej zarówno wojska lądowe, 
jak i wojska lotnicze – vide: B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od 
wieku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 1794 roku…, s. 270–271 – tablica 134 i passim; idem, 
Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 1797 do 
1814 roku…, s. 18–19 – tablica 6 i passim; idem, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie 
od wieku XI do roku 1965. Tom IV. Od 1815 do 1831 roku…, s. 14–15 – tablica 3 i passim. Wcześniej 
podstawową definicję tego typu nakrycia głowy podali: Z. Żygulski jun., H. Wielecki, op. cit., s. 412.

80 Obszernej na temat „barwy” formacji szkockich armii brytyjskiej vide: M. Chappell, Scottish 
units in the world wars, London 1994; P. Mileham, The Scotish Regiments 1633–1996, Staplehurst 
1996; S. Reid, B. Fosten – illustrator, Wellington`s Highlanders, Oxford 2004; C.E. Franklin, Brit-
ish Napoleonic Uniforms. The first complete illustrated guide to uniforms, facings and lace, Glo-
cestershire 2008; idem, British Army Uniforms from 1751 to 1783 including the Seven Years` War 
and the American War of Independence. Including both cavalry and infantry an illustrated guide 
to uniforms, facings and lace, Barnsley 2012; A.E. Haswell Miller, Vanished Armies. A Record of 
Military Uniform Observed and Drawn in Various European Countries During the Years 1908–14, 
ed. J. Mollo, Oxford 2009.

81 Szerzej o „barwie” wojsk kozackich Imperium Rosyjskiego oraz o jej czerkieskich – kaukas-
kich – elementach i zmianach na przestrzeni wieków vide: И. Тонконогов, Руководство к построй-
ке обмундирования и снаряжения для нижних чинов всех казачьих войск, Пётроград 1916; Во-
енная одежда русской армии. Коллегиальная работа, Москва 1994; О.В. Агафонов, Казачьи 
войска Российской Империи. Пантеон отечественной славы, Москва 1995; А.П. Азаренков, 
Казачья униформа в двух Великих Войнах, Москва 2002 (приложение к журналу „Станица”).
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dobnie jak polski strój ułański z narodowym kształtem czapki82). Szczyt świetności 
odsiągnęły mundury za czasów napoleońskich83; w drugiej połowie XIX w. wystę-
puje tendencja do ubiorów wygodnych, mniej obcisłych; wobec masowego charak-
teru wojsk zależy coraz bardziej na taniości i prostocie ubioru. Wynalazek prochu 
bezdymnego i zwiększona szybkostrzelność broni ręcznej (karabiny powtarzalne 
i samoczynne), zmuszają stopniowo do zupełnej zmiany ubioru wojskowego; od-
paść musi wszystko co błyszczy i co jaskrawe. Zaczyna się poszukiwanie barw 
ochronnych już to upodabniających do podłoża (wypróbowany przez Anglików  
w koloniach zgniło-zielony mundur khaki), już to tzw. ‘atmosferycznych’, rozpły-
wających się w oddali (francuski ‘błękit horyzontu’, austriacki ‘hechtgrau’); przed 
[pierwszą – przyp. A.S.] wojną światową wszystkie wojska mają już przygotowany 
mundur polowy ‘ochronny’. W wojnie światowej potęga ognia zmusiła do wskrze-
szenia i upowszechnienia w piechocie i innych rodzajach broni z dawna zarzucone-
go hełmu stalowego. Po wojnie dążność do pewnej elegancji i ozdobności ubioru 
wywołuje pewne modyfikacje w ubiorze polowym, niezupełnie z charakterem jego 
zgodne i podnoszą się głosy za przywróceniem mundurów barwnych, paradnych84, 
czyli odświętnych”85.

82 Formacje kawalerii tego typu upowszechniły się w Europie głównie w epoce wojen napoleoń-
skich – szerzej vide: Uniforms of the World. A Compendium of Army, Navy and Air Force Uniforms 
1700–1937, ed. H. Knötel jr. and H. Sieg, London-Melbourne 1980; H. Müller, F. Kunter, Europäische 
Helme aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte, Berlin 1984; J. Minkiewicz, Ułańskie 
dzieje, Londyn 1985; Das K.u.K. Heer 1895. Eine Bildserie von Oskar Brüch. Kommentiert von G. Dir-
rheimer, Graz 1997; В. В. Звегинцов, op. cit.; J. R. Elting, H. Knötel – illustrator, Napoleonic Uniforms. 
Volume III, Rosemont 2000; J. R. Elting, H. Knötel H. – illustrator, Napoleonic Uniforms. Volume IV, 
Rosemont 2000; И. Голыженков, Б. Степанов, О. Пархаев – художник, Энциклопедия военного 
костюма. Европейский солдат за 300 лет 1618–1918, Москва 2002; С. Львов, А. Аверьянов – 
художник, Армейские уланы России в 1812 году, Москва 2002; U. Herr, J. Nguyen, Die deutsche 
Kavallerie von 1870 – bis 1914. Uniformierung und Ausrüstung. Kataloge des Bayerischen Armeemu-
seums Igolstadt. Band 5…; D. Smith, J. Black – consultant, An illustrated Encyklopedia of Uniforms of 
the Napoleonic Wars. An expert, in-depth reference to the officers and soldiers of the revolutionary and 
Napoleonic period, 1792-1815, London 2006; J. R. Elting, H. Knötel – illustrator, Napoleonic Uniforms. 
Volume I, London 2007; J. R. Elting, H. Knötel – illustrator, Napoleonic Uniforms. Volume II, London 
2007; A. Paczuski, R. Morawski – ilustracje, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Ułani, gwardie honoro-
we, pospolite ruszenie, żandarmeria konna. Tom I i II, Warszawa 2009.

83 Szerzej vide: Ch. Hérissey, Splendeur des Uniformes de Napoléon. Cavalerie, Evreux 2002;  
D. Smith, J. Black – consultant, An Illustrated Encyclopedia of the Napoleonic Wars. An expert, in-
depth reference to the officers and soldiers of the revolutionary and Napoleonic period, 1792–1815…

84 Po 1921 r. takie właśnie tendencje widoczne były również w ówczesnym Wojsku Polskim, 
szczególnie zaś w jego oddziałach konnych, mianowicie w kawalerii (obszerniej vide: A. Smo-
liński, Umundurowanie dragonów Wojska Polskiego w 1919 r. Część 1, „Grajewskie Zeszyty Hi-
storyczne Zapis”  (Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku Strzelców Konnych) 2003, z. 2 (10); 
Część 2, 2003, z. 4 (12); idem, Barwa strzelców konnych II RP (1919–1939). Część 1, „Grajewskie 
Zeszyty Historyczne Zapis” 2004, z. 2 (14); Część 2, 2004, z. 4 (16); idem, Mundur i barwy jazdy 
dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego. Lata 1919–1939…; oraz w artylerii kon-
nej – szerzej vide: A. Smoliński, Umundurowanie wz. 1917 i barwy artylerii konnej, „Artyleria  
w Operacji i Walce. Studia i Materiały” 1998, R. 5, nr 5; idem, Barwa artylerii Wojska Polskiego 
w latach 1918–1939, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema” 2001, 
R. XXXIV, nr 20; idem, Barwa polskiej artylerii konnej w latach 1915-1920, „Mars” 2005, t. 19; 
idem, Barwy formacji artylerii Wojska Polskiego w latach 1918–1939 oraz ich historyczny rodo-
wód, [w:] Studia artyleryjskie. Tom 2, red. M. Giętkowskiego, A. Smolińskiego, Toruń 2011.

85 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. Tom XI. Moroksyt do Optyka, Kraków – bez 
roku wydania, s. 45.
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Oceniając przytoczoną powyżej definicję pojęcia „mundur” należy stwierdzić, 
że choć nadal nie zawierała ona żadnych istotnych informacji na temat przyczyn 
i okoliczności powstania wojskowego umundurowania, to jednak znalazł się  
w niej cały szereg bardzo istotnych wiadomości dotyczących tendencji rozwojo-
wych oraz cech charakterystycznych dla poszczególnych okresów jego istnienia. 
Uwagi te dotyczą zarówno epoki mundurów barwnych, czyli XVIII i XIX w., 
oraz momentu i konieczności, które spowodowały pojawienie się i upowszech-
nienie uniformów w barwach ochronnych. Na podkreślenie zasługuje również 
fakt, że autor bądź też autorzy tego hasła pokusili się o przedstawienie szerszego 
niż wyłącznie polski kontekstu tej problematyki.

Jak należało się tego spodziewać terminologia związana z dziejami wojsko-
wych kostiumów oraz uniformów znalazła się także w cieszącej się dobrą opinią 
przedwojennej Encyklopedii wojskowej, której redaktorem był major Otton La-
skowski. Pod pojęciem „barwa” należało rozumieć: „[…] suknie koloru herbu 
pańskiego, noszone przez dworzan i nadworne wojska, w dalszym znaczeniu 
mundur. Pierwsze próby wprowadzenia barwy, jako munduru w wojsku polskim, 
sięgają czasów Batorego, który wprowadził jednolity mundur do piechoty wy-
branieckiej”86. Dalej zaś w kolejnym pojęciu określonym jako „barwy” podano: 
„Barwy służą do oznaczania poszczególnych rodzajów broni i służb, względnie 
korpusów osobowych”87.

Zdecydowanie więcej i na dodatek bardziej wartościowych informacji znala-
zło się w haśle „barwy ochronne”, gdzie można przeczytać: 

[…] dzisiejsza taktyka kładzie duży nacisk na staranne ukrywanie własnych wojsk 
i materiału wojennego przed obserwacją nieprzyjaciela. Zasada ta, znana od kil-
ku dziesiątków lat, została szeroko zastosowana dopiero od czasów [pierwszej – 
przyp. A.S.] wojny światowej. Przedtem nie przywiązywano do niej należytej wagi. 
[…] Wojna zmusiła do usunięcia w wyposażeniu polowym żołnierza i w sprzęcie 
wojennym wszelkich przedmiotów błyszczących i zastąpienia ich wszędzie jed-
nolitym kolorem polowym. Szybki rozwój lotnictwa bojowego, udoskonalenie 
techniki optycznej i metod obserwacji oraz stosowanie nowych środków walki 
– zmuszały armie walczące do szukania skuteczniejszych sposobów ochronienia 
się przed obserwacją nieprzyjaciela – szczególnie lotniczą – za którą następowa-
ło nieuchronnie bombardowanie lub ostrzeliwanie dostrzeżonych celów88. W ten 

86 Encyklopedia wojskowa. Tom I. A – Custoza, pod red. O. Laskowskiego, Warszawa 1931,  
s. 216.

87 Ibidem.
88 Wówczas poglądy takie były efektem doświadczeń z okresu I wojny światowej oraz kon-

fliktów, które następnie miały miejsce na obszarze byłego Imperium Rosyjskiego – szerzej vide: 
T. Goworek, Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1981; W. Bączkowski, 
Samoloty bombowe pierwszej wojny światowej, Warszawa 1986; K.A. Tarkowski, Lotnictwo pol-
skie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919–1920, Warszawa 1991; S. Kuźmiński, Samoloty atakują 
konnicę sowiecką. Zapomniana operacja lotnicza, „Pilot Wojenny” 2000, R. II, Nr 2(5); A. Smo-
liński, Lotnictwo Wojska Polskiego w walce z 1 Armią Konną w obronie Galicji Wschodniej oraz 
Lwowa latem 1920 r., „Semper Fidelis” 2006, Nr 6(95); idem, Udział lotnictwa Wojska Polskiego 
w walce z 1 Armią Konną podczas kampanii 1920 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2007, R. 
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sposób powstała i stopniowo rozwijała się specjalna umiejętność uniemożliwie-
nia obserwacji nieprzyjacielskiej zwana maskowaniem. […] Jeden z najskutecz-
niejszych środków maskowania stanowią barwy ochronne. Stosuje się je głównie  
w wyposażeniu polowym żołnierza oraz do malowania ruchomego sprzętu wo-
jennego […]. Barwie ochronnej ubioru, jako wynikowi ochronnemu przed ob-
serwacją, stawia się bardzo duże wymagania: 1) barwa ochronna ubioru powinna 
jednoczyć w sobie w stopniu możliwie największym własności czynnika ochrony 
indywidualnej (to jest czynić pojedynczego żołnierza jak najbardziej niedogodnym 
celem dla strzałów nieprzyjaciela) z własnościami dobrego środka maskowania 
(to jest ukrywać w terenie zwarte formacje), przy czym jednak moment ochrony 
indywidualnej ma znaczenie większe i decydujące, 2) powyższe zadania powin-
na barwa ochronna spełniać we wszystkich możliwych warunkach obserwacji, tak 
naziemniej jak i lotniczej – z uwzględnieniem określonego w każdym wypadku 
współczynnika odległości; dotyczy to przede wszystkim sposobów obserwowa-
nia, a mianowicie: a) gołym okiem, b) przy pomocy lornet, c) przy zastosowa-
niu filtrów optycznych, d) fotografowania i filmowania; następnie należy brać pod 
uwagę obserwację w świetle dziennym […], księżycowym oraz w świetle reflek-
torów, rakiet i kul świecących, a wreszcie zmiany tła w zależności od pór roku 
(za wyjątkiem śniegu). Prócz tego barwa ochronna powinna zachować swe wła-
ściwości w równym stopniu przez cały okres używalności munduru, czyli posia-
dać odpowiedni stopień trwałości, co nie jest rzeczą łatwą do osiągnięcia, jeśli się 
zważy, że tkanin używanych w wojsku, nie farbuje się, lecz wybarwia chemicznie  
w trakcie produkcji. […] Ekwipunek skórzany pozostawia się zazwyczaj w bar-
wach naturalnych, gdyż stanowi on niewielką część ogólnego wyposażenia polo-
wego, a drobne różnice odcieni w sylwetce żołnierza mają pewne znaczenie dla 
celów maskowania zwartych formacji w terenie. W armii polskiej obowiązuje od 
1919 zasadniczo kolor khaki, jako kolor ochronny umundurowania polowego. Bar-
wa ta uległa w ciągu lat pewnym zmianom i dziś różni się dość znacznie od swego 
pierwowzoru. Nowsze badania wykazały jednak, że obie te barwy ochronne nie 
nadają się w naszych warunkach terenowych. Skutkiem tego podjęto studia nad 
ustaleniem nowej narwy ochronnej ubioru polowego, czyniącej zadość wszystkim 
wymaganiom89. […] W zimie na terenach pokrytych śniegiem używa się we 
wszystkich armiach – do służby patrolowej i wartowniczej – płaszczów lub ubrań 
śniegowych wykonanych z białej tkaniny […]90.

VIII(LIX), Nr 1(216); H. Mordawski, Siły powietrzne w I wojnie światowej, Wrocław 2008. Nie 
wolno jednak zapominać, że wkrótce tendencje te oraz dalszy rozwój skuteczności lotnictwa dobit-
nie unaoczniły przebieg działań powietrznych podczas hiszpańskiej wojny domowej – obszerniej 
vide: A. Wojtyga, Wojna powietrzna w Hiszpanii. Studium działalności lotnictwa i obrony przeciw-
lotniczej z wojny domowej w Hiszpanii z przedmową płk. dypl. pilota obserwatora inż. Stanisła-
wa Kuźmińskiego Komendanta Wyższej Szkoły Lotniczej, Warszawa 1938. Natomiast wszystkie te 
wcześniejsze doświadczenia oraz prace studyjne potwierdził przebieg II wojny światowej – vide: 
Cz. Krzemiński, Wojna powietrzna w Europie 1939–1945, Warszawa 1983; R.J. Overy, Wojna po-
wietrzna 1939–1945, przeł. S. Białostocki, Warszawa 2007. 

89 Szerzej na ten temat vide: Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe, Generalny Inspektorat 
Sił Zbrojnych. Biuro Inspekcji, 302.4.1824. Pismo szefa Biura Inspekcji Generalnego Inspektoratu 
Sił Zbrojnych l. dz. 1579/tj.38 z 6 IV 1938 r.; H. Wielecki, 60 lat polskiej barwy khaki munduru 
wojskowego, „Mówią Wieki” 1980, nr 7; idem, Polski mundur wojskowy 1918–1939, Warszawa 
1995.

90 Encyklopedia wojskowa. Tom I. A – Custoza…, s. 216–218.
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Podaną tutaj definicję barwy ochronnej należy ocenić bardzo wysoko. Poza 
innymi kwestiami dokładnie wyszczególniono w niej bowiem wszystkie przy-
czyny i okoliczności, które w końcu wieku XIX i na początku XX w. dopro-
wadziły do upowszechnienia się w armiach całego świata, głównie zaś w euro-
pejskich, umundurowania ochronnego. Jej wartość podnosi także to, że opraco-
wanie efektywnych i trwałych barw ochronnych munduru stało się kluczowym 
aspektem wszelkich prac prowadzonych nad unowocześnieniem ubioru polo-
wego żołnierza także w okresie pomiędzy I a II wojną światową. Nie należy 
też zapominać, że w przypadku niektórych armii barwy tego typu nabrały swo-
istych cech narodowych, które były charakterystyczne dla wcześniejszej epo-
ki uniformów barwnych. Tak było chociażby w przypadku niemieckiej barwy 
Feldgrau, która w siłach zbrojnych tego państwa znajdowała się w użyciu od 
1910 po 1945 r.91

Sporo uwagi w omawianej tutaj encyklopedii poświęcono także na omównie-
nie pojęcia „mundur”, który został określony jako: 

[…] ubiór wojska lub funkcjonariuszy państwowych cywilnych, ujęty w ścisłe 
przepisy. Próby ujednostajnienia ubioru wojska, przynajmniej co do barwy albo 
dania oddziałom znaków rozpoznawczych, były robione w rozmaitych czasach, 
jednakże właściwe mundury powstały w poszczególnych państwach Europy dopie-
ro w ostatniej ćwierci XVII w. Wprowadzenie munduru miało przede wszystkim 
na celu umożliwienie odróżnienia wojsk własnych od nieprzyjacielskich (poprzed-
nio używano w tym celu doraźnie wiech słomianych, zielonych gałązek lub ko-
lorowych szarf), poza tym zróżniczkowanie własnych pułków i rodzajów broni. 
Na kształtowanie się munduru wpływał cały szereg czynników. 1. i najsilniejszym 
była zawsze moda cywilna. Tak więc, gdy cywilna ludność Europy nosiła długie 
surduty i trójkątne kapelusze, w takież kapelusze i surduty ubrano i wojsko. Okres 
wysokich cylindrów w ubiorze cywilnym odpowiada wysokim czapkom w wojsku, 
itd. Zmiany te jednak zostają zawsze zastosowane przez wojsko z pewnym opóź-
nieniem, moda więc cywilna wyprzedza nieco przepisy wojskowe. 2. Czynnikiem 
były względy praktyczne, dla których na przykład pokasowano białe mundury,  
a przede wszystkim białe spodnie jako bardzo łatwo się brudzące. 3. czynnikiem 
były wpływy stroju narodowego, tak więc mundury huzarskie były odmianą na-
rodowego ubioru węgierskiego, ułańskie – polskiego. Wobec wielkiej reputa-
cji bojowej huzarów węgierskich i polskich ułanów te dwa rodzaje broni zostały 
wprowadzone niemal do wojska wszystkich państw, a razem z nimi i narodowe 

91 Vide choćby: Die graue Felduniform der Deutschen Armee. Mit zahlreichen Abbildungen in 
litographischen Farbendruck, Leipzig 2011; Die Deutsche Reichswehr und deren Freiwilligen-Ver-
bände. Mit zahlreichen Abbildungen in litographischen Farbendruck, Leipzig 2011; J. Kraus, Die 
deutsche Armee im Ersten Weltkrieg. Uniformierung und Ausrüstung. Kataloge des Bayerischen 
Armeemuseums Ingolstadt. Band 2, Vienna 2004; U. Herr, J. Nguyen, Die deutsche Kavallerie von 
1871 bis 1918. Uniformierung und Ausrüstung. Kataloge des Bayerischen Armeemuseums Ingol-
stadt. Band 5…; U. Herr, J. Nguyen, Die deutsche Infanterie von 1871 bis 1918. Uniformierung und 
Ausrüstung (Band 1 und 2). Kataloge des Bayerischen Armeemuseums Ingolstadt. Band 6, Vienna 
2008; A. Sàiz, Deutsche Soldaten. Mundury, wyposażenie i osobiste przedmioty żołnierza niemiec-
kiego 1939-1945, przeł. Ł. Męczykowski, Poznań 2009; L. Huart, J. P. Borg, Feldbluse. Kurtka 
polowa niemieckiego żołnierza 1933-1945, przeł. P. Kolas, Oświęcim 2011.
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ubiory węgierskie i polskie92. Do [pierwszej – przyp. A.S.] wojny światowej mun-
dury ułańskie wszystkich narodowości zachowały elementy rdzennie polskie, jak 
kwadratowe czapki, rabaty, ostro ścięte wyłogi rękawów93, lampasy. Były też próby 
wprowadzenia elementu narodowego do umundurowania całego wojska, jak w Pol-
sce za Sejmu Czteroletniego i w Rosji za Aleksandra III, kiedy wszystkie oddziały 
(prócz niektórych pułków gwardii) otrzymały mundury wzorowane na ludowych 
strojach rosyjskich. W ostatnich czasach na 1 miejsce wysunęły się nowe czyn-
niki: konieczność ukrycia żołnierza w terenie (spowodowana ogromnym zwięk-
szeniem siły ognia) oraz dążność do stworzenia ubioru jak najmniej krępującego 
ruchy i jak najwygodniejszego. Do 2 połowy XIX w. nie liczono się zupełnie z tym 
ostatnim czynnikiem, dbając więcej o piękno munduru, niż o jego celowość. Pomi-
mo wielkiego uproszczenia munduru ze względów praktycznych pewne elementy 
dawnych tradycji oraz stroju narodowego pozostały w mundurach dzisiejszych, za 
przykład 1. mogą służyć kapelusze włoskich bersaglierów, 2. – rogatywki Wojska 
Polskiego94. Poza tym niektóre armie, jak angielska zachowały dawne ubiory jako 
mundury galowe oficerów lub nawet pewnych oddziałów. W Polsce mundury po-
wstały na początku XVIII w. Próby ujednostajnienia ubrania pewnych oddziałów 
były jednak robione już wcześniej. Za Stefana Batorego królewska gwardia piesza 
węgierska była ubrana w barwę jednolitą, piechota wybraniecka nosiła też zwykle 
jedną barwę (błękitną). Na początku XVIII w. otrzymały właściwe mundury od-
działy autoramentu cudzoziemskiego, jazda narodowa przyjęła je dopiero po 1740. 
Mundury cudzoziemskiego autoramentu odpowiadały ogólnie przyjętym wówczas 
w Europie […]95. 

Oceniając tę definicję wojskowego munduru należy odnotować, że zawarto 
w niej cały szereg istotnych informacji dotyczących podstawowych związków 
zachodzących pomiędzy mundurem a modą cywilną oraz niektórymi ubiorami 
narodowymi. Poza tym jej autor zauważył również część czynników, które do-
prowadziły do wykształcenia się w drugiej połowie XVII w. oraz na początku 
XVIII w. wojskowego uniformu. Jednocześnie podał on też jedną z cech, która 
decydowała o tym, że wcześniejszy kostium militarny stawał się mundurem. Na-
dal jednak ogromną część tej definicji zajął opis przekształceń munduru polskie-
go, które miały miejsce w okresie od początku XVII aż do I wojny światowej, 
kiedy to po dłuższej przerwie ponownie pojawiły się polskie formacje wojskowe. 
Tak więc pomimo tych niewątpliwych pozytywów trzeba stwierdzić, że nadal był 
to opis oparty niemal wyłącznie o analizę munduroznawczą, w której związki za-
chodzące pomiędzy poszczególnymi zjawiskami i czynnikami zostały zbyt słabo 
zaakcentowane, a w przypadku części z nich nawet zupełnie pominięte.

Definicje zjawisk z zakresu kostiumologii wojskowej zamieszczone w reda-
gowanej przez Ottona Laskowskiego Encyklopedii wojskowej były ostatnimi, 

92 Vide: J. Minkiewicz, op. cit.
93 Były to tak zwane „mankiety o kroju polskim” lub po prostu „mankiety polskie”, zwane też 

niekiedy „mankietami z wyskokiem”.
94 Szerzej na ten temat vide: H. Wielecki, Dzieje polskiej rogatywki, Warszawa 1985.
95 Encyklopedia wojskowa. Tom V. Lehwaldt – Obrączka. Praca zbior. pod red. O. Laskows-

kiego, Warszawa 1936, s. 603–604.
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jakie ukazały się przed wybuchem II wojny światowej. Kolejne z nich zostały 
opracowane i opublikowane już po jej zakończeniu. Jako pierwsi głos w tych 
kwestiach zabrali Ela i Andrzej Banachowie, którzy w przygotowanym przez sie-
bie Słowniku mody napisali, że: „Barwa ma w całości kostiumu ogromne znacze-
nie, gdyż widoczna jest z daleka, gdy kształtu stroju i jego szczegółów nie widać,  
a zarazem działa bezpośrednio i sugestywnie, mocniej nieraz niż inne jego ele-
menty. Stąd barwą najłatwiej było pewną grupę ludzi z daleka wyróżnić i dlatego 
oznaczała ona długo w historii kostiumu strój pańskiego dworu, a później liberię”96. 

Choć podana tutaj definicja niewątpliwie wyrosła na gruncie badań dotyczą-
cych kostiumologii cywilnej, to jednak zawiera ona dość istotną konstatację tak-
że w aspekcie właściwości munduru wojskowego epoki barwnej. Jest nią uwaga, 
że „barwa” widoczna jest z większej odległości niż kształt ubioru.

Warto tutaj też zauważyć, że autorzy ci odesłali czytelnika do hasła „liberia”, 
gdzie między innymi napisali również, że liberia: „Stanowiła wtedy [w średnio-
wieczu – przyp. A.S.] symbol przynależności do tego samego dworu i wyprze-
dziła mundur wojskowy […]. W Polsce liberię nazywano ‘barwą’, gdyż dawano 
ją służbie dworskiej w herbowych kolorach […]”97.

W omawianym tutaj słowniku znalazło się także obszerne hasło „mundur”,  
w którym Ela i Andrzej Banachowie stwierdzili, że: 

Mundur – wojskowy w sensie jednej zasadniczej formy ubioru dla całej armii, ze 
zróżnicowaniem dla stopni i broni formował się bardzo powoli. W wojsku rzym-
skim kształty pancerzy, obuwia i kasku, z wolna się wyrównywały98. Ujednolicenie 
zbroi ułatwiało dostawy dla państwa. Tak było i później: tam, gdzie istniał żołnierz 
zawodowy, stały, pojawiał się mundur, przeciwnie w pospolitym ruszeniu każ-
dy stawiał się ubrany w to, co miał. Bardzo często przykład brano z wroga. Gdy  
w czasie krucjat Francuzi zobaczyli Saracenów Saladyna odzianych we wspólny 
typ tuniki, tak samo skrojonej, pożyczyli od nich ten strój i nazwali go ‘saladynem’. 
Takie tuniki czy kaftany wzmocnione płytkami, noszące barwy rycerza i jego godła 
herbowe stanowiły początkowo elementy uniformu średniowiecznego także w woj-
sku polskim99. Ale dopiero wynalazek broni palnej i w wyniku odrzucenie zbroi, 
która przed kulą nie chroniła, zapoczątkowały zastosowanie munduru. Wprowadził 

96 E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 23.
97 Ibidem, s. 169. 
98 Autorzy zapewne mieli tutaj na myśli wprowadzenie w armii rzymskiej jednolitego uzbro-

jenia ochronnego w postaci zbroi zwanej lorica segmentata – szerzej na ten temat vide: J. Warry, 
Armie świata starożytnego, Warszawa 1995; Z. Żygulski jr, Broń starożytna. Grecja, Rzym, Galia, 
Germania, Warszawa 1998; B. Szubelak, Legionista Cezara. Studium uzbrojenia, Częstochowa 
1999. Pamiętać jednak należy, że uzbrojenie tego typu, choć w sposób oczywisty wpływało na 
ogólny wygląd i sylwetkę noszącego je kombatanta, to w sensie formalnym nie było militarnym 
ubiorem. 

99 Jeżeli termin „uniform” potraktujemy jako synonim pojęcia „mundur”, a tak właśnie należy 
czynić, to strój rycerski w średniowieczu, pomimo swego częściowego sformalizowania nie speł-
niał jednak wszystkich warunków, aby można było określać go jako mundur – szerzej na temat 
ubioru rycerstwa w średniowieczu vide: B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie, opo-
rządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom I. Wieki XI–XVII…; A. Nadolski, A. Klein – rysunki, Broń 
i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979. 
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go powszechnie do armii dopiero Ludwik XIV w modnych od gotyku, a bardzo nie-
praktycznych kolorach: czerwonym i niebieskim. Od Francji, dającej wtedy przy-
kład w każdej dziedzinie, przejęła mundury wojskowe cała Europa. Tradycyjne 
kolory: niebieski, czerwony, a także biały przetrwały do I wojny światowej, kiedy 
zwyciężył wreszcie rozsądek z barwą khaki. W Polsce mundur wojskowy też długo 
nie istniał. Wybierano się na wojnę w zbroi, a później w świątecznym ubraniu. 
Dopiero piechota węgierska Batorego100, a potem cudzoziemskie pułki zaciężne 
występowały w jednolitej barwie. Mundury wprowadzono dla gwardii za Augusta 
II, w wojsku narodowym w roku 1776. Cechą charakterystyczną munduru był koł-
nierz i mankiety barwy innej niż cały ubiór. ‘Kawałek sukna odmiennego koloru 
na kołnierzu i na końcu rękawów robi zaraz nazwisko munduru’ – cytuje Linde101.

Oceniając tę definicję, należy stwierdzić, że jej autorzy dość poprawnie powią-
zali mundur z wcześniejszą od niego „barwą”. Nadal jednak nie wymienili wszyst-
kich czynników, społecznych i ekonomicznych, które ostatecznie doprowadziły do 
powstania wojskowych uniformów. Zauważyli jednak, że był to proces długotrwa-
ły, choć z drugiej strony powtórzyli błędy istniejące we wcześniejszych i poprzed-
nio omówionych definicjach dotyczących tego zjawiska, a dotyczące głównie chro-
nologii pojawienia się najpierw jednolitej „barwy”, a następnie zformalizowanych 
wojskowych mundurów w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Kolejne wymagające szerszej analizy definicje interesujących nas tutaj pojęć zna-
lazły się w wydanej w końcu lat sześćdziesiątych oraz na początku lat siedemdziesią-
tych XX w. Małej encyklopedii wojskowej. Pod hasłem „barwa” można tam przeczytać: 
„[…] nazwa używana w Polsce w XVI–XVIII w. dla oznaczenia munduru wojskowe-
go; wywodzi się z jednolitego w kolorze ubioru wojska i dworzan (używano kolorów 
herbowych pana)”102. W tej bardzo skrótowej definicji zamieszczono mocno ogólnione 
informacje, które jednak dość dobrze wskazują na wzajemne związki pomiędzy wcze-
śniejszą „barwą” a późniejszymi wojskowymi mundurami. Mimo to trudno ją jednak 
uznać za wyczerpujące przedstawienie tego skomplikowanego problemu.

Jak na warunki encyklopedii, ogromne, bo liczące w sumie aż 6 stron tekstu, 
jest natomiast omówienie terminu „mundur”. Jednak jego autorzy, poza innymi 
elementami, dokonali przede wszystkim skrótowego opisu dziejów i przekształ-
ceń europejskiego oraz polskiego munduru, co spowodowało, że ma ono bardziej 
charakter munduroznawczy niż mundurologiczny. Napisano tam bowiem: 

Mundur wojskowy, uniform (franc. monture – wyekwipowanie), ubiór wojsko-
wy wykonany ściśle wg przepisu określającego kolor, krój i oznaki103; pojawił się  

100 Stwierdzenie to, o czym obszerniej w dalszej części tego opracowania, odnosić się powinno 
raczej do piechoty wybranieckiej.

101 E. Banach, A. Banach, op. cit., s. 186. 
102 Mała encyklopedia wojskowa. Tom 1 A-J, pod red. M. Odlewny, Warszawa 1967, s. 115.
103 Poza częścią wcześniej cytowanej literatury vide: Przepis ubioru polowego Wojsk Polskich 

r. 1919, Warszawa 1920; Katalog materiałowy (umundurowanie, oporządzenie, sprzęt koszarowy, 
przybory i narzędzia rzemieślnicze, materjały kancelaryjne i drukarskie). Wydział Mundurowy De-
partamentu VII Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych L. D. I. 87200/W.M., Warszawa 
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w okresie powstawania wojsk stałych. Jednym z pierwszych mundurów wojsko-
wych była polska barwa piechoty wybranieckiej z końca XVI w.104 W czasie re-
wolucji angielskiej O. Cromwell nadał ubiorom cywilnym charakter mundurów 
wojskowych; wprowadził czerwone kurty z barwnymi wyłogami dla regimentów.  
W czasie reform wojskowych we Francji F. Lauvois wprowadził odmienne mun-
dury dla piechoty obcej, francuskiej i kawalerii. Jako adaptowane ubiory cywilne 
mundury były wygodne […]. W XVIII w. mundur wojskowy coraz bardziej od-
biegał od ubiorów cywilnych […]. Modę wojskową dyktowała obok Prus Francja 
[…]. W 1881 r. w kosmopolitycznym charakterze mundurów wojskowych nastąpił 
wyłom w związku z wprowadzeniem przez Rosję mundurów wojskowych o cha-
rakterze narodowym. Wraz z rozwojem broni palnej i zwiększeniem jej donośności 
pojawiła się potrzeba zmiany mundurów kolorowych na mundury barwy ochron-
nej. […] Mundur wojskowy z okresu I wojny światowej charakteryzował się mięk-
ką okrągłą czapką, naszywanymi obszernymi kieszeniami na dość długich kurtkach 
i angielskimi spodniami typu bryczesy. Jednocześnie wszedł w użycie hełm stalo-
wy105. Wraz z wprowadzeniem barwy ochronnej wyodrębniły się dwa zasadnicze 
typy mundurów wojskowych: polowy oraz wyjściowy (garnizonowy, galowy). 
Po I wojnie światowej zapanowała tendencja do wprowadzania munduru wojsko-
wego polowego lekkiego, wygodnego, taniego oraz wyjściowego ozdobnego dla 
żołnierzy zawodowych z barwnymi wypustkami, sznurami, lampasami i innymi 
ozdobami. Jednocześnie powstały specjalne mundury wojskowe dla nowych rodza-
jów wojsk: lotnictwa i wojsk pancernych. […] W czasie II wojny światowej woj-
ska lądowe wszystkich armii nosiły mundury wojskowe koloru ochronnego […]. 
Wprowadzono również specjalne polowe ubiory maskujące w formie bluz, kombi-
nezonów, skafandrów z kapturem barwy białej lub plamiste […]. Garnizonowym 
nakryciem głowy stała się czapka okrągła, polowy hełm bojowy, furażerka, czapka 
z daszkiem lub beret filcowy. Buty długie i spodnie z owijaczami ustąpiły stopnio-
wo trzewikom ze spinaczami106. […] Po wojnie układ kolorów i ogólny wygląd 
sylwetki żołnierza zmienił się niewiele. Zmiany szły w kierunku uczynienia mun-
duru wojskowego wygodniejszym w polu i elegantszym w służbie garnizonowej.  
W mundurach wojskowych galowych i wyjściowych wielu krajów zachowano pew-
ne elementy tradycji. Mundur wojskowy polowy uległ wyraźnej unifikacji bez wzglę-
du na stopień wojskowy. […] Obserwuje się postępujący proces unifikacji munduru 
wojskowego polowego w ramach zachodnich paktów wojskowych i wyraźne od-
działywanie mundurów armii amerykańskiej na mundury jej sojuszników107. […] 

1922; Warunki techniczne materiałów wojskowych. Rogatywka polowa. Departament Intendentury 
Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr. 1058, Warszawa dnia 15 XII 1938 r.; Przepisy ubiorcze żoł-
nierzy sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej...; J. Fereniec, L. Myrta, Krój i wykonanie umundu-
rowania wojskowego, Warszawa 1964.

104 Informacja te nie jest zupełnie ścisła, gdyż była to jeszcze tylko „barwa”, a nie mundur.
105 Szerzej o tych kwestiach vide: J. North, J. Black – consultant, An Illustrated Encyclopedia 

of Uniforms of World War I. A expert guide to the uniforms of Britain, France, Russia, America, 
Germany and Austria-Hungary, with additional detail on the armies of Portugal, Belgium, Italy, 
Serbia, the Ottomans, Japan and more, Wigston 2011; Ch. McNab, Ilustrowana encyklopedia. 
Mundury, przeł. J. Kotarski, Poznań 2011.

106 Obszerniej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide także: P. Darman, Mundury II 
wojny światowej, przeł. L. Rościszewski, Warszawa 1999; Ch. McNab, Ilustrowana encyklopedia. 
Mundury...

107 Ch. McNab, 20th Century Military Uniforms, London 2002; idem, Ilustrowana encyklopedia. 
Mundury...
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Początki polskich mundurów wojskowych sięgają jednolitych pod względem barwy 
i kroju ubiorów typu liberyjnego milicji nadwornych i magnackich oraz królewskich 
oddziałów przybocznych. Wraz z reorganizacją piechoty polskiej przez Batorego […] 
wprowadzono dla niej w 1578 r. barwę, czyli jednolity ubiór w ramach roty. […] Po-
czątek XVIII w. uważa się za okres wprowadzania w Polsce mundurów wojskowych  
o dokładnie określonych szczegółach. Pierwsze mundury dla autoramentu cudzo-
ziemskiego wzorowano na mundurze ogólnoeuropejskim. […] Barwy wyłogów, ga-
lonów i guzików ustalali szefowie regimentów108. […] Jazda autoramentu polskiego 
otrzymała mundur w 1746 […]. Ze skróconego kontusza powstała z biegiem czasu 
kurtka, z żupana lejbik, które wraz ze spodniami z lampasem lub szarawarami i czapką 
rogatą stały się mundurem kawalerii narodowej i pułków straży przedniej po 1776109. 
Mundur ten przyjęły wszystkie armie, które miały formacje ułańskie110. […] W 1789 
wprowadzono w całym wojsku mundur o jednolitym kroju typu narodowego111. […] 
Obecnie zmierza się do zapewnienia żołnierzowi maksymalnej swobody ruchów  
w warunkach polowych, dostosowania munduru do warunków służby w nowocze-
snej, zmechanizowanej armii z jednoczesnym zapewneniem odpowiedniego masko-
wania w polu. Z tych względów mundur polowy został zunifikowany od szeregowca 
do generała włącznie112. Z sięgających XVIII w. tradycji munduru polskiego pozo-
stało godło państwowe – orzeł na nakryciach głowy, sznur naramienny generałów, 
oficerów i WSW [czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej – przyp. A.S.] (akselbanty), 
haft generalski oraz polowa czapka rogata [czyli popularna i bardzo polska rogatyw-
ka113 – przyp. A.S.]114.

108 Szerzej o tych kwestiach vide: T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warsza-
wa 2009.

109 Poza częścią wcześniej cytowanej literatury vide również: B. Gembarzewski, Żołnierz pol-
ski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 1794 roku...; 
M. Trąbski, Uzbrojenie i umundurowanie kawalerii narodowej wojska koronnego w latach 1775–
1794, „Zeszyty Historyczne” 2009, t. X; idem, Kawaleria autoramentu narodowego armii Rze-
czypospolitej Obojga Narodów w epoce stanisławowskiej. Lata 1775–1794, [w:] Do szarży marsz, 
marsz… Studia z dziejów kawalerii, pod red. A. Smolińskiego, Toruń 2012; idem, Pułki przedniej 
straży wojska koronnego w latach 1768–1794, Zabrze–Tarnowskie Góry 2012.

110 Oprócz części wcześniej cytowanej literatury vide: Z. Fuiński, D. Nawrot, Ułani brytyjscy, 
„Dawna Broń i Barwa” 1998, R. XIII, nr 17.

111 Szerzej vide: B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wie-
ku XI do roku 1960. Tom II. Od 1697 do 1794 roku...; Z. Żygulski jr, H. Wielecki, op. cit., pas-
sim; M. Trąbski, Uzbrojenie i umundurowanie kawalerii narodowej wojska koronnego w latach 
1775–1794...; idem, Kawaleria autoramentu narodowego armii Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów w epoce stanisławowskiej. Lata 1775-1794...; idem, Pułki przedniej straży wojska koronnego  
w latach 1768–1794...

112 Mowa jest tutaj o tzw. „Ludowym” Wojsku Polskim – szerzej o jego barwie vide: Przepisy 
ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego w czasie pokoju. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 
1961; Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego. Tom I. Część I. Postanowienia ogólne. Część 
II–IV. Wojska lądowe. Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, Warszawa 1972; Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego. Tom II–A. Część II–IV. 
Wojska lotnicze i obrony powietrznej kraju. Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego, Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1972; J. Fereniec, L. Myrta, op. cit.; K. Linder, H. Wiewió-
ra, T. Woźnicki, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do 1965 roku. Tom 
V. Od 1939 do 1965 roku, Warszawa 1964.

113 Szerzej vide: H. Wielecki, Dzieje polskiej rogatywki...
114 Mała encyklopedia wojskowa. Tom 2 K-Q, pod red. M. Odlewny, Warszawa 1970,  

s. 351–356. 
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Natomiast pod pojęciem „umundurowanie” autorzy analizowanej tutaj ency-
klopedii zamieścili następujące informacje: „zgodny z przepisami kompletny ubiór 
wojskowy, także milicyjny, strażacki, kolejowy, itp.”115 Podobnie zdefiniowane zo-
stało także hasło „uniform”, które opisano jako: „przepisowy ubiór wojska; mun-
dur wojskowy”116.

Oceniając podane powyżej treści zawarte w Małej encyklopedii wojskowej, 
należy stwierdzić, że w dalszym ciągu pomimo zamieszczenia całego szeregu 
ważnych i prawidłowo skonstruowanych informacji dotyczących europejskich, 
w tym także polskiego, oraz światowych mundurów wojskowych, a także wy-
pływających z nich wniosków i uogólnień definicje te nie oddają w pełni całej 
złożoności zjawisk określanych jako „barwa” oraz „mundur” i jego pochodne. 
Nadal bowiem brak jest w nich jasno określonych politycznych, społecznych  
i ekonomicznych przyczyn powstania wojskowego munduru. 

W prawidłowy sposób opisane zostały związki późniejszego „munduru”  
z wcześniejszą od niego „barwą”, które miały miejsce w armii Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Odnotować też należy, że autorzy hasła „mundur wojskowy” 
podjęli próbę zdefiniowania tego pojęcia, wskazując na dużą część warunków, któ-
re musi spełniać wojskowa odzież określana jako mundur. Pomimo to stwierdzić 
trzeba, że definicje te nadal przekazywały głównie wiedzę munduroznawczą, a nie 
mundurologiczną. Podobnie zresztą kwestie te wyglądy również w innych publi-
kacjach tego typu, które ukazywały się w okresie tzw. „Polski Ludowej”. Zawarte 
w nich informacje ich autorzy czerpali bowiem głównie ze wspomnianej powyżej 
Małej encyklopedii wojskowej, na dodatek często w formie mocno okrojonej117.

Właściwie nic pod tym względem nie zmieniło wydanie w 2007 r. przez Wy-
dawnictwo Naukowe PWN oraz Bellonę, jak się wydawało nowej, Encyklopedii 
wojskowej118. Zawarte bowiem w niej hasła „barwa”119 oraz „mundur”120 nie wno-
szą niczego nowego do naszej dotychczasowej wiedzy, gdyż stanowią niemal do-
słowne powtórzenie treści zawartych w omówionej wcześniej trzytomowej Ma-
łej encyklopedii wojskowej oraz w innych publikacjach121. W efekcie tego żaden  

115 Mała encyklopedia wojskowa. Tom 3 R–Ż, pod red. M. Odlewny, Warszawa 1971, s. 376.
116 Ibidem. 
117 Vide: Encyklopedia II wojny światowej, pod red. K. Sobczaka, Warszawa 1975, s. 611–612; 

Leksykon wiedzy wojskowej, pod red. M. Laprusa, Warszawa 1979, s. 35, 231, 467. Znacznie wię-
cej informacji o tych kwestiach, w tym także o charakterze mundurologicznym, zawiera studium:  
H. Wielecki, Geneza polskiego munduru żołnierskiego i jego rola w życiu wojska, [w:] Historyczny 
rodowód polskiego ceremoniału wojskowego, pod red. L. Ratajczyka, Warszawa 1981.

118 Przygotowanie haseł oraz opracowanie redakcyjne zawartych w nich tekstów oparte zostało 
na zasobach własnych Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Wydawnictwa Bellona.

119 Encyklopedia wojskowa. Dowódcy i ich armie, historia wojen i bitew, technika wojskowa. 
Tom 1 A–M, pod red. A. Krupa, Warszawa 2007, s. 71.

120 Ibidem, s. 647. Hasła „uniform” publikacja ta nie zawiera.
121 Vide: PWN leksykon. Wojsko, wojna, broń, pod red. M. Kamlera, Warszawa 2001, s. 30 (ha-

sło „barwa”) oraz: s. 182 (hasło „mundur wojskowy, uniform”). Warto też tutaj odnotować, że hasło 
„mundury wojewódzkie” znalazło się również w pracy: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
pod red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2003, s. 269.
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z nieodostatków podawanych dotychczas definicji terminów „barwa”, „mun-
dur” oraz „uniform” i ich pochodnych nie został usunięty. Wskutek tego współ- 
czesny zawodowy historyk lub zainteresowany tą problematyką czytelnik bez 
pogłębionych studiów przeprowadzonych w odpowiedniej literaturze przedmiotu 
nie pozna różnorakich oraz złożonych procesów i czynników, które w efekcie 
końcowym doprowadziły do powstania ściśle sformalizowanego i występujące-
go powszechnie we wszystkich armiach świata wojskowego uniformu, ani też nie 
pozna możliwie pełnej definicji zjawiska, jakim jest wojskowy mundur. Nadal 
więc pojęcia te będą oczekiwały rzetelnego opisu w jednym z przyszłych wy-
dawnictw o charakterze encyklopedycznym lub słownikowym albo też w jakimś 
leksykonie wiedzy wojskowej. 

Kończąc te rozważania, wydaje się, że pomimo zasygnalizowanych powyżej 
problemów już obecnie można pokusić się o skonstruowanie możliwie pełnej 
definicji pojęcia „mundur wojskowy” („uniform”) oraz o sformułowanie choćby 
podstawowych zasad konstytuujących kostium tego typu. Z krytycznej analizy 
dotychczasowych ustaleń całego szeregu europejskich i polskich munduroznaw-
ców wynika, że pod pojęciem tym należy rozumieć ubiór wykorzystywany przez 
wojskowych wszystkich stopni oraz wszystkich broni i służb w czasie pełnio-
nej przez nich służby. Jego krój, kolorystyka, występujące na nim barwy broni 
lub służb, odznaki i oznaki, a także okoliczności oraz sposób noszenia są ściśle 
określone bądź to przez właściciela sił zbrojnych, bądź inną instytucję mającą  
w stosunku do nich analogiczne uprawnienie, bądź też przez odpowiednie na-
czelne władze wojskowe lub powołane specjalnie w tym celu instytucje122. 

Dzieje się tak, gdyż z historycznego i kostiumologicznego punktu widzenia 
mundur wojskowy nie jest jedynie zwykłym „ubiorem” posiadającym cechy wy-
łącznie użytkowe, czyli mającym ochronić jego właściciela przed niekorzystnymi 
wpływami środowiska zewnętrznego, w którym on żyje i pracuje123. Jego kształt 

122 Wężej pojęcie to zdefiniował niegdyś anglojęzyczny munduroznawca, mianowicie Preben 
Kannik, który stwierdził, że: „Wojskowym mundurem należy nazywać ubiór określony przepisa-
mi lub specjalnymi zarządzeniami, którego noszenie jest obowiązkowe dla dowolnego wojskowe-
go oddziału lub dla broni” – vide: П. Канник, Военная униформа. Все страны мира, Санкт- 
-Петербург 2002, s. 4.

123 Nie należy też zapominać o symbolicznym znaczeniu ubioru. Jak napisał bowiem Juan Edu-
ardo Cirlot (Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2012, s. 432): „Symbolika ubioru jest od nie-
dawna przedmiotem znacznego zainteresowania; można by jej poświęcić osobną monografię, jako 
że w ciągu dziejów nieodstępnie towarzyszy ona strojowi, z obronnym wyposażeniem wojownika 
oraz wszelkiego rodzaju przystrojeniami i ozdobami głowy włącznie. Ogólnie biorąc, symboliczne 
określniki ubioru są pochodnymi a) miejsca, w którym się znajdują (różne sensy elementów noszo-
nych na głowie, na piersi, na przegubie czy w talii itd.), b) użytego materiału (pas spleciony z gałą-
zek jemioły był niewątpliwie symbolem zupełnie różnym od pasa złożonego z płytek pancernych, 
c) wartości estetycznych i ich wariantów związanych z licznymi elementami symboliki ogólnej, 
jak kolory, metale, drogie kamienie itd. Jest bodaj oczywiste, że starożytne zbroje miały na celu 
zarówno ochronę fizyczną ciała, jak i jego heroizację (mit niemożności zranienia) [szerzej o tych 
kwestiach vide: Z. Żygulski jr, Broń starożytna. Grecja, Rzym, Galia, Germania, Warszawa 1988; 
B. Szubelak, Hoplita grecki VII–V w. p.n.e. Studium bronioznawcze, Zabrze 2007]; w rzeczy samej 
odkryto paradne hełmy rzymskie w kształcie masek zwierzęcych zasłaniających twarz, których to 
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oraz kolorystyka mają bowiem znacznie szersze i o wiele istotniejsze znaczenie. 
Wynika to z faktu, że w czasie pokoju ma on pozwolić żołnierzowi na pełnienie 
ściśle określonej i specyficznej funkcji w społeczeństwie, a w czasie wojny umoż-
liwić jak najbardziej skuteczne działanie na polu walki. Jednocześnie jest on także 
swoistą formą „przebrania” mężczyzny, symbolizującą wyjątkowy charakter jego 
służby i wyraźnie wyodrębniającą go z reszty, głównie cywilnej, społeczności. 

Ponadto jest to „strój” posiadający z reguły pewne walory estetyczne, który 
dzięki widocznym różnicom w postaci różnego rodzaju oznak i odznak hierarchi-
zuje wojskowych. W końcu niezmiernie ważne jest również, o czym niżej, jego 
znaczenie jako wizualnego przekazu informacyjnego świadczącego o przynależ-
ności żołnierza do danej armii, broni, służby czy też do konkretnego oddziału 
wojskowego, mianowicie pułku bądź regimentu124. 

Stąd też nie należy zapominać, że wojskowy mundur jest także istotnym no-
śnikiem wojskowych tradycji, przez co może stawać się swoistym symbolem 
świadczącym o ciągłości narodu oraz jego państwa i armii125.

Tak więc wojskowy mundur nie jest jedynie zbiorem występujących obok 
siebie przypadkowych znaków, lecz złożoną strukturą znakową, między skład-
nikami której istnieją liczne i niekiedy dość skomplikowane zależności i któ-
ra dopiero jako całość wyraża pewną, założoną przez jego twórcę informację.  
W taki też sposób powinien być on postrzegany oraz definiowany w krajowych 
wydawnictwach o charakterze encyklopedycznym oraz słownikowym. Podobnie 
jak kostium cywilny jest to bowiem niezwykle ważny i integralny element cywi-
lizacyjnego dorobku ludzkości. 

Nie należy też zapominać o obcej proweniencji terminów związanych z szero-
ko rozumianym umundurowaniem oraz z „barwą”, zarówno w jej węższym, jak  
i w szerszym znaczeniu, które obecnie tak bardzo zrosły się już z językiem polskim.

hełmów nigdy nie używano w walce [o rzeczywistym przeznaczeniu i symbolice przedmiotów tego 
typu vide: А.Е. Негин, Римское церемониальное и турнирное вооружение, Санкт-Петербург 
2010; K. Narloch, Rzymskie hełmy z zasłonami, Oświęcim 2012]. Klasy społeczne, właściwe im 
wyobrażenia o hierarchii odzwierciedlające się w tradycji antyku […] – oto sprawy, które możemy 
tylko wspomnieć w związku z tym tematem. Odziewanie się w skóry zwierzęce przez chorążych 
noszących rzymskie orły jest bodaj pochodzenia totemicznego. […] Skóra zwierzęcia pstrokatego 
(pantery) bądź ubiór pstrokaty albo mieniący się to symbole boga Pana (Całości), związane rów-
nież z deifikacją natury”.

124 Szerzej o znaczeniu terminów „ubiór”, „strój” oraz „przebranie” vide: A. Banach, O modzie XIX 
wieku, Warszawa 1957, s. 112–119; Z. Żygulski jr, Strój jako forma symboliczna, [w:] Ubiory w Polsce. 
Materiały z III Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994, s. 7 i passim; M. Toussaint-Samat, op. cit., s. 10–15;  
Д. Крейк, Краткая история униформы (Форма напоказ: от традиционализма к вызову), Москва 
2007, s. 11 i passim; Ilustrowana historia strojów. W co ubierali się ludzie, czyli moda od czasów staro-
żytnych do XIX wieku, red. M. Leventon, il. R. Hottenroth, A. Racinet, Warszawa 2008.

125 W latach I wojny światowej tak właśnie było z mundurem polskich formacji zbrojnych wal-
czących po obydwu stronach frontu – H. Wielecki, Sprawa munduru polskich formacji wojskowych 
w latach 1912–1918, „Muzealnictwo Wojskowe” 1985, t. 3; A. Smoliński, Umundurowanie i barwy 
artylerii konnej polskich formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego w latach 1915–1920, [w:] 
Studia artyleryjskie. Tom 4, pod. red. M. Giętkowskiego, A. Smolińskiego, Toruń 2012.
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Ilustracja 1. Typowy przykład militarnego kostiumu, w dawnej Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów określanego także mianem „barwy” – żołnierz piechoty 
wybranieckiej z XVII w.
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Dnia 3 marca 1578 r. sejm Rzeczypospolitej na mocy swej konstytucji 
postanowił ogólnikowo, że w celu powiększenia liczby „[...] pieszych ludzi 
dla potrzeb wojennych [...]” wyprawieni być oni mają „[...] tak z miast, mia-
steczek jako i wsi naszych królewskich jakichkolwiek, wedle słusznej liczby 
łanów”126.  

Sprecyzowanie tego prawa nastąpiło dopiero 10 lipca tego roku w wyniku 
uniwersału „ad delctum faciendum takowych pieszych”, wydanego przez kan-
celarię królewską. Określono w nim bliżej liczbę łanów, z których mieli być do-
starczeni żołnierze wybranieccy, a także sposób ich wybierania. W wyniku tego 
z każdych 20 łanów ziemi uprawnej w dobrach królewskich miał być wybrany 
jeden zdatny do służby wojskowej ochotnik, który zobowiązany był co kwartał 
do stawiennictwa na lustrację do swego rotmistrza, a w razie potrzeby do służby 
wojskowej. Żołnierz ten musiał własnym kosztem sprawić sobie rusznicę, proch 
i ołów oraz szablę, siekierkę, a także „suknię”, czyli ubiór według kroju i barwy 
określonej przez rotmistrza, które jednak miały być „z inszemi pieszemi podob-
nej”. W zamian za to uprawiany przez niego łan ziemi wolny był od wszelkich 
obciążeń fiskalnych oraz pańszczyny, które za wybrańca płacili i odrabiali chłopi 
z pozostałych 19 łanów.

W praktyce według rejestru wybrańców, którzy w 1581 r. w Brześciu przed 
pskowską kampanią się popisali, rotmistrz Gójski „pokazał” swych ludzi w „bar-
wie” błękitnej. W takiej samej „barwie” przyprowadził swych ludzi także rot-
mistrz Myśliborski. Przybyli oni z powiatu opoczyńskiego. Poza tym o rotmistrzu 
Łukaszu Sernym, który w swej rocie miał ludzi z województwa krakowskiego  
i górali, napisano wówczas, że: „ukazał wybrańce swe, chłopy do boju godne  
i urodziwe, w błękitnej barwie z pętlicami białymi”.

Natomiast według uniwersału rotmistrza Łukasza Załęskiego z 1630 r. wy-
brańcy nosili żupany i delie. U prostych żołnierzy, czyli pachołków, „barwa” 
była „zwyczajna obłoczysta”, a więc błękitna, z pętlicami czerwonymi i taki-
miż podszewkami pod żupanami i deliami. Dziesiętnicy zaś nosili żupany białe,  
a delie czerwone na zielonej podszewce. Warto też podkreślić, że za rządów kró-
la Stefana Batorego wypadki braku odpowiedniego ubioru przez wybrańca były 
zupełnie wyjątkowe. W rejestrach notowano wówczas: „ubogi, nie ma barwy”. 
Działo się tak, mimo, że około 1590 r. jego cena była dość wysoka, gdyż wyno-
siła zapewne sumę zbliżoną do 10 florenów. Najprawdopodobniej jednak koszty 
mniej okazałego, niż regularnego – komputowego – żołnierza pieszego, ubioru 
wybrańca były niższe od wspomnianych tutaj 10 florenów. 

126 J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 139. Ponadto vide 
także: S. Herbst, Wojskowość polska i wojny w okresie 1576-1648, [w:] Zarys dziejów wojskowości 
polskiej do roku 1864. Tom I. Do roku 1648, pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1965; H. Kotarski, 
Wojskowość polsko-litewska doby batoriańskiej (1576-1586), [w:] Historia wojskowości polskiej. 
Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972.
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Wynika więc z tego, że z reguły u piechurów wybranieckich „suknia” 
miała postać krótkiego żupana, a dłuższa od niego delia stanowiła okrycie 
wierzchnie. Poza tym, zarówno w końcu XVI, jak i w XVII w., dominowała 
barwa błękitna.

W Rzeczypospolitej nie zawsze właściwie rozumiano znaczenie jednolitego 
ubioru. Bowiem kasztelan lwowski i siedemnastowieczny pisarz polityczny, An-
drzej Maksymilian Fredro, który był zwolennikiem krótkich płaszczy tzw. „do-
łamanów” oraz katanek zamiast delii, a w zime zaś kożuchów, w swym dziele  
O porządku wojennym pisał, że szkoda „bestwić” piechotę i przyuczać ją do 
kosztownej „barwy”, gdyż: „nie delija bije i nie na stroju dobry żołnierz należy, 
ale na dobrym ćwiczeniu w zażywaniu oręża”.

Tak więc wybraniec przedstawiony na powyższym rysunku pokazany został 
w „barwie” zarówno co do kolorystyki, jak i kroju, charakterystycznej dla tego 
typu piechoty. Natomiast jego nakrycie głowy w postaci obszytej futrem czapki 
jest typowe dla ówczesnej zaciężnej piechoty polskiej. W efekcie tego całość 
stanowiła bardzo praktyczny kostium militarny, który doskonale sprawdzał się 
na środkowoeuropejskim teatrze działań wojennych, gdzie dominował klimat  
o wyraźnych cechach kontynentalnych. Nie należy jednak zapominać, że ubiór 
ten nie spełniał jeszcze wówczas wszystkich cech, które konstytuowały następnie 
wojskowy mundur (uniform).

Źródło: M. Orłowska-Gabryś, Wojsko Polskie, Warszawa 1970 – karnet pocztówek. Zbiory 
własne autora.

Vide: K. Górski, Historya piechoty polskiej, Kraków 1893, s. 24–25; J. Gerlach, Chłopi  
w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej, Warszawa 1939, s. 59–60, 66–68, 
84, 98–99, 144; B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do 
roku 1960. Tom I. Wieki XI – XVII, red. Z. Stefańska, kolory plansz barwnych odtworzył S. Gepner, 
Warszawa 1960, s. 260–261 – tablica 114; ibidem, s. 262–263 – tablica 115; ibidem, s. 266–267 – 
 tablica 117; ibidem, s. 268–269 – tablica 118; ibidem, s. 322–323 – tablica 146; ibidem, s. 324–
325 – tablica 147; ibidem, s. 326–327 – tablica 148; ibidem, s. 328–329 – tablica 149; ibidem,  
s. 332–333 – tablica 151; ibidem, s. 334–335 – tablica 152; ibidem, s. 336–337 – tablica 154; ibidem, 
 s. 336–337 – tablica 155; ibidem, s. 384–385 – tablica 181; ibidem, s. 386–387 – tablica 182; 
ibidem, s. 390–391 – tablica 184; ibidem, s. 392–393 – tablica 185; ibidem, s. 444–445 – tablica 
213; ibidem, s. 446–447 – tablica 215; ibidem, s. 500–501 – tablica 243; ibidem, s. 502–503 – ta-
blica 244; ibidem, s. 506–507 – tablica 246; J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, 
Warszawa 1978, s. 139.
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Ilustracja 2. Szeregowi kompanii centralnej i kompanii wyborczej 2 Pułku  Uła-
nów Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego w ubiorach wielkich, czyli pa-
radnych według przepisu ubiorczego z 1810 r.
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Typowy przykład w pełni wykształconego wojskowego munduru (uniformu), 
którego barwy, krój, oznaki oraz sposób i okoliczności noszenia były już ściśle 
określone i opisane, a na straży przestrzegania przez wojsko tych reguł i nakazów 
stały przepisy dyscyplinarne. Poza tym armia oraz inne instytucje państwowe 
pilnowały, aby uniformy tego typu (lub też poszczególne ich elementy) nie były 
wykorzystywane przez osoby do tego nieuprawnione. W efekcie tego mundur 
stał się ważnym komunikatem wizualnym, symbolem służby wojskowej pełnio-
nej dla państwa i społeczeństwa, a z biegiem czasu także istotnym nośnikiem 
wojskowych tradycji127. 

W epoce napoleońskiej oraz w kolejnych dziesięcioleciach XIX w. – aż do  
I wojny światowej – wzorowane na polskich formacjach kawalerii pułki ułanów 
oraz lansjerów były jednym z dwóch rodzajów lekkiej jazdy występujących nie-
mal we wszystkich armiach europejskich128. 

Jednak zasadnicza, granatowa barwa munduru oraz jego wygląd i ogólny 
kształt sylwetek obydwu żołnierzy jednoznacznie wskazują, że są to ułani pol-
scy. Ponadto o ich przynależności do Wojska Polskiego Księstwa Warszaw-
skiego dodatkowo świadczy również srebrny, polski orzeł wojskowy noszony 
przez konnego, szeregowego kompanii centralnej, na polskiej, rogatej czapce 
ułańskiej. 

Oprócz tego o tym, że są to żołnierze lekkiej jazdy, poza uzbrojeniem, infor-
mują również krój polskiej kurtki ułańskiej z wyłogami na piersiach i krój pol-
skich spodni do jazdy zwanych rajtuzami, a także rodzaj rzędu końskiego, w tym 
również wygląd barankowego pokrycia siodła, czyli waltrapu. 

Kołnierze i wypustki na kurtkach ułańskich oraz lampasy na rajtuzach, a także 
lampas na baranku szeregowego kompanii centralnej w barwach przepisanych 
dla Pułku 2 Ułanów armii Księstwa Warszawskiego. 

U szeregowego kompanii wyborczej na głowie futrzny kołpak („bermyca”) 
z barwną flamą i kitą, w kolorze pułkowym oraz z emblematem gorejącego gra-
natu, który poza artylerią był również charakterystycznym elementem umun-
durowania formacji wyborczych. Nakrycie głowy tego typu przeznaczone było 
dla kompanii wyborczych (pierwsza kompania pierwszego szwadronu) ówcze-
snych pułków lekkiej jazdy, w tym także dla pułków ułanów Wojska Polskiego 
Księstwa Warszawskiego. 

127 W. Zajączkowski, L. Zajączkowska, Mundur wojskowy jako komunikat wizualny, „Studia  
i Materiały do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” 2005, cz. 12; A. Smoliń-
ski, Jak powstał i o czym mówi wojskowy mundur?, „Wiadomości Historyczne” 2010, R. LIII, 
Nr 5(291); idem, Jak należy rozumieć i „czytać” wojskowy mundur?, [w:] Toruńskie spotkania 
dydaktyczne VII. Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka,  
A. Wieczorek, Toruń 2010; idem, Jak powstał oraz jak należy „czytać” komunikat wizualny w po-
staci wojskowego munduru, [w:] Militaria pomorskie. Zbiór studiów. Tom II, red. M. Giętkowski, 
Ł. Nadolski, A. Smoliński, Bydgoszcz 2011.

128 Vide: J. Minkiewicz, Ułańskie dzieje, Londyn 1985; С. Львов, А. Аверьянов - художник, 
Армейские уланы России в 1812 году, Москва 2002. 
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Pokazane tutaj umundurowanie w epoce napoleońskiej oraz w późniejszych 
czasach stało się klasycznym wzorcem dla konstruowania ubioru ułanów i lan-
sjerów wszystkich armii129. 

Źródło: M. Orłowska-Gabryś, Jazda Księstwa Warszawskiego. Szeregowi. Pułki 1-10, Warsza-
wa 1979 – karnet pocztówek. Zbiory własne autora.

Ponadto vide także: Przepis ubiorów dla Woysk i Administracyów Wojennych Xięstwa War-
szawskiego, Warszawa 1810; B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie 
od wieku XI do roku 1960. Tom III. Od 1797 do 1814 roku, red. Z. Stefańska, kolory plansz barw-
nych odtworzył K. Linder, Warszawa 1964; H. Wielecki, R. Morawski – ilustracje, Wojsko Księstwa 
Warszawskiego. Kawaleria, Warszawa 1990; A. Ziółkowski, Pierwszy Pułk Szwoleżerów Gwardii 
Cesarskiej 1807-1815, Pruszków 1996; idem, Pułk Jazdy Legionowej. Pułk Lansjerów Nadwi-
ślańskich 1799-1815, Warszawa 2006; S. Leśniewski, R. Morawski – ilustracje, Wojsko Polskie  
w służbie Napoleona. Legia Nadwiślańska, lansjerzy nadwiślańscy, Warszawa 2008; R. Morawski, 
A. Nieuważny, Wojsko Polskie w służbie Napoleona. Gwardia: szwoleżerowie, tatarzy, eklererzy, 
grenadierzy, Warszawa 2008; R. Morawski, A. Paczuski, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Ułani, 
gwardie honorowe, pospolite ruszenie, Żandarmeria Konna. Tom I i II, Warszawa 2009; R. Mo-
rawski, A. Dusiewicz, Wojsko Polskie w służbie Napoleona. Legiony Polskie we Włoszech, Legia 
Naddunajska, Legia Polsko-Włoska, Legia Północna, Warszawa 2010; L. Russelot, Armia napole-
ońska 1790-1815, Oświęcim 2011.

129 Vide: J. R. Elting, H. Knötel – illustrator, Napoleonic Uniforms. Volume III, Rosemont 2000; 
J. R. Elting, H. Knötel H. – illustrator, Napoleonic Uniforms. Volume IV, Rosemont 2000.
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refleCTions and CommenTs on The origin and evoluTion of meaning 
of seleCTed Polish CosTume sTudies Terms in seleCTed diCTionaries and enCyCloPedias
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Summary

Both in Poland and in Europe civilian costume studies has managed to gain undeniable recogni-
tion in the academic circles connected with the humanities. One result of that, apart from considera-
ble development of the research and an increasing number of specialist publications, also in Poland, 
is recognizing costume studies as an auxiliary science of history. It is generally acknowledged that 
it concerns an important element of man-created civilization: material culture. It is very different in 
Poland, however, as regards military costume studies, especially in relation to research on uniform 
studies, which is rare and developing slowly. As a result, it is a low-prestige activity, and in conse-
quence, apart from rare cases, beyond the interests of costume studies experts in civilian fashion or 
historians exploring military history.

In the case of military costume studies, the major and most frequently used Polish terms are 
“barwa”, “mundur” and “uniform” and their derivatives. That is why the author of this article, using 
major Polish dictionaries and encyclopedias, decided to investigate how their meaning developed 
and changed in the nineteenth and twentieth centuries, and also what their origin is, i.e. which lan-
guages they have been borrowed from.

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI (Przemyśl–Rzeszów)

ZARYS DZIAŁALNOŚCI ZWZ-AK  
NA TERENIE GMINY ORZECHOWCE

Pomimo upływu prawie siedemdziesięciu lat od zakończenia drugiej wojny 
światowej, nadal wiele gmin nie posiada opracowanych monografii dotyczą-
cych okupacji niemieckiej, okresu wprowadzania nowej władzy komunistycznej,  
a w szczególności działań podziemia niepodległościowego w tym okresie. Rze-
czywistość Polski powojennej doprowadziła do opuszczenia rodzinnych terenów 
przez wielu dowódców i żołnierzy polskich formacji podziemnych. Ci, którzy 
pozostali, z obawy przed represjami ze strony władzy komunistycznej milczeli 
przez lata, nie informując nawet najbliższych o swoim bohaterstwie w latach 
wojny. Artykuł ten jest próbą częściowej rekonstrukcji uwarunkowań związa-
nych z powstaniem Placówki ZWZ-AK na terenie gminy Orzechowce w latach 
1939–1945, tj. do momentu rozwiązania struktur Armii Krajowej. 

Gmina Orzechowce powstała w myśl rozporządzenia ministra spraw 
wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 roku o podziale powiatu przemyskiego  
w województwie lwowskim na gminy wiejskie1. Zgodnie ze wspomnianym 
rozporządzeniem za swoją siedzibę miała gromadę Orzechowce, a w jej skład 
wchodziły następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Batycze, Drohojów, 
Duńkowiczki, Hnatkowice, Kosienice, Maćkowice, Małkowice, Orły, Trój-
czyce i Wacławice.

Do jej charakterystyki należy dodać, że siedziba gminy była oddalona około 
10 km od siedziby starostwa powiatowego, a odległość od najdalej położonej 
gromady wynosiła około 12 km2. Ogólny obszar gminy wiosną 1945 roku to 
88 km2. Zaludnienie według sumarycznego spisu ludności z dnia 14 II 1945 r. 
wynosi 6291 osób. Obszary leśne obejmowały 578 ha. Gmina była czysto rol-
nicza. Istniało 5 spółdzielni spożywców. Czynnych szkół było 11. W gromadzie 
Orzechowce była cegielnia Samopomocy Chłopskiej oraz gorzelnia w Mać-
kowicach pod Zarządem Powiatowego Urzędu Ziemskiego. Dochody gmina 
czerpała z podatków gruntowego i od nieruchomości. Przed wrześniem 1939 
roku gmina należała do gmin bogatych. Na dzień 1 lutego 1945 roku do gminy 
Orzechowce należały następujące gromady: Batycze, Drohojów, Duńkowicz-

1 Dz. U. nr 64, poz. 548 z 14 VII 1934 r.
2 APP, Powiatowa Rada Narodowa (dalej PRN), sygn. 15. Opis gminy, k. 45–47.
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ki, Hnatkowice, Kosienice, Maćkowice, Małkowice, Orły, Orzechowce, Trój-
czyce, Wacławice i Ujkowice, należące przed wrześniem 1939 roku do gminy 
Kuńkowce3.

Charakterystyczna dla całego powiatu przemyskiego w okresie międzywo-
jennym była identyfikacja narodowa miejscowej ludności, która bardzo często 
nie była związana z podziałem religijnym czy przynależnością do danego ob-
rządku. W gromadach, tworzących przed wojną gminę Orzechowce, w pierw-
szym spisie powszechnym4 do wyznania greckokatolickiego przyznało się 
6266 osób, a do rzymskokatolickiego 2389 osób. Jednakże spośród grekokato-
lików aż 736 osób uznawało się za Polaków, co stanowiło prawie 12% greko-
katolików. Tak więc uznawana później identyfikacja narodowościowa według 
religii nie odpowiadała rzeczywistości, a wiele zestawień opierało się właśnie 
na identyfikacji religijnej. W poszczególnych gromadach przedstawiało to się 
następująco5:

l.p. Miejscowość
Liczba 
miesz-
kańców

Ludność 
rzymsko-
katolicka

Ludność 
grekoka-
tolicka

Lud-
ność 
ży-

dow-
ska

Ludność 
wskazu-
jąca na-

rodowość 
ruską

Grekokatolicy 
wskazujący 
narodowość 

polską

1. Batycze 565 58 502 5 489 13
2. Drohojów 645 118 511 16 479 32
3. Duńkowiczki 262 8 243 11 242 1
4. Hnatkowice 673 112 553 7 549 4
5. Kosienice 1256 298 940 18 646 294
6. Maćkowice 1489 169 1283 37 1224 59
7. Małkowice 839 49 782 8 780 2
8. Orzechowce 890 448 427 15 417 10
9. Trójczyce 766 258 484 22 424 60

10. Ujkowice 1457 871 541 43 280 261
 
Wskutek działań wojennych i przemieszczania się ludności w dniu 5 lutego 

1945 roku stan ludności w poszczególnych wioskach ówczesnej gminy Orze-
chowce przedstawiał się następująco6:

3 APP, PRN, sygn. 15. Załącznik do pisma Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu  
z 15.02.1945r. dotyczący wykazu gmin według stanu obecnego, k. 7–9.; APP, PRN, sygn. 50. Po-
dział terytorialny. Wykaz gmin i gromad powiatu przemyskiego 1944–1949, b.p.

4 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom XIII: Województwo lwowskie, War-
szawa 1924, s. 31–33.

5 Tabela nie uwzględnia Orłów i Wacławic, których to wsi w czasie spisu jeszcze nie było.
6 APP, Starostwo Powiatowe Przemyskie, sygn. 47. Zestawienie Powiatowe, k. 111. 
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l.p. Gromada
Powyżej 

lat 18
Poniżej 
lat 18

Razem Polaków Ukraińców Inni

1. Batycze 359 206 565 54 511 –
2. Drohojów 413 219 632 65 567 –
3. Hnatkowice 333 197 530 54 476 –
4. Duńkowiczki 184 178 362 55 307 –
5. Kosienice 839 465 1304 504 799 1
6. Maćkowice 878 647 1525 297 1228 –
7. Małkowice 618 410 1028 155 873 –
8. Orły 306 167 473 394 79 –
9. Orzechowce 654 313 967 477 490 –

10. Trójczyce 348 185 533 57 476 –
11. Ujkowice 808 476 1284 786 493 –
12. Wacławice 204 111 315 302 13 –
Razem 5944 3574 9518 3200 6317 1

W okresie międzywojennym na terenie późniejszej gminy Orzechowce, 
wskutek wyprzedaży majątków ziemskich rodziny książąt Sapiehów w Małkowi-
cach i hrabiów Stadnickich w Drohojowie, Trójczycach i Hnatkowicach, doszło 
do osadnictwa ludności pochodzącej z powiatów łańcuckiego, rzeszowskiego, 
przeworskiego i jarosławskiego. Wspomniana ludność kupowała gospodarstwa 
na obrzeżach wsi, zakładając tzw. kolonie. Byli to zazwyczaj zamożni chłopi, 
którzy majątku dorobili się za granicą i wracali do Polski. Działania te napotka-
ły pod koniec lat dwudziestych XX wieku na przeciwdziałanie nacjonalistycz-
nych Ukraińców z sąsiednich wsi. Spalono wtedy stodoły rodzinom Borowiczów 
w Drohojowie oraz Janowi Machajowi i Franciszkowi Juwie7. Pomimo wspo-
mnianych ekscesów związanych z działaniem nacjonalistów ukraińskich, relacje 
pomiędzy większością Polaków i Ukraińców na terenie gminy układały się do 
1935 roku poprawnie. Do rzadkości nie należało uczestniczenie przez obydwie 
społeczności w świętach obu obrządków. Sytuacja zmieniła się po 1935 roku, 
kiedy to w Małkowicach w budynku Towarzystwa „Proświty” rozpoczęto szko-
lenie paramilitarne. Od tego okresu część ukraińskiej ludności Małkowic była 
coraz bardziej negatywnie nastawiona do Polaków, których potocznie nazywano 
„Mazurami”8. Podobnie sytuacja wyglądała w Orzechowcach, gdzie dzieci były 

7 E. Grądecki, Zarys historyczny wsi Orły, maszynopis w zbiorach autora; G. Kubal, Miejsco-
wości gminy Orły na przestrzeni wieków, Krosno-Targowiska 2001, s. 108; Szerzej o problemie 
terroru ze strony nacjonalistów ukraińskich na terenie powiatu przemyskiego w okresie między-
wojennym: L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji 
ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 2009, s. 773. 

8 Wywiad autora przeprowadzony z Zygmuntem Pełechem z Małkowic w dniu 4 czerwca 2012 
roku, mieszkańcem wsi od okresu międzywojennego.
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wychowywane w duchu skrajnie nacjonalistycznym, oraz poprzez ukraińskie 
stowarzyszenie „Sokił” w Hnatkowicach i Małkowicach9.

Okupacja na terenie powiatu przemyskiego rozpoczęła się z dniem wkrocze-
nia na ten teren 14 września 1939 roku wojsk niemieckich. Po zawarciu w dniu 
28 września 1939 roku umowy między rządami niemieckim a sowieckim lewo-
brzeżna część powiatu, znajdująca się pod niemiecką okupacją, została włączona 
do Kreishauptmannschaft Jaroslau. Były to gminyŁ Dubiecko, Krzywcza, Kuń-
kowce i Orzechowce. Stan ten uległ zmianie w dniu 27 czerwca 1940 roku, kiedy 
to utworzono jednostkę administracyjną zwaną Deutsche Przemyśl, podniesioną 
do rangi starostwa. 

Działalność konspiracyjna na omawianym terenie była wyjątkowo trudna. 
Wiązało się to z faktem podziału byłego powiatu na strefy okupacyjne i stra-
tegiczną rolą znajdującego się w rejonie Przemyśla węzła komunikacyjnego. 
Konsekwencją tego stanu było duże nasycenie służbami policyjnymi i wojsko-
wymi terenu miasta i powiatu, jak również pozyskiwanie przez nie agentury re-
krutującej się głównie z folksdojczów i pracujących dla Niemców nacjonalistów 
ukraińskich. Nacjonaliści ukraińscy wydawali Niemcom wracających z wojny 
żołnierzy WP, a zwłaszcza oficerów i podoficerów. Taki los spotkał m.in. brata 
późniejszego dowódcy Placówki Jana Wojtowicza10.

Miejscowa społeczność polska już jesienią 1939 roku, rozpoczęła tworze-
nie wart nocnych w obawie przed zagrożeniem ze strony Ukraińców. Jak pisze  
w swoich wspomnieniach Edward Grądecki: „Po zakończeniu kampanii wrześ- 
niowej baliśmy się Ukraińców, pilnowaliśmy się nocami, gromadzono na noc 
po kilka rodzin i przez całe noce trzymaliśmy warty na zmiany…”11. Jesienią 
1940 roku w Orłach, w Domu Ludowym powstał Posterunek Policji Ukraińskiej. 
Pierwszym jego komendantem został oficer niemiecki z Wiednia. Dowódcę po-
sterunku miejscowa ludność oceniała pozytywnie. Kolejnym komendantem był 
starszy wiekiem oficer niemiecki z Pragi, którego także miejscowa ludność po-
zytywnie wspomina. Natomiast bardzo dużą nadgorliwością w stosunku do Po-
laków wykazywali się szeregowi policjanci ukraińscy. Osobami współpracują-
cymi z polskim podziemiem byli m.in. członkowie wysiedlonej z Poznańskiego 
rodziny Ciesielczyków, zwłaszcza aktywny był Edward Ciesielczyk12. Pracując 
na posterunku ukraińskiej policji, rodzina ta dostarczała informacji o działaniach 
policjantów i prowadziła nasłuchy radiowe13. Tomasz Czekierda tak wspomina 
jedno ze zdarzeń z udziałem wspomnianej rodziny: „Było to po pacyfikacji Ka-

9 G. Kubal, Miejscowości gminy Orły…, s. 116, 117.
10 Wspomnienia Jana Wojtowicza udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę.
11 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 10.
12 Edward Ciesielczyk wraz z rodzicami, Władysławem i Franciszką, w czasie wojny (1940–

1945) mieszkali w Orłach. Edward miał w tym czasie około 20 lat. Żołnierz AK , współpracował 
także z Batalionami Chłopskimi.

13 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie ZWZ-AK (maszyno-
pis udostępniony autorowi przez Krzysztofa Czekierdę), s. 13.
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szyc. Przybiega Ciesielczyk i mówi: do Orłów przyjechała samochodem 9-oso-
bowa grupa esesmanów uzbrojonych w pistolety maszynowe i snajpery. Samo-
chód odjechał a policja zakwaterowała się w dużym gospodarstwie, ok. 300 m 
od posterunku. Wiadomość ta lotem błyskawicy rozeszła się po wsi. Wyglądało 
na to, że może być pacyfikacja. Za kilka dni zaczęli wyjeżdżać na pacyfikacje do 
niedalekich miejscowości w powiecie jarosławskim, m.in. Rokietnicy. Młodego 
Ciesielczyka, gdy ukończył 18 lat, przyjęliśmy w szeregi AK. Był bardzo solid-
nym i odważnym żołnierzem”14.

Do organizacji pierwszych grup konspiracyjnych na terenie gminy Orzechow-
ce doszło już październiku 1939 roku. W dniu 6 października Tomasz Czekier-
da15 w domu Dźwierzyńskich zaproponował powołanie Tajnej Organizacji Woj-
skowej. Tam też jedni z pierwszych w gminie konspiratorów – Jan i Tomasz 
Dźwierzyńscy, złożyli sobie ślubowanie. Postanowili zbierać wszelką broń  
i zorganizować samoobronę w Orłach i kolonii w Małkowicach. Wkrótce do kon-

14 Relacja Tomasza Czekierdy przesłana autorowi przez Krzysztofa Czekierdę w dniu 26 I 2014 r.
15Tomasz Czekierda „Tygrys”, urodził się 27 XI 1914 r. w Ludkowie, pow. jarosławski. Od 

1920 r. mieszkał z rodzicami w Orłach. Po szkole zawodowej uczęszczał do kolejnej szkoły o tym 
profilu w Przemyślu, a następnie zaliczył kursy dla instruktorów przysposobienia rolniczego i od-
był praktyki zawodowe. Następnie wstąpił do Koła Młodzieży Wiejskiej. Od 1 VIII 1934 r. rozpo-
czął pracę w Okręgowym Towarzystwie Rolniczym w Przemyślu jako powiatowy instruktor rolni-
czy, gdzie pracował do czasu powołania do wojska. Zasadniczą służbę wojskową odbył w 10 PAC  
w Przemyślu. W wojsku ukończył Szkołę Podoficerską z wyróżnieniem oraz zaliczył specjalny kurs 
dywizyjny. Po zakończeniu służby wojskowej pracował jako instruktor rolny i kierownik Ekspo-
zytury Towarzystwa Rolniczego w Dubiecku. Po mobilizacji 27 VIII 1939r. trafił do 10 PAC. Dnia 
2 IX wyruszył na front w ramach 24. DP i brał udział w walkach na linii od Zakliczyna po Birczę, 
aż do ostatniej bitwy jednostki w rejonie Mieżyńca. Z uwagi na ranę trafił do szpitala wojskowego 
w Przemyślu, gdzie przebywał od 14 do 27 IX 1939 r. Już w X 1939 r. przystąpił do organizacji 
konspiracji wojskowej, która z czasem weszła w skład Placówki ZWZ-AK, początkowo Kaszyce, 
później Wacławice i Orły. Od XI 1939 r. do X 1940 r. był d-cą drużyny Orły w Placówce Kaszy-
ce. Następnie do IX 1942 r. był d-cą II plut. w Placówce „Walentyna”, a w okresie od X 1942 r. 
do końca wojny był zastępcą d-cy tej Placówki. Od XI 1942 r. do końca wojny był Komendan-
tem Szkoły Podoficerskiej Komendy Obwodu na terenie Placówki „Walentyna”, a po przekazaniu 
warsztatu rusznikarskiego Placówki pod KO zostaje także jego komendantem, pełniąc również 
funkcję oficera broni KO. Od I 1945 r. do 1 V 1948 r. pracował jako instruktor przysposobie-
nia rolniczego, najpierw jako powiatowy w Przemyślu, a z czasem wojewódzki w Rzeszowie.  
W dniu 15 II 1948 r. przeniesiono go na wizytatora szkolnictwa rolniczego do woj. wrocławskie-
go, jednakże 7 V 1948 r. został aresztowany przez UB i skazany na 5 lat więzienia, które odbył  
w całości. 1V 1953 r. przeniósł się – ze względów rodzinnych – do Krakowa, gdzie pracował w kra-
kowskiej Armaturze, najpierw w dziale produkcji, a potem jako kierownik warsztatów szkolnych.  
W VIII 1970 r. przeszedł na rentę inwalidzką. W okresie 1974–1976 przebywał w Orłach, gdzie przez 
dwie kadencje kierował pracą koła ZBOWiD. W VI 1976 r. powrócił na stałe do Krakowa, gdzie 
działał m.in. w dzielnicowym klubie AK, gdzie był członkiem komisji historycznej oraz pracował 
w komisji współpracy z młodzieżą. Przez lata zbierał i opracowywał materiały z okresu konspiracji  
w ZWZ-AK Obwód Przemyśl. Zmarł w Krakowie, w dniu 5 IV 1989 r. Za działalność konspira-
cyjną został odznaczony: Krzyżem Walecznych (2 razy), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
Medalem Wojska (4 razy), Krzyżem Armii Krajowej. Posiadał stopień ppor. WP otrzymany w Ar-
mii Krajowej. Postanowieniem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 18 X 1996 r. 
unieważniono wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 25 XI 1948 r., dotyczą-
cy przynależności do nielegalnej organizacji AK, przechowywania dużej ilości broni palnej w za-
budowaniach gospodarczych swego ojca oraz uchylania się od służby wojskowej w 1944 r. i 1945 r.
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spiracji przystąpił Julian Bytnar i Władysław Koba z Małkowic, tak że w niedłu-
gim czasie grupa liczyła 7 osób. Po kilku dniach wspomniana grupa połączyła się 
z grupą Jana Wojtowicza16 z Wacławic. Następnie nawiązano kontakt z Kaszy-
cami z gminy Chłopice. Grupa Czekierdy podporządkowała się Janowi Wojto-
wiczowi „Klon”, który zaczął rozwijać konspirację na terenie Wacławic, Kaszyc  
i Orłów. W pierwszej fazie organizowania się konspiracji wciągano głównie lu-
dzi młodych, z odbytą służbą wojskową, wyjątkowo także w wieku poborowym.  
W późniejszym okresie młodzież w wieku przedpoborowym, niekiedy od 16 
roku życia oraz ludzi starszych17.      

W dniu 22 października 1939 roku Jan Wojtowicz nawiązał łączność  
z kolegami z Kaszyc. W domu Cecylii Grabowskiej w Kaszycach zebrali się 
Wojtowicz, inż. Leon Rajzer, Jan Wielgosz, Karol Wielgosz i kilka innych osób. 
Wojtowicz odebrał od zebranych przysięgę żołnierską. Do kolejnego spotkania 
doszło w dniu 28 listopada 1939 roku; w domu Jana Rajzera zebrała się gru-
pa organizująca konspirację. W spotkaniu brali udział m.in.: inż. Leon Rajzer, 
Tomasz Czekierda, Józef Walczak, Władysław Walczak, ppor. rez. Franciszek 
Wojciechowski, Jan Stysiał, Józef Wielgosz, sierż. Jan Wojtowicz, Władysław 
Rajzer, Stanisław Rajzer i Franciszek Wojciechowski. Jak wspominał Jan Wojto-
wicz: „W tym dniu obecni złożyli przysięgę konspiracyjną. Po odebraniu przy-
sięgi ustaliliśmy program działania a to: zbierać i przechowywać broń i amunicję, 
podtrzymywać ludność polską na duchu i strzec się Ukraińców, bo ci od początku 
okupacji prześladują, ludność polską. Cel nasz był jeden, wywalczyć i odzyskać 
wolną i niepodległą ojczyznę. Nie było wśród nas rozbieżności politycznych, 
każdy jako Polak, miał tylko jeden cel, wywalczyć wolność Polski”18. Według 
Edwarda Grądeckiego19 w listopadzie 1939 roku wśród zaprzysiężonych byli: 
Dźwierzyński Tomasz, Dźwierzyński Jan, Grądecki Edward, Gorzkiewicz Jan, 
Gorzkiewicz Józef, Paryła Tadeusz, Czekierda Tomasz (senior), Czekierda To-
masz (junior), Czekierda Florian, Czekierda Stanisław, Kołcz Eligiusz, Machaj 
Stanisław, Machaj Władysław, Kisała Władysław, Wojtowicz Jan. Druga grupa 

16 Jan Wojtowicz „Klon”, ur. 5 III 1906 w Drohojowie, s. Stanisława i Kunegundy. Starszy 
sierż. służby stałej 38. pp. w Przemyślu. Instruktor przysposobienia wojskowego i wychowania 
fizycznego. W kampanii wrześniowej dowodził plutonem karabinów maszynowych w 24. DP. Po 
rozwiązaniu oddziału 26 IX 1939 r. w rejonie Tomaszowa Lubelskiego przedostał się do Przemy-
śla. Przekazany przez Sowietów Niemcom, zbiegł z obozu jenieckiego w Przemyślu. W X 1939 r. 
zorganizował grupy konspiracyjne na terenie Wacławic. W konspiracji otrzymał mianowanie na 
stopień podporucznika. Od 1942 roku dowódca placówki „Walentyna”. Odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, czterokrotnie Medalem Wojska. Kierow-
nik koła Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w gminie Orzechowce. Aresztowany 12 II 1947 r. 
Karę więzienia odbywał we Wronkach i Strzelcach Opolskich. Na wolność wyszedł w 1947 r. 
Rehabilitowany wyrokiem sądu z dnia 16 IX 1995 roku. Zmarł 19 III 1989 r. w Drohojowie.  
J. Husar, Władysław Koba. Przyczynek do dziejów Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Polsce 
południowo-wschodniej, Przemyśl 2001, s. 98. 

17 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie..., s. 11.
18 Relacja Jana Wojtowicza udostępniona przez Pana Krzysztofa Czekierdę.
19 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 11.
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konspiracyjna powstała w Wacławicach w składzie: Mac Stanisław, inż. Rajzer 
Leon, Rajzer Stefan, Rajzer Władysław, Stysiał Jan, Walczak Józef, Walczak 
Władysław, Wielgosz Józef i Wojciechowski Franciszek.

Na przestrzeni listopada i grudnia 1939 roku żołnierze z gminy Orzechowce 
nawiązali kontakt ze strukturami konspiracji w Przemyślu. Ustalono, że pierw-
szym komendantem zostanie Władysław Wielgosz20, a dowódcą I plutonu w Ka-
szycach pchor. rez. Jan Wielgosz. Drugi pluton stanowiły Wacławice, Trójczyce  
i Drohojów pod dowództwem plut. rez. Jana Wojtowicza, trzeci pluton, obej-
mujący Orły, Małkowice, objął kpr. rez. Tomasz Czekierda. Już w pierwszych 
miesiącach konspiracji zebrano 20 sztuk różnej broni. Poza Tomaszem Czekierdą 
konserwacją i ukrywaniem broni zajmował się jego brat Florian „Grzechotnik”. 
Z uwagi na miejsce zamieszkania dowódcy Placówki i fakt, że większość miesz-
kańców Kaszyc była narodowości polskiej, właśnie ta wieś stała się pierwszą 
siedzibą Placówki21.

W grudniu 1939 roku w Orłach, jak już wspomniano, kpr. Tomasz Czekierda 
„Tygrys” zorganizował pierwsze patrole wartownicze, a w domu swojego ojca 
uruchomił podręczny magazyn broni i warsztat rusznikarski. Żołnierze podzie-
mia do pełnienia służby wartowniczej wykorzystywali istniejące we wsiach służ-
by przeciwpożarowe, dzięki którym można było zabezpieczać polskich miesz-
kańców wsi przed działaniami nacjonalistów ukraińskich. W październiku 1940 
roku doszło do reorganizacji Placówki i odłączono od niej Kaszyce, które we-
szły w skład struktury Obwodu Jarosławskiego AK. Właśnie w tym okresie, jak 
wspomina Jan Wojtowicz, kontakt z Placówką nawiązuje komendant Obwodu 
Jarosław ZWZ22. Tomasz Czekierda tak to opisuje: „Jak już o tym wspomina-
łem siedzibą dowództwa Placówki była wieś Kaszyce, już w listopadzie 1939 r. 
zaczęto poszukiwać kontaktów z górą,  tj. z komendą Obwodu. Opierano się na 
znajomościach sprzed wojny. Rozmawiano z kimś wstępnie w Jarosławiu, ale 
ten kontakt się urwał. Wreszcie, chyba zupełnie przypadkowo nawiązano kontakt  
z przemyską komendą Obwodu, która już miała kontakt z Okręgiem Krakow-
skim. Latem 1940 roku, o ile mi wiadomo, terenową niekompetencją naszej 
Placówki zainteresowała się jarosławska Komenda Obwodu ZWZ, ale na razie 
nic się w tej materii nie zmieniło. Było to z całą pewnością we wrześniu 1940 
roku. Poznałem wówczas Jana Gołdasza, lustratora sklepów Kółek Rolniczych 
pracującego w Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Przemyślu, bę-
dącego na lustracji kwartalnej sklepu w Orłach. Miał na mnie kontakt, nocował 
u nas dwie noce, było więc sporo czasu na omawianie różnych spraw. Zapytał 
mnie wówczas jak to właściwie jest, dlaczego Orły i Wacławice należą do Pla-

20 G. Ostasz, Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, s. 336. Podaje on, że 
pierwszym komendantem Placówki ZWZ na terenie gminy Orzechowce był Stanisław Przybylski. 
Jednakże jego nazwisko nie pojawia się w żadnych innych materiałach.

21 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie..., s. 9–12.
22 Wspomnienia Jana Wojtowicza udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę.
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cówki w Kaszycach. Wyjaśniłem tę sprawę od początku. Zapytał mnie wówczas, 
w której wsi na terenie gminy Orzechowce powinna być  siedziba dowództwa 
Placówki. Wyjąłem mapę przedwojenną powiatu przemyskiego i wskazałem, że 
centralnie położone są Orzechowce, ale ze względów  zasadniczych jest to teren 
niebezpieczny, wieś o przewadze ludności ukraińskiej, po wsi często kręci się 
policja, żandarmeria, wojsko a nawet i gestapo. Pytał mnie też, kogo bym widział 
z naszego terenu jako dowódcę Placówki. Wymieniłem ppor. rez. Franciszka 
Wojciechowskiego, który mieszka w Wacławicach, więc tam powinna być sie-
dziba dowództwa. Te moje wyjaśnienia miały decydujący wpływ. Już w paź-
dzierniku wyłączone zostały Kaszyce, które pozostały plutonem placówki Chło-
pice. Był to pluton o dużej samodzielności”23. 

W innym opracowaniu Tomasz Czekierda uściśla jeszcze okoliczności reor-
ganizacji Placówki, pisząc: „[…] w czasie utworzenia Rejonowego Inspektoratu  
w Przemyślu kpt. Jan Gołdasz (wówczas Janusz Gołdasz) otrzymuje funkcję ofi-
cera broni Inspektoratu, przybierając ps. „Janusz”. Początkowo mieszka i pra-
cuje w majątku ziemskim w Moszczanach, jest pracownikiem dyrekcji i pełni 
obowiązki zast. dyrektora, którym jest do czasu przeniesienia się do Przemyśla 
w lipcu 1941 r. Dyrektorem majątku jest Niemiec Najzer. W Przemyślu zostaje 
skierowany przez księcia Leona Sapiehę do pracy w Powiatowym Oddziale Kó-
łek Rolniczych przy Spółdzielni Rolniczo-Handlowej przy ulicy Jagiellońska/
róg Szczepanowskiego. Obejmuje stanowisko lustratora sklepów KR na terenie 
powiatu. Stanowisko to ułatwia mu swobodne poruszanie się po powiecie prze-
myskim. Już na początku lipca przyjeżdża na taką lustrację sklepu KR do Or-
łów. Niezależnie od tego miał kontakt (hasło) na punkt kontaktowy w sklepie, 
który prowadziła Adela Kołczówna. W tym czasie społecznie pełniłem funkcję 
przewodniczącego KR w Orłach, a oficjalnie byłem zatrudniony w majątku ks. 
Sapiehy w Żurawicy. Między mną a zarządcą majątku, inż. Kowalskim, którego 
znałem z lat przedwojennych była taka umowa, że do pracy będę przychodził, 
gdy będę miał czas. Posiadałem stałą przepustkę, gdzie były wypisane wszyst-
kie moje czynności do załatwiania w terenie. Więc miałem czas i asystowałem 
lustratorowi w jego czynnościach. Zostałem (mu) przedstawiony jako przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej i jako dowódca miejscowego plutonu ZWZ. To było 
moje pierwsze spotkanie z Janem Gołdaszem. O 3 po południu zakończył prace  
i poszliśmy do moich rodziców. Był tam specjalny pokój do pracy konspiracyj-
nej, mogliśmy swobodnie rozmawiać na wszystkie tematy dot. działalności kon-
spiracyjnej na naszym terenie”24. W końcowej części wspomnień Tomasz Cze-
kierda stwierdza jednoznacznie, że: „Pod dowództwem Kaszyc pluton orłow-
sko-wacławicki przetrwał jeden rok, tj. do października 1940 r. Wtedy powstaje 

23 Relacja Tomasza Czekierdy przesłana autorowi przez Krzysztofa Czekierdę w dniu  
22 XII 2013 r. 

24 Relacja Tomasza Czekierdy przesłana autorowi przez Krzysztofa Czekierdę w styczniu 2014 r.
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Placówka „Walentyna”. Do jej powstania przyczynił się w zasadniczy sposób 
kpt. „Janusz”, oficer broni Inspektoratu Rejonowego z Przemyśla”.

Podobną datę przeniesienia Kaszyc do Obwodu Jarosław podaje w swo-
ich wspomnieniach Jan Wojtowicz, a mianowicie pisze: „Nawiązano kontakty  
z Przemyślem-Zasaniem (nawiązały go Kaszyce). W ten sposób powstała Pla-
cówka ZWZ na naszym terenie z siedzibą dowództwa w Kaszycach. W później-
szym terminie sprawa ta znalazła się w Jarosławskiej Komendzie Obwodu ZWZ, 
która upomniała się o Kaszyce. Sprawę rozstrzygnięto jesienią 1940 r. Kaszyce 
wyłączono, pozostawiając je jako samodzielny pluton (na razie do dalszej dys-
pozycji KO Jarosław). Na terenie gminy Orzechowce powstaje nowa Placów-
ka z siedzibą w Wacławicach, kryptonim „Walentyna”; jej pierwszym dowódcą 
jest mianowany ppor. rez. Franciszek Wojciechowski (mieszka w Wacławicach). 
Z-cą dowódcy Placówki zostaję mianowany ja”25.

W niektórych opracowaniach można spotkać inną datę przeniesienia Kaszyc 
do Placówki Chłopice, ale większość relacji wskazuje na 1940 rok. Były dowód-
ca Obwodu AK Przemyśl, Emil Czerny, podaje, że było to w 1942 roku26.

Placówka „Walentyna” powstała 1940 roku, po wspomnianym odłączeniu 
Wacławic i Orłów od Kaszyc. Przed podziałem Placówki w Kaszycach, właśnie 
ta wieś była zorganizowana w pierwszy pluton. Jego dowódcą został plut. sł. st. 
Emil Opilowski. Drugim plutonem, obejmującym Wacławice, Trójczyce i Dro-
hojów, dowodził plut. rez. Jan Wojtowicz, a trzecim plutonem, obejmującym 
Orły i Małkowice, dowodził kpr. rez. Tomasz Czekierda. 

Nowym komendantem Placówki po jej reorganizacji z siedzibą w Wacławi-
cach o kryptonimie „Walentyna” został ppor. Franciszek Wojciechowski „Bo-
cian”, a jego zastępcami Jan Wojtowicz „Klon” i Tomasz Czekierda „Tygrys”. 
Placówkę podzielono na plutony. Pierwszy pluton do zadań specjalnych objął 
jako dowódca sierż. Tomasz Dźwierzyński „Lis” i obejmował Orły, Hnatkowice, 
Małkowice, Chałupki Orzechowskie i Zadąbrowie z przysiółkiem Skołoszów. 
Punktem kontaktowym był Dom Ludowy w Orłach. Pluton drugi, „liniowy”, 
pod dowództwem Stanisława Maca „Czapla” obejmował Wacławice, Kosienice, 
Trójczyce i Drohojów i był uzbrojony w 2 rkm-y, 40 karabinów, 6 pistoletów 
ręcznych i 6 maszynowych. Ponadto posiadał zapas 2000 sztuk amunicji, 200 
granatów ręcznych i 5 przeciwpancernych oraz sprzęt saperski. Magazynem bro-

25 Wspomnienia Jana Wojtowicza udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę.
26 E. Czerny, Moja działalność w AK, Przemyśl 1994, s. 13. Podaje on, że od 1 stycznia 1941 r. 

do 3 września 1942 r. Placówka nr 3 obejmowała Kaszyce, które zostały przekazane do Obwo-
du Jarosław pod koniec 1942 roku. Należy tu podkreślić, że Jan Gołdasz, na którego powołuje 
się Tomasz Czekierda, od listopada 1939 r. był komendantem Obwodu (następnie zastępcą) ZWZ 
Jarosław. W 1942 r. przesunięto go do Inspektoratu AK Przemyśl, gdzie był oficerem broni, a od 
września 1942 r. był komendantem Obwodu AK Przemyśl. E. Czerny, Działalność ZWZ -AK na te-
renie powiatu przemyskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989, nr 4, s. 131; A. Zapałowski, 
Wybrane zagadnienia dotyczące polskich struktur wojskowych pod okupacją sowiecką i niemiec-
ką w garnizonie przemyskim w latach 1939–1944, [w:] 85 lat Garnizonu WP w Przemyślu, red.  
B. Bobusia, Przemyśl 2003, s. 180.



174 ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI

ni opiekował się Edward Wielgosz „Pantera”. Trzecim plutonem do zadań spe-
cjalnych, który miał być w dyspozycji Komendy Obwodu, dowodził sierż. Sta-
nisław Pusz „Wicher” i obejmował Orzechowce, Batycze, Duńkowiczki i Mać-
kowice (do wiosny 1943 roku pluton ten wchodził w skład Placówki Żurawica).  
W jego składzie byli także kolejarze służący w ochronie kolei w Żurawicy. Na 
swoim uzbrojeniu posiadał 2 rkm-y, 6 pistoletów maszynowych, 20 karabinów, 
150 granatów ręcznych i około 2000 sztuk amunicji. Przy każdym plutonie ist-
niała sekcja Wojskowej Służby Kobiet. Do jego obsługi szkolono sanitariuszy, 
którzy byli przydzieleni do poszczególnych plutonów. Jej komendantem była Zo-
fia Nykiel, a zajmowała się m.in. organizowaniem kursów sanitarnych. Ponadto  
A. Kasprzycka i H. Papkowska częściowo sfinansowały szpital polowy i opieko-
wały się ze stanem 20 łóżek z zapasem bielizny, koców i zestawów sprzętu me-
dycznego. W późniejszym okresie działał także oddział Wojskowej Służby Ochro-
ny Powstania. Wieś Ujkowice została włączona w skład Placówki Kuńkowce27. Po 
zakończeniu werbunku Placówka liczyła 157 osób28 i była placówką przodującą 
w Obwodzie. Otrzymywała ona bardzo dobrą ocenę od kolejnych komendantów.

Lata 70. XX w., żołnierze AK Obwodu Przemyśl. Od lewej Jan Wojtowicz „Klon” – d-ca Pla-
cówki „Walentyna”, Jan Tabisz – leśnik z Dynowa, Tomasz Czekierda „Tygrys” – z-ca dowód-
cy Placówki „Walentyna”, Julian Rudak „Slogan” – adiutant komendanta obwodu AK Przemyśl, 
Zbigniew Zawiła „Żbik” – Komendant Obwodu AK Przemyśl, Stanisław Mac „Czapla” – d-ca  
II plutonu Placówki „Walentyna”29

Jesienią 1942 roku dowódca Placówki ppor. Franciszek Wojciechowski „Bo-
cian” za zgodą Komendy Obwodu AK przeszedł do pracy w organizujących się 
Batalionach Chłopskich. Wraz z nim do organizujących się na terenie gminy 

27 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie…, s. 12.
28 Wspomnienia Jana Wojtowicza udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę.
29 Zdjęcie udostępnione przez Krzysztofa Czekierdę.
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Batalionów Chłopskich ponadto przeszli m.in. d-ca drużyny kpr. Julian Bytnar  
z kilkoma ludźmi, czy też kpr. żandarmerii Jan Dźwierzyński30. 

Wobec zaistniałej sytuacji nowym dowódcą Placówki „Walentyna” został 
mieszkający w Drohojowie, dotychczasowy zastępca dowódcy sierż. Jan Woj-
towicz „Klon”, a jego zastępcą plut. Tomasz Czekierda „Tygrys”. Dowódcą 
plutonu Orły został Tomasz Dźwierzyński „Lis”, dowódcą plutonu Wacławice 
Stanisław Mac „Czapla”. W Małkowicach i Orzechowcach powstała drużyna, 
w innych wioskach ze względu na to, że większość mieszkańców stanowili tam 
Ukraińcy, zorganizowano po parę osób. W skład drużyny weszły następujące 
wioski: Wacławice, Orły, Trójczyce, Kosienice, Maćkowice, Hnatkowice, Baty-
cze, Orzechowce, Duńkowiczki, Małkowice i Drohojów. W późniejszym okresie 
przyłączono jeszcze Stubno, Stubienko i Barycz31. 

Wraz ze wspomnianą reorganizacją zmieniło się dowództwo plutonu spe-
cjalnego, który został podporządkowany Komendzie Obwodu. Nowym jego 
dowódcą został Tomasz Dźwierzyński „Lis”, a jego zastępcą – Tadeusz Pa-
ryła „Lew”, który jednocześnie pełnił funkcję dowódcy sekcji do zadań spe-
cjalnych. Wspomniany pluton posiadał doskonałe uzbrojenie: 1 lkm, 2 rkm-y,  
10 pistoletów maszynowych, 30 karabinów, 12 pistoletów, 150 granatów ręcz-
nych i 6 przeciwpancernych. Jednocześnie na potrzeby Placówki w Orłach 
zorganizowano magazyny broni (oddzielne na amunicje i granaty oraz dwa 
podręczne). Głównym magazynierem zostaje Tomasz Czekierda sen. „Orzeł”, 
podoficerem broni – Stanisław Czekierda „Jaszczur”, a stałym pracownikiem 
rusznikarni i konserwatorem broni – Florian Czekierda „Grzechotnik”. Po-
nadto od 15 października 1942 roku na terenie Placówki, w domu Czekier-
dów w Orłach zorganizowano Szkołę Podoficerską Komendy Obwodu pod 
komendą Tomasza Czekierdy jun. Wspomnianą szkołę ukończyło 15 ele-
wów, a kurs specjalny i egzaminy dla 23 dowódców sekcji zostały przerwane  
z uwagi na zbliżający się front. Uczestnikami szkoły podoficerskiej byli m.in.: 
Florian Czekierda, Stanisław Czekierda, Edward Grądecki, Eligiusz Kołcz  
i Władysław Machaj. Kurs prowadzili miejscowi instruktorzy i doświadczeni 
podoficerowie. Ćwiczenia odbywały się także w terenie sekcjami i drużynami. 
Egzamin kończący kurs odbył się 24 lipca 1944 roku, a przeprowadzał go oficer 
szkoleniowy Komendy Obwodu AK ppor. Franciszek Wojciechowski „Żółty”. 
Funkcję kapelana Placówki pełnił proboszcz Wacławic ks. Jan Szurek. 

Jesienią 1942 roku Tomasz Czekierda (junior) otrzymał polecenie od Ko-
mendanta Obwodu AK kpt. Jana Gołdasza „Janusz”, zorganizowania na terenie 
Placówki konspiracyjnego warsztatu rusznikarskiego. Wspomniany warsztat 
uruchomiono już w listopadzie 1942 roku. Znaczenie Placówki pod względem 
posiadanego uzbrojenia, znalazło wyraz w mianowaniu plut. Tomasza Czekierdy 

30 Wspomnienia Jana Wojtowicza udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę.
31 Tamże.
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„Tygrys” w dniu 1 listopada 1942 roku oficerem broni Komendy Obwodu AK 
Przemyśl. Funkcje tę pełnił do 28 lipca 1944 roku32.

Magazynami broni opiekowali się podoficerowie Florian i Stanisław Cze-
kierda. Poza magazynem w Orłach u Tomasza Czekierdy, powstają trzy inne  
w Wacławicach: u Stanisława Maca, Edwarda Wielgosza i K. Bara. Część zgro-
madzonej w nich broni prawdopodobnie pochodziła z niemieckich magazynów, 
znajdujących się w byłej gorzelni dworskiej w Nienadowej. Broń ta została wy-
kradziona przez polskie podziemie w dniu 2 marca 1942 roku. We wspomnianej 
akcji brali udział żołnierze Placówki nr 3 „Walentyna”33. I to właśnie do niej 
broń ta trafiła z magazynów w Pruchniku w zimie 1942 roku. Pierwszą akcję 
przerzutu wykonał dowódca Placówki wraz z sierż. „Jedynakiem”, kiedy to na 
saniach przewożono broń i pistolety maszynowe. Podobną akcję po pewnym cza-
sie wykonali „Tygrys” i „Lew” wraz z dwoma furmanami34. W konspiracyjnej 
rusznikarni naprawiano także broń otrzymaną do naprawy w listopadzie 1942 
roku z rejonu Bachowa, Huty Brzuskiej i Krasiczyna35. W tym okresie żołnierze 
Placówki „Walentyna” brali ponadto udział w niszczeniu linii telefonicznych na 
trasach: Przemyśl–Pruchnik–Przeworsk i Przemyśl–Dubiecko–Sanok36.

 Ponadto Placówka posiadała grupę minerską, łączności i wywiadu. Do zadań 
wywiadu należało m.in. rozpoznanie zdrajców i kolaborantów, składu osobowe-
go podziemia ukraińskiego i rodzin z nim współpracujących oraz ruchów wojsk 
niemieckich wzdłuż drogi. Ponadto wywiad zajmował się fałszowaniem danych 
z polskich gospodarstw rolnych, utrudnianiem wysyłania polskiej młodzieży na 
roboty do Niemiec37. Szefem wywiadu na terenie Placówki „Walentyna”, plutonu 
Orły został w 1940 roku Józef Walczak „Jastrząb”, a jego zastępcą Edward Grą-
decki. Współpracownikiem wywiadu był Tadeusz Paryła. Meldunki zbiorcze wy-
syłano do komendy Obwodu, na punkt kontaktowy, który się mieścił w piwiarni 
Bartyzela pod Winna Górą w Przemyślu38. 

Na czas mobilizacji Placówka wchodziła w skład 38 pułku piechoty Strzel-
ców Lwowskich. Do szczegółowych jej zadań, które miała wykonać wspólnie  
z Placówką w Żurawicy, należało opanowanie koszar w Żurawicy oraz wsparcie 
miejscowych oddziałów w zajęciu stacji kolejowej w Żurawicy. Ponadto wydzie-
lona była jedna drużyna do dyspozycji dowódcy Obwodu, i miała ona zdobywać 

32 E. Czerny, Moja działalność w AK…, s. 15; Relacja Tomasza Czekierdy przesłana autorowi 
przez Krzysztofa Czekierdę w dniu 22 XII 2013 r.

33 E. Czerny, Moja działalność w AK…, s. 27, 35; A. Zagórski, Zatarte ślady, „Panorama” 1966, 
nr 8/615; A. Zagórski, Akcja Nienadowa, „Wrocławski Tygodnik Kulturalny” 1968, nr 49/795. 

34 Relacja Jana Wojtowicza udostępniona przez Pana Krzysztofa Czekierdę; E. Grądecki, Zarys 
historyczny…, s. 13.

35 Wspomnienia Tomasza Czekierdy jr. udostępnione przez Krzysztofa Czekierdę.
36 E. Czerny, Moja działalność w AK…, s. 27.
37 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie…, s. 14.
38 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 12; Wspomnienia Tomasza Czekierdy jr. udostępnione 

przez Krzysztofa Czekierdę.
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budynek Gestapo w Przemyślu. Współpraca z Placówką w Żurawicy polegała 
m.in. na wykradaniu z wagonów broni i amunicji przez żołnierzy tej placówki, 
tj. Antoniego Szpaka i Bolesława Kuźniara, i dostarczaniu jej do magazynów na 
terenie Placówki Orzechowce39.

Zastępca dowódcy Placówki „Walentyna” ppor. cz. w. Tomasz Czekierda
w mundurze kpr. 10 DAC w Przemyślu 1937/193840 

Na terenie Placówki przez cały okres okupacji kolportowano prasę podziemną 
(m.in. „Odwet” i „Biuletyn Informacyjny”). Jedyna wpadka, do której doszło, zda-
rzyła się na terenie Wacławic w dniu 3 maja 1940 roku. Właśnie w tym dniu we wsi 
odbywał się odpust parafialny. Ksiądz odprawił nabożeństwo, jak w każdą niedzie-
lę. Ukraińcy donieśli, że Polacy obchodzą manifestacyjnie święto narodowe 3 maja.  
W trakcie nabożeństwa przyjechało Gestapo i rozpędziło ludzi. Kilku mężczyzn po-
bito. Ksiądz wytłumaczył się tym, że jest to odpust i święto parafialne, pokazując im 
dokument ustanawiający parafię Wacławice. Niemcy po tym fakcie odjechali. Jed-
nakże w nocy z 3 na 4 maja ponowne powrócili dwoma samochodami i rozpoczęli 
obławę. Dużą rolę w aresztowaniach ponownie odegrali miejscowi Ukraińcy, którzy 
pokazywali, gdzie kto mieszka, według listy, którą Niemcy wcześniej od nich do-
stali. Aresztowano 11 mężczyzn, m.in. inż. Leona Rajzera, jego brata Stefana i Mi-
chała Świtę. Z aresztowanych, wróciło zaledwie trzech. Pozostałych zamordowano  
w Oświęcimiu. W tę samą noc w Kaszycach Niemcy zrobili drugą obławę, aresz-
tując dwóch mężczyzn. Jeden z nich uciekł im na terenie wsi, a drugi z więzienia  
w Przemyślu. Jeszcze przed aresztowaniami policja ukraińska kilkakrotnie nachodzi-
ła dom Jana Wojtowicza. W dniu 7 maja 1940 roku przyjechało po Wojtowicza dwóch 
niemieckich i dwóch ukraińskich policjantów. Wskazał go Ukrainiec, właściciel skle-
pu. Jednakże Wojtowicz, mimo strzelania do niego z pistoletów, zbiegł do Wacławic.  
W pościgu policjantom ukraińskim pomagało dwóch Ukraińców z Drohojowa. Woj-
towicz przez dłuższy czas musiał ukrywać się w Husowie koło Łańcuta. Długo miej-
scowa policja ukraińska w nocy nachodziła dom, szukając uciekiniera41.

39 Tamże.
40 Zdjęcie udostępnione przez Krzysztofa Czekierdę.
41 Relacja Jana Wojtowicza udostępniona przez Pana Krzysztofa Czekierdę.
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Ludność gminy Orzechowce w 1943 roku42:
l.p. Gromada Polacy Ukraińcy Żydzi Razem

1. Batycze 50 521 11 582
2. Drohojów 37 601 – 638
3. Duńkowiczki 42 363 3 408
4. Hnatkowice 39 568 8 615
5. Kosienice 372 796 19 1187
6. Maćkowice 255 1525 23 1803
7. Małkowice 151 606 12 769
8. Orły 376 107 – 483
9. Orzechowce 407 543 5 955

10. Trójczyce 57 664 6 727
11. Ujkowice 807 483 – 1290
12. Wacławice 308 14 – 322

Razem 2901 6791 87 9810
 

Jak wspomina dowódca Placówki „Walentyna”43 – Jan Wojtowicz, w trak-
cie konspiracji Komendant Obwodu kpt. Henryk Puziewicz „Batura”, „Niedź-
wiedź”, „Prokop”, „Wasyl”, awansował na wyższe stopnie wojskowe m.in.  
st. sierż. „Żelisława” do stopnia chorążego, plut. Tomasza Czekierdę „Tygrysa” 
do stopnia sierżanta, dowódcę plutonu w Orłach kpr. Tomasza Dźwierzyńskiego 
„Lew” do stopnia plutonowego, dowódcę plutonu w Wacławicach Stanisława 
Maca do stopnia kaprala oraz do stopnia starszego strzelca żołnierzy Wojskowej 
Służby Kobiet: Zofię Nykiel, Władysławę Czekierdę i K. Brzuchacz. Dowód-
ca Placówki zostaje awansowany do stopnia starszego sierżanta i odznaczony 
Krzyżem Zasługi z Mieczami. Należy podkreślić, że często w literaturze spotyka 
się przy nazwiskach dowódców Placówki „Walentyna” stopnie podporucznika. 
Dowódca Placówki Jan Wojtowicz, jak i jego zastępca Tomasz Czekierda „Ty-
grys”, otrzymali stopnie oficerskie (ppor. cz. w.) na czas wojny, prawdopodobnie 
w 1944 roku, co było praktykowane w podziemiu niepodległościowym44.

Na terenie Orzechowiec był posterunek policji, w którym służyli Polacy. Przy-
najmniej część z nich współpracowała z polskim podziemiem, m.in. Mieczysław 
Mazur. Wiosną 1943 roku w lasach w pobliżu Ujkowic Komenda Obwodu AK 
w Przemyślu zorganizowała manewry oddziału dywersyjno-wywiadowczego45.

42 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie…, s. 6.
43 Relacja Jana Wojtowicza udostępniona przez Pana Krzysztofa Czekierdę.
44 Na podstawie ustawy z 23 III 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów 

Wojska Polskiego, w artykule 102 zapisano, że: „[…] ochotnicy, o ile nie są obowiązani do służ-
by wojskowej oraz powołani do świadczeń wojennych, mogą otrzymać tytuł oficera czasu wojny  
w stopniu odpowiednim do stanowiska, na które zostali przeznaczeni, o ile posiadają na nie odpo-
wiednie kwalifikacje […]” (Dz. U. 1922, nr 32, poz. 256).

45 L. Legeń „Longinus”, Dojrzewanie w walce. Wspomnienia żołnierza „Lipowicy”, Szklarska 
Poręba 1989, s. 38.
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Wiosną 1943 roku na terenie gminy zaczęło dochodzić do poważnych incy-
dentów pomiędzy polskim podziemiem a nacjonalistami ukraińskimi. Od czasu 
do czasu banderowcy ostrzeliwali wieś Orły. Zmiana w sytuacji nastąpiła wsku-
tek nasilenia na terenie powiatu działalności organizacyjnej OUN i skierowa-
nia na ten teren Wołodymyra Pawłyka „Irka”, „X81”, „Pik”, którego zadaniem 
było werbowanie i szkolenie ochotników do oddziałów Ukraińskiej Narodowej 
Samoobrony – Ukraińskiej Powstańczej Armii, oraz gromadzenie broni i wy-
posażenia wojskowego46. Do głównych działaczy nacjonalistycznych w gminie 
należeli m.in.: Michał Dunaj (przedwojenny aplikant adwokacki), Piotr Łazor, 
Teodor Mikita, Mikołaj Kaczmarek, Michał Pietraszczy oraz Piotr Hawryszko. 
Należy podkreślić, że pierwszy wójt mianowany przez Niemców, z pochodze-
nia Ukrainiec, Józef Berko z Drohojowa, prowadził w tym okresie poprawną 
politykę względem Polaków. Jednakże jesienią 1943 roku został on zastąpiony 
przez Piotra Rodaka, związanego z formującą się dywizją SS „Galizien”. Był on 
zdeklarowanym nacjonalistą ukraińskim z Torek. Ponadto we wszystkich wsiach, 
poza Wacławicami i Orłami sołtysami byli Ukraińcy47.

Właśnie w tym okresie na przełomie 1942/1943 roku w Małkowicach miejsco-
wa społeczność ukraińska, pod przewodnictwem miejscowego proboszcza grecko-
katolickiego, zorganizowała uroczystość zakopywania tzw. kajdan polskiej niewo-
li. Z miejscowej cerkwi wyszła procesja, w której uczestniczyła cała wioska, i na 
środku wsi po zakopaniu kajdan polskiej niewoli, usypano kopiec z krzyżem. Po-
dobne uroczystości odbywały się w wielu miejscowościach powiatu przemyskiego 
i jarosławskiego48. Ponadto na terenie Małkowic syn księdza greckokatolickiego 
(podobnie jak wielu mieszkańców wsi) był związanych z Organizacją Ukraińskich 
Nacjonalistów. Znaną działaczką tej organizacji we wsi była kobieta o nazwisku 
Hanas. Kiedy wiosną 1943 roku rozpoczęto werbunek do dywizji SS „Galizien”, 
tylko z Małkowic zgłosiło się na ochotnika około 10 osób. Wśród nich byli: Mi-
chał Połujka, Władysław Rywak, Józef Hyża (wcześniej w policji ukraińskiej) oraz 
Władysław Pitula (prawdopodobnie to jego ojciec, Oleksy Pitula, był w tym czasie 
sołtysem wsi, która wówczas liczyła 246 domów, w tym 31 polskich, ale tylko 
 4 z nich stały w środku wsi)49. Podobnie masowo do dywizji zgłaszali się ukraińscy 
mieszkańcy innych wsi, m.in. Mikołaj Kot z Orzechowiec50. 

Mając na uwadze duży stopień zaangażowania obywateli polskich narodowo-
ści ukraińskiej przeciw własnemu państwu, kierownictwo polskiego podziemia 
postanowiło od jesieni 1943 roku gromadzone materiały dotyczące UPA regular-

46 T. Bereza, Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasa-
niu w latach 1939–1945, Rzeszów 2013, s. 85.

47 Relacja Tomasza Czekierdy przesłana autorowi przez Krzysztofa Czekierdę w dniu  
22 XII 2013 r. 

48 T. Bereza, Wokół Piskorowic…, s. 48.
49 Wywiad autora przeprowadzony z Zygmuntem Pełechem z Małkowic w dniu 4 czerwca 2012 r., 

mieszkańcem wsi od okresu międzywojennego.
50 Wywiad autora ze Stanisławem Lenarem z Orzechowiec. 
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nie dostarczać do Komedy Podokręgu Rzeszów i sztabów inspektoratów51. Po-
dobny wywiad jak AK prowadziły struktury BCh. To prawdopodobnie według 
tych wykazów po wejściu Armii Czerwonej dokonywano rozliczania kolaboran-
tów i osób związanych z nacjonalistycznym ruchem ukraińskim na terenie gminy. 

Bardzo dużym echem, budząc powszechny strach i chęć odwetu, i to nie tylko 
na terenie gminy, ale także na terenie sąsiednich powiatów, odbiły się pacyfika-
cje wsi Kaszyce, Rokietnica i Czelatyce, w których miał uczestniczyć grecko-
katolicki ksiądz Teodor Jarka z Pełnatycz wraz z dwoma synami52. Jeden z jego 
synów, Jarko, wziął później udział w zamordowaniu w dniu 9 marca 1943 roku 
księdza Władysława Selwy, proboszcza w Tuligłowach. Ponadto wśród osób 
dokonujących wspomnianej pacyfikacji byli m.in. Ukraińcy pod dowództwem 
Włodzimierza Janusza53, komendanta posterunku policji ukraińskiej Radymna, 
jego podwładnymi oraz mieszkańcy Dmytrowic, m.in.: Władysław Korniat, 
służący w Sonderdienst w Jarosławiu, jego brat Dymitr „Mitru” oraz Ilku Mu-
zyczko. To wspomniani Ukraińcy prowadzili Niemców do domów w Kaszycach, 
m.in. Kusnierz54 – przywódca OUN w Dobkowicach. Mordu w Kaszycach do-
konywała grupa 12 ludzi. Wśród morderców byli także Niemcy – Franz Schmidt 
z Gestapo oraz Anton Hachman z żandarmerii w Jarosławiu. Mordercy zosta-
li rozpoznani przez mieszkańców wioski Kaszyce55. We wspomnianej wiosce,  
w dniu 7 marca 1943 roku, zamordowano 119 osób56, a następnie w dniu 8 mar-
ca w Rokietnicy 45 osób i w Czelatycach 15 osób. Ponadto 7 marca 1943 roku, 
w sąsiednich Dmytrowicach zamordowano dwie Polki: Zofię Chudzik, lat 54,  
i Marię Szczygieł, lat 4157. Mord niemiecko-ukraiński miał być odwetem za ak-
cję, której dokonało polskie podziemie rok wcześniej, tj. w nocy z 2 na 3 marca 
1942 roku w Nienadowej, gdzie z gorzelni dworskiej zabrano duże ilości broni. 
W działaniach tych mieli brać udział żołnierze z Kaszyc. 

Także wiadomości o rozgrywającej się na Wołyniu tragedii w postaci dokony-
wanego ludobójstwa miejscowej ludności (głównie polskiej) docierały do odległych 
wiosek położonych w rejonie Przemyśla. W mieście powstały dwa obozy przejścio-

51 G. Ostasz, Podziemna armia…, s. 142, 149.
52 W. Szczepański, Wspomnienia lipiec 1944 – grudzień 1957, opr. T. Bereza, M. Gliwa, Rze-

szów 2008, s. 71.
53 Sąd Polski Podziemnej wydał na niego wyrok śmierci i 27 lutego 1944 r. został zastrzelony 

w sklepie Antoniny Wisniewskiej na Widaczu przy ul. Dolnej w Radymnie. W strzelaninie zgi-
nął inny ukraiński policjant Jan Makuch oraz żołnierz niemiecki. Włodzimierz Janusz był przed 
wojną agentem niemieckiego wywiadu, przeszkolony w Gdańsku. W dniu 16 września 1939 r., 
był szefem ochrony „rządu ukraińskiego”, który w tym dniu miał się spotkać z Adolfem Hitlerem  
w okolicy Jarosławia. J.E. Wielgosz, Kaszyce 7 marca 1943 r., Kaszyce 2002, s. 105.

54 Wyrok na nim wykonali członkowie oddziału dywersyjnego AK na terenie dworu w Dobko-
wicach. Tamże.

55 Tamże, s. 185, 191.
56 W aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Orłach widnieje 115 zamordowanych Polaków. Urząd 

Stanu Cywilnego w Orłach. Akta metrykalne Kaszyce, k. 90–107.
57 Urząd Stanu Cywilnego w Orłach. Akta metrykalne Olszynka, b.p.
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we dla uciekinierów (na Przekopanej i Bakończycach w Przemyślu). Osoby, które 
uciekały i powracały do swoich domów (chodzi o wysiedleńców, którzy zostali usu-
nięci ze swoich domów m.in. na Wołyń przez Sowietów w 1940 roku z obszaru wio-
sek leżących wzdłuż granicy na Sanie), opowiadały o bestialskich mordach, budząc 
u słuchających strach przed powtórzeniem tego scenariusza na omawianym terenie.

O tragizmie sytuacji i odczuciach polskiej społeczności można się m.in. do-
wiedzieć m.in. z pisma do Przewodniczącego Polskiego Komitetu Opiekuńczego  
w Przemyślu z dnia 23 lipca 1943 roku, w którym referent wspomnianego Komi-
tetu, Tadeusz Hayder, tak opisuje w sprawozdaniu swoją podróż służbową odbytą  
w dniach od 17 do 23 lipca 1943 roku: „W czasie okupacji bolszewickiej ludność za-
mieszkała w ówczesnym pasie granicznym (linia Sanu) w gminach Olszany, Babice 
i Dubiecko została wysiedlona na Wołyń, względnie do sąsiednich dalej od Sanu po-
łożonych wiosek. Część rodzin wysiedlonych na Wołyń wróciła w ostatnich czasach 
do dawnego miejsca zamieszkania. Tragiczny był to jednak powrót – napadani przez 
grasujące na Wołyniu uzbrojone bandy ludzie ci ratując życie, pieszo lub po kilka 
rodzin na jednym wozie, po długiej i pełnej strasznych przeżyć drodze – tułacze 
wrócili jak ostatni nędzarze. Wrócili zaś pod gołe niebo i do «gołej» ziemi. Są to jed-
nak «szczęśliwcy», gdyż wielu spośród wysiedlonych nie powróci już nigdy, zginęli 
bowiem w strasznych męczarniach pod siekierami lub nożami rozbestwionych band 
lub też żywcem spłonęli w płomieniach swych domostw. Gehennę tych ludzi trudno 
opisać w krótkim sprawozdaniu, trzeba widzieć ich pełne trwogi twarze, ich łzy i 
rezygnację, słyszeć ich skargi, aby choć w części odtworzyć sobie to piekło na ziemi 
jakie przeszli. Ludzi ci cieszą się uratowanym życiem, jednak te warunki w jakich 
obecnie żyją wymagają natychmiastowej i skutecznej pomocy. Obdarci, bosi, bez 
zapasów żywności ludzie ci mieszkają w szałasach, stajniach, barakach lub kątem u 
sąsiadów – ziemi nie obsiali, bo znajduje się ona w rękach dzierżawców tak, że na 
zimę nie będą mieli żadnego zaopatrzenia […]”58.

W okresie zimy 1943/1944 chwilowo sytuacja na terenie gminy się uspokoiła, 
aż do wczesnej wiosny 1944 roku. W dniu 2 lutego 1944 roku, Ukrainiec Mikołaj 
Kaczmaryk ciężko ranił nożem (poprzez poderżnięcie gardła) sołtysa wsi Orły – 
Stanisława Grabowskiego59 (zmarł w szpitalu), żołnierza AK (był przydzielony 
do drużyny Wojskowej Służby Ochrony Powstania). Ponadto Kaczmaryk pró-
bował zamordować rodzinę Rusinków, której czterech członków zostało ciężko 
rannych od noża. W trakcie ataku syn Grabowskiego wyskoczył z domu i zadzwo-
nił z Domu Ludowego po niemiecką policję. Po jej przybyciu samochodem, miej-

58 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANK), sygn. DOK nr 16. Sprawozdanie mgr. Ta-
deusza Haydera dla Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Przemyślu opisujące losy uciekinierów 
z Wołynia, k. 127. L. Kulińska, Eksterminacja i uchodźctwo kresowych Polaków na skutek ludo-
bójczej akcji nacjonalistów ukraińskich w latach 1943–1944 w świetle materiałów Rady Głównej 
Opiekuńczej, [w:] Akcja „Wisła”. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, red. Z. Konieczny, Przemyśl 
2007, s. 42–43.

59 A.S. Gawlik, Historia Klubu Obrońców Przemyśla, Przemyśl 2004, maszynopis w zbiorach 
autora podaje błędnie, że ten mord był dokonany przez ukraińskich policjantów.
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scowa ludność zrobiła na Kaczmaryka nagonkę i ten, uciekając, skoczył do studni 
w zagrodzie Walankiewicza. Gdy jeden z Niemców chciał go zastrzelić, nadjecha-
li polscy policjanci z Orzechowiec, którzy go wyciągnęli. Pojmanego powiązano 
łańcuchami i po pobiciu go przez miejscową ludność zabrali go Niemcy60. Z kolei  
18 lipca 1944 roku nacjonaliści ukraińscy zastrzelili żołnierza AK, elewa Władysława 
Machaja „Sztachet”, a ranili w rękę innego żołnierza AK, Stanisława Szmuca. Za-
nim doszło do zastrzelenia Machaja, banderowcy stacjonowali w Małkowicach61. 
Także podczas patrolowania drogi zginął podchorąży Zdzisław Marczak „Boguś”,  
a ranny został jeden z żołnierzy AK. Wyrok śmierci na piśmie miał też dowódca 
Placówki, ale ze względu na strach przed konsekwencjami Ukraińcy z Drohojowa 
nie zgodzili na jego wykonanie62. Do kolejnego mordu doszło 25 czerwca 1944 roku  
w Wacławicach, gdzie nieznani sprawcy zastrzelili Polaków: Wawrzyńca Wielgo-
sza, ur. 17 I 1892 roku, Józefa Siarę, ur. 15 VII 1893 roku, Michała Opałkę, lat 58, 
Lecha Wojciechowskiego, lat 53, i Bronisława Opałkę, ur. 1938 roku63.

W tym okresie nacjonaliści ukraińscy na terenie gminy Orzechowce wywie-
szali listy wzywające Polaków do opuszczania tego terenu i wyjazdu na zachód. 
Jak wspomina Aniela Łańcucka z d. Czekierda, pisząc o Ukraińcach: „Jak szli 
koło nas to wieszali plakaty na jesionach w języku ukraińskim – «Precz Lachi bo 
to nasza ziemia aż po Rzeszów». To mój tato zerwał i przyszedł pokazać. To na 
drugi raz jak szli, to znów powiesili”64.

Wspomniane napady spowodowały, że uzbrojone sekcje samoobrony (żołnie-
rze AK i BCh oraz starsi gospodarze) patrolowały ponownie od wczesnych godzin 
wieczornych do rana całą wieś Orły i kolonie polskie w Małkowicach oraz polską 
wieś Wacławice i kolonię polską Orzechowce. Podobna sytuacja miała miejsce  
w pozostałych polskich wsiach powiatu. Sytuacja była na tyle napięta, że zasta-
nawiano się także nad eliminacją głównych prowodyrów nacjonalistycznych. Jak 
pisze Roman Kisiel: „[…] w maju 1944 roku na odprawie BCh w Wacławicach 
przedstawiciele poszczególnych gmin poinformowali, iż niemal każdego dnia od-
pierają ataki band ukraińskich. Ich przywódcy mieli przebywać we wsi Batycze. 
Żądano od dowództwa BCh zezwolenia dla Oddziału Specjalnego na likwidację 
nacjonalistycznych prowodyrów, którzy podburzają ludność ukraińską przeciw 
Polakom. Zapadła decyzja o zlikwidowaniu przywódców OUN w Batyczach. Do 
przeprowadzenia akcji zgłosiło się 6 żołnierzy BCh na ochotnika. W dniu 18 maja 
1944 r. podczas podchodzenia do Batycz żołnierze zostali ostrzelani przez bande-
rowców i się wycofali. W trakcie strzelaniny zapaliły się dwa budynki”65. 

60 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 16.
61 Wywiad przeprowadzony przez autora 4 czerwca 2012 z Panem Zygmuntem Pełechem z 

Małkowic (świadkiem napadu na Małkowice w 1945 r.).
62 Relacja Jana Wojtowicza udostępniona przez Pana Czekierdę.
63 Urząd Stanu Cywilnego w Orłach. Akta metrykalne Trójczyce i Wacławice, b.p.
64 List Anieli Łańcuckiej z grudnia 2013 r., udostępniony autorowi przez Krzysztofa Czekierdę.
65 R. Kisiel „Sęp”, Bez munduru my żołnierze 1939–1944, Warszawa 1969, s. 279–280.
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W dniu 17 maja 1944 roku, wobec wzrostu napięcia w stosunkach polsko-
-ukraińskich i spodziewanego rozszerzenia konfliktu na tereny nadsańskie, ko-
mendant Podokręgu AK Rzeszów, płk Kazimierz Putek „Zworny”, wydał rozkaz 
realizacji prewencyjno-odwetowej akcji „Wet”. Oddziały AK miały likwidować 
bardziej zaangażowanych nacjonalistów ukraińskich przebywających jak najbli-
żej miejscowości, w których doszło do zabójstw ludności polskiej66. 

Dom gospodarstwa Czekierdów w Orłach, w rejonie którego mieścił się magazyn broni oraz Szkoła 
Podoficerska Komendy Obwodu AK Przemyśl. Według późniejszego aktu oskarżenia w okresie od 
września 1944 r. do 22 października 1947 r. znajdowało się na terenie gospodarstwa: 2 szt. ckm;  
6 szt. rkm; 41 szt. kbk; 4 szt. (karabinów) SVT; 4 szt. pepeszy; 4 szt. pocisków pancernych, 4 szt. 
pistoletów;  3 szt. stenów; 325 szt. granatów; 11 szt. dysków do rkm-ów; 4 szt. dysków do pepeszy; 
16 magazynków do rkm-ów; ok. 20 tys. szt. amunicji do kbk67.

 
W maju 1944 roku, w Obwodzie AK Przemyśl została podpisana umowa 

scaleniowa pomiędzy BCh a AK. Stało się to 18 maja 1944 roku, a więc 
na dwa miesiące przed wkroczeniem Armii Czerwonej68. Protokół scalenia 
ze strony AK podpisali Stanisław Holubek „Rawicz” i Bronisław Puziewicz 
„Jar”, a ze strony BCh – Mikołaj Lech „Wrona”69. BCh zadeklarowano prze-
kazanie do AK 211 żołnierzy z oddziałów taktycznych, wśród których było 2 
oficerów i 17 podoficerów70. Do Komendy Obwodu wszedł oficer BCh ppor. 
Franciszek Wojciechowski „Żółty”, pochodzący z Wacławic w gminie Orze-
chowce71. 

66 T. Bereza, Wokół Piskorowic..., s. 135.
67 Zdjęcie udostępnione przez Krzysztofa Czekierdę
68 Rozkaz o scaleniu (podporządkowaniu) organizacji wojskowych istniejących na terenie 

okupacji niemieckiej wydał gen. Sikorski już 8 lutego 1940 roku. Umowę scaleniową pomiędzy 
AK a Centralnym Kierownictwem Ruchu Ludowego podpisano 30 marca 1943 r. Armia Krajowa  
w dokumentach, Szczecin 1989, t. I, s. 132; t. II, s. 295.

69 J. Buszko, A. Fitowa, J. Nowak, Ruch oporu na wsi Małopolskiej w dokumentach konspira-
cyjnych Ruchu Ludowego (1940–1944), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 288.

70 K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony Chłopskie, Warszawa 1984, t. 3, s. 139, 143.
71 E. Czerny, Działalność ZWZ-AK na terenie powiatu przemyskiego, WPH nr 4/1984, s. 153, 161.
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Na terenie Placówki „Walentyna” funkcjonowały także cywilne komórki Polskie-
go Państwa Podziemnego. W ramach tejże struktury na terenie gminy Orzechowce 
były przygotowane siły policyjne w postaci Państwowego Korpusu Bezpieczeń-
stwa72. W ich składzie było 15 osób. Komendantem Straży Obywatelskiej na terenie 
powiatu był mieszkający w Orłach Roman Kisiel „Sęp”, a członkiem Komisji Sądzą-
cej73 – Franciszek Wojciechowski74. 

Stan uzbrojenia Placówki ciągle się zmieniał, i tak według stanu na 30 czerwca 
1944 roku posiadała ona: 5 ckm-ów, 7 rkm-ów, 30 pistoletów maszynowych, 130 
karabinów, 22 pistolety ręczne, 7 wyrzutni granatów, 300 granatów oraz około 100 
butelek zapalających, i była podzielona na 3 plutony składające się z 228 osób75. 
W pierwszym plutonie do zadań specjalnych było 68 żołnierzy i 18 żołnierzy  
w drużynie Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Pluton drugi liczył 66 żołnie-
rzy, a drużyna Wojskowej Służby Ochrony Powstania liczyła 18 żołnierzy. Trzeci  
z kolei pluton liczył 44 żołnierzy, a drużyna Wojskowej Służby Ochrony Powstania 
miała na stanie 14 żołnierzy. Stan Placówki był bardzo dobry. Po Dubiecku i Prze-
myślu, była najlepiej zorganizowana, a pod względem uzbrojenia najlepiej wypo-
sażona w Obwodzie. Na przełomie 1943/1944 roku Placówka dostała rozkaz przy-
gotowania się do przyjęcia zrzutu broni w rejonie góry „Koniuchy”. Do obsługi 
zrzutu przyjechał oficer z Krakowa. Teren zrzutu w promieniu 3 kilometrów został 
obstawiony przez dwie drużyny żołnierzy AK, wyposażonych w 4 rkm-y. Jednakże 
wskutek pomyłki szyfrantki Komendy Obwodu, zrzut nie doszedł do skutku76. 

W dniu 27 maja 1944 roku, w rejonie Orzechowiec dwóch żołnierzy AK operu-
jących w rejonie wsi, zostało wydanych Niemcom przez ukraińską rodzinę Haw-
ryszków i ich córkę o nazwisku Bodnar77. Jednym z tych żołnierzy był kpr. pchor. 
Adam Zięba „Kibic”78. Po ataku żandarmerii niemieckiej i rozdzieleniu się żołnie-

72 Państwowy Korpus Bezpieczeństwa stanowił zalążek przyszłej służby policyjnej. Jego struk-
tury były powiązane ze strukturami Armii Krajowej i działały na obszarze całego Generalnego 
Gubernatorstwa.

73 W ramach utworzonych w 1942 r. przez Polskie Państwo Podziemne Cywilnych Sądów Spe-
cjalnych powstały także Komisje Sądzące, które orzekały karę infamii, upomnienia chłosty.

74 W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 366.
75 Emil Czerny w cytowanych wspomnieniach na stronie 54, podaje mniejsze stany Placówki  

nr 3, a mianowicie stan 6 plutonów o liczbie 180 żołnierzy, uzbrojonych w 5 ckm-ów, 7 rkm-ów, 
130 kb, około 30 pm, pistolety oraz ponad 100 butelek samozapalających własnej produkcji. 

76 Relacja Tomasza Czekierdy udostępniona przez Krzysztofa Czekierdę; E. Czerny, Działal-
ność ZWZ-AK ..., s. 156

77 Wspomnienia Stanisława Lenara w zbiorach autora.
78 Adam Zięba „Kibic”, „Orlątko”, ur. 23 marca 1923 r. w Sieteszy w powiecie Przeworsk. Do 

1939 r. ukończył trzy klasy Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Maturę zdał na taj-
nych Kompletach. W sierpniu zaprzysiężony do ZWZ. Współorganizował tajne nauczanie w gmi-
nie kańczuga oraz był referentem propagandy Placówki ZWZ-AK Kańczuga. W 1942 r. ukończył 
konspiracyjną szkołę podchorążych i otrzymał awans na kpr. pchor. Po przejściu do dywersji AK 
wykonał szereg brawurowych akcji bojowych i specjalnych. Zdekonspirowany latem 1943 r. i skie-
rowany do oddziału partyzanckiego Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” w lasach biłgorajskich, 
a potem do Obwodu AK Przemyśl, gdzie był zastępcą dowódcy plutonu dywersyjnego. Na terenie 
Przemyśla brał udział w wielu akcjach zbrojnych tamtejszego Ośrodka Kedywu. Zginął w walce 
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rzy AK, jeden z nich został pojmany przez Niemców, lecz po pewnym czasie się 
otruł, a drugi, Zięba, okrążony i ranny w nogi, po wyczerpaniu się amunicji rozerwał 
się granatem. Znajdujący się w pobliżu żołnierze AK transportujący broń na trzech 
wozach po usłyszeniu strzałów schowali się w stodołach u Perłaka, Głogowskiego  
i Fularza. Śmierć Zięby odbiła się szerokim echem w całym powiecie. Do kolejnego 
ciosu w struktury dywersji doszło 2 czerwca 1944 roku, kiedy to w Kosienicach 
zginął podczas osłony zrzutu kpr. pchor. Stanisław Korzeniowski „Wilga”79.

z żandarmerią niemiecką w Orzechowcach. Ciężko ranny po wyczerpaniu się amunicji rozerwał 
się granatem. Został pochowany na cmentarzu ukraińskim w Orzechowcach. We wrześniu 1944 r. 
rodzina i żołnierze AK przenieśli zwłoki do Przemyśla. G. Ostasz, Podziemna armia…, s. 318.

79 Zygmunt Stanisław Korzeniowski „Wilga”, urodził się 28 marca 1923 r. w Zahajkach, powiat 
Radzymin. Syn Stanisława i Eleonory z domu Rydzik. Do Przemyśla przybył w 1939 r. podczas 
okupacji rosyjskiej i zamieszkał przy ul. Dekerta 7. W 1940 r. wstąpił do 111. Drużyny Szarych 
Szeregów. Po zajęciu przez Niemców całego Przemyśla, w 1941 r. zorganizował drużynę w Szko-
le Handlowej. Od czerwca 1942 r. do czerwca 1943 r. był komendantem Sekcji Dyspozycyjnej 
Oddziału DW (Dywersja i Wywiad) Komendy Obwodu AK w Przemyślu oraz ukończył podcho-
rążówkę, uzyskując stopień kaprala podchorążego. Od września 1943 r. był w patrolu dyspozycyj-
nym Ośrodka Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Obwodu AK w Przemyślu i przybocznym Grup 
Szturmowych Hufca Szarych Szeregów w Przemyślu. Od grudnia 1943 r. do lutego 1944 r. był Ko-
mendantem Kedywu Obwodu AK i drużynowym Grup Szturmowych Szarych Szeregów w Prze-
myślu. 1 lutego 1944 r. został zastępcą oficera dywersji Inspektoratu AK w Przemyślu obejmujące-
go obwody: Przemyśl, Przeworsk, Jarosław i Łańcut. Jako zastępcy podlegały mu obwody Łańcut 
i Przeworsk. W nocy z 5 na 6 kwietnia 1944 r., na terenie jego działania przeprowadzona została 
największa w kraju dywersja kolejowa „Akcja Jula”. On wyznaczył cele, zabezpieczył miejsca 
pobytu minerów kolejowych i osób im towarzyszących oraz ochronę bojową akcji. Wysadzono 
wówczas most kolejowy na Wisłoku k. Tryńczy (188 mb) i przepust kolejowy k. Rogóżna (8 mb). 
W tych akcjach wzięło udział 24 minerów z Batalionu „Zośka” z Warszawy, a osłonę stanowiło 
60 żołnierzy z terenu. Uczestnicy akcji otrzymali 27 kwietnia 1944 r. najwyższe słowa uznania 
od Naczelnego Wodza. Drugą zwycięską bitwą, nie mającą sobie równej w dziejach ruchu oporu, 
była bitwa stoczona 2 czerwca 1944 r., w której jednostka nie dopuściła do zrealizowania zadania 
dużego oddziału wojskowo-policyjnego, szacunkowo od 100 do 1200 osób, i uratowania przed 
zagładą według szacunku od 40 do 80 partyzantów. „Wilga” był na ubezpieczeniu zrzutowiska. 
Podczas odpoczynku i przygotowywania posiłków przez żołnierzy zauważył, że Niemcy otaczają 
z drugiej strony partyzantów. Wówczas zmienił swoje stanowisko i zaczął ostrzeliwać Niemców 
odwróconych do niego plecami. Spowodowało to zmianę kierunku natarcia na jego osobę i moż-
liwość ucieczki dowództwa i wszystkich żołnierzy. Przypłacił to życiem, czyniąc żonę wdową, 
a syna sierotą. Po śmierci odniósł trzecią zwycięską bitwę, tym razem z wojskiem i władzami 
rosyjskimi. Po zajęciu miasta 27 lipca 1944 r. przez wojsko rosyjskie, Przemyśl został podzie-
lony rzeką San na część polską – Zasanie, i rosyjską - Śródmieście, położone na prawym brze-
gu Sanu. W części polskiej można było wywieszać flagi biało-czerwone, natomiast w radzieckiej 
tylko czerwone. Towarzysze broni i podkomendni ekshumowali zwłoki Zygmunta Stanisława 
Korzeniowskiego „Wilgi” i Adama Zięby „Kibica”, komendanta Kedywu i drużynowego Grup 
Szturmowych, i urządzili wspólny pogrzeb 3 sierpnia 1944 r., w którym wzięło udział ponad 2000 
mieszkańców. 5 sierpnia we wszystkich kościołach w mieście i najbliższej okolicy odbyły się msze 
św. za dusze ich i innych poległych żołnierzy ruchu oporu. Gromadzenie się w okolicy oddziałów 
partyzanckich z okręgu lwowskiego sprawiło na władzach rosyjskich wrażenie, że może dojść do 
powstania podobnego, jakie miało miejsce 1 sierpnia 1944 r. w Warszawie, tylko skierowanego 
przeciw Rosjanom. W związku z tym 10 września na Zasaniu zaczął działać jako władza delegat 
PKWN Stanisław Sykus. Nie uspokoiło to społeczeństwa, w związku z tym 14 sierpnia 1944 r. 
pozwolono na wybór polskich władz miejskich, a 15 sierpnia władze rosyjskie opuściły miasto  
i 16 sierpnia ustalono granicę polsko-rosyjską 16 km od miasta. W 1999 r. nastąpiła ponowna 
ekshumacja obu poległych żołnierzy i dowódców, przeniesiono ich szczątki do honorowej kwatery 
żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów. http://www.niedziela.pl/artykul/16045/nd/zdjecia.
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W niewyjaśnionej okolicznościach (prawdopodobnie w Wacławicach) w dniu 
18 lipca 1944 roku w utarczce z dezerterem z dywizji SS „Galizien” zginął żoł-
nierz AK Ignacy Madej „Dłuto”, mieszkający w Wacławicach80.

Kontakt z Przemyślem utrzymywany był poprzez miejscowe kurierki: Helenę 
Goń-Romanową „Alicja”, Eleonorę Korzeniowską „Myszka”, „Barbara” i nie-
znaną z imienia Misiaczek z d. Pacównę „Wanda”. Skrzynka kontaktowa mie-
ściła się w sklepie Kółka Rolniczego prowadzonego przez Adelę Kołcz „Kozica” 
do 1942 roku, a później do końca wojny przez Władysława Kisałę, jak również 
w sklepie tekstylnym Tomasza Dzwierzyńskiego w Orłach (łączniczka Adela 
Dźwierzyńska) oraz sklepie Kuźniarów w Żurawicy. Ponadto były też punkty 
kontaktowe u Floriana Żygi „Tomasz” w części wsi zwanej Podlas oraz u Stani-
sława Maca „Czapla” i jego żony, Stefanii Mac „Ciotka”. Pluton III Orzechowce 
posiadał punkty kontaktowe u Antoniego Lenara oraz Stanisława Pusza „Wicher” 
i jego młodszego brata Tadeusza81.

Inspektorat przemyski AK już w nocy 22/23 lipca 1944 roku rozpoczął akcję 
„Burza”, a rozkaz akcji na terenie Obwodu Przemyśl wydał por. Zbigniew Zawiła 
„Żbik” 24 lipca. Na terenie Placówki nr 3 „Walentyna” 25 lipca przez cały dzień 
prowadzono dywersję wzdłuż głównej szosy. W Orłach ostrzelano pododdział 
niemiecki i uszkodzono za pomocą granatnika przeciwpancernego czołg, który 
przesuwał się w kierunku Zadąbrowia. Z unieruchomionego pojazdu wydobyto 
1 pm, 3 kb oraz amunicję. Wieczorem 25 lipca akowcy rozkręcili tory kolejo-
we w Sośnicy i Walawie. W okolicy Małkowic rozbrojono grupę niemieckich 
żołnierzy, zdobywając kilkanaście kb i inny sprzęt wojskowy82. W dniu następ-
nym, tj. 26 lipca, doszło do starcia pomiędzy wkraczającą pododdziałem Armią 
Czerwoną a oddziałem niemieckim okopanym w na forcie w Duńkowiczkach. 
Pomimo kilkakrotnych ataków Sowietów, Niemcy odpierali je. Dopiero w godzi-
nach wieczornych oddział Armii Czerwonej przy wsparciu czołgów zdobył fort83. 
Tę akcję, tak opisuje w swoich wspomnieniach Tomasz Czekierda: „25 lipca na 
terenie działania «Walentyny» zaszły następujące wydarzenia: radziecki oddział 
zwiadowczy konny składający się z kilkunastu ludzi wjechał od strony lasów 
Kosienice i ok. godz. 5 rano podzieliwszy się na 3 grupy, rozpoznawali drogi  
w kierunku Drohojów, Zabłotce i Kosienice. Ok. godz. 7 zebrali się z powrotem 
w środkowej części Wacławic, przed kościołem. W tym czasie nadleciał niemiec-
ki samolot zwiadowczy na bardzo niskim pułapie, rozpoznał oddział zwiadowczy 
robiąc zdjęcia. Za klika godzin nadleciały 3 niemieckie bombowce i centrum 
Wacławic zamieniły w ruinę, ucierpiał też kościół. Tuż obok kościoła mieli go-

80 A.S. Gawlik, Historia Klubu Obrońców Przemyśla, Przemyśl 2004, maszynopis w zbiorach 
autora.

81 Relacja Tomasza Czekierdy przesłana autorowi przez Krzysztofa Czekierdę w dniu  
22 XII 2013 r. 

82 E. Czerny, Moja działalność w AK…, s. 58; G. Ostasz, Podziemna armia…, s. 208.
83 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 14.
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spodarstwo rolne rodzice «Żółtego», piękny drewniany dom pochodzący z koń-
ca XIX w., pamiętający czasy «JP właściciela Trójczyc i Wacławic», to wszyst-
ko legło w gruzach. Zginął wówczas ojciec «Żółtego» i 4 innych gospodarzy,  
w tym sołtys. Nie zginęła żadna kobieta i dzieci. «Żółty» w tym czasie przebywał  
w Orłach, na egzaminach. Wiadomość o patrolowaniu przez zwiad radziecki 
terenu przynieśli rano przybyli z Wacławic nasi ludzie. Wiadomość o bombardo-
waniu i zabitych mieszkańcach dotarła wieczorem po godz. 19. Nie wiemy dziś, 
dlaczego dowódca II patrolu nie meldował o tym wcześniej”84.

Powodem braku zaangażowania żołnierzy Placówki w większe starciach  
z Niemcami były, jak wspomina Jan Wojtowicz, zadania postawione przez Ko-
mendę Obwodu, a mianowicie: „Placówka jako taka nie brała udziału w więk-
szych akcjach, bo jej zadanie było inne a to: musiała się przygotować do przy-
szłego ogólnego powstania przeciwko Niemcom. Według rozkazu KO jej udział 
miał być następujący; oddać jedną drużynę do dyspozycji dowódcy, który miał 
zdobyć budynek Gestapo w Przemyślu, a reszta Placówki miała zdobyć koszary 
wojskowe w górnej Żurawicy; rozpoznanie i podstawa wyjściowa były przygoto-
wane. Inne (jej) zadania były następujące; gromadzenie i przechowywanie broni, 
szkolenie ludzi, zabezpieczenie ludzi przed Ukraińcami, przechowywanie ludzi 
ukrywających się przed Niemcami, wykrywanie szpicli niemieckich, zasilanie 
ludźmi i pomaganie oddziałom leśnym, śledzenie i meldowanie wszystkich ru-
chów oddziałów niemieckich, przeszkadzanie Niemcom w wywożeniu ludności 
polskiej na roboty do Niemiec oraz jako najważniejsze zadanie – być gotowym 
na rozkaz powstania. Te wszystkie zadnia Placówka wykonała”85.

Niewyjaśnioną kwestią jest nocleg w Orłach w dniu 26 lipca 1944 roku od-
działu polskiego podziemia z rejonu Sambora. Gościny miał im udzielić Jan 
Stachnik. Po wypoczęciu i opatrzeniu rannych oddział na drugi dzień wyruszył  
w kierunku zachodnim. Zapewne były to oddziały Zgrupowania „San”, które 
wówczas operowały w rejonie Mościsk pod dowództwem kpt. Witolda Szeradz-
kiego „Sulima”. W ich składzie były oddziały leśne 6 kompanii 26 pułku piecho-
ty Zenona Kubskiego „Lech” i 8 kompania 26 pp por. Tomasza Matyszewskiego 
„Ćwikła”, liczące łącznie 150–200 żołnierzy obu kompanii. Wkrótce dołączył do 
nich oddział leśny spod Sambora – 1 kompania samborska chor. Adama Ekierta 
„Pogarda”. W sierpniu 1944 roku Zgrupowanie „San” jako III batalion 26 pp roz-
lokowało się na lewym brzegu Sanu pod Przemyślem. Po 15 sierpnia 1944 roku 
batalion wyruszył na odsiecz Warszawie86. 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na terenie gminy zaczęli wychodzić z ukry-
cia Żydzi. Duża grupa, tj. 16 osób, opuściło dom Banasiewiczów w Orzechow-

84 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie ZWZ-AK …, s. 8.
85 Relacja Jana Wojtowicza udostępniona autorowi przez Krzysztofa Czekierdę.
86 J. Węgierski, Oddziały leśne „Warta” Obszaru Lwów na Rzeszowszczyźnie (wrzesień 1944 

– czerwiec 1945), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1996, R. 5, nr 9, s. 17–19; G. Mazur, „Burza”  
w Podokręgu AK..., s. 94.
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cach. Jeden z ukrywających się Żydów został wkrótce oficerem Urzędu Bezpie-
czeństwa w Poznaniu. W ramach wdzięczności pomagał uwalniać zatrzymanych 
byłych żołnierzy AK, m.in. sekretarza gminy Tadeusza Pusza87.

 W początkach sierpnia (około dziesiątego) 1944 roku wczesnym rankiem  
w trakcie żniw doszło do strzelaniny. Strzelano od strony Hnatkowic. Grupa żoł-
nierzy AK po zarządzonym alarmie stawiła się w rejonie Kolonii Hnatkowskiej, 
skąd padły strzały. Pierwsza grupa napastników rozlokowała się w środkowych 
Orłach w dwóch domach ukraińskich, a druga na szczycie wzgórza za wsią Orły 
od strony Hnatkowic i Orzechowiec. Po mobilizacji I plutonu AK, przystąpiono 
do ataku, który wskutek dużego natężenia ognia się nie udał. Całością dowodził 
ppor. Czekierda. Po około dwugodzinnej walce na pomoc walczącym żołnie-
rzom AK przybyła milicja z Radymna w liczbie około 20 funkcjonariuszy. Po-
mimo wsparcia nie udało się opanować wzgórza. Do walczących przyłączył się 
siedmioosobowy oddział Armii Czerwonej z czołgiem pod dowództwem majora 
przybyłego z Radymna. Walczący przystąpili do okrążenia przeciwnika. Czer-
wonoarmiści z czołgiem uderzyli na przeciwnika z drugiej strony Hnatkowic  
i zdobyli wzgórze. Broniący się wywiesili białą flagę. W walce zginął jeden żoł-
nierz Armii Czerwonej.  Po walce okazało się, że tymi, którzy ostrzelali Polaków 
pracujących na polu, byli żołnierze Armii Czerwonej (prawdopodobnie dezerte-
rzy). Zostali oni napuszczeni na ludność polską przez jednego z Ukraińców z Or-
łów o nazwisku Piotr Hawryszko88, który był wcześniej w dywizji SS „Galizien”  
i ukrywał się w swoim domu. Pozostali Ukraińcy zbiegli w kierunku Hnatkowic 
(prawdopodobnie byli to też dezerterzy z SS, ubrani w mundury sowieckie i nie-
mieckie, w liczbie około 40). Po okrążeniu domu Hawryszki, ten zaczął uciekać  
i po oddaniu strzałów ostrzegawczych był zmuszony do poddania się. Hawryszkę 
i strzelających z nim czerwonoarmistów zabrała jednostka sowiecka, która wal-
czyła wspólnie z żołnierzami AK.  Po trzech dniach do wsi Orły przybyli żołnie-
rze Armii Czerwonej i rozpoczęli przesłuchania i aresztowania mężczyzn, w tym 
milicjantów. Aresztowanych zgromadzono w Domu Ludowym. Przewodnikiem 
tej grupy był wspomniany Ukrainiec Piotr Hawryszko. To właśnie on wskazywał 

87 Wspomnienia Stanisława Lenara z Orzechowiec. 
88 O Piotrze Hawryszko pisze w swoich wspomnieniach Aniela Łańcucka: „Hawryszko Peter 

był kolegą Florka, poszedł do wojska niemieckiego. Przeszkolili go i dali do naganiania Żydów do 
pieca i stamtąd uciekł z bronią. Przyszli po niego, on się schował, nie znaleźli i zabrali ojca jego. 
 Z tej broni zastrzelił dwóch chłopaków i 2–3 dziewczyny i ich brata bo w szczerym polu była 
jedna gospodarka. [być może chodzi o zabójstwo rodziny Warchołów w dniu 26 sierpnia 2013 r.  
w Małkowicach – A.Z.]. Poza tym to żyli w zgodzie. Żony koło nas mieli Polki i zięciów, którzy 
przed wojną ożenili się z ich córkami a syn z Polką i była zgoda. Dopiero ten Hawryszko ich pobu-
dzał i z innych wiosek. Łatwo mu było podpatrywać nasz dom bo stał na uboczu a koło domu za-
siane było zboże czy kukurydza i może słyszał i widział, że Polacy też nie śpią i czuwają. Ruskich 
nasłał, że u nas w domu jest skład broni, to przyjechali na rewizję i szukając nic nie znaleźli, tylko 
pytaniami nas męczyli. Na drugi dzień przyjechał sąd. Naszych chłopców sądzili, a nam na niego 
zeznali i Hawryszkę złapali a naszych uwolnili. Było strachu, ale wszyscy przeżyli”. Wspomnienia 
Anieli Łańcuckiej z d. Czekierda z grudnia 2013 r. udostępnione autorowi przez Krzysztofa Cze-
kierdę.
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żołnierzy polskiej konspiracji. Jednakże Sowieci ostatecznie nie uwierzyli de-
nuncjatorowi i zwolnili aresztowanych89.   

W początkach sierpnia 1944 roku Placówka dostała rozkaz, aby przygotować 
pluton z pełnym uzbrojeniem i cztery furmanki z zaopatrzeniem na pomoc po-
wstaniu warszawskiemu. Jednakże do wymarszu nie doszło90.

Kwestii bezpieczeństwa na terenie gminy Orzechowce poświęcono jedną  
z pierwszych sesji w gminie Orzechowce. W obecności wójta Jana Szulca i Ko-
mendanta Milicji Obywatelskiej w dniu 2 września 1944 roku przedstawiciele 
miejscowej ludności zwracali uwagę na sprawy związane z bezpieczeństwem 
ludności cywilnej w poszczególnych gromadach. Uzgodniono, że w każdej 
gromadzie powinno być po 8 ludzi do ochrony wiosek. Kwestię werbunku do 
milicji pomocniczej miała prowadzić Komenda Powiatowa MO w Przemyślu91.

Do tragedii, która rozeszła się szerokim echem w gminie, doszło 26 sierpnia 
1944 roku. W tym dniu w kolonii Dąbrowa w Małkowicach nacjonaliści ukra-
ińscy zamordowali prawie wszystkich z rodziny Warchołów, którzy byli osie-
dleńcami i pochodzili z Malawy koło Rzeszowa. Zamordowani zostali: Maria 
Warchoł, c. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 19 XII 1920 roku w Malawie k. 
Rzeszowa; Bronisław Warchoł, s. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 14 X 1912 
roku w Malawie k. Rzeszowa; Władysław Warchoł, s. Ludwika i Katarzyny No-
wak, ur. 20 X 1907 roku w Malawie k. Rzeszowa, oraz Helena Warchoł, c. Lu-
dwika i Katarzyny Nowak, ur. 15 I 1924 roku w Malawie k. Rzeszowa92. Przy 
życiu pozostał tylko mały chłopiec Augustyn (syn jednej z sióstr) i dwóch braci 
Paweł i Stanisław93, których akurat nie było w domu94. Niewykluczone, że powo-
dem mordu był fakt, że wspomniany Stanisław Warchoł „Słonina” był członkiem 
oddziału specjalnego Batalionów Chłopskich95. 

Do kolejnego napadu doszło 25 września 1944 roku w Drohojowie u księdza 
greckokatolickiego Andrzeja Borysewicza. Nieznani sprawcy ubrani w sowiec-
kie mundury zabrali księgi metrykalne96. Po atakach ukraińskich na Polaków 
na terenie gminy żołnierze AK i BCh wzmocnili warty w wioskach, zwłaszcza  
w nocy. Stan taki trwał przez całą zimę z 1944 roku na 1945. Pomimo zagrożenia, 
nowe władze traktowały lokalne samoobrony, uzbrojone w broń palną, jako nie-
legalne. Próbowano uzyskać od Sowietów pozwolenie na posiadanie broni, jed-

89 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 15.
90 Relacja Jana Wojtowicza udostępniona przez Krzysztofa Czekierdę.
91 APP, Akta Gminy Orzechowce, sygn. 149. Protokoły z sesji sołtysów za rok 1943– X 1944, b.p.
92 Urząd Stanu Cywilnego w Orłach. Akta metrykalne Duńkowiczki, Małkowice i Orły,  

k. 50–51; „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” (dalej: JKAK) 1994, nr 12, s. 12. 
93 Stanisław Warchoł był przez kilka lat po wojnie sołtysem w Małkowicach. 
94 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 16.
95 Stanisław Warchoł „Słonina”, s. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 21 I 1918 r. w Malawie. 

Członek ludowej konspiracji od 1941 r. Członek BCh do lipca 1941 r. AIPN-Rz-05/54. Charaktery-
styka nr 34 reakcyjnej bandy Romana Kisiela „Sęp”, „Korfanty”, k. 181.

96 AIPN-Rz-70/106. Meldunek Komendy Powiatowej MO w Przemyślu z 30 IX 1944 r., k. 2.
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nakże sowiecki komendant miasta odmówił97. Nie mając wyjścia, część żołnie-
rzy miejscowej struktury BCh, z polecenia Romana Kisiela, wstąpiła do milicji. 
To pozwoliło w sposób legalny ochraniać miejscową ludność przed atakami ze 
strony nacjonalistów ukraińskich. W dniu 13 stycznia 1945 roku w Duńkowicz-
kach został zamordowany przez UPA milicjant Karl Drath98. Wiosną 1945 roku, 
jak relacjonuje Tomasz Czekierda, doszło do kolejnego mordu: „Wiosną 1945 r.,  
w ciemną noc, zastrzelony został podczas patrolowania południowego rejonu wsi 
Orły Mieczysław Dźwierzyński, absolwent Szkoły Podoficerskiej, żołnierz sek-
cji do zadań specjalnych, prawdopodobnie przez lotny patrol UPA, oraz Franci-
szek Piątkowski, również żołnierz tej samej sekcji – obydwaj z plutonu I”.

Armia Krajowa na terenie gminy Orzechowce została rozwiązana w lutym 
1945 roku. Jednakże większość żołnierzy nie ujawniła się. Broń została wydana 
z magazynów dopiero w 1948 roku. Tak więc struktury i dowództwo Armii Kra-
jowej na terenie gminy Orzechowce nie brały udziału w późniejszych akcjach od-
wetowych na nacjonalistycznych działaczach ukraińskich, kolaborantach i ukra-
ińskiej ludności cywilnej, do których doszło zimą i wiosną 1945 roku, zwłaszcza 
w napadzie na Małkowice.

97 Tamże.
98 W. Sobocki, Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA, „Jarosławski Kwartalnik Armii 

Krajowej” 1994, nr 13, s. 5.
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Summary

The ZWZ/AK “Walentyna” unit operated in the larger part of the pre-war district of Orzechow-
ce. It was a typical self-government district for the regions of Przemyśl and Dobromil, inhabited by 
Poles, Ukrainians (Ruthenians) and Jews. Owing to the fact that some Ukrainians had engaged in 
collaboration with the Germans, the Polish underground resistance movement in this area basically 
had two enemies, i.e. the Germans and Ukrainian nationalists, and later also the Soviets. This article 
discusses the conditions and the conspiracy activity of the ZWZ/AK organization in the district, 
as well as the actions carried out in the period under discussion. The text also attempts to show  
the reasons for a retaliatory and preventive action which took place in Małkowice, one of the villa-
ges of that unit after its dissolution in 1945.

Translated by Agnieszka Andrzejewska



II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014

z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI

WITOLD RAWSKI (Warszawa)

ZWIĄZEK STRZELECKI W PRZEMYŚLU 1913–1914 
 (DOKUMENTY)

Pod koniec 2012 r. podczas pobytu w Rosyjskim Państwowym Archiwum 
Wojskowym (RGWA) w Moskwie, prowadząc badania archiwalne nad pierw-
szymi polskimi organizacjami wojskowymi, natrafiłem na dokumenty związane 
z przemyskim Związkiem Strzeleckim. Zdając sobie sprawę z ich unikalności, 
postanowiłem je skopiować i opublikować w kraju. Niestety wiedza o przemy-
skim Związku Strzeleckim jest skromna i dlatego każdy, nawet najmniejszy ślad 
dotyczący jego dziejów jest bardzo ważny. Prezentowane dokumenty nie dają, co 
prawda, odpowiedzi na wiele pytań dotyczących interesującego nas tematu, ale 
w istotny sposób uzupełniają naszą wiedzę.

Publikowany zbiór dokumentów przemyskiego Związku Strzeleckiego jest 
skromny, liczy zaledwie 22 pozycje. Możemy wśród nich znaleźć dokumenty 
ważne dla historii tej organizacji, jak i mniej istotne. Na pewno niezwykle cenny 
jest oryginalny egzemplarz Statutu Związku Strzeleckiego, pod którym podpisali 
się znakomici przedstawiciele społeczności przemyskiej: Władysław Kowal, Jó-
zef Styfi, Władysław Kroczykowski, Michał Kuremko, Kazimierz Duczek. Nie 
mniej istotnymi dokumentami są te, które podają skład przemyskiego plutonu 
Związku Strzeleckiego. Wartościowa jest również pełna lista zajęć przemyskich 
strzelców prawie z dziesięciu miesięcy: od marca 1913 r. do stycznia 1914 r. Ale 
są i takie, jak przepustki Rudolfa Burdy z podróży do Krakowa i z powrotem. 
Oczywiście, na podstawie tych dokumentów nie uda się napisać całej historii 
przemyskiego związku, ale zbliżają nas one do naświetlenia jego historii.

Prezentowane dokumenty Związku Strzeleckiego, dzięki uprzejmości dr. Zbi-
gniewa Moszumańskiego, zostały uzupełnione o cztery dokumenty XXV Pol-
skiej Drużyny Strzeleckiej. Dotyczą one bowiem wzajemnych kontaktów i relacji 
pomiędzy dwiema przemyskimi organizacjami strzeleckimi.

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane w oryginalnym brzmieniu. Pod 
każdym podano ich archiwalną sygnaturę (w kolejności: skrót nazwy archiwum 
– RGWA, numer fondu, numer opisu, numer dzieła i numer karty).
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1. Statut Związku Strzeleckiego w Przemyślu

         

        

[pieczęć okrągła]     [znaczek skarbowy]

STATUT
Towarzystwa „Związek Strzelecki” w Przemyślu

I. Nazwa, siedziba i zadanie Towarzystwa.
§1. Towarzystwo ma nazwę „Związek Strzelecki” w Przemyślu.
§2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Przemyśl.
§3. Zadaniem Towarzystwa jest pielęgnowanie ćwiczeń sportowych i gim-

nastycznych i wyrobienie za pomocą nich w członkach Towarzystwa 
ducha męskiej dzielności, karności i łączności.

§4. Towarzystwo spełnia to zadanie:
– organizowaniem dla swoich członków nauki strzelania do celu, szer-

mierki, musztry, jazdy konnej, pływania, jazdy na kole,
– urządzaniem wspólnych obchodów, wycieczek, zabaw towarzyskich, 

odczytów i koncertów,
– utrzymaniem lokalu, czytelni i biblioteki.

II. Członkowie, ich obowiązki i prawa:
§5. Członkiem Towarzystwa, może być każdy czci nieposzlakowanej, kto 

zgłaszając przystąpienie do Towarzystwa podpisze oświadczenie, że 
poddaje się statutowi i regulaminom i kogo Wydział przyjmie jedno-
głośnie na pisemne przedstawienie sześciu członków Towarzystwa. Od 
uchwały Wydziału nie ma odwołania.
Odmawiając przyjęcia do Towarzystwa Wydział motywów nie podaje.

§6. Członkowie opłacają wpisowe i miesięczną wkładkę w kwocie unor-
mowanej przez Wydział oraz składają za udział w wycieczkach, ćwi-
czeniach i korzystanie z przyborów z zbiorów Towarzystwa opłaty 
przez Wydział ustanowione.

C.K.Starosta 
w  

Przemyślu

1 korona 
 
 
 

1910
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§7. Członkowie mają prawo:
– brać udział w ćwiczeniach, korzystać z przyrządów i przyborów To-

warzystwa,
– uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa z prawem 

przemawiania,
– wnosić do Wydziału życzenia i zażalenia na piśmie,
– korzystać ze wszystkiego, co im Towarzystwo nastręcza w statuto-

wym spełnieniu swego zadania.
§8. Członkiem Towarzystwa przestaje się być wskutek:

– wystąpienia,
– wykreślenia,
– wykluczenia.

Występujący powinien zgłosić pisemnie swoje wystąpienie u Wydziału  
i uiścić wkładki pod koniec kwartału, w ciągu którego występuje. Wykreślonym 
przez Wydział może być członek, który z opłatami ustanowionemi zalega, mimo 
trzykrotnego wezwania w ciągu trzech miesięcy. Kto z Towarzystwa wystąpił lub 
został wykreślony, a napowrót wstępuje, winien uiścić wpisowe, zaległe skład-
ki i opłaty. Wykluczenie następuje z powodu czynu niehonorowego, naruszenia 
statutu lub regulaminu i działania na szkodę Towarzystwa. Wykluczenie może 
nastąpić za wyrokiem Sądu Towarzystwa bez odwołania.

        

[pieczęć okrągła]     [znaczek skarbowy]

III. Fundusze Towarzystwa.
§9. Fundusze Towarzystwa powstają z darów, subwencji, wkładek człon-

ków, wpisowych, opłat za udział w ćwiczeniach i wycieczkach, do-
chodu z urządzanych odczytów, koncertów, zabaw i.t.p.

IV. Zarząd Towarzystwa.
§10. Sprawami Towarzystwa zarządza Walne Zgromadzenie i Wydział.
§11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Wydział raz do roku w ostatnim 

kwartale kalendarzowym. Nadzwyczajne w razie potrzeby Walne Zgro-
madzenie będzie zwołane ogłoszeniami w lokalnościach Towarzystwa  
z podaniem porządku obrad przynajmniej na tydzień przed terminem.

C.K.Starosta 
w  

Przemyślu

30 haller 
 
 
 

1910
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§12. Do zakresu czynności Walnego Zgromadzenia należy:
– załatwiać sprawozdania z czynności Wydziału i z rocznych ra-

chunków,
– zmieniać statut,
– wybierać na przeciąg jednego roku Wydział Towarzystwa złożony 

z pięciu członków,
– wybierać trzech członków Sądu Towarzystwa na przeciąg jednego roku,
– wybierać Komisję Rewizyjną z trzech członków na przeciąg jedne-

go roku,
– uchwalać regulamin swych obrad,
– załatwiać wnioski Wydziału i te wnioski członków, które najmniej 

na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem zostały na piśmie do 
Wydziału podane z podpisami najmniej jednej trzeciej ogólnej 
liczby członków,

– postanawiać rozwiązanie Towarzystwa i rozporządzać w tym wy-
padku całym jego majątkiem.

§13. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzeba obecności 
większości członków. Jeżeli w oznaczonym czasie nie zbierze się 
powyższy komplet, tedy najpóźniej w miesiąc odbędzie się drugie 
Walne Zgromadzenie, którego uchwały będą obowiązywały bez 
względu na ilość uczestników.

§14. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością 
głosów, w razie równej ilości głosów, rozstrzyga prezes Towarzy-
stwa, który zresztą na Walnym Zgromadzeniu nie głosuje. Uchwały 
o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa mogą zapaść tylko 
większością 2/3 obecnych członków Towarzystwa.

§15. Wydział wybierany na przeciąg jednego roku przez Walne Zgroma-
dzenie, składa się z pięciu członków.

§16. Wydział wybiera z pośród siebie prezesa Towarzystwa, wice-preze-
sa, sekretarza, skarbnika i gospodarza.

§17. Posiedzenia Wydziału odbywają się ilekroć potrzeba ich zajdzie, nie 
rzadziej jednak, jak raz w miesiącu. Uchwały zapadają bezwzględną 
większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga zdanie, do 
którego przychylił się prezes. Do ważności uchwał potrzebna jest 
obecność większości członków Wydziału.

§18. W zakres działania Wydziału wchodzi:
a) przyjmowanie członków, ich skreślanie, oddawanie pod sąd To-

warzystwa i zawieszanie w prawach, aż do ukończenia sądowego 
postępowania,

b) normowanie wysokości wpisowego i wkładek,
c) ustanawianie opłat za udział w ćwiczeniach, wycieczkach i.t.p.  

i korzystanie ze zbiorów i przyborów Towarzystwa,
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d) układanie regulaminu dla urządzanych ćwiczeń, wycieczek, ze-
brań, odczytów, oraz regulaminu własnych obrad i czynności,

e) zarządzanie sprawami, funduszami i lokalnościami Towarzystwa,
f) wykonywanie postanowień paragrafu 4-go niniejszego statutu 

co do środków jakimi Towarzystwo do spełnienia zadań swoich 
zmierza,

g) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, przygotowanie ich porządku 
dziennego i wykonywanie ich uchwał,

h) przyjmowanie i oddalanie wszelkich płatnych funkcjonariuszy 
Towarzystwa.

§19. Wydział ma prawo usuwać ze swego grona członków nieczynnych  
i innych w miejsce ich kooptować.

V. Reprezentacja Towarzystwa.
§20. Prezes Towarzystwa, względnie zastępca tegoż, reprezentuje Towa-

rzystwo na zewnątrz i podpisuje wychodzące od Towarzystwa pisma  
i obwieszczenia.

VI. Sąd Towarzystwa.
§21. Sąd składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zgroma-

dzenie na rok jeden.
§22. Sąd Towarzystwa działa na wezwanie Wydziału Towarzystwa:

a) w razie wniosku na wykluczenie członka Towarzystwa,
b) w razie sporów wynikających ze stosunku Towarzystwa, miedzy 

Towarzystwem a członkami, między członkami Towarzystwa.
Uchylanie się członka Towarzystwa od poddania się Sądowi, po-
ciąga za sobą wyrok, wykluczający z Towarzystwa.

§23. Sąd przeprowadza wszystkie sprawy na podstawie regulaminu prze-
zeń uchwalonego.

§24. Sąd uzupełnia się w razie potrzeby przez kooptacyę. Do ważności 
uchwał potrzebny jest komplet trzech członków Sądu.

§25. Każdy członek Towarzystwa, zawezwany przez Sąd tegoż Towarzy-
stwa, może być przez uchwałę Wydziału w swych prawach zawie-
szony.

VII. Komisja Rewizyjna.
§26. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych 

przez Walne Zgromadzenie na rok jeden.
§27. Komisja Rewizyjna sprawdza stan kasy Towarzystwa, ilekroć 

uzna to za potrzebne, sprawdza jego księgi kasowe i rachunkowe  
i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z odpowiedni-
mi wnioskami.
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VIII. Rozwiązanie Towarzystwa.
§28. W razie rozwiązania Towarzystwa w inny sposób niż uchwałą Wal-

nego Zgromadzenia, majątkiem Towarzystwa rozporządza ostatni 
Wydział Towarzystwa, przekazując go Towarzystwu o pokrew-
nych zadaniach.

IX. Zawiązanie Towarzystwa.
§29. Towarzystwo zawiązuje się na Walnem Zgromadzeniu zwołanem 

przez inicyatorów za pomocą pisemnych zaproszeń.
§30. Do chwili normalnego zawiązania się Towarzystwa przygotowaw-

czemi czynnościami zajmować się będzie komitet złożony z podpi-
sanych trzech inicyatorów Towarzystwa.

Adresem Towarzystwa jest adres:

[pieczęć owalna]

Władysław Kowal     Józef Styfi
Władysław Kroczykowski    Michał Kuremko
Kazimierz Duczek

Przemyśl d. 20 lutego 1913 r.

RGWA, 482-2-33/4-6

2. Pismo Starosty przemyskiego do Związku Strzeleckiego

C.K. Starostwo w Przemyślu
L. 16793

Przemyśl, dnia 18/3 1913

Do
P.P. Założycieli Stowarzyszenia

„Związek Strzelecki”
w Przemyślu

Do rąk P. Józefa Styfiego

Drukarnia
JÓZEFA  

STYFIEGO
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Wskutek reskryptu c.k. Namiestnictwa z dnia 6/3 1913 l. XIII-a.773 zawia-
damiam Panów, że c.k. Namiestnictwo nie zakazuje zawiązania Stowarzyszenia 
„Związek Strzelecki” w Przemyślu według przedłożonego statutu. Przesyła-
jąc jeden egzemplarz statutu zwracam uwagę założycieli, że o ile poszcze-
gólne kierunki działalności stowarzyszenia podlegają odrębnym przepisom, 
winno stowarzyszenie do tych przepisów w każdym wypadku się zastosować,  
o ukonstytuowaniu się Zarządu należy donieść c.k. Starostwu.

C.K. Starosta
[podpis Zaleski?]

RGWA, 482-2-22/3

3. Pocztówka z Sędziszowa do Rudolfa Burdy

Czujduch!
Obywatelu Komendancie zawiadamiam uprzejmie iż jestem w Sędziszowie. 
Proszę o natychmiastowe nadesłanie mi stanu służby czyli legitymacji. Ćwi-
czę tutaj w Związku. Czujduch!

Adres: Kazimierz Burkiewicz
u Państwa Bodnarów
Sędziszów

Do: Wielmożne. Tow. Związek Strzelecki na ręce Komendanta 
 Rudolfa Burdy 
 Dom Robotniczy 
 Przemyśl

Proszę jak najprędzej 

[pocztówka z gen. Antonim Jeziorańskim, prawdopodobnie z lutego 1913 r.]

RGWA, 482-2-22/26
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4. Rozkaz mianujący komendanta Związku Strzeleckiego w Przemyślu

L.11 W.25/3 1913
ROZKAZ

Do
Organizacyi Zw.

w
Przemyślu

Rozporządzeniem niniejszym mianuje się Komendantem miejscowym Ob. 
Józefa Oleksów, jego zastępcą – Ob. Rudolfa Burdę.

Lwów, 22/III.13
Komendant.  Mieczysław
Szef Sztabu. Józef

RGWA, 482-2-32/6

5. Pismo organizacji żydowskiej Freue Jugend do Związku Strzeleckiego

L.14.
W. 30/III 1913

Do Świetnego
Związku Strzeleckiego
w Przemyślu

Wydział organizacyi żydowskiej młodzieży „Freue Jugend” oświadcza swoją 
neutralność wobec powołanych przez bratnią partię do życia „Związków Strze-
leckich” i tem samem wzbrania członkom swoim należenie do nich. Postanawia 
się uchwałą powyższą zakomunikować egzekutywie organizacji w Czerniow-
cach i nadesłać do „Socyaldemokrata” równocześnie zakomunikować „Związek 
Strzelecki” w Przemyślu.

Za Wydział:

Sekretarz  [pieczęć okrągła]  Przewodniczący
Józef      Naftali Kraut  [Krant?]
Frudler [?]

RGWA, 482-2-22/16
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6. Skład plutonu I Związku Strzeleckiego w Przemyślu

Pluton I. Zw. Strz. w Przemyślu
Kontnik Gustaw   Dołęga
Urbanik Józef  Grom
Błazewicz Artur  Saturn
Mścisz Jan   Szum
Końca Tomasz  Rakieła
Burkiewicz Kazimierz Neptun
Dębicki Adolf  Wis
Gunnert Kazimierz  Leśnik
Chomiak Stanisław  Kruk
Apfelsus Ascher  Joselowicz
Bulwińwiński Teodor Lew
Wasiuta Jan   Orzeł
Zacios Józef   Neron
Matysik Jan   Wilk
Makurzyński Feliks
Harasymiec
Kula Jan
Lager
Oleksow, Kontnik, Witkowski, Burda [Rudolf], Bystrzycki [Tadeusz]
Wykładów 16, ćwiczeń polowych 16 (w tym 4 nocne), musztr. w lokalu 18
Razem 50

Ćwiczenia strzeleckie Zw. Strz. 5.4.1913 w Przemyślu

RGWA, 482-2-22/25

7. Pismo Kazimierza Sosnkowskiego do Związku Strzeleckiego w Prze-
myślu

Do
Ob. Zawiszy
w Przemyślu

1.  Potwierdza się odbiór raportu z dn. 1/IV
2.  Regulamin musztry na składzie obecnie nie posiadamy, proszę więc zwró-

cić się do Spółki Nakł. „Życie” w Krakowie (Rynek 1. 44). Zawiadamiamy 
jednocześnie, iż w końcu b.m. wyjdzie w druku nowy uzupełniony Regu-
lamin musztry.
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3. Instrukcja strzelecka w załączeniu.

Lwów dn. 5/IV.13
Szef Sztabu Józef

RGWA, 482-2-32/6

8. Pismo Kazimierza Sosnkowskiego do Związku Strzeleckiego w Prze-
myślu

N-r. 836/13
Do

Obywatela Zawiszy
Komendanta oddziału

w Przemyślu

Dnia 11 i 12 maja r.b. odbędą się 60 godzinne ćwiczenia polowe lwowskich 
organizacji militarnych. Pożądany jest jak najliczniejszy współudział w ćwicze-
niach powyższych bliżej położonych oddziałów prowincjonalnych Zw. Strzel.

W tym celu rozkazuję WA, Obywatelu, do d. 1/V. b.r. przedłożyć Kom. Gł. 
propozycje w odniesieniu do podwładnego Wam wydziału. W raporcie wyszcze-
gólnić należy przypuszczalną ilość uczestników.

Rozporządzenie określające zaopatrzenie i wyekwipowanie ludzi, godzinę  
i punkt zbiórki, podane będzie osobnym rozkazem.

Lwów 23/IV.13
Szef sztabu Józef

RGWA, 482-2-22/7

9. Pismo do komendanta Związku Strzeleckiego w Przemyślu

Nr. 868/13
Do

Obywatela Komendanta oddziału
w Przemyślu

W odpowiedzi na raport z 1/V.13, zawiadamiam Was, że udział Wasz osobisty 
w ćwiczeniach byłby pożądany ze względu na znaczną ich wartość naukową.

Zbiórka 10/V.13 g.1000 w lokalu Zw. Kadecka boczna 1.
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Lwów, 8/V.13.    Zast. Komendanta ćwiczeń
          Stach
       Porucznik

RGWA, 482-2-22/14

10. Pismo Kazimierza Sosnkowskiego do Związku Strzeleckiego w Prze-
myślu

Nr. 898/13

Do
Obywatela Zawiszy

Komendanta miejscowego
w

Przemyślu

1. Potwierdza się odbiór raportu z d. 1/V i 15/V.
2. Kom. Gł. Wyraża swe zadowolenie i uznanie za podjętą przez Was pracę  

w kierunku wytworzenia specjalnych oddziałów w organizacji przemy-
skiej. Specjalizacja taka, jest rzeczą nader pożądaną, przestrzegać jednak 
należy, by równocześnie szło z nią w parze pogłębienie wiedzy ogólno-
-wojskowej.

 Polecamy Wam, Obywatelu, utworzyć przy organizacji przemyskiej szarżą 
gospodarczą, która by miała za zadanie, łącznie z przydzielonymi do jej 
pomocy ludźmi, wyekwipowanie i zaopatrzenie polowe członków oddzia-
łów.

3. Żądamy bliższych wyjaśnień, czemu przypisać należy tak wielką liczbę 
członków niećwiczących w organizacji przemyskiej i przedłożenie propo-
zycji w jaki sposób dałby się usunąć tak niepomyślny stan rzeczy.

4. W sobotę d. 17/V przyjedzie do Was delegat Kom. Gł. Ob. ppor. Satyr,  
w celu przeprowadzenia lustracji oddziału przemyskiego.

Lwów, 16/V.13

Szef sztabu Józef

RGWA, 482-2-32/8



202 WITOLD RAWSKI

11. Raport Związku Strzeleckiego w Przemyślu z ćwiczeń

Raport nr 6 za czas od dnia 1 czerwca do dnia 31 czerwca 1913

Stan liczebny organizacji:  ćwiczących  32
    niećwiczących  92

nowo przyjęci:  Pawłowski Józef (pseudo?)
 Kuś Władysław (pseudo „Wolny”)
 Olszański Michał (pseudo?)
 Pełnanik Władysław (pseudo?)

wykluczeni:  Molter Maryan (pseudo Stoszek)          [Mohter?]
 Semeńko Władysław (Dundy?) 

ćwiczenia:
dzień temat prowadzący ob. nieob nieusp.

3/6 musztra Żabka 15 22 18
5/6 -„ - -„ - 14 23 19
6/6 próbna mob. -„ - 19 18 14
7/6 ćwiczenia nocne -„ - 12 25 15
10/6 musztra -„ - 16 21 14
12/6 szkoła Pankracy 18 19 13
18/6 musztra -„ - 15 21 13
25/6 inspekcja Kom. Głów. [Kondym] 22 15 12
29/6 ćwicz.pol. Żabka 13 24

Uregulowanie kwestii kasowej nastąpi w przyszłym miesiącu i odpowiedni  
z tego zostanie zdany raport.

Zbieranie bowiem składek się rozpoczęło i […] nie zdał jeszcze sprawozdania.

RGWA, 482-2-32/49

12. Przepustka wystawiona na nazwisko Rudolfa Burdy

Rudolf Burda mieszka na ulicy Barska 15. Legitymacja wystawiona 8 wrześ- 
nia 1914 r. na przejazd do Krakowa, potwierdzona przez Starostwo 10/8  
1914 r.

RGWA , 482-2-22 /28
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13. Pismo Komendanta Okręgu do Związku Strzeleckiego w Przemyślu

Komenda Główna
L.  …..

Do
Komendanta „Związku Strzeleckiego”

w
Przemyślu

W myśl rozkazu Komendanta Głównego Związków i Drużyn Strzeleckich  
i Drużyn Podhalańskich macie w najbliższym czasie przedłożyć Komendzie 
Okręgowej lwowskiej raport z wyszczególnieniem:
a) Listy żołnierzy, podoficerów i oficerów
b) Fachowych kwalifikacji poszczególnych żołnierzy (rzemiosło lub zawód 

ich)
c) Stan wyekwipowania i uzbrojenia

We Lwowie dnia 21 sierpnia 1914

 [pieczęć podłużna]             Kukul [?]
       Komendant Okręgu

RGWA, 482-2-22/23

14. Zaproszenie Związku Strzeleckiego na uroczysty obchód otwarcia 
gniazda Sokoła II w Przemyślu z 7.IX.1913 r.

Do Szanownego Zarządu
Związku Strzeleckiego

w Przemyślu

Za komitet założycielski pozwalamy sobie niniejszym zawiadomić, że uro-
czysty obchód otwarcia gniazda Sokoła II w Przemyślu, odbędzie się wedle pro-
gramu plakatami wygłoszonego w dniu 7 września b.r.

KOMENDA
OKRĘGU LWOWSKIEGO

ZWIĄZKÓW
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Będąc przekonani, że zawiązanym pod wrażeniem chwili drużynom strzelec-
kim przyświeca ta sama gwiazda przewodnia pracy nad odrodzeniem naszej uciś- 
nionej Ojczyzny, która spowodowała powstanie już dawniej silnych organizacji 
sokolich, spodziewamy się, że Drużyny te poczuwają się również do solidarno-
ści z tamtemi organizacjami i tą myślą powodowani pozwalamy sobie zaprosić 
Związek Strzelecki do wzięcia udziału w tej naszej uroczystości.

Liczymy na to, że drużyna umundurowana weźmie udział w pochodzie, sto-
sując się do zarządzeń kierownictwa tegoż pochodu – prosimy przeto o dość 
wczesne zawiadomienie nas o swej uchwale, byśmy byli w możności poczynić 
stosowne po temu zarządzenia.

Czołem

Mr. Maryan Woskowski – przewodn.
Kazimierz Plinkiewicz – sekretarz

RGWA, 482-2-22/17

15. Pismo Towarzystwa „Sokół II” do Związku Strzeleckiego w Przemy-
ślu

Do
Szanownego Wydziału Towarzystwa

Związek Strzelecki
w Przemyślu

Na zaproszenie nasze w celu wspólnej narady nad urządzeniem obchodu rocz-
nicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, przybyli w niedzielę 10 bm. do na-
szego lokalu delegaci dziesięciu Towarzystw polskich Przemyśla, podczas gdy 
zaproszeń wysłaliśmy 27. Zebrani w tak znikomej liczbie uchwalili większością 
głosów obecnych, by uroczystości tej wcale nie urządzać. Ze względu jednak, 
że przeważna większość polskich Towarzystw na zebraniu tem nie była wcale 
reprezentowaną z powodu jak prawdopodobnie przypuszczamy, święcenia dnia 
zadusznego, ze względu następnie, że mniejszość zebranych wprost pomyśleć 
nie może, aby taka pamiętna rocznica przeszła w polskim mieście Przemyślu 
prawie bez echa, uchwalił Wydział Sokoła II na nadzwyczajnym zebraniu w dniu  
30 bm. Zaprosić ponownie wszystkie te polskie Towarzystwa, które w zebraniu 
dnia 10 listopada nie wzięły udziału, do lokalu naszego Towarzystwa przy ul. 
Krasińskiego 19 na niedzielę dnia 9 listopada godzinę 5. wieczór, w celu oświad-
czenia się co do zapadłej na poprzednim zebraniu uchwały, względnie porozu-
mienia się co do urządzenia obchodu.
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Podając fakta te do wiadomości Szanownemu Wydziałowi, prosimy o nieza-
wodne wysłanie swego delegata, chociażby tylko dla zaznaczenia, że się polskie 
społeczeństwo i polskie Towarzystwa przecie jeszcze sprawą polską interesują.

Czołem

Za wydział

Sekretarz:                         Prezes:
Hoszowski [?]                  Minkiewicz [?]

[pieczęć podłużna]

RGWA, 482-2-22/18

16. Pismo do Związku Strzeleckiego w Przemyślu dotyczące lodowiska

C.K.
Kierownictwo Budowy

Regulacji Sanu
w Przemyślu

 L. 3314/13      
Przemyśl, dnia 11 stycznia 1914

     
Do

Szanownego Towarzystwa „Związek Strzelecki”
w Przemyślu

na ręce W.P. Juliana WRONOWSKIEGO 
ul. Ochronek L.9

Na wniesioną tutaj prośbę z daty 8 listopada 1913 c.k. kierownictwo regulacji 
górnego Sanu w Przemyślu zezwala niniejszem na urządzenie toru ślizgawkowe-
go na Sanie oraz na urządzenie dostępu przez kępę rządową w km. 166tym, pod 
następującymi warunkami:

a) Na urządzenie toru wyznacza się przestrzeń rzeki: od km. 166’050 do km. 
159’970 tj.: od dostępu do rzeki po lewym brzegu, położonego nieco poni-
żej wylotu ul. św. Józefa w dół rzeki 80’0 mb. Z dostępem od ul. Barskiej.

POLSK.TOW.GIMN. „SOKÓŁ II”  
PRZEMYŚL
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b) Celem urządzenia dostępu do toru ślizgawkowego mają być na skarpie 
wysokiego brzegu, ułożone poręczone wygodne schodki, zaś przez całą 
szerokość kępy ułożona drewniana kładka również poręczona.

c) Za wszelkie szkody wyrządzone w budowlach regulacyjnych obok toru 
ślizgawkowego przez publiczność ślizgającą się, odpowiada Szanowne 
Towarzystwo.

d) O pozwolenie ze względów na bezpieczeństwo publiczne i prawo pobiera-
nia opłat, należy się postarać w c.k. Starostwie.

C.K. Kierownik Budowy
[podpis nieczytelny]

RGWA, 482-2-22/19

17. Spis zajęć Związku Strzeleckiego w Przemyślu w okresie 30 marca 
1913 r. – 9 stycznia 1914 r.

30.III [1913] ćw. pol.      Oleksów
1.IV  musztra (obroty)     Oleksów
3.IV   wykł. Postanowienia w ogólności   Oleksów
8.IV   musztra (obr.)      Oleksów
10.IV    „      Oleksów
13.IV   ćw. pol.      Oleksów
15.IV   ćw. pol. (obr.)     Oleksów
17.IV   sygnalizacja      Oleksów
20.IV   ćw. pol. (nocne)     Oleksów
24.IV   sygnalizacja      Oleksów
27.IV   ćw. pol.      Oleksów
29.IV   musztra      Oleksów
6.V  wykład. Orientacja w polu    Urbanik
11.V   ćw. pol. (24 godz.)     Oleksów
13.V   musztra      Oleksów
15.V   sygnal.       Oleksów
20.V   wykład. Zabezpieczenie wojsk w czasie   Kontnik
  odpoczynku
22.V  ćw. pol.      Oleksów
25.V   ćw. pol.      Oleksów
26.V   wykł. O artylerii fortecznej    Witkowski
30.V   musztra      Kontnik
31.V   ćw. pol. (nocne)     Oleksów
3.VI   musztra      Kontnik
5.VI   musztra      Burda
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6.VI   ćw. pol. (mobili.)     Burda
7.VI   ćw. pol. (nocne)     Kontnik
10.VI   musztra      Burda
12.VI   wykł. O tyralierach     Burda
16.VI   wykład. Szkoła sygnałów trąbkowych   Burda
18.VI   musztra      Burda
29.VI   ćw. pol. (noc)      Burda
2.VII   musztra      Kontnik
9.VII   musztra      Kontnik
16.VII   szkoła syg. trąbkowych     Burda
19.VII   ćw. pol.      Kontnik
30.VII   musztra przy syg. trąbką    Burda
8.VIII   wykł. Balistyka cz.I     Bystrzycki
10.VIII   ćw. pol.       Burda
15.VIII   Balistyka cz. II      Bystrzycki
17.VIII   Balistyka cz. III     Bystrzycki
24.VIII   ćw. pol.      Burda
31.VIII   Ter. cz. I      Bystrzycki
3.IX   Ter. cz. II      Bystrzycki
12.IX   Ter. cz. III      Bystrzycki
21.IX   ćw. pol.      Burda
24.IX   Terenoznastwo IV cz.     Bystrzycki
28.XII   wykł. O patrolach wywiad.    Kontnik
4.I .1914 ćw. pol.      Kontnik
6.I   wykł. Zabezpieczenie wojsk w czasie   Kontnik
  spoczynku
9.I   musztra      Kontnik

RGWA, 482-2-22/26

18. Rozkaz do przeprowadzenia ćwiczeń Związku Strzeleckiego w Prze-
myślu

Grupa /A/.

II. Ćwiczenia Zw. Strzeleckiego 5/4.1913
w 

Przemyślu

Przyjmuje się: Nieprzyjaciel pobity pod Grochowcami cofnął się drogą: Gro-
chowce, Lipnik, Kruhel Mały i przeprawiwszy się przez San maszeruje drogą 
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Ostrów-Końkowce-Łentownia. Jego oddział [sic!] straży tylnej obozuje w lasku 
Kruhel Mały, zabezpieczywszy się wartami polowemi od strony wschodnio-po-
łudniowej.

ROZKAZ.
Nasz oddział partyzancki sformowany w Przemyślu, otrzymał od komendanta 

kolumny operującej Grochowce, Łuczyce, Witoszyńce – sztafetą rozkaz: wyru-
szyć natychmiast drogą: Słowackiego ku cmentarzowi, drogą szańcową, całym 
grzbietem góry Tatarskiej, Kruhel Mały, napaść znienacka na obóz nieprzyjaciel-
skiej straży tylnej i odrzucić nieprzyjaciela w kierunku Prałkowce–Ostrów.

Oddział główny armii partyzanckiej maszeruje z Grochowic na Pikulice, Neh-
rybka, Przemyśl, Zasanie w kierunku Ostrów–Kuńkowce, drogą krajową, ściga-
jąc nieprzyjaciela.

Nasz pluton z chwilą rozbicia nieprzyjaciela, zostaje le[wą] flanką oddziału 
głównego obozującego w Ostrowie.

Punkt wyjścia: Pluton w marszu potyczkowym czoło oddział[łu] głównego 
przed frontem Domu Robotniczego.

Czas wyjścia: 7:30 wieczór
Początek ćwiczenia: 7:30 wieczór

Komendant
Zawisza

RGWA, 482-2-22/9

19. Pismo firmy „Rakszawa” dotyczące zakupu sukna przez Związek 
Strzelecki w Przemyślu

„Rakszawa”
Aukcyjne Towarzystwo dla wyrobów sukienniczych

Fabryka w Rakszawie Telefon Nr. 1636                Biuro centralne
         Lwów, Kopernika 18
    

Lwów, dnia 6. czerwca 1914
Adres na telegramy
„Rakszawa Lwów”
Pocztowa kasa oszczędności Nr. 48.475
Żyro konto w Banku Krajowym
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P.T.
Intendantura Związku Strzeleckiego
W ręce WPana Rudolfa Burdy
w Przemyślu

Odnośnie do szac. pisma z 5.bm. przesyłamy w załączeniu próbki sukien na 
mundury strzeleckie i oferujemy WPanom po najtańszej cenie:

wzór Nr. 5123 po K. 8.50 za mtr
Nr. 5148 K. 7.50 za gotówkę z 5% skontem kasowym.
Skłonni bylibyśmy udzielić 6 miesięczny kredyt, za złożeniem wekslu z trze-

ma dobrymi podpisami.

W oczekiwaniu łaskawego zlecenia, kreślimy

Z poważaniem

[pieczęć podłużna]

[dwa podpisy nieczytelne][Ludwik Puy?]

[2 próbki materiału]

RGWA, 482-2-22/20

20. Przepustka Rudolfa Burdy na przejazd z Krakowa do Przemyśla

Obyw. Rudolf Burda udaje się w sprawach służbowych wraz z ob. Stanisła-
wem Chomiakiem do Przemyśla

Kraków 13.VIII      St. Krynicki
 [pieczęć podłużna]     Kom. Etapowy

powrócił 14/8 1914 [ołówek]

„RAKSZAWA”
Akcyjne Towarzystwo dla wyrobów sukienniczych  

we Lwowie

Strzelecka
KOMENDA  
ETAPOWA

W KRAKOWIE
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[pieczęć okrągła]

RGWA, 482-2-22/29

21. Rachunek wystawiony przez Rudolfa Burdę

Rachunek dochodów i wydatków
Komendy Szkolnej

 Dochód     Rozchód
Liebermana   100  wypłacono żołd  95
Wnorowskiego  20  krawcy    30
    „       „   40  żołd   37
Malinowski   20        drobne wydatki  4.50
   180 K  zakup spodni  20
     Chomiak   8
     przewóz broni  3
     taśmy do broni  4.90
     Feldfebel  5.00            
        207 K 40 hl.
Wydałem   207 K 40
Pobrałem   180       
Wydałem własne  27 K 40 

[pieczęć podłużna]

      Burda

RGWA, 482-2-22/27

CK
Inspekcya 
 polic. w 

 Przemyślu
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22. Przepustka Rudolfa Burdy na przejazd z Przemyśla do Krakowa

Przepustka wystawiona 1/9 w Przemyślu na trasę Przemyśl – Kraków dla Rudol-
fa Burdy.
3/9. 1914 r. odnotowany na stacji Przemyśl.

RGWA, 482-2- 22/30

*    *   * 

1. Raport z lustracji XXV Drużyny Strzeleckiej dotyczące m.in. wspól-
nych ćwiczeń ze Związkiem Strzeleckim

Raport
z lustracyi XXV Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu odbytej dnia 18 marca 
1913 i z pracy za czas mego pobytu w Przemyślu do 1 kwietnia br.

Czynnych członków: 32
Mobilizacyjnych: 10 (I powołanie).
Członków „D”: 4 (2 podanych do przyjęcia, lecz nie ma dotąd odpowiedzi).
Rzeczywistych szkół nie było ze względu na brak ludzi fachowo wykształco-
nych w drużynie.
Przerabiano z podręczników szczegółowo: służbę polową (Regulamin służb 
cz. II).
Jakość wykładów w raportach miesięcznych.
Wyekwipowanie:

– menażek: 29,
– plecaków: 26,
– czapek: 24,
– mapy: 2 specyalne (Przemyśl i Dobromil),
– modele: karabin austryacki M. 90 i 95 (tektura),
– kocioł: 1,
– chorągiewki sygnałowe: 2.

Kasa:
do 18 marca 1913 r. 
przychód: 94 k 52 h
rozchód: 68 k 85 h
w kasie: 25 k 67 h
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Ćwiczenia od 18.3. do 1.4. 1913 r.
18 marca br. nakazany alarm – obecnych 30. Wykonany sprawnie, punktualnie.
28 marca br. odbyto musztrę, którą sam przeprowadziłem. Wykonanie słabe, wi-
dać jednak chęci i zainteresowanie się.
30 marca br. Odbyłem ćwiczenie wspólne Związku Strzeleckiego i Drużyn Strze-
leckich na propozycję komendanta Drużyny XXV. Obie drużyny złączone w plu-
ton (50 ludzi) wyruszyły przeciw słabszemu nieprzyjacielowi (maskowanemu) 
wedle zadania na pozycyi. Cel ćwiczenia: Marsz potyczkowy (teren górzysty  
i zalesiony), rozwinięcie się do walki, przeprowadzenie tejże od chwili rozpoczę-
cia ognia aż do pościgu. Omówienie ćwiczenia obejmowało: błędy w wykonaniu 
marszu potyczkowego, w rozwinięciu się w plutonu do potyczki, przesuwaniu się 
linii tyralierskiej w otwarciu ognia i przeniesieniu go naprzód i w kierownictwie 
ogniem.
Co do wykonania zadania: XXV Drużyna okazała pod każdym względem wy-
ćwiczenie większe od Związku. Brak jej jednak, jako też komendantom, pewnej 
samodzielności podczas potyczki (przesuwanie na przód), praktyki w wykony-
waniu wszelkich ruchów, oryentowaniu się w położeniu, co jest wynikiem małe-
go wykształcenia. Ogólnie biorąc duch dobry, zapał ogromny, tak że czasami on 
błędy naprawia.
Stosunek drużyny do starszego społeczeństwa i Organizacyi:
Związek Strzelecki po raz pierwszy złączył się w pracy 30.3. br. i o ile sobie 
przypuszczać można, dobre stosunki utrzymać się dadzą, o ile nie weźmie górę 
małostkowość i ambicya jednych lub drugich.
Sokół jako też starsze społeczeństwo (bo Przemyśl jest narodowo-demokratycz-
nym) patrzy na drużynę jak na piąte koło u wozu, które przyczepiono nie wiado-
mo po co i na co. Sam nic nie robi i nie może znieść pracy gdzie indziej. Zaskle-
piony w walce osobistej (Naczelnik contra Wydział, Wydział contra Naczelnik et 
comp.) nie ma poza tem czasu na pracę. Drużyna ma w Sokole możność zbierania 
się i ćwiczenia, pozwolono jej jednak w tej nadzieji (moje przypuszczenie), że 
zrośnie się z Sokołem.
Młodzi zresztą, jeżeli nie przeszkadza im dandysostwo, patrzą chętnie na drużynę 
i sprzyjają jej, przeważa jednak młodzież rękodzielnicza.
Obecnie zwróciła się drużyna do WP Dr. Niemczyńskiego z prośbą o przyjęcie 
prezesury, którą przyjął. Wobec tego krzątają się około Walnego Zgromadzenia.
Prośba:
Drużyna uprasza K[omendę] O[kręgową] o częstsze przysyłanie oficera lustrują-
cego, ażeby przynajmniej tą drogą zaradzać pewnym brakom w pracy.

Lwów, dnia 9 kwietnia 1913 r.
Bronisław Lisowski

RGWA, 482-3-64/77-78
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2. Meldunek komendy XXV PDS dotyczący wspólnych ćwiczeń ze Związ-
kiem Strzeleckim

Przemyśl 7 maja 1913 r.
Lp. 14/13

Do Komendy Okręgu !
Komenda Miejscowa zawiadamia, że w ćwiczeniu polowem we Lwowie na 

Zielone Święta nikt z przemyskiej Drużyny udziału nie weźmie, ponieważ Ko-
menda Miejska w Przemyślu wspólnie z tutejszą Komendą Miejscową Związku 
Strzel. i ze Zw. Strzel. Niżankowicach urządza 24-godzinne ćwiczenie polowe 
pod kierownictwem podchorążego 39. Ryszarda Warskiego z II PDS w Krako-
wie, który objął 20 bm. prowadzenie szkół w tutejszej Drużynie.

Komenda Miejska uprasza o ostateczne szybkie załatwienie sprawy podania 
wniesionego do Namiestnictwa, ponieważ dłuższa zwłoka może wyjść na nieko-
rzyść dla tutejszej Drużyny.

Za Komendę Miejską XXV PDS
w Przemyślu

st. żołnierz 2-go stp.

RGWA, 482-3-64/71

3. Meldunek komendanta XXV PDS z udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Związku Strzeleckiego w Przemyślu

Przemyśl, 6 VI 1914 r.
Lp. 25

Do Komendy Okręgowej I PDS we Lwowie!

W odpowiedzi na pismo Komendy Okręgowej I L. 527 z dnia 5 VI 1914 r. 
donoszę:

1) Komenda Miejska w Przemyślu wysłała dnia 27 maja 1914 r. 3 delegatów 
na Walne Zgromadzenie przemyskiego Związku Strzeleckiego z zamia-
rem zrewanżowania się za udział delegatów Związku na Walnem Zebra-
niu Drużyny, jako też ze względów kurtuazyjnych dla zaznaczenia pewnej 
łączności, zaznaczenia na stosunki przemyskie nakazanego.

2) Z delegatów oficyalnych nie przemawiał nikt poza złożeniem życzeń (ściś- 
le znaczenia „politycznego” rozwoju prac Związku). Ja jako Komendant 
Miejscowy nie mogłem wziąć udziału w Zebraniu, dlatego że wówczas  
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w Drużynie odbywało się fasowanie potrzebnych przedmiotów do wy-
ekwipowania na Lwów.

3) Równocześnie wysyłam sprostowanie przemawiającego, które Komenda 
Okręgowa I albo raczy jako odpowiednie odesłać do redakcyi „Wieki”, 
albo przeciwnie odeśle sprostowanie samego Wydziału XXV PDS w Prze-
myślu z równoczesnem upoważnieniem mnie do zawieszenia przemawia-
jącego w czynnościach służbowych.

4) Stosunek ze Związkiem Strzeleckim odpowiednio reguluję po spotkaniu 
się z Komendantem.

Karabin rosyjski otrzymaliśmy, zaraz nie nadesłałem zawiadomienia, ponie-
waż w tym czasie nie byłem w Przemyślu.

Żwawicz
Kmdt Miejscowy

RGWA, 482-3-64/15

4. Wyjaśnienie dotyczące wystąpień członków PDS na zgromadzeniu 
Związku Strzeleckiego w Przemyślu

Odpis

15 VI 1914

Przemówienie szereg. Sępa Stanisława
Kiedy omawiano wystąpienie Drużyn Strzeleckich z KSSN zabrałem głos, 

zwłaszcza że wspomniano o stosunku Drużyny przemyskiej do Związku Strzel. 
Na początku zaznaczyłem ze względu, że ogół zgromadzonych znał mię jako 
członka XXV PDS, że nie przemawiam jako członek Druż., lecz jako obywatel, 
jako Polak, i że jako taki uważam wystąpienie z KSSN za postępek nieszczęśliwy 
i zgubny dla idei jedności wojskowej, do której powinniśmy dążyć, jeżeli chcemy 
ją uzyskać. Sądzę – mówiłem – że spowodowany on jest intrygami ugodowców, 
którym niepodległość jest nienawistną i którzy obawiają się wszelkich dążeń  
w tym kierunku, które tem nienawistniejsze dla nich są, że widzą już zorganizo-
waną, z zaparciem siebie pracującą falangę ludzi. Dalej powiedziałem, że podob-
nie na ten fakt zapatruje się wielu kolegów działających w kierunku niepodle-
głościowym bądź w Druż. bądź też w większej części poza nią. W końcu wypo-
wiedziałem zapatrywanie, że fakt ten nie zmieni stosunku XXV DS do Związku 
Strzel. w Przemyślu i wyraziłem nadzieję, że dalej razem będziemy odbywać 
ćwiczenia i razem się wspomagać jako bratnie organizacye mające do zdobycia 
jeno niepodległość Polski.
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Od siebie, jako K. Miejscowego, a zarazem kolegi delikwenta (St. Sęp jest 
słuch. III r. praw) dodam następujące uwagi:

1) St. Sęp nie był oficyalnym delegatem XXV PDS, przybył w ubraniu cywil-
nem, z własnej chęci, bez niczyjego polecenia.

2) O ile przemawiał, przemawiał bez inspirowania z jakiejkolwiek strony – 
jest to znany z „Kuźnicy” lwowskiej np. typ ideowca, pracownika społecz-
nego, który nie może wytrzymać, by się nie wygadać, by nie mieć samo-
istnego zdania w jakiejkolwiek bądź sprawie, z drugiej strony – z gruntu 
rzeczy chłopak niezły, niezaślepiony - o ile przemawiał – to tylko w dobrej 
wierze, nie chce bynajmniej wytknąć władzy Swej uczynionego kroku.

3) O ile znaczyć by mógł w tej sprawie głos mój, to proszę o przebaczenie mi 
tego niepolitycznego faux pas – niech się nie zrazi do życia politycznego 
i ideowego, w którem dość czynny i bezinteresowny bierze udział. Proszę 
zrobić to dla mnie, jako jego wychowawcy, który obok surowości musi 
posiadać i pewien zasób wyrozumiałości dla czyichś słabostek. Proszę mu 
udzielić nagany za nieodpowiednią dla żołnierza gadatliwość, ale daro-
wać mu winę, by mógł jeszcze przed urlopowaniem (1 lipca) wziąć udział  
w ćwiczeniach polowych w Samborze, które urządzamy 21 bm.

Żwawicz
Kmdt miejscowy

[Kazimierz Czernecki]

RGWA, 482-3-64/9-10





ANDRZEJ OLEJKO (Rzeszów)

MÓWILI O NIM „UZ” – 
 FRONTOWY ŻYCIORYS GEN. EMILA UZELACA, 

 DOWÓDCY K.U.K. LUTSCHIFFERABTEILUNG I K.U.K. 
LUFTFAHRTRUPPEN W OKRESIE WIELKIEJ WOJNY, 

WE WSPOMNIENIACH JEGO PODWŁADNYCH

[…] Nabycie materiałów balonowych

Do cesarsko-królewskiego Ministerstwa Wojny

Wiedeń, 28 X 1914 [r.].
Melduje się, że zamówione przez k.u.k. Luftschifferabteilung balony-latawce (ba-
lony obserwacyjne Parseval-Sigsfeld; Drachenballon) zostały przydzielone oddzia-
łom balonowym (Festungsballonabteilungen). Jeden z balonów, który pierwotnie 
przeznaczony był dla rezerwy, musiał początkiem września [1914 r.] zostać oddany 
oddziałowi balonowemu [Festungsballonabteilung] 1/6. R, ponieważ ich balon-la-
tawiec został uszkodzony w czasie odwrotu w taki sposób, że musiał zostać oddany 
do kasacji. Według telegramu od dowództwa (Festungskommando) w Krakowie 
wymaszerował stamtąd oddział balonowy regimentu fortecznego nr 2 (Festungs- 
regiment [FAR]) i w Krakowie znajduje się teraz jedynie oddział balonowy [Fes- 
tungsballonabteilung] 1/5. B, który przy wymarszu z Trientu [Trient, wł. Trento] 
przekazał tamtejszemu dowództwu fortecznemu (swoje) materiały balonowe, tak 
więc teraz nie posiada ani jednego balonu. Balon-latawiec, który był przeznaczo-
ny dla znajdującego się w Przemyślu oddziału balonowego [Festungsballonabtei- 
lung] 3/3. R, nie mógł być wysłany do twierdzy i został skierowany do Krakowa. 
Ten balon został przeznaczony przez naczelne dowództwo armii (O.A.K.) [AOK] 
dla oddziału balonowego będącego na polu bitwy. Poza tym dowództwo forteczne 
Przemyśl oznajmiło, że mający 5 lat balon latawiec fortecznego oddziału balono-
wego [Festungsballonabteilung] 1/3. R z powodu swojej sporej nieszczelności nie 
nadaje się więcej do użytkowania i powinien zostać prędko zastąpiony (innym ba-
lonem). Według meldunku oddziału balonowego [Festungsballonabteilung] 3/3. R 
w Przemyślu mający 750 m3 balon (Kugelballon) odleciał [dosłownie: uciekł]  
w czasie burzy. W wyniku nieprzerwanie padającego deszczu podłoga mocno na-
miękła, mocny podmuch wiatru wyrwał z ziemi znajdujące się po jednej stronie 
zakotwiczenie, przez co powłoka balonu wyślizgnęła się z sieci i została poniesiona 
przez wiatr w kierunku północnym. Tak więc byłyby pożądane następujące balony:
1 balon-latawiec dla oddziału balonowego [Festungsballonabteilung] 1/5. B
1 balon-latawiec dla oddziału balonowego [Festungsballonabteilung] 1/3. R
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1 balon-latawiec dla oddziału balonowego [Festungsballonabteilung] 3/3. R
2 balony-latawce jako rezerwa1.

Ten typowy meldunek z okresu Wielkiej Wojny podobny jest do wielu, ja-
kie przechodziły przez ręce twórcy i dowódcy cesarsko-królewskiego (c. k.) 
lotnictwa – K.u.K. Lutschifferabteilung (Luftschiffer-Abteilung) i K.u.K. Luft 
fahrtruppen (habsburskiej monarchii austro-węgierskiej, niem. Österreich-
-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) Obst. Milana Emila Uzelaca (1867 r.– 
1954 r.). Wśród swoich podwładnych cieszył się on dużym uznaniem jako dowód-
ca i jako pilot zarówno w c. k. siłach powietrznych, jak i w okresie późniejszym, 
w lotnictwie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS – serb./chorw. 
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца – 
od 1929 r. Królestwa Jugosławii – serb./chorw. Краљевина Југославија, Kralje-
vina Jugoslavija). Jego teczka osobowa, znajdująca się w wiedeńskim Staatsar-
chiv-Kriegsarchiv (SAW-KA), informuje, że:

Emil Uzelac, urodzony 26 VIII 1867 r. w Komorn [słow. Komárno, węg. Komá-
rom, niem. Komorn, ] (Węgry), przynależność etniczna: Svarca, Chorwacja, wy-
znanie grecko-ortodoksyjne. Data powołania [do armii]: 1888 [r.]
18 VIII 1888 [r.] mianowany na podporucznika 6. rangi przy regimencie wojsk  
 inżynieryjnych nr 2 jako absolwent Technicznej Akademii Woj- 
 skowej w Wiedniu, wydział wojsk inżynieryjnych.
1 XI 1898 [r.] mianowany na kapitana 2. klasy, 59. Ranga
1 XI 1901 [r.] oddelegowany do sztabu wojsk inżynieryjnych przy dyrekcji  
 wojsk inżynieryjnych (Klagenfurt)
1 V 1908 [r.] mianowany na majora, 3. ranga 
24 IV 1912 [r.]  mianowany dowódcą oddziału sił powietrznych (Luftschiffer- 
 -Abteilung) 
1 V 1912 [r.] mianowany podpułkownikiem [Obstlt.], 3. ranga
1 XI 1914 [r.] mianowany pułkownikiem [Obst.] 
1 VII 1915 [r.]  mianowany dowódcą oddziałów sił powietrznych [Luftfahrtrup- 
 pen]
1 V 1918 [r.] mianowany general majorem2.

W ostatnich latach pokoju w postwiedeńskiej Europie starano się na terenie 
c. k. Austro-Węgier nadrobić wieloletnie braki militarne w dziedzinie rozbudo-
wy wojska, a w szczególności lotnictwa. Do 1914 r. udało się, wskutek starań 
Szefa Sztabu Generalnego (od 1906 r.) gen. Franza Xavera Josefa Conrada von 
Hötzendorfa i nadzwyczajnych osiągnięć c. k. związków lotniczych, stworzyć 

1 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim 
Auffangen der russischen Angriffsheere im Somer und Herbst 1914. Bearbeitet in der „Kriegswis-
senschftlichen Abteilung der Luftwaffe”, Zweigstelle Wien, 1942/1943 von Oberst Dr. Oskar Re-
gele, s. 2.

2 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Emil Uzelac, s. 1–2.
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podstawy do rozwoju lotnictwa. Analizując stopniowy wzrost zaawansowania 
technologicznego sił powietrznych, nie sposób przemilczeć istotnej roli pilotów 
i dowódców powstających formacji. Jednym z nich był oczywiście Emil Uzelac. 
Jaki był jako pilot i jaki miał Uz stosunek do latania, obrazuje poniższy epizod 
opisany przez mjr. von Novy’ego: „[…] Historia ta miała miejsce w roku 1913, 
kiedy to po raz pierwszy wzięliśmy udział jako Luftwaffe [Luftschifferabteilung] 
w cesarskich manewrach na północy Czech. Pewnego dnia otrzymaliśmy roz-
kaz, aby uformować się do defilady i w ten sposób przyjąć odwiedzającego nas 
arcyksięcia Salvatora [Józef Ferdynand Salwator Habsburg Toskański, niem. Jo-
sef Ferdinand Salvator Erzherzog von Österreich-Toskana]. Niecałe pół godziny 
przed przybyciem arcyksięcia przyjechał do nas samochodem generał [wówczas 
Obstlt. E.] Uzelac i polecił uruchomienie ustawionych w rzędach [samolotów 
typu] Etrich-Tauben (inaczej: Rumpler Taube) do próbnego lotu. Dziwiliśmy się, 
że lot próbny ma się odbyć jeszcze przed przybyciem arcyksięcia, jednakże ge-
nerał [Obstlt. E.] Uzelac wspiął się do samolotu i wystartował na pełnym gazie. 
Może z powodu wiatru bocznego, może w powodu zbyt prędkiego wykonania 
skrętu, samolot wykręcił się na wysokości 50 metrów poprzez skrzydło i runął na 
ziemię. W konsekwencji nastąpiło złamanie podwozia, lewego skrzydła i uste-
rzenia. Generał [Obstlt. E.] Uzelac wysiadł z resztek maszyny, zaklął straszliwie 
i zagrzmiał: «Dawać następną maszynę!». Wsiadł natychmiast do następnej ma-
szyny, wrzucił pełen gaz i wystartował, by po paru rundach w powietrzu wy-
lądować. Nam młodym pilotom imponowało to ryzykanctwo tym bardziej, że, 
jak mówiliśmy po cichu, kto wie, czy zaraz po rozbiciu się bylibyśmy skłonni 
wsiadać do kolejnej maszyny”3.

Hptm. Anton Sieber, oficer lotnictwa Austro-Węgier, pozostawił po sobie 
kolejne wspomnienie dotyczące dowódcy c. k. lotnictwa4: „[…] Lato 1913 [r.]. 
Byłem na szkoleniu wojskowym w Wiedniu. Mój kolega ze szkoły kadetów  
i przyjaciel Oblt. Hans Hirsch na moją gorącą, naglącą prośbę wziął mnie ze sobą 
na lotnisko w Aspern. Moja cicha nadzieja, aby po raz pierwszy uczestniczyć  
w locie, niestety się nie spełniła. Mocno świecące słońce, jak również słaby prąd 
powietrza (rękaw – wskaźnik wiatru – powiewał błogo unoszony przez podobny 
zefirowi wiaterek); tak więc – zgodnie z ówczesnymi zasadami – pogoda była 
nieodpowiednia do lotu. Poznałem dumnych oficerów lotnictwa, piloci bojowi 
jawili się (mnie) jako bogowie olimpijscy. Pomiędzy hangarami stał oficer szta-
bowy, wtedy po raz pierwszy, jak mi się zdaje, usłyszałem nazwisko [E.] Uzelac. 
Charakterystycznie zbudowana czaszka, osmagana wiatrem, spalona słońcem, 
krępa twarz; wola walki w każdym geście. Był poza moim zasięgiem. Kiedy 

3 Ibidem, s. 25. 
4 Jest to zapis figurujący jako Moje wspomnienia związane z generałem lotnictwa Uzelacem. 

Wspomnienia kapitana poza służbą (a.d.) pilota bojowego Antona Siebera – tłumaczenie dokumen-
tów mgr S. Kułacz.
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przechodził obok słyszałem jedynie przekleństwa, których i Goethe mógłby się 
nauczyć. W hangarach hałas powodowany przez maszyny i ludzi, stukanie, pu-
kanie, rzucanie przekleństwami. Kolega [Oblt. H.] Hirsch objaśnił mi (budowę) 
[samolotu] Rumpler Taube (Etrich-Taube). Przy trzeciej i czwartej wycieczce do 
Aspern rękaw nawet nie poruszył się na wietrze. Hirsch namówił jednego z pilo-
tów, by ten wziął mnie na jedną rundkę samolotem. Był to Oblt. kawalerii [Au-
gust] Knirsch. Zostałem spakowany jak na podróż na biegun północny i bardzo 
energicznie i mało subtelnie załadowany do samolotu. Moje wzniesienie się ku 
bogom w czasie tego pierwszego lotu nie jest naturalnie przedmiotem mojego 
«wspomnienia o Uzie» (w kręgach lotniczych i balonowych był już wówczas  
i później na zawsze zwany [Obst. E.] Uzelac po prostu naszym Uzem). Kościół  
i lwy z Aspern pozwoliły mi jednakże przeczuć (przewidzieć) wielkie zwycię-
stwa w zdobywaniu nieba. 

Lato 1914 [r.]. Wielkie zwycięstwa pod Sabac [Šabac, serb. Шабац, chorw. Ša-
bac, węg. Szabács]. Jako oficer sztabu generalnego [c. k.] 62. brygady piechoty 
[BP] zostałem ranny i tym samym uziemiony. Samolot kierował się w głąb Styrii. 
Moja tęsknota leciała wraz z nim. 

Jesień 1914 [r.]. Zostałem mianowany oficerem sztabu generalnego i refe-
rentem ds. lotnictwa (Fliegerreferent) w Festungskommando Kraków (Twier-
dza Kraków). Wciąż pozostawałem pod wpływem moich przeżyć w Aspern, 
lotnictwo przyciągało mnie niczym magnes. Zima 1915. Zima stała pod zna-
kiem łączności lotniczej z okupowanym (obleganym) Przemyślem. Szczególnie 
zachwycające były akcje rotmistrza pilota bojowego Lehmanna [Oblt. Ritter- 
meister Georg Edler von Lehmann]. Znajomość z pilotami sprawiła, że znala-
złem się na lotnisku [fortecznym] Rakowice. W czasie odwiedzin w twierdzy 
mogłem wreszcie zostać przedstawionym naszemu Uzowi. 

Początek roku 1915 [r.]. Pewnej nocy otrzymałem od dowództwa armii [Ar-
meeoberkommando – AOK] (Cieszyn) [czes. Těšín, niem. Teschen] zaszyfrowa-
ną depeszę (Hughes-Depesche; aparat Hughes’a): w przeciągu 48 godzin miały-
by być położone na lotnisku Rakowice 3 tory. Był początek kwietnia [1915 r.]. 
Kiedy trzy dni później udałem się tam z rana konno, panował na lotnisku ruch 
i ożywienie; niemieckie samoloty krążyły nad Rakowicami. Przez noc przybył 
tu z Zachodu niemiecki oddział lotniczy BA. 0 (oddział gołębi pocztowych 0: 
Brieftaubenabteilung 0; dowódca Hptm. V. Dewall). Na torach stał wagon pełnią-
cy rolę biura, wagon sypialny i jadalniany, wagony dla członków oddziału oraz 
wagony transportujące materiały (sprzęt). Rakowice podlegały mojej szczególnej 
opiece. Na moją prośbę wolno mi było – bez szkody dla moich dla moich in-
nych obowiązków – uczestniczyć w ofensywie gorlickiej [2–6 V 1915 r.] (moim 
Emilem [pilot w slangu lotniczym] był Oblt. (Flugzeugfuehrer) Groebedinkl). 
Miałem szczęście spełnić wymagania na obserwatora lotniczego (Flugzeugbe-
obachter). Nasz Uz polecił wręczyć mi honorowy egzemplarz krzyża zasługi na 
polu bitewnym 3. klasy za odwagę. Musiałem mu niezwłocznie opowiedzieć  
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o moich doświadczeniach z niemieckim lotnikami. Generał [wówczas Obst. E.] 
Uzelac był w większym stopniu technikiem i latał dziko każdą skorupą [samo-
lotem], pomimo to żywił również zainteresowanie organizacją oraz wykorzysta-
niem lotnictwa w działaniach bojowych. W coraz większym stopniu stawał się 
ojcem pilotów frontowych.

Jesień 1915 [r.]. Generał [Obst. E.] Uzelac zawnioskował u AOK (Armeeober-
kommando – naczelne dowództwo armii) o przydzielenie mnie jako referenta 
lotniczego (Flugzeugreferent) do oddziału sztabu generalnego [c. k.] 3. armii  
w Koevess [c. k. Grupy Kövess]. Tam przeprowadzano działania lotnicze prze-
ciwko [Królestwu] Serbii, [Królestwu] Czarnogóry oraz [Księstwu] Albanii”5. 

Jeden z podwładnych „Uza” tak wspominał frontową przygodę z udziałem 
Obst. E. Uzelaca w Galicji, w 1915 r.: „[…] Któregoś dnia otrzymałem telefo-
nicznie wiadomość, że na stację kolejową Miechów dotarły dwa wagony mate-
riałów lotniczych dla Flik. 7. [Fliegerkompanie – kompania lotnicza]. Założyłem 
naturalnie, że chodzi o samoloty, byłem przeszczęśliwy i od razu wyruszyłem 
na dworzec. Tam zgłosił się do mnie mający mnie eskortować kapral konwojent  
i wskazał mi oba zamknięte wagony. Moje zdziwienie co do faktu, że nie cho-
dziło już więcej o samoloty, było ogromne. Owe zdziwienie przeobraziło się jed-
nak we wściekłość, kiedy zobaczyłem, że w dwóch wagonach przysłano jedynie 
śmigła różnego typu. W ramach wyjaśnienia kapral wręczył mi list od wydziału 
technicznego arsenału lotniczego w Wiedniu, który zawierał sporą ilość dużych 
rozmiarów tabelek. W tabelkach podane były od góry do dołu liczne typy śmigieł, 
podczas gdy od lewa do prawa widniały miejsca na wpisanie wyników z testów 
statycznych skrzydeł, testów skrzydeł w powietrzu, przy wznoszeniu oraz przy 
różnych obciążeniach. Ani przez chwilę nie rozważałem nawet przeprowadzenia 
tych testów na polu bitwy. Wziąłem z wagonów to, czego potrzebowałem, jak 
również małą liczbę śmigieł, których moc (wydajność) był mi znana. Następnie 
wysłałem oba wagony wraz z ich konwojentem z powrotem do Wiednia. Konwo-
jent wziął również ze sobą list, na którym sporządziłem krótką notatkę: «Flik. 7. 
ma do dyspozycji wystarczająco mało samolotu, by móc zaspokoić żądzę wiedzy 
[dowództwa c. k.] 1. armii. Przeprowadzanie takich prób jest możliwe jedynie 
w przypadku zastopowania wrogiego ruchu lotniczego. Przeprowadzanie tego 
typu prób jest z całą pewnością wartościowe i interesujące, ale też niemożliwe 
do przeprowadzenia przez kompanię lotniczą w warunkach bojowych. Polecam 
stworzenie działu testowego w Aspern lub Fischamend». Kilka tygodni później 
przybył Obst. [E.] Uzelac, aby dokonać inspekcji. Był nieco naburmuszony, ewi-
dentnie w złym humorze, do tego jednak tak wyjątkowo dokładny przy spraw-
dzaniu materiałów technicznych, prycz żołnierskich, stajni etc., że aż jego «od-
mienny stan» rzucił mi się natychmiast w oczy. Po wielogodzinnym przeglądzie 
wszystkich pododdziałów kompanii, jak również kancelarii – powiedział nagle: 

5 Ibidem, s. 24.
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«Kompania jest w porządku, to muszę przyznać!». Powiedział to jednak w tak 
opryskliwy, szorstki sposób, że całkiem zaskoczony musiałem spytać: «Tak, ale 
dlaczego też nie miałaby być w porządku?». [Obst. E.] Uzelac spojrzał na mnie 
i odparował: «Ależ z Ciebie ordynarny prostak». «Ja?». «Tak. Nie odsyła się tak 
po prostu nadesłanych części i przydzielonych materiałów. Ale tak właściwie to 
miałeś rację. Poleciłem już stworzenie kompanii testowej w Aspern». Wieczo-
rem, już w duchu koleżeństwa zjedliśmy smażone mięso z cebulą. Pełna jedność 
została przywrócona”6. 

Późna spowiedź – to wspomnienie autorstwa Franza Tobiasa, którego głów-
nym bohaterem jest Obst. E. Uzelac: „[…] W czasie I wojny światowej stacjo-
nowałem wraz z 8. kompanią pilotów bojowych [Fliegerkompanie 8.] (kompanią 
jednostek liniowych lotnictwa) w Krakowie, na lotnisku w Rakowicach. Pew-
nego dnia otrzymałem rozkaz wybrania najlepszej z maszyn i przygotowanie jej 
do montażu radiostacji. To miał być pierwszy samolot wyposażony w tego typu 
nowinkę techniczną. Byłem w tamtym czasie mechanikiem pokładowym i spra-
wowałem pieczę nad maszynami lotniczymi. W grę wchodził jedynie Albatros 
[B. I nr 7 „Muzzl”] z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych, maszyna Oblt. 
H…ka [Rudolf Holeka]. Ten niezbyt radował się nadchodzącą zmianą, która sta-
nowiła wszak dodatkowe obciążenie maszyny. Miało się jednak stać coś jesz-
cze innego. Kiedy tylko radiowa aparatura została wbudowana, króćce rurowe 
omostkowane odrutowaniem mosiężnym, antena zamontowana na skrzydle sa-
molotu oraz na kadłubie, koło umocnione przeciwwagą, na śmigłach przymo-
cowane śrubami koło pasowe dla dynama, a sama maszyna przytwierdzona do 
przedniej części kadłuba, można było wreszcie przystąpić do testów. Wszystko 
szło dobrze, również [Obst. E.] Uzelac był zadowolony i jako pierwszy wzniósł 
się w powietrze. Większe obciążenie i większe nakłady energii konieczne dla 
napędzenia dynama przyczyniły się do wydłużenia czasu startu, jednak mimo 
wszystko start przebiegał stosunkowo dobrze. I tu się pojawiła niespodzianka! 
[Obst. E.] Uzelac zarządził, aby ta maszyna została przydzielona do sąsiedniej 
kompanii celem obserwacji [ognia] artylerii. Do dziś mam przed oczami zmie-
szaną minę Oblt. [R.] H.[oleki], który miał stracić ukochaną maszynę, najlepszą 
maszynę, jaką dysponowała kompania [Flik. 8.]. [Oblt. R.] H…ka [Holeka] wziął 
mnie na stronę i nakazał mi wymienić śmigło na inne z naszego taboru. Kiedy 
tylko byłem gotowy z tą robotą, zaczęły się testy maszyny [samolotu]. Okazało 
się, że start maszyny trwał bardzo długo. Usilne namawianie, żeby jednak zosta-
wić oryginalne śmigło przy maszynie, nie odniosło skutku. Do tego wszystkiego 
jeszcze otrzymaliśmy wiadomość, że maszyna ma być zaopatrzona we wszel-
kie niezbędne materiały operacyjne tak, aby rankiem nazajutrz była gotowa do 
startu. Byłem zrozpaczony, próbowałem wszystkiego, co możliwe, aż przypad-
kiem wpadłem na pomysł, aby nieco pomniejszyć kąt natarcia i w ten sposób dać 

6 Ibidem, s. 21.
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maszynie większego „kopa” przy starcie. Trochę to pomogło, ale niezbyt dużo. 
Ze zmartwienia nie spałem wtedy przez całą noc. Już dniało, kiedy ukończyłem 
prace i odpaliłem silnik. Wkrótce przybył podpułkownik [Obst. E.] Uzelac. Za-
meldowałem: «Wszystko gotowe!»; uczucia jednak, które wtedy mną targały, są 
nie do opisania. [Obst. E.] Uzelac był ubrany jak zawsze, wsiadł do maszyny, 
skontrolował kurki, zapłon itd., szybko dał pełen gaz i znak do usunięcia klocków 
blokujących koła. Jeszcze krótkie zamachanie ręką, potem pełen gaz, maszyna 
unosiła się, ale start wydawał się nieskończenie długi. W końcu mogłem głębo-
ko odetchnąć: wszystko poszło dobrze. Po południu przyszedł rozkaz z lotniska  
w Brzesku [Jasień], abym zamontował poprawnie radiostację. Tamtejszy dowód-
ca [Flik. 1.], kapitan S. [Oblt. Josef Smetana] przywitał mnie radosny niczym 
chmura gradowa. Podpułkownik [Obst. E.] Uzelac był całkiem spokojny, chodził 
zwyczajowo w tę i z powrotem z założonymi na plecach rękami nie mówiąc ani 
słowa. Dowódca S. [J. Smetana] wytknął mi, że ustawienie skrzydeł nie zgadza 
się z wskazaniami co do wielkości kątów umieszczonymi na skrzydłach i że kąt 
zewnętrzny musi być poprawiony przez mechanika; powinienem się temu raz 
przyjrzeć. Kiedy tylko wszystko zostało poprawione, okazało się przy starcie, 
że to mój pomysł był jednak dobry: przy starcie nieomal nie doszło bowiem do 
zderzenia z leżącym naprzeciwko kominem fabrycznym. [Obst. E.] Uzelac wy-
lądował po płaskiej rundce w powietrzu i nakazał mi przywrócić wcześniejsze 
ustawienia. Jeszcze tylko jeden start próbny i zostałem zwolniony. Powróciłem 
usatysfakcjonowany do Krakowa. Tam oczekiwano mnie [w Flik. 8.] z niecier-
pliwością i kiedy tylko zameldowałem, że wszystko jest w porządku, porucznik  
[R.] H…ka [Holeka] uśmiechnął się i dał mi paczkę z papierosami. Jeżeli Generał 
[Obst. E.] Uzelac ma okazję czytać moją dzisiejszą spowiedź, proszę zawczasu  
o wybaczenie, ponieważ sam wykonywałem tylko rozkaz”7.

Generał Uzelac to wspomnienie Hptm. pil. poza służbą (a.d.) Franza Muelle-
ra, który w rozdziale Jak zostałem pilotem zapisał: „[…] W roku 1915, po 9-mie-
sięcznej służbie na froncie, w moim regimencie macierzystym zostałem dowódcą 
kompanii rezerwowej (Ersatzkompanie) i szkoły dla jednorocznych ochotników 
(Einjaehrig-Freiwilligen-Schule) w Linz. Ciągnęło mnie jednak do oddziałów 
lotniczych. Z tego też względu przedstawiłem moją prośbę generałowi Ontl  
w czasie raportu. Mój dowódca, wzór oficera, zakończył mój oficerski raport  
i tym samym ukrócił moje dążenia słowami: «Żołnierz powinien tam sprawować 
służbę, gdzie został postawiony. Osobiste życzenia nie mogą być przez niego 
spełnione i na tym koniec tematu, basta». Mogłem odejść. Nie chciałem jednak 
odpuścić. Wtedy dowiedziałem się, że generał Uzelac [Obst. E.], dowódca od-
działów lotniczych w Wiedniu, urzęduje również w niedzielę. I tak szybko pod-
jąłem decyzję. W nocy z soboty na niedzielę jechałem 7 godzin pociągiem oso-
bowym z Linz do Wiednia: mundur galowy, czako, Waffenrock [określenie dla 

7 Ibidem, s. 50, 52.
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uniformu], niebieskie spodnie, lakierowane buty, odznaczenia wojenne i krzyż 
zasługi kl. 3. O godzinie 10 przed południem wkroczyłem z podchodzącym do 
gardła sercem do gabinetu adiutanta, rotmistrza Weldina, i poprosiłem o przy-
dzielenie mnie do Luftwaffe [Luftschifferabteilng]. Weldin odkrył szybko, że 
dowództwo w Linz nie wyraziło zgody na ten krok. Weldin rozbawiony żartami 
młodego oficera kazał mi czekać i udał się do generała [wówczas Obst. E.] Uzela-
ca. Trzy minuty później drzwi otworzyły się i usłyszałem zawołanie: «Do środka 
z nim! Niech wejdzie!». Błyszcząc ostrogami stanąłem przed generałem [Obst. 
E.] Uzelacem. Zbliżył się do mnie, przeszył mnie swoim badawczym spojrzeniem 
i wysłuchał mojego meldunku. Parę razy obszedł mnie dookoła, obejrzał mnie od 
każdej strony i zapytał na koniec: «Gdzie się kończy pana rewir? Kto dał panu 
zgodę na przyjazd z Linz do Wiednia?». Zarumieniwszy się musiałem przyznać, 
że przyjechałem do Wiednia na własną rękę. Na to odpowiedział mi z wysoko 
uniesioną brwią: «O, to taki typ z pana! Usłyszy pan, co będzie dalej. Dziękuję». 
I byłem na zewnątrz. Następne pięć minut, kiedy samotnie siedziałem w pocze-
kalni, zdawało mi się wiecznością. Oczami wyobraźni widziałem już wszystkie 
możliwe areszty, dopiero teraz uświadomiłem sobie, jakiegoż to młodzieńczego 
wygłupu dokonałem. Wtedy przybył rotmistrz Weldin i nakazał jechać prosto do 
domu. Osobiście nie byłem w stanie spędzić w Wiedniu nawet 15 minut dłużej. 
Pojechałem na pociąg, popołudniem byłem w Linz i w moim mundurze galowym 
pomknąłem do domu starając się pozostać niezauważonym. Osiem dni później 
przyszło telefoniczne polecenie z adiutantury, abym natychmiast zgłosił się do 
raportu. Blady ze strachu zameldowałem się tam. Mój dowódca poinformował 
mnie zdenerwowany, że jestem oddelegowany do dyspozycji ministerstwa wojny 
[K.u.K. Kriegsministerium] do oddziałów lotniczych, i naciskał na mnie, abym 
natychmiast wyjaśnił mu, co się dzieje. Nie powiedziałem ani słowa. Ostatecznie 
mój ukochany generał zwolnił mnie ze słowami: «Niech pan idzie i się rozbije!». 
Następnego dnia odjechałem do Fischamend. Kiedy się później zameldowałem  
u generała [Obst. E.] Uzelaca, powiedział do mnie: «Te, Mueller, chcę tylko pana 
uczulić, że jeżeli u mnie wywinie pan taki numer, to zamknę pana, że nie bę-
dziesz pan wiedział, co się z panem dzieje!». Rotmistrz Weldin mrugnął do mnie 
jednak porozumiewawczo okiem. I tak zostałem pilotem”8.

Major pilot Hugo Schwab we wspomnieniu pt. Generał Uzelac zapisał: „[…] 
Do moich najważniejszych wspomnień związanych z generałem [Obst. E.] Uze-
lacem zalicza się z całą pewnością wydarzenie z czasów mobilizacji w 1914 r. 
30.06.1914 [r.] polecono nam wyposażyć lotnisko Fischamend, w tym też celu 
już o 6 rano postawieni na nogi mieliśmy opuścić Wiedeń (Wiener Neustadt). 
Zagadką pozostawało, jaki sprzęt mamy dostać. Wtedy pojawił się Uz i popro-
wadził nas do starej hali balonowej, gdzie stały zdemontowane C-Apparate [sa-
moloty typu Lohner C „Gebirgspfeilflieger”] i gdzie gniazdowały przyjaźnie  

8 Ibidem, s. 52–54.
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i w pokojowych warunkach rudziki. Raptem zwróciłem się do generała [Obst. E.] 
Uzelaca: «Na miłość boską, to takimi skorupami [dosłownie trumnami] mamy 
latać?!». Uz odpowiedział szybko: «W roku [18]’66 nasza dzielna i śmiała mary-
narka [Wojenna – K.u.K. Kriegsmarine] w drewnianych skorupach przewierciła 
stalowe kolosy [włoskiej Marynarki Wojennej] i w ten sposób zwyciężyła [cho-
dzi o zwycięską bitwę morską pod Lissą]. Więc Ty chyba nie będziesz chciał mi 
mówić, że ty jesteś taki…, w przeciwnym razie nie znam Cię!». Odwrócił się 
na pięcie i odszedł. A my poszliśmy z tymi skorupami na front. Tego samego 
dnia pojawił się na lotnisku w Fischamend kadet (Kadett-Feuerwerker) v[on]. 
Fiala [Oblt. Benno Fiala von Fernbrugg]. Prosił o pozwolenie na wyjście z nami  
w bój jako oficer techniczny. Poszedłem wraz z nim do generała [wówczas Obstlt. 
E.] Uzelaca i przedstawiłem jego wniosek. Uz długo się przyglądał Fiali [Oblt.  
B. von Fernbrugg]), zapytał, czy ten wie coś o silnikach i zapłonie. Kiedy [Oblt.  
B. von Fernbrugg] Fiala podkreślił, że pracował w [fabryce] Daimler, Uz zawy-
rokował krótko: «Zostaje pan w tej formacji i idzie pan z nami na front». Kiedy 
[Oblt. B. von Fernbrugg] Fiala zameldował, że ma już przydział, i to do Pola, Uz 
stwierdził krótko: «Ten przydział uchylam, idzie pan z nami na front». I tak rozpo-
częła się historia naszego wielkiego pilota myśliwskiego [Oblt. B. von Fernbrugg] 
Fiali. Kiedy początkiem 1918 roku po udanej ucieczce z niewoli przybyłem do 
Wiednia i nie wiedziałem, gdzie znajduje się dowództwo austriacko-węgierskich 
powietrznych sił zbrojnych, udałem się prosto z pociągu do byłego ministerstwa 
wojny. Na schodach spotkałem generała [E.] Uzelaca. Byłem ubrany po cywil-
nemu, przybrałem jednak żołnierską postawę i zameldowałem powrót z rosyj-
skiej niewoli. Uz spojrzał na mnie zaskoczony, obrócił mnie dookoła i zapytał: 
«Schwab, to naprawdę Ty?!». Potem wziął mnie pod rękę, wykręcił ją, jednocześ- 
nie pochylił się tak, że ostatecznie wylądowałem mu na plecach. Poniósł mnie 
na plecach do oddziału lotniczego (Luft-Abteilung, 5/L), gdzie przedstawił mnie 
ówczesnemu szefowi sekcji, łącząc jednocześnie wyrazy najwyższego szacunku 
dla jego pilotów. Generał [E.] Uzelac zwerbował mnie dla siebie słowami: «Zo-
stajesz teraz u mnie, kiedy tylko dorwę któregoś z mojej starej  gwardii, tego nie 
wypuszczam z powrotem na front. W przeciwnym wypadku nikt by mi na koniec 
nie został». Wyprosiłem jednak natychmiastowy przydział do formacji bojowej, 
który został mi przydzielony dopiero po wielu prośbach”9.

Po ogłoszeniu niepodległości Niezależnego Państwa Chorwackiego (chorw. 
Nezavisna Država Hrvatska) w 1941 r. E. Uzelac został mianowany generałem 
chorwackich sił powietrznych. Jego odznaczenia uzyskane podczas służby lotni-
czej w c. k. lotnictwie to:

30 X 1912 [r.]  Krzyż Zasługi Wojskowej w uznaniu osiągnięć na polu lot- 
   nictwa bojowego

9 Ibidem, s. 54.
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18 I 1913 [r.]  Krzyż Komandorski 2. Klasy Sasko-Ernestyńskiego Orderu  
   Domowego
II 1913 [r.]   odznaka pilota wojskowego (Feldpilotenabzeichen)
18 VIII 1913 [r.]  odznaczenie za lata nienagannej służby 
   (Militardienstzeichen)
V 1914 [r.]   Order Korony (Prus) 2. klasy 
29 VIII 1914 [r.] Order Żelaznej Korony 3. Klasy w uznaniu zasług na polu 
   lotnictwa wojskowego
6 VII 1915 [r.]  Kawalerski Order Leopolda z dekoracją wojenną w uznaniu 
   zasług jako dowódcy Luftschiffergruppe oraz dzielnego za- 
   chowania jako pilot w obliczu wroga
6 V 1916 [r.] Cesarsko-Ottomański Order Medjidie 2. klasy 
20 I 1917 [r.] odznaka pilota wojskowego (dożywotnio)
22 I 1917 [r.] Order Żelaznej Korony 2. Klasy z dekoracją wojenną   
   w uznaniu zasług w czasie wojny jako dowódca oddziałów  
   sił powietrznych
24 VI 1917 [r.]  odznaczenie dla pilota sił powietrznych 
   (Luftfahrerabzeichen)
26 VI 1917 [r.]  Krzyż Żelazny 1. Klasy
27 XII 1917 [r.]  Krzyż Zasługi Wojskowej 2. Klasy z dekoracją wojenną   
   i mieczami w uznaniu wyśmienitych zasług i dzielności  
   w obliczu wroga10.

Do końca jego dni (zmarł 7 I 1954 r. – pochowano go na cmentarzu Mirogoj 
w Zagrzebiu) byli podwładni mówili o nim „Uz”…

10 Ibidem, s. 2.
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10 VIII 1622 roku pod Mitawą Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szwecja 
zawarły rozejm, kończący wojnę inflancką z lat 1621–1622. W wyniku dalszych 
negocjancji rozejm został przedłużony do 11 VI 1625 roku. Gdyby nie został-
by wypowiedziany do 31 II 1625 roku, miał obowiązywać przez następny rok1. 
Szwedzi jednak nie dotrzymali terminu, zerwali rozejm przedwcześnie. Woj-
ska Gustawa II Adolfa ponownie zaatakowały w lipcu 1625 roku tereny Inflant, 
znajdujące się jeszcze w polsko-litewskim władaniu. Tak rozpoczęły się blisko 
4-letnie zmagania o dominację w tej części Europy. Pokonując wojska litewskie  
w styczniu 1626 roku pod Walmozją, Gustaw II Adolf umocnił się w Inflantach. 
Postanowił przenieść działania wojenne na teren Prus i Pomorza. Lądując właśnie 
tam, Szwedzi uderzyli w centrum gospodarcze Rzeczypospolitej. Po rozpoczęciu 
ofensywy na terenie ujścia Wisły, walki w Inflantach straciły na znaczeniu, stały 
się drugorzędnym teatrem działań wojennych. Żadna ze stron po 1626 roku nie 
uzyskała przygniatającej przewagi, działania wojenne były prowadzone małymi 
siłami, przerywane co jakiś czas lokalnymi rozejmami. Sytuacja taka panowała 
do 1629 roku, do zawarcia rozejmu w Altmarku, który zatwierdził dotychczaso-
wy stan posiadania w Inflantach2.

Opisując spisy armii litewskiej z lat 1627–1628, należy na początku wspomnieć 
nieco o wojskowości litewskiej tego okresu. Podstawową różnicą między syste-
mem obronnym Korony a Wielkiego Księstwa Litewskiego był brak stałej armii 
polowej na Litwie. Korona posiadała stałe, lecz niezbyt liczne siły zbrojne – tzw. 
wojsko kwarciane. Zaciągnięcie armii za każdym razem wymagało odpowiedniej 

1 J. Dorobisz, Rokowania polsko-szwedzkie z lat 1623–1624, ,,Zeszyty Naukowe. Wyższa Szko-
ła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu” 1994, z. XXX, s. 99; A. Czwołek, Konflikt 
Lwa Sapiehy, wojewody wileńskiego i Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego na tle 
problemów militarnych i politycznych Rzeczypospolitej w latach 1625–1633, ,,Czasy Nowożytne” 
2004, t. XV, s. 107.

2 P. Florek, Starcie pod Bowskiem 6 lipca 1626 roku. Przyczynek do historii zmagań Rzeczy-
pospolitej ze Szwecją o Inflanty i Kurlandię w XVII wieku, „Echa Przeszłości” 2005, t. VI, s. 67–
68; H. Winser, Wojna Inflancka 1625–1629, ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1970,  
t. XVI, z. 1, s. 43–93.
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uchwały sejmu, ewentualnie konwokacji litewskiej. W odpowiedniej uchwale 
określana była wielkość wojska oraz podatki przeznaczone na jego utrzymanie. 
Oddziały polowe tworzono każdorazowo w wypadku wybuchu wojny, natomiast 
po jej zakończeniu rozwiązywano je. Nie oznaczało to jednak, że Wielkie Księstwo 
Litewskie nie posiadało w ogóle żadnych państwowych sił zbrojnych do obrony 
swego terytorium. W nielicznych, newralgicznych punktach obronnych księstwa, 
takich jak: Wilno, Smoleńsk, Połock, stacjonowały na stałe niewielkiej liczebności 
oddziały3. Natomiast wzdłuż wschodniej granicy księstwa istniał system obronny 
zamków, oparty na obowiązku służby wojennej na zasadzie prawa lennego4.

W omawianym okresie nie istniał jeszcze podział na jednostki autoramentu 
narodowego i cudzoziemskiego. Podział ten datuje się od czasu reform wojsko-
wych Władysława IV, zapoczątkowanych w 1633 roku. Oprócz formacji typowo 
narodowych, jakimi były husaria, jazda kozacka, piechota polsko-węgierska, za-
ciągano za granicą najemne oddziały niemieckie. Składały się na nie piechota 
niemiecka, dragonia oraz rajtaria. Na terytorium Rzeczypospolitej do formacji 
tych rekrutowano również obywateli Korony i Litwy5.

Analizując komputy, spisy wojska z czasów Zygmunta III Wazy, należy zwró-
cić uwagę na pewien ważny aspekt związany z wielkością poszczególnych od-
działów. Liczby podawane w źródłach najczęściej nie oznaczają rzeczywistego 
stanu osobowego jednostki. Bowiem według panującego ówcześnie zwyczaju 
żołd oficerów i podoficerów płacony były z sum przypadających na utrzymanie 
całych jednostek. Kadra dowódcza pobierała żołd w wielkości kilku porcji, czyli 
stawek żołdu przypadających na utrzymanie szeregowego żołnierza. Były to tzw. 
ślepe poczty w jeździe i ślepe porcje w piechocie i dragonii, obniżały one fak-
tyczną liczebność wojska o ok. 10%6.

W XVII wieku oddziały nazywano nazwiskami ich dowódców. Tytularny-
mi dowódcami zostawali również magnaci. Przeważnie sprawowali oni jedno-
cześnie różne funkcje państwowe: piastowali urzędy wojewodów, starostów itp. 
Właśnie dlatego w ówczesnych spisach wojskowych nazywano poszczególne 
jednostki urzędami, jakie pełnili ich dowódcy, np. marszałka Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, wojewody trockiego7. 

W zbiorach szwedzkiego archiwum Riksarkivet Stockholm w dziale Extranea 
Polen Vol. 80 odnaleźć możemy bardzo interesujący przyczynek źródłowy do 

3 A. Rachuba, Siły zbrojne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, „Przegląd Wschodni” 
1994, t. III, z. 3, s. 381.

4 I. Rychlikowa, Bojarzy Pancerni Na Pograniczu Moskiewskim w XVI–XIX wieku, „Przegląd 
Wschodni” 1994, t. III, z. 3, s. 411–413; H. Wisner, op. cit., s. 136–138.

5 B. Baranowski, Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych  XVII 
wieku, Warszawa 1957.

6 J. Wimmer, Historia Piechoty Polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 202; idem, Wojsko 
polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 32.

7 H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów, [w:] Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, 
varia, t. II, Warszawa 2004, s. 114.
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historii organizacji i liczebności armii litewskiej, walczącej w latach 1627–1628 
w Inflantach przeciwko Szwedom. Na kilkunastu nie paginowanych kartach znaj-
dujemy 2 computy, jeden popis oraz rewizje wojska litewskiego z tego okresu.  
W niniejszym artykule chciałbym przedstawić zawartość tych dokumentów, 
uzupełniając je w niektórych miejscach o komentarze i dodatkowe informacje  
w oparciu o inne źródła i opracowania. Zachowałem układ oryginału umieszcza-
jąc tylko cześć materiałów w tabelach dla łatwiejszego odbioru tekstu, dodając 
jednocześnie  w nawiasach imiona i nazwiska tych spośród oficerów, których 
udało mi się zidentyfikować.

Comput Woiska zaciągu do Inflant w Roku terazniejszym 1627 otwiera zestaw 
rejestrów armii litewskiej z wyżej wymienionego okresu. Ilustruje on skład ca-
łej armii litewskiej, która w tym roku znajdowała się na inflanckich ziemiach.  
W kompucie tym, oprócz oddziałów „pieniężnych”, wymienione są poczty pry-
watne (ochotnicze) Pana Marszałka Kowienskiego oraz Pana Władysława Woy-
ny.

Następny rejestr wojska pochodzi z popisu bowskiego z dnia 20 września 
1627 roku8. Zostały popisane w nim oddziały, które znajdowały się przy hetma-
nie wielkim litewskim Lwie Sapiesze oraz wojewodzie smoleńskim Aleksandrze 
Korwinie Gosiewskim. Oddzielnie zostały wymienione natomiast jednostki, wy-
prawione pod Dynembork. Popis ten zawiera w przeciwieństwie do pierwszego 
również wykaz jednostek, które wchodziły w skład garnizonów ważniejszych 
twierdz inflanckich, znajdujących się w tym czasie w rękach litewskich.

Comput Woyska Je[go] Kró[lewskiej] M[oś]ci Inflantskiego w Czwierciach 
borgowych 3 ode d.17 ibra An[no] 1627 do d. 17 Junii An[no] 1628 został przed-
stawiony na sejmie warszawskim w 1628 roku. W kompucie tym wyszczególnio-
ne są jednostki wojska litewskiego, które służyły w trzech ćwierciach, począw-
szy od 17 września 1627 r. do 17 czerwca 1628 r. Komput ten zawiera również 
informację o oddziałach, które w tym czasie zostały zwinięte (rozwiązane) lub 
dopiero co zaciągnięte na służbę. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych spi-
sów, w kompucie tym zawarte są informacje dotyczące długu (zaległego żołdu) 
wobec poszczególnych rodzajów jazdy, wchodzących w skład wojska litewskie-
go w Inflantach.

Ostatnim spis to Rewisia d.15 Junii An[no] 1628 pod Bowskiem. Popisane 
zostały tam jednostki znajdujące się pod dowództwem wojewody smoleńskiego 
Aleksandra Korwina Gosiewskiego. Popis ten nie uwzględnia oddziałów wysła-
nych pod dowództwem pułkownika Mikołaja Korffa pod Kokenhusen.

Poniższe zestawienia zawierają wykazy jednostek poszczególnych rodza-
jów broni, liczbę ludzi znajdujących się w danym oddziale. Omówione spisy 

8 Popis Woyska Inflanckiego w drugiey Czwierci przy bytności Je[go] M[ości] Pana Hetmana 
W[ielkieg]o y Je[go] M[oś]ci Pana Wojewody Smoleńskiego pod Bowskiem 20 Sept[embris] A[nn]
o 1627.
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armii litewskiej z wyżej wymienionego okresu ilustrują zmiany, jakie zachodziły  
w składzie kadry dowódczej, oraz pokazują, jak zmieniała się struktura armii litew-
skiej. Są one istotnym uzupełnieniem nielicznie wydanych do tej pory materiałów 
dotyczących zmian strukturalnych w armii litewskiej w dobie walki ze Szwedami  
w Inflantach w latach 1627–1628. 

Comput Woiska zaciągu do Inflant w Roku teraz.niejszym 1627
Miejsce gdzie 
popisywano

Czas 
Popisywania Usarze Konie Służby 

zaczęcie Skończenie 

Pod Poswolem1 Junii 19 JM Pana Wojewody 
Wileńskiego [Lwa 
Sapiehy] Chorągiew 
Czerwona 

149 Junii  1 Sept 1

Tamże Chorągiew Biała 150
Pod Zelborkiem2 Julii 1 JM Pana Wojewody 

Trockiego [Jana Skumina 
Tyszkiewicza]

194 Junii 17 Sept 17

Zbyczza Dźwiną Junii 19 JM Pana Wojewody 
Smoleńskiego 
[Aleksandra Korwina 
Gosiewskiego]

145 Maii 14 Aug 14

Pod Poswolem Junii19 JM P[ana] Marszałka 
W.X.Lit [Jana Stanisława 
Sapiehy]

115 Junii 1 Sept 1

Pod Zelborkiem Julii 22 Tegoż JM Pana 
Marszałka [Jana 
Stanisława Sapiehy]

110 Julii 8 Octob 8

Pod Zelborkiem Junii 19 JM Pana Gosiewskiego 
Pisarza  [Krzysztofa 
Korwina Gosiewskiego]

97 Maii 14 Aug 14

Pod Poswolem Junii 19 JM Pana [Aleksandra] 
Ogińskiego

199 Junii 1 Sept 1

Pod Zelborkiem Julii 1 JM Pana Michała Woyny 150 Junii 17 Sept 17
Pod Zelborkiem Julii 1 JM Pana Jerzego 

Zienowicza
131 Junii 17 Sept 17

Pod Zelborkiem Aug 6 JM Pana Rudominy 150 Julii 23 Octob 23
Uczyli Usarza Koni 1590

Miejsce gdzie 
popisywano

Czas 
Popisywania Raitarowie Konie Służby 

zaczęcie Skończenie

Pod 
Zelborkiem

Junii 24 JM Pana [Mikołaja] 
CorffaPułkownika 

150 Maii 14 Aug 14

Tamże Julii 1 Pana [Henryka] 
Szmelingowych

200 Junii 17 Sept 17



231KOMPUTY WOJSKA LITEWSKIEGO W INFLANTACH  Z LAT 1627–1628.

Tamże Julii 12 Pana [Wilhelma]
Tyzenhauzowych

194 Junii 28 Sept 28

Tamże Julii 9 Pana Wilhelma 
Corffa3

98 Junii 25 Sept 25

Tamże Julii 2 Pana Olczurowych 
[Wilhelma Olazura ?]

150 Junii 18 Sept 18

Tamże Julii 2 Pana [Godschalka 
von] Ungierowych 

100 Junii 18 Sept 18

Tamże Julii 16 Pana [Jana] 
Sakienowych

128 Julii 2 Octob 2

Czyni Raitarów koni 1020

Miejsce gdzie 
popisywano

Czas 
Popisywania Kozacy Konie Służby 

zaczęcie Skończenie

Pod Zelborkiem Julii 28 Pana [Adama] 
Pawłowiczowych 

147 Julii 14 Octob 14

Pod Poswolem Junii 11 Pana Karskiego 150 Maii 28 Aug 28
Pod Poswolem Junii 23 Pana [Erazma] 

Dębinskiego
104 Junii 9 Sept 9 

Pod Zelborkiem Julii 1 Pana Konstantego 
Zienowicza

145 Junii 17 Sept 17

Pod Poswolem Junii 11 Pana Wysockiego 150 Maii 28 Aug 28
Pod Zelborkiem Julii 27 Pana Mogielnickiego 150 Julii 13 Octob 13
Pod Zelborkiem Julii 1 Pana [Jana] 

Choynowskiego 
100 Junii 17 Sept 17

Pod Poswolem Junii 11 Pana [Dawida]  
Konstantynowiczowych

100 Maii 28 Aug 28

Tamże Junii 19 Pana Wolskiego 96 Junii 5 Sept 5
Tamże Junii 17 Pana Guyskiego 75 Junii 3 Sept 3
Tamże Junii 17 Pana  Frydrycha Weysa 40 Junii 3 Sept 3
Pod Poswolem Junii 11 [Marcina] Ryżewskiego4 150 Maii 28 Aug 28
Tamże Junii 11 [Mustafy] 

Ułanowiczowych5
150 Maii 28 Aug 28

Tamże Junii 19 [Abraima] 
Bohdanowiczowych6

148 Junii 5 Sept 5

Tamże Junii 11 Kinskiego 100 Maii 28 Aug 28
Tamże Junii 11 Zabłockiego 100 Maii 28 Aug 28
Tamże Junii 12 Czymbaia Ułan7 100 Maii 29 Aug 29

Czyni Kozaków koni 2005
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Miejsce gdzie 
popisywano

Czas 
Popisywania Piechota Niemiecka Osób Służby 

zaczęcie Skończenie

Pod Poswolem Junii 17 Companii Pana 
Donowaiowey [Jan 
Donoway]

282 Junii 3 Sept 3

Pod Poswolem Junii 17 Companii P. [Krzysztofa] 
Zolderbachowey

204 Junii 3 Sept 3

Pod Zelborkiem Aug 12 Tegoż P. [Krzysztofa] 
Zolderbacha po 
Somerfelcie

82 Julii 29 Octob 29

Pod Zelborkiem Junii 20 Companii P. [Wilhelma] 
Corffowey

176 Maii 14 Aug 14

Tamże Junii 20 Tegoż Companii drugiey 141 Maii 14 Aug 14
Tamże Aug  20 Tegoż Copanii trzeciey 33 Aug 6 Nove 6
Tamże Junii 20 Companii P. Jerzego 

Wulfa [Jerzy Wolf]                              
83 Maii 14 Aug14

Tamże Julii 9 Tegoż Companii 133 Junii 25 Sept 25
Podleć Moyzą Julii 21 Companii Pana 

Wigantowej
91 Julii 7 Octob 7 

Czyni Piechoty Niemieckiey 1225 

Miejsce gdzie 
popisywano

Czas 
Popisywania Piechota Polska Osób Służby 

zaczęcie Skończenie

Pod Poswolem Junii 11 Pana [Andrzeja] 
Dziewiałtowski ego

194 – –

Pod Zelborkiem Julii 4 Pana Bułakowey 150 Junii 20 Sept 20
Tamże Julii 4 Pana [Wilhelma] 

Klimowiczowey
100 Junii 20 Sept 20

Pod Poswolem Junii 17 Pana Kniaszyckiego 98 Junii 3 Sept 3

Pod Zelborkiem Julii 20 Pana Sielickiego 120 Julii 6 Octob 6
Pod Poswolem Junii 11 Pana Szaniawskiego 96 Maii 28 Aug 28
Pod Nową Rygą Aug 3 Pana Suchodolskiego 185 Julii 20 Octob 20

Czyni Piechoty Polskiej osób 943
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Pod Zelborkiem Junii 20 Wybrańców Szawelskich9 wszystkich osób 200

Czyni Wojska Wszystkiego 6983

Nadto
Na łaskę Kró[la] Je[go] M[oś]ci Ludzie Pana Marszałka Kowienskiego10

Usarzakoni 16
Kozaków koni 20
Piechoty osób 20

Z osobna na  łasce Kró[la] Je[go] M[oś]ci Pan Władysław Woyna
Usarza koni 7 

Popis Woyska Inflanckiego w drugiey Czwierci przy bytności  
Je[go] M[ości] Pana Hetmana11 W[ielkieg]o y Je[go] M[oś]ci Pana 

 Wojewody Smoleńskiego12 pod Bowskiem13 20 Sept[embris] A[nn]o 1627

Usarze
Je Mci Pana Wojewody Wileńskiego [Lwa Sapiehy] pod 
Chorągwią Białą           koni 145
Pod Chorągwią Czerwoną     koni 146
JM Pana Wojewody Trockiego [Jana Skumina Tyszkiewicza]  koni 135
JM Pana Wojewody Smoleńskiego     koni 150
[Aleksandra Korwina Gosiewskiego]
JM Pana [Aleksandra] Ogińskiego         koni 178
JM Pana Jerzego Zienowicza     koni 76 
JM Pana [Michała] Woyny     koni 128 

Suma Usarza Koni 958 

Raitarowie
Pana [Wilhelma] Corffowych     koni 89
Pana [Henryka] Szmelingowych     koni 173
Pana Olczurowych [Wilhelma Olazura?]                 koni 138

9 Możliwe że rotmistrzem był Aleksander Protasowicz, stojący na czele wybrańców szawaleskich 
już w 1625 roku; zob. Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie F. 264-1210, k.1–27v, Anno 
Domini 1625. Rejestr popisowy wojska wszystkiego Jego Królewskiej Mości do Inflant przeciwko 
GustawowiKsięciuSudermańskiemu: Tak za listami Jego Królewskiej Mości jako Jego Mości Pana 
Hetmana WielkiegoKsięstwa Litewskiego przypowiednemi zaciągnionego w ćwierci pierwszej.

10 Osoba niezidentyfikowana.
11 Lwa Sapiehy.
12 Aleksandra Korwina Gosiewskiego.
13 Nazwa niem. Bauske, łot. Bauska.
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Pana Wigantowych      koni 100
Pana [Adama] Drobyszowych Na miejscu Pana   
Tyzenhazowym (Ten za dwie niedziele miał wystawić)  koni 150
  

Czyli rajtarów koni 650
Kozacy

Pana [Adama] Pawłowiczowych na czatę pod Rygę był posłany  koni 150
Pana Karskiego                                                                         koni 136
Pana Wysockiego                                                                    koni 98
[Pana] Zabłockiego                                                                   koni 100
[Pana] [Abraima] Bohdanowiczowych                   koni 150
[Pana] Czymbaia Ułana                                                             koni 98

Czyni kozaków koni 732

Piechota Niemiecka
Pana [Wilhelma] Corffowey     osób 302
Pana Wulfowey [Jerzy Wolf]     osób 184
Pana [Krzysztofa] Zolderbachowey    osób 178 
Pana Fitingowej       osób 496 

Czyli osób 1160
Czyli Piechota Polska

Pana [Andrzeja] Dziewiałtowskiego    osób 100
Pana Suchodoslkiego      osób 67
Pana [Wilhelma] Klimowiczowey    osób 54
PanaBukrabiney      osób 100

Czyli osób 321

Wybrańców Szawelskich     osób 12014

Czyni Woyska Pod Bowskiem popisanego 3941

Z osobna którzy się ieszcze nie pisali iż Pod Dynembork15 Poszli

Usarze
JM Pana [Krzysztofa Korwina] Gosiewskiego Pisarza W.X.Lit koni 120                  
JM Pana Rudominowych     koni 150  

[Czyni Usarza koni] 270

14 Osoba niezidentyfikowana.
15 Nazwa niem. Dünaburg, łot. Daugavpilis.
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Raitarowie
Pana [Mikołaja] Corffa Pułkownika           koni 150                 
Pana [Godschalka von ] Ungierowych           koni 100    

[Czyni Raitarow koni] 250
Kozacy

Pana Mogielnickiego      koni 150 
Pana [Erazma] Dębinskiego     koni 100
Pana Wolskiego                                          koni 100
[Pana] [Mustafy] Ułanowiczowych    koni 150
[Pana] Marcina Ryżewskiego     koni 150

Czyni Kozaków koni 650

Piechota Niemiecka
Pana [Jana] Donowaiowych     osób 280
Pana Wigantowych      osób 100
Pana Szaniawskiego piechoty Polskiej przy granicy litewskiej osób 96 

Czyli którzy się nie pisali 1646
Czyli Obojga 5587

Ludzie na zamkach
Na Dynemborku

Pana Andźla Capitana dragonów     osób 117
Pana Okuniowey Piechoty                  osób 86
Pana [Wojciecha] Raczkowskiego             osób 92
Pana Siemonowiczowey      osób 99

Czyni osób 394
Na Lucynie16

Pana Dąbrowiney Piechoty        osób 75 
Na Rzeczycy17

Pana Konarskiego         osób 65 

Czyli na zamkach ludzi służebnych 534

In Suma Wszystkiego Woyska tak w polu iako y na zamkach będącego 
Czyni 6121

16 Nazwa niem. Ludsen, łot. Ludza.
17 Nazwa niem. Rositten, łot. Rēzekne.
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Roku 1628 6 Julii na Sejmie Warszawskim
Comput Woyska Je[go]Kró[lewskiej] M[oś]ci Inflantskiego w Czwierciach 

borgowych 3 ode d. 17 ibra An[no] 1627 do d. 17 Junii An[no] 1628

Usarze

[Dowódca] Czwierci 
Pierwszey [konie]

Czwierci Wtorey
[konie]

Czwierci Trzeciey
[konie]

JMP Hetmanowych 
[Lwa Sapiehy]
– Chorągwie białey
– Czerwoney Chorągwie

145
146

145
147

145
147

JMP Wojewody Trockie[go] 
[Jana Skumina Tyszkiewicza]

145 149 135

JMP Wojewody 
Smoleńskiego [Aleksandra 
Korwina Gosiewskiego]
– chorągwie białey
– Chorągwie Czarney

150
110

150
110

140
110

JMP [Krzysztofa Korwina] 
Gosiewskiego Pisarza 
W.K.Lit

120 120 120

JMP [Aleksandra] 
Ogińskiego Chorążego 
Trockiego 

179 190 190

JMP Michała Woiny 140 140 137
JMP [Jerzego] Zienowicza 82 88 77

Suma Usarza koni 
1217

Suma 1239 Suma 1201

Raitarów

[Dowódca] Czwierci 
Pierwszey [konie]

Czwierci Wtorey
[konie]

Czwierci Trzeciey
[konie]

Pana Mikołaja Korffa 185 238 205
P. Wilhelma Korffa 89 Zwinął chorągiew – 
P. [Godschalka von] 
Ungierowych

95 95 95

P. Wigantowych 100 100 100
P. [Henryka] Szmelingowych 187 204 204
P. Holczurowych [Wilhelma 
Olazura ?]

138 138 138

P.  [Adama] Drobyszowych 155 150 150
Suma Raitarów 

949
Suma 925 Suma 892
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Kozacy

[Dowódca] Czwierci 
Pierwszey [konie]

Czwierci Wtorey
[konie]

Czwierci Trzeciey
[konie]

P. [Adama] Pawłowiczowych 150 150 150
P. Karskiego 136 136 Zapłacono 
P. Wysockiego 100 100 Zapłacono
P. Wolskiego 100 100 Zapłacono
P. [Marcina] Ryżewskiego 167 150 Chorągiew zwinął
Mustaphy Ułanowicza 150 150 150
[Abraima] Bogdanowiczowych 150 150 150
Czymbaia Ułana 100 149 150
Zabłockiego 100 100 Zapłacono y zwinął 

chorągiew 
Suma Kozaków 

1153
Suma 1185 Suma Koni 600

Piechoty Cudzoziemskiey

[ Dowódca] Czwierci 
Pierwszey [osób]

Czwierci Wtorey
[osób]

Czwierci Trzeciey
[osób]

P. Wilhelma Korffa 302 258 282
P. [Jerzego] Wolffa 184 184 206
P. [Jan] Donowaia 280 197 228
P. [Krzysztofa] Zolderbacha 178 163 163
P. Fitingowych 496 – –
P. Tomasza Diwe  
[Thomas Dewey]

– 155 148

P. Falka – 70 74
Suma osób1440 Suma 1027 Suma 1101

Piechoty Polskiey

[ Dowódca] Czwierci 
Pierwszey [osób]

Czwierci Wtorey
[osób]

Czwierci Trzeciey
[osób]

JMP Hetmanowych [Lwa 
Sapiehy] jednej chorągwie  

100 100 117

P. Bukrabiney 100 – –
P. Suchodolskiego 67 – –
P. [Wilhelma] Klimowiczowey 54 36 –

Suma osób 321 Suma osób 136 
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Suma Wojska w Czwierciach Borgowych Trzech
W Pierwszey Czwierci W czwierci 2 W czwierci Trzeciey

5080 4512 3911
Z osoba w tej czwierci te roty 
przybyły :

Przybyły:

P. Snarskiego Kozaków 150.
Ta rota od nieprzyjaciela 
pogromiona y P. Rotmistrz w 
wiezieniu

P. Naroński Kozaków 150sktóremi  
in Februario pod Kircholm 
przyszedł

P. Ozrzeńskiego Kozaków 150. 
Ten Pan Rotmistrz in Aprli An 
1628. Wysłużył y na koni 100 
pozostałego Towarzystwa  na 
druga czwierc pieniądze dano

P. Szukszta kozaków 200 in Aprili 
pod Bowsk przyszedł.

P. Butler Raitorów 100 in Maio pod 
Bowsk przyszedł

Temuż Woysku zasłużonego za czwierci 3 ode d.17 ibra 1627 do d.17 Junii 
An[no] 1628 winno

Usarzom po R 41 na kon kładąc suma za wszy Czwierci na koni 3657 - R 
149937

A na poczty z Martukoni 15zapułw czwierci w obozie po R 20         R 300
Suma R 150237
Przez Je Mci P. Pisarza Polne W.X.Lit  R 4180/22
Z skarbu w obozie y w Wilnie R 36758/18/9
Resztę dopłacić R 109297/19/9

Rajtarów w trzech czwierciach koni 2766
R 57 suma R 157662 

Na te sume danych
Przez Je Mci P. Pisarza Polnego R 10900
Z skarbu w obozie y w Wilnie R 42445/0/14
Resztędopłacić R 104316/29/4

Kozaków w trzech czwierciach koni 2938 
Stych
Chorągwi y 4 w służbie pozostały koni 600. Za czwierci 3 Według rachunków  
w obozie strzema chorągwiami Suma R 45368 
Na te sume
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Dano ze skarbu R 20891/24/12
Resztę dopłacić R 24476/5/6

A chorągwiom pięciom na koni 586 za czwierci bez sporachowania winno było sumą 
R 31589/10 

Stey Sumy 

Przez JMP Pisarza Polnego y Skarbu przedtem danych po poselsku dwie potrącono 
R 1063/2/6
Sporachowania zapłacono R 27400/17/7
Resztę dopłacić R 3116/20/5

Suma długu na Wojsko jeźne do d. 17 Junii An 1628 winnego R 241207/14/6

A Piechocie Cudzoziesmkiey na osób 1101 
Polskiey na osób 117 ad alarium według rachunków w obozie zapłata zupełna
Teyże Piechocie od Junium An 1628 zaza miesiąc pieniądze posłano na osób 
1090 cudzoziemskiey
A na Polską Piechotę osób 117

Woyska Je[go] Kró[lewskiej] M[oś]ci w Inflanciech naten Czas.

Usarza z suplementem Pana Zienowiczowym    koni 1271
Raitarów z Panem Butlerem                                     koni 992 
Kozaków z Panem Narońskim y Panem Szuksztą
y s Panem Ozrzeńskim      koni 1020
Piechoty Cudzoziemskiey     osób 1090
Piechoty Polskiej                                 osób 117

Czyni Woyska dawnego z rotami które iuż na służbie są 4490

Z osobna nowego zaciągu
Raitarów Pana Borkowych     koni 200
Kozaków Pana Karskiego P. Wolskiego P. Cielińskiego 
Pana Grzybowskiego       koni 550
Dragonów Pana Sakinowych     osób 200
Piechoty Polskiej Pana Niewiarowskiego 600 Pana Hylhenowych
200 P. Siedleszczyńskiego 200 Pana Kamienskiego 200 y Pana
[Wilhelma] Klimowiczowey 100 
Wszystkiej piechoty      osób 1300
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Woyska Zaciągu Nowego
Czyni 2250

Suma Woyska Wszystkiego ma byc 6740

Rewisiad.15 Junii An[no] 1628 pod Bowskiem18 odprawowana  
oprócz pułku JMP. Corffowego19 który iest pod Kokonhausem20 

 dla incursy od nieprzyjaciela za granice położony oprócz pocztów 
 rotmistrzowskich y koni za Dźwiną21 potraconych

Przy bytności samego JMP Wojewody Smoleńskiego22

JMP Hetmana W W.X.Lit [Lwa Sapiehy] chorągwi biała   koni 80
Czerowna       koni 92
JMP Wojewody Trockiego [Jana Skumina Tyszkiewicza]  koni 73
JMP Wojewody Smoleńskiego [Aleksandra Korwina
Gosiewskiego] Biała           koni 114
Czarna                                                                 koni 70
JMP Pisarza W.X.Lit [Krzysztofa Korwina Gosiewskiego] koni 99
JMP [Aleksandra] Ogińskiego                                               koni 145
JMP [Michała] Woyny      koni 77 
JMP [Jerzego] Zienowicza     koni 45

Suma Usarza do boiu koni 795

P. [Henryka] Szmelingowa     koni 119
P. Holczurowa [Wilhelma Olazura ?]          koni 93
P. [Adama] Drobysza      koni 108 
P. Buchlerowa [Butlera]      koni 88

Suma Raitarów koni 408

P. Narońskiego       koni 63 
P. Ozrzeńskiego       koni 54 
P. Szukścina [Szukszta?]     koni 167
P. Ułanowa                                 koni 137
P. [Mustaphy] Ułanowiczowa     koni 134 
P. [Abraima] Bogdanowiczowa       koni 138 

Suma kozaków koni 693

18 Nazwa niem. Bauske, łot. Bauska.
19 Mikołaja Korffa.
20 Nazwa niem. Kokenhusen, łot. Koknese.
21 Nazwa niem. Duna, łot. Daugavpils.
22 Aleksandra Korwina Gosiewskiego.
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Piechota Niemiecka
P. [Wilhelma] Corffowey     osób 280
P. [Jana] Donowaiowey      osób 248
P. [Jerzego] Wulfowey      osób 232
P. [Krzysztofa] Zolderbachowey     osób 196
P. Tomasza Dywi [Thomasa Dewey] po panu Fitinku  osób 152
P. Falkowey       osób 70
P. Adamowiczowey którą zostawiono od Pana [Andrzeja] 
Dziewiałtowskiegoy [Wilhelma] Klimowicza    osób 107 

Suma Piechoty Osób 1285

In Suma Woyska do boiu według rewisy ostatniey pod Bowskiem  
odprawionej oprócz pułku Pana Corffowego 3181

D.25 Junii po rewisy przybył do piechoty P. Donowaiowey 
suplementu        osób 48 





III. RECENZJE

ALEKSANDER SMOLIŃSKI

KOLEJNA PUBLIKACJA ŹRÓDEŁ DOTYCZĄCYCH  
SYTUACJI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO  

I POLAKÓW W GALICJI WSCHODNIEJ W OKRESIE 
WOJNY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ Z LAT 1918–1919. 

Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej 
 podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919. 

Źródła, t. 1–2, opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy i wybór fotografii 
Józef Wołczański, Lwów–Kraków 2012

Nikogo nie trzeba przekonywać o ogromnej wadze różnorodnych źródeł i pre-
zentujących je wydawnictw źródłowych, o ich znaczeniu dla warsztatu każdego 
historyka, w tym również dla historyka zajmującego się dziejami wojskowymi1 
lub też historią Kościoła. Dzięki publikacjom źródłowym możemy korzystać ze 
źródeł bez konieczności osobistej wizyty w archiwum, w bibliotece lub muzeum. 
Jest jednak rzeczą oczywistą, że w wielu przypadkach studia prowadzone z ich 
wykorzystaniem nie mogą całkowicie zastąpić właściwej, niekiedy żmudnej oraz 
czasochłonnej, kwerendy archiwalnej czy też bibliotecznej (w wielu przypad-
kach stanowią ich istotne uzupełnienie). Często jednak, szczególnie gdy wydaw-
nictwa prezentują źródła przechowywane w trudno dostępnych lub też obcych, 
nieprzebadanych jeszcze archiwach, ich wartość i naukowa przydatność znaczą-
co wzrastają. Dzięki nim teksty źródłowe docierają do szerokiego grona badaczy, 
rozszerzając znaną i wykorzystywaną w kolejnych badaniach bazę źródłową.  
Z tego powodu są często wykorzystywane przez „zawodowych” historyków, któ-

1 Vide: VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości. Źródła w badaniach historii wojsko-
wej. Siedlce 17–18 września 2003 r., red. K. Pindela, Toruń 2004; A. Smoliński, Bitwa Lwowska – 
 wartościowe i ważne wydawnictwo źródłowe, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” (Lublin–Ra-
dzyń Podlaski) 2011, t. 7; idem, Uwagi na temat dwóch albumów fotograficznych poświęconych 
działaniom wojennym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a bolszewicką Rosją w 1920 roku. Artykuł 
recenzyjny (Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką, wybór i oprac. A. Knyt, Warszawa 2005); 
1920. Wojna o Polskę, wybór i oprac. A. Knyt, Warszawa 2010, „Limes”. Studia i Materiały z Dzie-
jów Europy Środkowo-Wschodniej (Rzeszów) 2010–2011, nr 3–4.
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rzy poszukują w nich informacji niezbędnych w szeroko rozumianej działalności 
naukowej. Rola każdej fachowo opracowanej publikacji tego typu w postępie 
rzetelnych badań historycznych jest trudna do przecenienia. Należy także pamię-
tać o znaczeniu wykorzystywania różnorodnych tekstów źródłowych w naucza-
niu szkolnym oraz podczas pracy ze studentami niektórych kierunków humani-
stycznych, przede wszystkim ze studentami historii2.

Nie należy też zapominać, że przygotowanie publikacji tego typu wcale nie 
jest rzeczą łatwą i wymaga odpowiedniej wiedzy, a z reguły także żmudnych 
i długotrwałych badań oraz ogromnego nakładu pracy. Szczególnie wymagająca 
jest praca nad źródłami spisanymi w językach obcych bądź też przechowywa-
nych w archiwach znajdujących się poza granicami kraju, głównie zaś w tych, 
które znajdują się w krajach powstałych na obszarze byłego Związku Sowiec-
kiego. Ze wszystkimi wymienionymi powyżej trudnościami miał do czynienia 
ks. Józef Wołczański, który w pojedynkę podjął się trudu przygotowania prezen-
towanej tutaj publikacji. Efekt podjętych przez niego wysiłków na pewno zna-
cząco wpłynie na rozwój wciąż popularnych badań dotyczących różnorodnych 
aspektów wojny Rzeczypospolitej Polskiej z Zachodnioukraińską Republiką Lu-
dową w latach 1918–1919. Nie bez znaczenia będzie również rola opisywanej tu 
publikacji w studiach zajmujących się skomplikowanymi dziejami polskich Kre-
sów Południowo-Wschodnich. Wołczański przedstawił bowiem nową bazę źró-
dłową, dotychczas praktycznie niewykorzystywaną przez historyków polskich  
i ukraińskich – ukazuje ona historię wielu kresowych parafii i miejscowości 
oraz ich społeczności z tego okresu w nowym świetle i wskazuje na wątki, które  
w dotychczasowej historiografii polskiej i ukraińskiej praktycznie wcale nie 
funkcjonowały.

Wojna polsko-ukraińska (1918–1919), którą Rzeczypospolita Polska i Woj-
sko Polskie toczyły z Zachodnioukraińską Republiką Ludową oraz z Ukraińską 
Armią Halicką, ma już swoją obszerną i ustawicznie narastającą w Polsce lite-
raturę3. Fakt ten potwierdza niesłabnące zainteresowanie tą tematyką głównie 

2 Vide: A. Smoliński, Źródła do historii wojskowej oraz możliwości ich wykorzystania w na-
uczaniu historii w szkole, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne III. Źródła w Edukacji Histo-
rycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006; V. Julkowska, Foto-historia. 
Fotografia w edukacji historycznej, Poznań 2012.

3 Powstało na ten temat wiele artykułów oraz innych drobniejszych opracowań i publikacji 
samodzielnych. Vide: J. Rogowski, Z walk o Lwów, Poznań 1919; J. Białynia-Chołodecki, Lwów  
w listopadzie 1918 r., Lwów 1919; idem, Z dziejów oblężenia i odsieczy Lwowa w latach 1918–
1920, Lwów 1924; A. Próchnik, Obrona Lwowa od 1 do 22 listopada 1918 roku, Zamość 1919;  
F. S. Krysiak, Z dni grozy we Lwowie (do 1 do 22 listopada 1918 roku). Kartki z pamiętnika – 
świadectwa – dowody – dokumenty. Pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy, Kraków 1919  
(2 wyd.: Rzeszów–Rybnik 2003); S. Łapiński-Nilski, A. Kron, Listopad we Lwowie (1918 r.), War-
szawa 1920 (2 wyd.: Listopad we Lwowie 1918 r., Łapy–Białystok 1993); J. Sopotnicki, Kampania 
polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe, Lwów 1921; S. Rutkowski, Odsiecz Lwo-
wa w listopadzie 1918 r., Lwów 1926; W. Hupert, Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 
1919, Lwów–Warszawa 1928; idem, Walki o Lwów (od 1 listopada 1918 do 1 maja 1919 roku), 
Warszawa 1933; A. Przybylski, Wojna polska 1918–1921, Warszawa 1930; W. Mazanowska, Sem-
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rodzimych historyków. Większość z tych pozycji traktuje o politycznych i mi-
litarnych aspektach konfliktu, który na dodatek często, i nie bez pewnych racji, 
postrzegany jest jako quasi-wojna domowa. Poza tym, oprócz różnorodnych mo-
nografii oraz drobniejszych przyczynków zagadnienie wojny polsko-ukraińskiej 
doczekało się również ważnych i bardzo przydatnych publikacji źródłowych4.

Podejmując temat konfliktu, nie należy zapominać o osiągnięciach historio-
grafii ukraińskiej5, choć, jak to już sygnalizowano, jej dorobek w tej kwestii jest 

per Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930; J. Poplatek, Dzieje kampanii 
polsko-ukraińskiej pod Chyrowem 1918–1919, Przemyśl 1930; S. Wiszniewski, Brzeżany i kresy 
południowo-wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie ukraińsko-polskiej 1918–1919, Lwów 
1935; Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918, t. 3, Organizacja listopadowej obrony Lwowa, ewi-
dencja uczestników walk, lista strat, red. E. Wawrzkowicza, J. Klinka, Lwów 1939 (2 wyd.: przyp. 
A. Leinwand, Warszawa 1994); E. Wawrzkowicz, J. Klink, Walczący Lwów w listopadzie 1918, 
Lwów–Warszawa 1938; R. Bailly, Miasto walczy o wolność. Obrona Lwowa w latach 1918–1919, 
Lublin 2011 (1 wyd.: 1956); M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918–1921, Biały-
stok 1988; idem, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992; B. Skaradziński, 
Polskie lata 1919–1920, t. 1, Polski rok 1919, Warszawa 1993; Z. Konieczny, Walki polsko-ukra-
ińskie w Przemyślu i okolicy. Listopad–grudzień 1918, Przemyśl 1993; G. Łukomski, Cz. Partacz, 
B. Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918–1919. Działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium, 
Koszalin–Warszawa 1994; L. Mroczka, Spór o Galicję Wschodnią 1914–1923, Kraków 1998;  
M. Kozłowski, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Bydgoszcz 
1999; M. Klimecki, Lwów 1918–1919, Warszawa 1998; idem, Polsko-ukraińska wojna o Lwów 
i Galicję Wschodnią, Warszawa 2000; idem, Czortków 1919, Warszawa 2000; M. Figura, Kon-
flikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918–1923, Poznań 2001; M. Krotofil, 
Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił 
zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002; R. Galuba, „Niech nas rozsą-
dzi miecz i krew...”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919, Poznań 
2004; L. Kania, W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne  
w bitwie o Lwów 1918–1919, Zielona Góra 2008; S. S. Nicieja, Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda, 
Warszawa 2009; Boje Lwowskie 1918–1919. Katalog wystawy. Luty–marzec 2009, praca zbior., 
Wrocław 2009; J. Ślipiec, Drogi do niepodległości – Polska i Ukraina 1919–1921, Warszawa 1999;  
J. Miliński, Pułkownik Czesław Mączyński 1881–1935. Obrońca Lwowa i polityk Drugiej Rzeczy-
pospolitej, Warszawa 2004; Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920, red. T. Krząstka, 
Warszawa 2009; O. Krasiwski, Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1917–1923, Poznań–Gniezno 
2010. Nie należy też zapominać o całym szeregu studiów i artykułów oraz drobniejszych przyczyn-
ków, które ukazały się w licznych periodykach naukowych. 

4 Vide: Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918, t. 1, Źródła do dziejów walk o Lwów i wojewódz-
twa południowo-wschodnie 1918–1920. Relacje uczestników, praca zbior., Lwów 1933 (2 wyd.: 
przedmowa, przyp. i indeks A. Leinwand, Warszawa 1991); t. 2, Źródła do dziejów walk o Lwów  
i województwa południowo-wschodnie 1918–1920. Relacje uczestników, praca zbior. E. Wawrzko-
wicza, J. Klinka, Lwów 1936 (2 wyd.: przedmowa, przyp. i indeks A. Leinwand, Warszawa 1993); 
Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919, t. 1, 1–30 listopada 1918 r. Wybór materiałów 
źródłowych, wstęp, wybór dokumentów i oprac. B. Polak, Koszalin 2000; t. 2, 1 grudnia 1918 r. 
– 27 lutego 1919 r. Wybór materiałów źródłowych, wstęp, wybór dokumentów i oprac. B. Polak, 
Koszalin 2000; t. 3, 1 marca 1919 r. – 30 kwietnia 1919 r., wstęp, wybór dokumentów i oprac.  
B. Polak, Koszalin 2001; t. 4, 1 maja 1919 r. – 31 lipca 1919 r., wstęp, wybór dokumentów i oprac. 
B. Polak, Koszalin 2002; t. 5, Udział Wojsk Wielkopolskich w walkach. Marzec 1919 r. – maj 1919 r., 
wstęp, wybór dokumentów i oprac. B. Polak, E. Śliwiński, Kościan 2003; t. 6, Represje wobec 
jeńców polskich i ludności cywilnej. Wybór materiałów źródłowych, wstęp, wybór dokumentów  
i oprac. B. Polak, E. Śliwiński, Kościan 2004. Ponadto: Walka o polską granicę wschodnią 1918–
1921, wstęp, wybór i oprac. B. Polak, Koszalin 1993.

5 Vide: О. Кузьма, Листопадові дні 1918 р., Львів 1931 (2 wyd.: New York 1990); Л. Шан-
ковський, Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія, Winnipeg 1974 (2 wyd.: 
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uboższy od polskiego, i jak się wydaje – bardziej jednostronny. Należy jednak 
przypuszczać, że w związku z koniecznością budowania własnej świadomości  
i tożsamości narodowej konflikt ten nadal będzie stanowił istotny obiekt zainte-
resowania historyków ukraińskich6. Można też spodziewać się, że nie będzie ga-
sło zainteresowanie badaniami dotyczącymi roli, jaką w jego przebiegu odegrała 
Cerkiew greckokatolicka oraz jej ówczesny metropolita Andrij Szeptycki.

Pomimo tych uwag należy zauważyć, że pewne aspekty związane z przebie-
giem wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919 dotychczas nie doczekały się 
szerszej analizy naukowej i odpowiedniego opisu. Jednym z takich zagadnień 
jest właśnie rola Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Galicji Wschodniej 
i jego historia, głównie ta związana z częścią, którą w latach 1918–1919 zaj-
mowały wojska Ukraińskiej Armii Halickiej. Uwaga ta dotyczy zarówno wielu 
różnorodnych instytucji kościelnych oraz wspólnot zakonnych działających na 
tym terenie, jak i losów poszczególnych parafii ówczesnej archidiecezji lwow-
skiej. Lukę tę w doskonały sposób może wypełnić recenzowana tutaj publi-
kacja źródeł dotyczących dziejów Kościoła rzymskokatolickiego i Polaków  
w Małopolsce Wschodniej podczas wojny polsko-ukraińskiej. Do druku przy-
gotował ją wspomniany już wcześniej ks. Józef Wołczański – znany i ceniony 
edytor źródeł dotyczących historii Galicji Wschodniej7, którego dotychczaso-
wy dorobek gwarantuje właściwe i rzetelne przygotowanie kolejnej publikacji 
tego typu.

Recenzowaną tutaj publikację źródłową, złożoną z dwóch tomów8, otwiera 
obszerne wprowadzenie, w którym ks. Józef Wołczański omówił dotychczasowy 
stan badań oraz literaturę dotyczącą tej wojny, powstałą przed rokiem 1939 oraz 
po 1945 (na emigracji i w kraju)9. Nie pominął również dorobku historiografii 
ukraińskiej, a także innej, jak choćby francuskojęzycznej.

Львів 1999); В. Гордієнко, Українські Січові Стрільці, Львів 1990; С. Макарчук, Україн-
ська Республіка Галичан, Львів 1997; М. Литвин, Українсько-польська війна 1918–1919 рр., 
Львів 1998; В. Верига, Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр., т. 1, Львів 1998.

6 Warto tutaj zauważyć, że w dorobku historiografii ukraińskiej pojawiają się także publikacje 
źródłowe dotyczące wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919. Vide: Українські Січові Стрільці 
1914–1920, ред. Б. Гнаткевича, Лвів 1935 (2 wyd.: Львів 1991); УСС у боях та міжчассі. Мис-
тецька спадщина, колегіальна праца, Львів–Київ 2007; С. Липовецький, Обличчя звитяги 
(стрілецькі світлини), Львів 2012.

7 Vide: Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczew-
skiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919, oprac., wstęp, 
przyp., indeksy, wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lwów–Kraków 1997; Eksterminacja 
narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez Ukraińskich nacjonalistów w Małopol-
sce Wschodniej w latach 1939–1945, cz. 1–2, do druku przygotował J. Wołczański, Kraków 
2005–2006.

8 Pierwszy tom obejmuje 129 dokumentów i liczy 906 stron. Zamieszczono w nim korespon-
dencję oraz odezwy, przemówienia, rozporządzenia urzędowe, a także relacje i sprawozdania.  
W tomie drugim, liczącym 1052 strony, opublikowano 52 dokumenty – kroniki i dzienniki.

9 W przypisach towarzyszących temu omówieniu autor wymienił przede wszystkim najważ-
niejsze monografie oraz mniej lub bardziej obszerne publikacje zwarte, a także niektóre ważniejsze 
przyczynki, które zostały opublikowane w różnych czasopismach naukowych.
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Szczególny nacisk, co w kontekście zawartości recenzowanej publikacji jest 
zupełnie zrozumiałe, położył on na ukazanie roli Kościoła rzymskokatolickie-
go w konflikcie polsko-ukraińskim. Uwagę skupił na mało skutecznych próbach 
współpracy z metropolitą Kościoła greckokatolickiego Andrijem Szeptyckim po-
dejmowanych przez ówczesnego arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskie-
go. Porozumienie miało dotyczyć kwestii ograniczenia różnych patologii zwią-
zanych z konfliktem, głównie tych występujących wśród ludności cywilnej obu 
nacji oraz duchowieństwa i obiektów sakralnych obydwu obrządków – zarówno 
tych we Lwowie, jak i poza jego granicami. Po obu stronach frontu polsko-ukra-
ińskiego miały bowiem wówczas miejsce przypadki internowania cywilów, nie-
prawne rekwizycje oraz zwykłe grabieże, a także przypadki znęcania się nad jeń-
cami i mordy na ludności cywilnej. Poza tym zdarzały się również niepotrzebne, 
celowe lub przypadkowe, dewastacje obiektów sakralnych Kościoła katolickiego 
oraz greckokatolickiego, a także grabieże majątku różnych podległych im insty-
tucji kościelnych10. Wydaje się też, że więcej tych patologicznych zjawisk miało 
miejsce po ukraińskiej stronie frontu, gdzie na dodatek nie bardzo wiedziano, jak 
z nimi walczyć11.

Kolejnym istotnym wątkiem tego wprowadzenia jest kwestia represji, jakim 
poddani zostali duchowni rzymskokatoliccy oraz Polacy, którzy w 1918 i 1919 r. 
 znajdowali się na terenach opanowanych przez władze Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej i oddziały Ukraińskiej Armii Halickiej. W efekcie tego czy-
telnik otrzymał solidny wykład wprowadzający go w niezwykle istotną pro-
blematykę prezentowaną w omawianych tutaj, publikowanych dokumentach. 
Zgodzić się bowiem należy z ich redaktorem, że choć Kościoły nie były stroną 
konfliktu, to jednak ich rola podczas zmagań była trudna do przecenienia. Miały 
one wpływ na walczące strony (przede wszystkim na cywilów obu stron frontu), 
skłaniały je do prowadzenia wojny w możliwie humanitarny sposób, oparty na 
chrześcijańskich ideałach i prawie międzynarodowym.

W recenzowanej tutaj publikacji znalazły się dokumenty pochodzące z kil-
kudziesięciu urzędów parafialnych, napływające do Lwowa w wyniku zarządze-

10 O problemie traktują także inne dokumenty, niewymienione w recenzowanej tutaj publi-
kacji. Vide: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 19, oprac. 
 J. Adamski, A. Betlej, M. Biernat et al., Kraków 2011; Kościoły i klasztory rzymskokatolickie daw-
nego województwa ruskiego, t. 20, oprac. A. Betlej, M. Biernat, M. Kurzej, J.K. Ostrowski, Kraków 
2012 (seria: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospoli-
tej, cz. 1, red. nauk. J. K. Ostrowski).

11 Vide: F. S. Krysiak, Z dni grozy we Lwowie (do 1 do 22 listopada 1918 roku)…; Walki o Lwów 
i Małopolskę Wschodnią 1918–1919, t. 1–6; Cz. Mączyński, Boje lwowskie, cz. 1, Oswobodze-
nie Lwowa (1–24 listopada 1918 roku), t. 1, Warszawa 1921; J. Błoński, Pamiętnik 1891–1939, 
Kraków 1981; W. Orobkiewicz, Z dziejów walk i cierpień na Kresach, Lwów–Warszawa 1919; 
Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924, Toruń 
1997; L. Kania, W cieniu Orląt Lwowskich…; idem, Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy. Szkice 
z dziejów wojskowego wymiaru sprawiedliwości i posłuszeństwa rozkazowi w dawnym Wojsku Pol-
skim, Sulechów 2008.



248 ALEKSANDER SMOLIŃSKI

nia wydanego wiosną 1919 roku przez wspomnianego już wcześniej metropolitę 
lwowskiego – arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Są to z reguły sprawozdania 
mające postać lakonicznych zeznań bądź też drobiazgowych i obszernych ze-
stawień. Poza tym mają niekiedy rozbudowaną, plastyczną i sugestywną formę, 
pełną bardzo szczegółowych danych, które mogą być niezmiernie interesujące 
dla współczesnych historyków (nie tylko zajmujących się dziejami Kościoła). 
Opisano w nich bowiem zarówno zachowanie żołnierzy oraz urzędników ukra-
ińskich, jak i postawę ludności ukraińskiej wobec polskich sąsiadów, polskich 
instytucji kościelnych, wspólnot zakonnych i innych (działających wówczas na 
obszarach objętych walkami lub też zajmowanych przez wojska ukraińskiej Ar-
mii Halickiej). Nie brak w nich także ocen dotyczących ludności polskiej oraz jej 
stosunku do toczących się wówczas działań zbrojnych. Jak słusznie zauważył ks. 
Józef Wołczański, jest to „[…] swoista rekapitulacja działań dokumentujących 
rezultaty wojny polsko-ukraińskiej na gruncie kościelno-narodowym, podejmo-
wanych przez różne podmioty w latach 20. XX stulecia […]”12. Prezentuje ona 
nigdy dotąd niepublikowane ani niewykorzystywane naukowo źródła archiwalne 
proweniencji kościelnej, a po części także i państwowej (świeckiej).

Recenzowana tutaj publikacja zawiera przede wszystkim dokumenty wytwo-
rzone przez różne polskie instytucje kościelne i państwowe oraz osoby publiczne, 
zaangażowane w rozwiązywanie zaistniałego konfliktu, które próbowały prze-
ciwdziałać patologiom towarzyszącym konfliktowi. Ich autorami byli zarówno 
duchowni Kościoła rzymskokatolickiego, jak i mniej lub bardziej ważni przed-
stawiciele administracji państwowej, wojskowi oraz ludzie nauki związani z Uni-
wersytetem Jana Kazimierza we Lwowie. 

W znacznie mniejszym wymiarze redaktorowi udało się zgromadzić mate-
riały proweniencji ukraińskiej, chociaż, jak pisze on we wprowadzeniu: „[…] 
dołożono wszelkich starań w zakresie rzetelnej kwerendy źródłowej”13. Z satys-
fakcją należy odnotować, że w publikacji wykorzystano niezwykle cenne oraz 
liczne materiały z krakowskiego Archiwum Kurii Metropolitalnej Lwowskiej 
obrządku łacińskiego, a w szczególności relacje duchowych z kilkudziesięciu 
parafii ówczesnej archidiecezji lwowskiej. Poza tym wykorzysta liczne dzienniki 
oraz ciekawe fragmenty kilkunastu kronik zakonów i zgromadzeń męskich oraz 
żeńskich, które do 1945 r. działały na tym obszarze, a po II wojnie światowej 
funkcjonują na terenie współczesnej Polski. Wymienić tutaj trzeba następujące 
zgromadzenia: oo. Franciszkanów Konwentualnych, oo. Bernardynów, oo. Do-

12 Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-pol-
skiej 1918–1919. Źródła, t. 1, s. 63.

13 Ibidem. Na marginesie tej informacji warto zauważyć, że ciekawe materiały dotyczące tych 
kwestii mogą znajdować się także w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie przechowany jest 
mało dotąd eksploatowany przez polską i ukraińską historiografię zespół archiwalny pozostały po 
przedwojennym Towarzystwie Naukowym im. Tarasa Szewczenki we Lwowie. Vide: Г. Сварник, 
Архівні та рукописні збірки Наукового Товариства ім. Шевченка в Національній Бібліотеці у 
Варшаві. Каталог-інформатор, Варшава–Львів–Нью-Йорк 2005.
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minikanów, oo. Jezuitów, oo. Kapucynów, oo. Karmelitów, oo. Redemptorystów, 
oo. Reformatów, ss. Franciszkanek Rodziny Maryi, ss. Karmelitanek Bosych, 
ss. Benedyktynek obrządku łacińskiego, ss. Niepokalanek, ss. Klarysek (Fran-
ciszkanek) od Wieczystej Adoracji, ss. Dominikanek, ss. Opatrzności Bożej,  
ss. Służebniczek Bogarodzicy Niepokalanie Poczętej, ss. Służebniczek Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, ss. Zmartwychwstanek, ss. Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego.

Ksiądz Józef Wołczański w materiałach wykorzystał dziennik metropolity 
lwowskiego, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Z ogromną dokładnością zare-
jestrowana została tam jego ówczesna aktywność oraz wydarzenia, których był 
świadkiem, m.in. jego długotrwałe starania dotyczące nawiązania kontaktów  
z metropolitą Andrijem Szeptyckim. Lektura dziennika metropolity pokazuje, 
jak ważnym problemem były dla niego patologie towarzyszące wojnie polsko-
-ukraińskiej, widziane zarówno oczami duchownego, jak i polskiego inteligenta, 
aktywnie zaangażowanego w proces odbudowy polskiej państwowości.

Redaktor wykorzystał znaczącą kolekcję materiałów, znajdujących się we 
wciąż niedostępnym dla szerokiego grona badaczy zespole archiwaliów Obroń-
ców Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z lat 1918–1919 (powstałym 
przed 1939 r., a przechowywanym obecnie w Archiwum Obwodowym we Lwo-
wie). W publikacji ks. Józef Wołczański zamieścił teksty wytworzone przez 
 osoby duchowne, uczestniczące w wydarzeniach związanych z wojną polsko-
-ukraińską. Poza tym przeprowadził on również kwerendę w zasobach lwowskiej 
Kurii Metropolitalnej obrządku greckokatolickiego, zdeponowanych w Central-
nym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie oraz w Archi-
wum Watykańskim w Rzymie. Odnalazł w nich inne istotne materiały źródłowe, 
na przykład korespondencję Achille Rattiego (ówczesnego wizytatora apostol-
skiego, a następnie nuncjusza arcybiskupa) oraz raporty polskich dyplomatów,  
a także listy i pisma przedstawicieli Wojska Polskiego walczących z siłami ukra-
ińskimi14.

Bardzo przydatne w zobrazowaniu zarówno skali, jak i charakteru ukraiń-
skich represji wobec ludności cywilnej narodowości polskiej oraz duchowień-
stwa rzymskokatolickiego okazały się wyniki prac komisji sejmowej badającej 
ten problem po zakończeniu wojny polsko-ukraińskiej. Protokoły przesłuchań 
świadków, które także włączono do tego tomu źródeł, odnaleziono w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie. Z tej samej instytucji pochodzą też inne dokumenty 
dotyczące wojny polsko-ukraińskiej, głównie jednak osadzone w kontekście ów-
czesnej polityki europejskiej.

14 Warto wspomnieć tutaj o dowódcy grupy operacyjnej Armia „Wschód” walczącej z ukraiń-
ską Armią Halicką, mianowicie o generale broni Tadeuszu Jordanie-Rozwadowskim. Vide: Gene-
rał Rozwadowski, praca zbior., Kraków 1929; Tadeusz Jordan-Rozwadowski generał broni., wybór, 
oprac. i red. S. Rozwadowski, Katowice 1993; M. Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan-Rozwa-
dowski żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002.
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Wartościowych materiałów dostarczyły kwerendy przeprowadzone przez  
ks. Józefa Wołczańskiego w różnych zespołach znajdujących się w dwóch lwow-
skich archiwach: we wspomnianym już wcześniej Centralnym Państwowym Ar-
chiwum Historycznym Ukrainy oraz w Państwowym Archiwum Obwodu Lwow-
skiego, gdzie przechowywane są dokumenty zarówno ukraińskiej, jak i polskiej 
proweniencji.

Recenzowany tutaj tom źródeł zawiera pełny aparat naukowy, a więc w przy-
pisy, indeks osobowy oraz geograficzny. Wzbogacają go ciekawe i sugestywne 
fotografie. Powstała publikacja jest bardzo potrzebna polskim historykom zajmu-
jącym się najnowszymi, niezwykle skomplikowanymi, a częstokroć wręcz tra-
gicznymi, dziejami państwa i narodu polskiego. Należy też podkreślić, że może 
ona stanowić istotne źródło wiedzy nie tylko dla badaczy zajmujących się histo-
rią Kościoła rzymskokatolickiego oraz sytuacją katolików na obszarze dawnej 
Galicji Wschodniej, ale również dla historyków analizujących polityczne oraz 
wojskowe15 i ekonomiczne, a także społeczne aspekty tego konfliktu. Wbrew ty-
tułowi jej zawartość oraz przekaz zamieszczonych w niej dokumentów tworzą 
bardzo szerokie pole badawcze. Poza tym w może ona wypełnić luki w naszej 
dotychczasowej wiedzy na temat wojny Rzeczypospolitej Polskiej z Zachodnio-
ukraińską Republiką Ludową, która w latach 1918–1919 toczyła się na obsza-
rze niegdysiejszej, wieloetnicznej oraz multireligijnej i wielokulturowej Galicji 
Wschodniej. Praca ta znacznie wzbogaci naszą dotychczasową wiedzę o tragicz-
nej dwudziestowiecznej historii społecznej, politycznej i militarnej polskich kre-
sów południowo-wschodnich, głównie zaś ziemi lwowskiej oraz Wołynia.

Informację o pojawieniu się recenzowanej w niniejszym artykule, dwutomo-
wej, obszernej publikacji źródłowej należy przyjąć z zadowoleniem. Autor ni-
niejszej recenzji jest przekonany, że będzie ona stanowić bardzo ważny element 
dorobku polskiej historiografii ostatnich lat i będzie szeroko wykorzystywana 
w badaniach dotyczących historii Kościoła rzymskokatolickiego oraz polskich 
instytucji religijnych, które na początku XX w. działały na obszarze Małopol-
ski Wschodniej. Nie mniejsze będzie jej znaczenie w badaniach różnych innych 
aspektów konfliktu polsko-ukraińskiego oraz dziejów polskich kresów, przede 
wszystkim ziemi lwowskiej oraz Wołynia, a po części także Podola. Publikacja 
ta będzie również stanowić cenne uzupełnienie dotychczasowych studiów oraz 

15 W przypadku historyków wojskowych szczególnie wartościowe mogą okazać się informacje 
dotyczące zaciętych walk polsko-ukraińskich (np. o Chyrów, Bełz czy też Gródek Jagielloński) 
na bezpośrednich lub nieco dalszych przedpolach Lwowa, które toczyły się tam bardzo mroźną  
i śnieżną zimą 1918/1919 r. Informacje takie mogą być cennym uzupełnieniem wiedzy zawartej  
w dotychczasowej polskiej literaturze historycznej. Vide: J. Kulczycki, Dziennik dowódcy kom-
panii z walk w Małopolsce Wschodniej i nad Dźwiną w 1919 roku, Warszawa 1927; K. Raszewski, 
Wspomnienia z własnych przeżyć do końca roku 1920, Poznań, [b.r.]; Pamiętniki generała broni 
Leona Berbeckiego, Katowice 1959; S. Kopański, Moja służba w Wojsku Polskim 1917–1939, Lon-
dyn 1965; L. Mitkiewicz, W Wojsku Polskim 1917–1921, Londyn 1976; T. Machalski, Co wid-
ziałem i przeżyłem, Londyn 1980; M. E. Wagner, Lwowski chłopaka na wojnach. Strzępy wspom-
nień z walecznych lat 1918–1921, Londyn 1982.
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publikacji źródłowych poświęconych historii osadnictwa polskiego, a także eko-
nomicznej, politycznej i kulturalnej roli Polaków na Ukrainie16, przede wszyst-
kim w pierwszej połowie XX w.17 O jej wartości świadczy fakt, że w dotychcza-
sowym dorobku polskiej historiografii dotyczącej okresu „walk o niepodległość 
i granice” z lat 1918–1921 nie ma zbyt wielu pozycji dotyczących złożonej, 
znaczącej roli Kościoła rzymskokatolickiego (jego duchowieństwa i wiernych)  
w przebiegu tych wydarzeń historycznych18.

16 Vide: А. Заяць, Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століт-
тя, Львів 2003; Rzeczypospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice, red. M. Wagner, 
J. Wojtasik, Siedlce 2004; K. Mazur, W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy  
w latach 1569–1648, Warszawa 2006; Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań  
XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur, Warszawa–Opole 2008; J. Tokarski, Ilus-
trowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Warszawa 2000; idem, Ilustrowany prze-
wodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. 2, Warszawa 2001; Kresy. Piękno utracone, wstęp  
J. K. Ostrowski, fot. S. W. Tarasow, Kraków, [b.r.].

17 Vide: Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 1, red. i oprac. M. Stępień, Przemyśl 1990; 
 t. 2, red. i oprac. M. Stępień, Przemyśl 1994; t. 3, red. i oprac. M. Stępień, Przemyśl 1996; t. 4, red.  
i oprac. M. Stępień, Przemyśl 1998; Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1, Lata 1917–
1944, t. 1., red. i oprac. S. Stępień, Przemyśl 1998; cz. 1, Lata 1917–1944, t. 2, red. i oprac.  
S. Stępień, Przemyśl 1999; cz. 1, Lata 1917–1944, t. 3, red. i oprac. S. Stępień, Przemyśl 2001;  
cz. 1, Lata 1917–1944, t. 4, red. i oprac. S. Stępień, O. Rublow, Przemyśl 2004; J. Stob-
niak-Smogorzewska, Kresowe osadnictwo wojskowe 1920–1945, Warszawa 2003; Z. Skrok, Po-
dolska legenda. Powstanie i pogrzeb polskiego Podola, Warszawa 2007; T. Siedlar-Kołyszko, Od 
Smoleńska po Dzikie Pola. Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej, Kraków 
2008; S. Koper, Ukraina. Przewodnik historyczny. Tragiczne dzieje, polskie ślady, Warszawa 2011.

18 Vide: Metropolia warszawska a narodziny II Rzeczypospolitej. Antologia tekstów historyc-
znych i literackich w 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości, wybór i oprac. M. M. Drozdowski, 
Warszawa 1998; A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000; K. Nowi-
na-Konopka, Wspomnienia wojenne 1915–1920, Kraków 2011; J. Odziemkowski, B. Spychała, 
Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987; Polskie duszpasterstwo 
wojskowe, wybór fot. i podpisy J. Odziemkowski, S. Frątczak, Warszawa 1996; Z. Waszkiewicz, 
Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, Toruń 2000; Historia duszpasterstwa wo-
jskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek. A. Barańska, W. Matwiejczyk et al., Lublin 2004; 
Duchowieństwo polskie wobec powstania wielkopolskiego 1918–1919, red. L. Bończy-Bystrzycki, 
Koszalin 2010; B. Szwedo, Zawsze w pierwszej linii. Kapłani odznaczeni Orderem Virtuti Militari 
1914–1921, 1939–1945, Warszawa 2004.
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KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI POD LIPSKIEM.  
MIĘDZY UNIWERSALIZMEM A NARODOWĄ 

MITOLOGIĄ – WYOBRAŻENIA RYCERSKIEJ ŚMIERCI, 
A KSZTAŁTOWANIE SIĘ PATRIOTYCZNEGO WZORCA

Książę Józef Poniatowski, jak przystało na arystokratę, wybitnego dowód-
cę, a na dodatek słynnego z miłosnych podbojów kochanka, zapisał się głęboko  
w pamięci pokoleń. Lista współczesnych mu dzieł literackich, zwłaszcza pa-
miętników, w których pojawiały się opisy jego czynów, liczy wiele dziesiątek 
pozycji1. Jeszcze bardziej imponująco przedstawia się, upamiętniająca go, współ-
czesna mu ikonografia. Trudno się temu dziwić. Jako przedstawiciela znaczące-
go rodu, uwieczniano jego postać na obrazach już w latach wczesnej młodości. 
Były to jednak portrety o charakterze prywatnym. Za takie uznać należy również 
pierwsze wizerunki księcia jako generała Armii Koronnej, pochodzące z czasów 
panowania Stanisława Augusta. O oficjalnych podobiznach księcia Józefa może-
my mówić dopiero w przypadku portretów powstałych w dobie Księstwa War-
szawskiego, kiedy kierował on resortem wojny i był faktycznym wodzem armii 
tego zalążka państwowości polskiej. Niektóre z powstałych wówczas portretów 
miały, oprócz reprezentacyjnego, wymiar – przynajmniej w pewnym sensie – 

1 Najpełniejszym jak dotąd opracowaniem literackiej legendy księcia Józefa Poniatowskiego 
jest praca Literacka legenda księcia Józefa Poniatowskiego Jana Paluszewskiego (Pruszków 2006). 
Literaturze współczesnej księciu poświęcony jest rozdział Książę Józef w opinii współczesnych  
(s. 32–53).
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propagandowy. Wszelako naprawdę wiele wizerunków księcia Józefa, różnego 
rodzaju i wszelkiej klasy artystycznej, pojawiło się dopiero po jego śmierci w bi-
twie pod Lipskiem. Nierzadko jednak były to, w mniejszym lub większym stop-
niu, trawestacje portretów księcia powstałych jeszcze za jego życia. 

Jako przykład jednego z oficjalnych, reprezentacyjnych portretów księcia 
Józefa wskazywany jest zwykle obraz przypisywany kiedyś Marcellemu Bac-
ciarellemu2, a dziś przeważnie Józefowi Grassiemu3. Datowany na czas nieod-
legły od bitwy pod Lipskiem, jest niezmiennie zaliczany do najpopularniejszych 
(stanowił punkt wyjścia do nader licznych trawestacji). Podobnie pochodzący 
z 1814 r. portret pędzla Franciszka Paderewskiego4, pod pewnymi względami 
przypominający ów wcześniej wymieniony, a może nawet bezpośrednio na nim 
wzorowany5. Mniej znane, niemniej utrzymane w zbliżonym stylu i konwencji, 
są portrety łączone z twórczością Antoniego Brodowskiego, datowane na lata 
pomiędzy rokiem 1809 a 18126, oraz pochodzący prawdopodobnie z lat 1809–
1810 wizerunek wodza wojsk Księstwa Warszawskiego7 przez większość bada-
czy atrybuowany Józefowi Kosińskiemu (choć należałoby się zastanowić nad 
innym jeszcze autorstwem – Kazimierza Wojniakowskiego). O wymienionych 
obrazach można powiedzieć, że chociaż pod względem formy artystycznej i spo-
sobu przedstawienia mieszczą się w manierze europejskiego malarstwa portreto-
wego, to nie brakuje im rysów swoiście polskich. W tym przypadku nie od rzeczy 
byłoby nawet dopatrywanie się wśród nich jakichś reminiscencji sarmackiego 
sposobu portretowania. 

Oprócz obrazów olejnych do miana wyobrażeń oficjalnych mogą pretendo-
wać także niektóre dzieła wykonane w technikach uważanych za mniej szlachet-
ne niż olejna, a więc takich, które z rzadka tylko bywały wykorzystywane do 
tworzenia obrazów przeznaczonych do wystroju wnętrz o charakterze reprezen-
tacyjnym. Co innego, jeśli chodzi o apartamenty prywatne bądź pomieszczenia 
urzędowe, niewykorzystywane podczas ceremonii. Za takie, co najmniej półofi-
cjalne (choć już nie reprezentacyjne ze względu na technikę wykonania i format), 
wyobrażenie księcia Józefa uznać należy powstałe w 1812 r. pastelowe popiersie 

2 A. Chyczewska, Marcello Bacciarelli 1731–1818, Wrocław 1973, s. 115.
3 D. Juszczak, H. Małachowicz, Zamek Królewski w Warszawie. Malarstwo do 1900. Katalog 

zbiorów, Warszawa 2007, poz. 145; Uroda portretu. Polska od Kobera do Witkacego, pod kier.  
P. Mrozowskiego i A. Rottermunda, Warszawa 2009, s. 212–215, poz. 42 (H. Małachowicz).

4 Album warszawski. Obraz miasta w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, pod 
red. J. Durko, Warszawa 2000, poz. 146 [kopia].

5 Z. Żygulski jun., Z ikonografii ks. Józefa – narodziny i wędrówka mitu bohatera, [w:] Ikono-
grafia romantyczna, pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 1977, s. 253.

6 Dawniej w zbiorach dra Malcza w Warszawie, repr. w: E. Łuniński [właśc. E. A. Deiches],  
O pomniku księcia Józefa i Thorvaldsenie, Warszawa 1923, tab. 1; K. Sroczyńska, Antoni Brodow-
ski 1784–1832. Życie i dzieło, Warszawa 1985, s. 86, poz. 1. Widoczna jest na tym portrecie gwiaz-
da Orderu Virtuti Militari, a brak gwiazdy Legii Honorowej, stąd datowanie na pierwszą połowę 
1809 r. – francuski order został nadany księciu w czerwcu 1809 r.

7 W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, inw. 24495*.

II



KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI POD LIPSKIEM. MIĘDZY UNIWERSALIZMEM...

autorstwa Heinricha Schmidta, nadwornego malarza króla saskiego i księcia war-
szawskiego Fryderyka Augusta8, czy też akwatintę Johanna Gotloba Schumanna 
(wyd. w Dreźnie w 1809 r.) z jego całopostaciowym wizerunkiem9 (który stano-
wił być może źródło inspiracji dla wspomnianego portretu olejnego wiązanego 
z Kosińskim).

Jako przykład współczesnych wizerunków księcia Józefa o charakterze stricte 
prywatnym posłużyć mogą m.in. niektóre miniatury, głównie te, wzorowane na 
jego wczesnym portrecie namalowanym przez Józefa Grassiego (vide: miniatu-
ra autorstwa Gylberga10). Jednakowoż oceniając rzecz z szerszej perspektywy 
czasowej, ów rodzaj wyobrażeń Poniatowskiego, reprezentowany przez niemałą 
liczbę do dziś zachowanych obiektów, jest najbardziej charakterystyczny dla cza-
sów, gdy rozwijał się już jego kult pośmiertny – tj. doby Królestwa Kongresowe-
go i romantyzmu11.

Na dobę Księstwa Warszawskiego można również datować kompozycje hi-
storyczne z wyobrażeniami osoby księcia Józefa jako głównego bohatera – choć 
liczba tego typu obrazów nie jest imponująca. Jeśli nawet przyjąć, że ich twór-
cami niekoniecznie byli naoczni świadkowie wydarzeń, to można założyć, że 
byli to ludzie przynajmniej znający realia epoki. Do grupy wyobrażeń tworzo-
nych przez naocznych świadków z pewnością należą malowanki Michała Sta-
chowicza, nade wszystko Wjazd księcia Józefa do Krakowa (jego pierwsze wer-
sje, zapewne rysunkowe, które posłużyły później za wzór do popularnych rycin, 
musiały powstać w czasie nieodległym od zdarzenia). Ciekawym dokumentem 
ikonograficznym – mimo małego prawdopodobieństwa, że namalowanym przez 
naocznego świadka – wydaje się również monochromatyczny gwasz, wyobraża-
jący księcia w trakcie zmagań pod Raszynem – praca niesłusznie chyba przypi-
sywana Aleksandrowi Orłowskiemu.

Szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę aspekt legendotwórczy ikonogra-
fii księcia Józefa, są rzecz jasna pośmiertne wyobrażenia Poniatowskiego. To 
właśnie w obrębie owej kategorii wyobrażeń-obrazów znajdziemy wątki treścio-
we szczególnie istotne dla zrozumienia procesu kształtowania się legendy księ-
cia. Te, których analiza pozwoli wysnuć wnioski i uogólnienia tyczące się spo-
łecznej oceny bohatera, przemian zachodzących w tym obszarze świadomości, 

8 Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej, [katalog wystawy na Zamku 
Królewskim w Warszawie], Warszawa 1997, s. 510, poz. XVII 22. (Dzieło to znajdowało się ongiś 
w posiadaniu córki Fryderyka Augusta księżniczki Augusty von Sachsen.).

9  Niemałego jak na odbitkę graficzną formatu (325 × 232 mm), egzemplarz m.in. w zb. Biblio-
teki Narodowej, inw. G. 3386.

10 Vide: bogato ilustrowane wydanie monografii księcia Józefa Poniatowskiego pióra Szymona 
Askenazego z roku 1913 (S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763–1813. Wydanie jubileuszo-
we, ozdobione rycinami, Warszawa 1913, s. 67, 69).

11 Vide: Katalog wystawy pamiątkowej księcia Józefa Poniatowskiego. W stuletnią rocznicę 
bohaterskiego zgonu, Kraków 1913, poz. 76–78, 84, 94, 171, 236, 325, 339; Wystawa książę Józef 
Poniatowski 1763–1813, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, [katalog], Warka 1983, poz. 32, 33. 
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słowem, na temat ewolucji postrzegania legendarnego. Można mieć jednak co 
do nich pewne zastrzeżenia względem zewnętrznej faktografii (w tym przypadku 
nie walor dokumentarny był najistotniejszy, albowiem pierwszeństwo miała wy-
obraźnia twórcy czy oczekiwania odbiorcy).

Na ową kategorię wyobrażeń księcia Józefa oprócz obrazów olejnych i ry-
sunków składają się nader liczne utwory graficzne (miedzioryty, akwaforty i li-
tografie), przeważnie obce (po części anonimowego autorstwa), które jednak sta-
nowiły inspirację do tworzenia nowych, także polskich, wyobrażeń malarskich. 
Zwłaszcza od czasów rewolucji francuskiej to przecież grafika (ryciny tłoczone 
nierzadko w wielotysięcznych nakładach)spełniała funkcję swego rodzaju środka 
masowego przekazu. Grafika w pierwszej połowie wieku XIX miała istotny,  
o ile nie decydujący, udział, jeśli chodzi o kreowanie czy upowszechnianie mitów 
dziejowych i legend. W tym względzie okazywała się ważniejsza niż malarstwo12. 

Osobne miejsce w obrębie wyobrażeń pośmiertnych księcia Józefa stanowi 
grafika książkowa. Pod tym określeniem mieszczą się m.in. serie ilustracji skła-
dające się na oprawę graficzną poświęconych mu publikacji, nie wyłączając tych 
dzieł z dziedziny beletrystyki. Sprecyzujmy w tym miejscu, że nierzadko cho-
dzi o ilustracje tekstów literackich osnutych na kanwie wydarzeń rzeczywistych, 
ale niekoniecznie wiernie je opisujących (niekiedy wręcz bliskich konfabulacji 
osadzonej w realiach epoki). Stąd też obrazy (obrazki) tego typu często pozosta-
wiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o prawdę historyczną. Niemal od samego 
początku kształtowania się legendy księcia Józefa literatura (w tym publicystyka 
historyczna) i sztuki plastyczne dotrzymywały sobie kroku, a inspiracje wzglę-
dem treści bywały w tym obszarze obustronne. Co więcej, jeśli spojrzymy na 
współczesne nam wydawnictwa książkowe, łatwo dojdziemy do wniosku, że 
proces wzajemnego oddziaływania pomiędzy literaturą a sztuką o charakterze le-
gendotwórczym bynajmniej nie jest rozdziałem zamkniętym. Ukazujące się dziś 
publikacje, ostatnio te z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Poniatowskiego, są 
tego najlepszym dowodem.

Oddzielną kategorię stanowią wyobrażenia księcia Józefa, których powodem 
powstania, i zwykle najważniejszym z założenia walorem, miało być ukazanie 
splendoru stroju tego polskiego dowódcy. Mamy tu na myśli głównie plansze 
rysunkowe bądź graficzne (choć obrazy olejne tego typu też się pojawiały), słu-
żące przeważnie do identyfikacji w oparciu o barwę i krój ubioru, jego detale, 
przynależność wojskowego do określonych formacji i jego rangę. W przypad-
ku księcia Józefa chodziło przede wszystkim o zwrócenie uwagi na specyfikę 
jego ubioru – piękna stroju wodza naczelnego armii Księstwa Warszawskiego –  
w którym uwidaczniał się jego indywidualizm, jego styl życia. Owszem, książę 
Józef Poniatowski ubierał się w regulaminowe uniformy, lecz nosił je po swojemu,  
z jemu tylko właściwą swadą i charakterystycznymi tylko dla niego dodatkami – 

12 Z. Żygulski jun., Nota ikonograficzna…, op. cit., s. 344.
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vide: słynna burka. Jego mundur może nie był aż tak ekstrawagancki, jak w przy-
padku marszałka Murata, ale z pewnością był, mimo pozorów regulaminowości, 
na swój sposób niepowtarzalny. Stąd w tekach i albumach, ukazujących barwę  
i broń żołnierza polskiego doby napoleońskiej, ubiór księcia Józefa Poniatow-
skiego przeważnie nie jest traktowany jedynie jako odzienie jednego z generałów 
dywizji z czasów Księstwa Warszawskiego (taką rangę miał jako dowódca), ale 
ukazywany jest jako coś indywidualnego, niepowtarzalnego.

Prace z zakresu barwy i broni, ukazujące specyfikę i oryginalny splendor 
ubioru księcia Józefa, zwykle powielane w różnych technikach graficznych, były 
zamawiane już za życia bohatera (vide: akwarele Sylwestra Zielińskiego składają-
ce się na Album Ubiorów Wojska Polskiego) i niedługo po jego śmierci. Powstają 
również w czasach nam współczesnych (vide: np. album Ryszarda Morawskiego 
i Henryka Wieleckiego Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby13).

Klasyfikacja w oparciu o funkcję przypisaną danemu typowi przedstawień, 
walory dokumentarne czy też legendotwórczy potencjał – w przypadku odstępstw 
względem faktów historycznych lub chociażby zewnętrznej faktografii – jest jed-
nym z najprostszych i często stosowanych sposobów opisu nie tylko ikonografii 
księcia Józefa, ale ogólnie ikonografii postaci historycznych14.

Jak wspomnieliśmy, w przypadku ikonografii księcia Józefa rozpatrywanej  
z dzisiejszej perspektywy najistotniejszy wydaje się kontekst jego legendy. Le-
genda wszelako, mimo zdarzających się zakłamań względem faktycznego prze-
biegu wydarzeń, kształtowała się w oparciu o wydarzenia jak najbardziej rzeczy-
wiste, w których książę uczestniczył i których stał się autentycznym bohaterem. 
Jakby bowiem nie patrzeć na składające się na tę legendę historie, wszelkie, na-
wet apokryficzne, wątki bądź rzekome wypowiedzi bohatera, odnoszone były 
do faktów dziejowych. Zatem sposób klasyfikacji ikonografii księcia Józefa  
w oparciu o faktyczne wydarzenia, choć nie wyczerpuje wszystkich wątków tre-
ściowych zawartych w obrazach, ma głęboko uzasadniony sens. Jak zaznaczy-
liśmy, udział księcia Józefa w ważnych, zdarzało się, że w przełomowych, mo-
mentach historii stanowił osnowę jego legendy. O takich momentach opowiadali 
współcześni mu oraz potomni, a wokół nich snute były opowieści apokryficzne. 
Artyści natomiast szukali sposobu przełożenia tych opowieści na język plastyki, 
uciekając się nie tylko do różnych rodzajów wyzyskania form opartych na reali-
stycznym odwzorowaniu, ale również do możliwości, jakie dawało posługiwanie 
się (posiłkowanie się) językiem alegorii czy symbolu.

Istotnym przy tym uwarunkowaniem wydaje się fakt, że zasięg legendy księ-
cia jako bohatera wojen napoleońskich wykraczał poza środowisko polskie. Stąd 

13 R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby, Warszawa 
1996.

14 Posługuję się tu kategoriami wartościowania walorów wyobrażeń o tematyce historycznej 
wyodrębnionymi przez Mieczysława Porębskiego (vide: idem, Kosy nasze, [w:] Interregnum. Stu-
dia z historii sztuki polskiej XIX i XX w., Warszawa 1975, s. 38–63).
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w zestawie symboliki, po którą sięgali twórcy wyobrażeń plastycznych księ-
cia Józefa, odnajdujemy odniesienia nie tylko do polskiej tradycji narodowej.  
W wielu przypadkach dostrzeżemy też konotacje o charakterze uniwersalnym.

Legenda księcia Józefa nie odznaczała się jednak takim uniwersalizmem od 
samego początku. Za właściwy początek jej kształtowania się, znajdujący odzwier-
ciedlenie w dziełach malarskich, wykraczających poza sferę prywatną czy rodową, 
należy uznać już rok 1809. Odpowiednie podłoże dla jej rozwoju stworzyła bo-
wiem, zakończona sukcesem militarnym i politycznym, kampania zwana galicyj-
ską. Zwycięstwo zostało wtedy osiągnięte za sprawą talentów wojskowych księcia, 
męstwa oraz wytrwałości – tak jego samego, jaki jego podkomendnych. Zwycię-
stwa, jakie wtedy stały się udziałem Polaków, nie były pierwszymi dokonaniami 
wojskowymi księcia Józefa w służbie polskiej. Wspomnijmy chociażby bitwę pod 
Zieleńcami, tę, na pamiątkę której ustanowiony został Order Virtuti Militari. Wte-
dy, tj. w roku 1792, na ustach wszystkich było jednak głównie nazwisko Kościuszki 
– nic, że sprawcy mniej spektakularnego i istotnego dla dalszego przebiegu działań 
militarnych sukcesu taktycznego pod Dubienką. Na księciu Józefie Poniatowskim 
natomiast, oprócz opinii lekkoducha (co jeszcze można było wybaczyć), ciążyło 
coś, co wówczas mogło dezawuować nawet wybitnego dowódcę i dzielnego żoł-
nierza – piętno przynależności do rodziny królewskiej. Albowiem Stanisław Au-
gust, ten sam władca, który ustanowił wspomniane odznaczenie dla uhonorowania 
męstwa żołnierskiego w wojnie w obronie Konstytucji 3 Maja, rychło – mimo tak-
tycznych sukcesów Polaków – stracił wiarę w możliwość stawiania skutecznego 
oporu wobec rosnącej przewagi Rosjan. Pragnąc ratować byt państwowy swego 
królestwa, wdał się w gierki polityczne, których to mistrzem nigdy nie był. Przy-
stąpieniem do konfederacji targowickiej – zawiązanej przez zwolenników tradycji 
szlacheckiej i zarazem przeciwników programu modernizacji państwa, konfedera-
cji, której działalność dała pretekst do rosyjskiej inwazji – dał zwolennikom konty-
nuowania walki powód do postrzegania go jako zdrajcę. W związku z tym, odium 
nieufności spadło i na księcia Józefa – jego bratanka. Nieufność wobec księcia po-
głębiły jeszcze niefortunne dla niego jako żołnierza wydarzenia militarne zaistniałe 
w roku 1794 podczas obrony Warszawy przed Prusakami. Nieufność ta, przepla-
tana opinią nieczułego na los ojczyzny bawidamka z pałacu Pod Blachą, utrzymy-
wała się i w początkowym okresie istnienia Księstwa Warszawskiego, aż do roku 
1809. Jeszcze wiosną tego roku, chociażby w momencie, gdy powodowany szczu-
płością własnych sił w stosunku do nadciągającego korpusu austriackiego, ustę-
pował z wojskiem z Warszawy, żegnały go wrogie okrzyki mieszkańców miasta. 
Powszechne wobec niego były także pomówienia o zdradę. Rychło jednak opinie 
społeczne, podobnie jak nastawienie tłumu (czemu się nie ma co dziwić), uległy 
zmianie. Działo się to pod wpływem coraz częstszych doniesień o zwycięstwach 
armii polskiej, która, w niedługi czas po oddaniu Warszawy, zaczęła tak świetnie 
radzić sobie w Galicji. Pod jego komendą rzecz jasna. Powszechne stały się głosy 
zgoła odmienne od tych z wiosny – o potrzebie godnego upamiętnienia żołnie-
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rzy i ich wodza. Przy czym książę Józef sam zdawał się najmniej o to zabiegać. 
Nie w głowie była mu myśl o upamiętnieniu przy pomocy dzieł sztuki własnych 
zasług czy chwały. Niemniej w związku z rokiem 1809 powstały obrazy pozwala-
jące się sklasyfikować jako ikonografia triumfalna księcia Józefa Poniatowskiego. 
Zarówno sceny historyczne (np. wspomniany Wjazd do Krakowa), jak i portrety  
(o charakterze reprezentacyjnym, w pełnej gali orderowej – m.in. z odznaczeniami, 
które odebrał za tę kampanię). Jednakowoż sława księcia Józefa oraz popularność 
przedstawiającej go ikonografii, odnoszącej się do roku 1809, miały ograniczony 
zasięg – przede wszystkim lokalny, polski15. Niewielki wyjątek stanowiło np. Dre-
zno – stolica Saksonii rządzonej przez Fryderyka Augusta, władcę również Księ-
stwa Warszawskiego, któremu książę Józef podlegał jako minister wojny. Próżno 
szukać popularnych rycin czy płócien wyobrażających zwycięstwa księcia Józefa 
z roku 1809 powstałych w ramach „propagandy” cesarskiej, tak wszechstronnie  
i obszernie informującej, również przy pomocy obrazów plastycznych, o najprze-
różniejszych przewagach Napoleona i jego sojuszników.

Wszystkie dokonania księcia Józefa z roku 1809 nie umniejszają faktu, że urok 
jego postaci w pełni ujawnił się Europejczykom dopiero w związku z okoliczno-
ściami, w jakich przyszło mu zginąć w bitwie pod Lipskiem. Sposób, w jaki po-
legł, był komentowany i poruszył opinię publiczną nie tylko we Francji, której 
marszałkiem dopiero co został mianowany, ale i w krajach niemieckich (w tym 
w Austrii), Anglii i, co może wydawać się kuriozalne – w Hiszpanii. To tam, je-
śli dać wiarę relacji pamiętnikarza, w miejscowości Cabanillas, obraz skaczącego 
do Elstery księcia Józefa Poniatowskiego cieszył się popularnością większą niż 
wizerunki powszechnie otaczanego kultem w tamtym regionie geograficznym św. 
Jakuba z Composteli16. 

Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest tylko jedna. Wyobrażenia plastyczne 
śmiertelnego skoku Poniatowskiego w nurty Elstery rozpowszechniły się szybko  
i szeroko. A upowszechniły się, ponieważ wyrażając ideał wierności cnotom rycer-
skim, przywoływały jedną z fundamentalnych zasad kultury Zachodu – etos rycerski. 
Nic zatem dziwnego, że w obrębie ikonografii księcia Poniatowskiego właśnie ten 
rodzaj wyobrażeń stanowi osobną i bezsprzecznie najważniejszą grupę tematyczną. 

To prawda – śmierć na polu bitwy dowódcy tej rangi nie mogła ujść uwadze 
artystów. Pewnie zainteresowaliby się takim zdarzeniem, nie bacząc nawet, czy 
podjęcie tematu otworzy im perspektywę oficjalnego, a więc intratnego, zamó-
wienia – w tym wypadku była to bowiem śmierć bohatera imperium (i sprzymie-
rzonego z nim państwa), które przegrywało wojnę. Tyle że w epoce napoleoń-
skiej, dobie nieustannych wojen, takie zdarzenia nie były niczym niezwykłym. 
Epoka napoleońska obfitowała w przykłady pięknych śmierci. Odnosząc się do 

15 Vide: Rok 1809 w literaturze i sztuce,pod red. B. Czwórnóg-Jadczak M. Chachaj, Lublin 
2011 (zwłaszcza artykuły A. Aleksandrowicz, B. Czwórnóg-Jadczak, A. Timofiewiewa, i K. Puzio). 

16 J. Déchamps, La légende de Napoléon à travers le monde, „Revue des Études Napoléoni-
ennes” 1928, T. XXVI, s. 30–45, 40–42.
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przypadku księcia Józefa, należy wszelako zauważyć, że nie tylko jego godna, 
można nawet rzec – dumna, postawa w obliczu śmierci, egzemplifikowała euro-
pejski etos rycerski. Również, a może przede wszystkim, jego poczucie wierności 
względem władcy17, i to w sytuacji, gdy wiadomo już było ponad wszelką wątpli-
wość, że władcę owego opuszczają inni dotychczasowi sprzymierzeńcy i że ma 
on przed sobą coraz wyraźniejszą perspektywę klęski i upadku. Ponadto oprócz 
rycerskich cech (rozumianych zgodnie ze średniowiecznym jeszcze poczuciem 
godności) w sposobie dokonania ziemskiego żywota, jaki wybrał książę Józef, 
dostrzec można było analogie do jeszcze innego rodzaju tradycji. Tradycji antyku 
grecko-rzymskiego, z której wywodzone były (i są) kryteria godności człowieka 
i w oparciu o którą budowany był nowoczesny system powinności obywatel-
skich. Dziś dodalibyśmy jeszcze, że stanowiącej, w równym co najmniej stopniu 
co chrześcijaństwo, o tożsamości europejskiej. Tradycji mającej istotny wpływ 
na światopogląd europejskich elit, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę epokę, 
która ukształtowała osobowość Poniatowskiego. Albowiem wówczas jednym  
z podstawowych kryteriów postrzegania kogoś jako osobę wykształconą było 
jego obeznanie z historią oraz mitologią (literaturą) starożytnej Grecji i Rzymu. 
U ludzi, których światopogląd uformował się w epoce oświecenia, okoliczności, 
w jakich zginął książę Józef, nie mogły nie budzić naturalnych wręcz skojarzeń 
z przypadkami ze zmitologizowanej historii, w tym wypadku starożytnego Rzy-
mu. Wykazał to dobitnie w często jeszcze dziś cytowanej rozprawie Zdzisław 
Żygulski jun.18 Dla Polaków zaś w szczególności taka, wykazująca cechy po-
nadczasowego uniwersalizmu, legenda bohatera narodowego mogła okazać się 
nadzwyczaj użyteczna. W sytuacji, gdy na ziemiach polskich legenda Napoleona 
bywała raz mniej, raz bardziej zakazywana, a zawsze z punktu widzenia władz 
niewygodna, kult rodzimego bohatera związanego z cesarzem, bohatera, którego 
historia i przymioty ducha wykazywały cechy uniwersalizmu, wykraczając poza 
horyzont narodowy i współczesność, zdawał się czymś nadzwyczaj pożądanym 
i potrzebnym. Pozwalał bowiem uniknąć ograniczeń wynikających ze zmiany 
uwarunkowań politycznych.

Okoliczności, w jakich zginął książę Poniatowski, stały się tytułem chwały 
jego imienia, swoistym glejtem pozwalającym księciu Józefowi przekroczyć próg 
świątyni sławy europejskiego rycerstwa, a przy tym także przepustką do pante-
onu bohaterów narodowych Polaków. Pochówek w krypcie katedry wawelskiej, 
która za taki panteon uchodziła, nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. 
Zaś jako truchło wawelskie książę Józef przez malarzy, poetów i różnej maści 
historiozofów ciągany bywał niezmiennie w korowodach polskich bohaterów 
reprezentujących różne epoki dziejowe czy, odwołując się do żargonu nauko-

17 Można tym mianem określić Napoleona, chociaż formalnie władcą względem księcia Józefa 
pozostawał król saski i książę warszawski Fryderyk August.

18 Z. Żygulski jun., Z ikonografii…, op. cit., s. 253–258.
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wego, stawał się jednym z ogniw narodowej metempsychozy czy palingenezy, 
jak nierzadko w drugiej połowie XIX wieku określano symboliczne wyobrażenia 
trwania polskości. Książę Józef – taka już jego pośmiertna dola – jako jeden  
z najbardziej rozpoznawalnych Polaków (nie tylko przez rodaków) musiał zaszczy-
cać swą obecnością wszelkie poczty bohaterów narodowych, zbiory wyobrażeń 
plastycznych postaci uosabiających idee narodowe czy kompozycje alegoryczne 
zaludniane przez takie jak on, identyfikujące polskość, osobistości – wystarczy wy-
mienić Polonię Jana Styki. Zresztą w pośmiertnej ikonografii księcia Józefa ujęcia 
alegoryczne, w tym apoteozy, choć w przeciwieństwie do „korowodów” tyczące 
się w pierwszym rzędzie jego postaci, nie stanowią rzadkości. 

Na zakończenie tych wstępnych uwag dotyczących ikonografii księcia Józefa 
Poniatowskiego warto jeszcze poświęcić słowo wyobrażeniom nie będącym 
ani jego wizerunkami, ani scenami z jego życia. Mamy tu na myśli wcale nie 
małą kategorię wyobrażeń plastycznych (głównie rysunków i rycin) przedsta-
wiających uroczystości pogrzebowe bądź dokumentujących wygląd dekoracji 
okolicznościowych towarzyszących tym ceremoniom. Uroczystości, które nawet 
mimowolnie przekształcały się w manifestacje patriotyczne, ich splendor powią-
zany z masowym udziałem mieszkańców miast, w których się odbywały, z asystą 
weteranów wojen napoleońskich były bowiem czynnikami oddziaływującymi na 
kształt i szybkie upowszechnienie legendy księcia Józefa.

Skoro napomknęliśmy już o dekoracjach okolicznościowych, to nie sposób 
przy tej okazji nie zaznaczyć, że większość tego typu obiektów miała charak-
ter wytworów artystycznych (chodzi np. o malowane przy pomocy tradycyjnych 
technik malarskich transparenty czy imitacje reliefów lub figur, słowem, odpo-
wiedniki dekoracji teatralnych) bądź quasi-architektonicznych (chodzi o obiek-
ty architektury okazjonalnej – np. dekoracje imitujące łuki triumfalne, obeliski, 
świątynie sławy). Wymienione obiekty wprawdzie trudno ściśle zaklasyfikować 
jako ikonografię bohatera, ale też nie sposób pominąć ich, jeśli rozpatruje się 
legendotwórczą rolę sztuki w odniesieniu do postaci księcia Józefa. Albowiem 
zdarzało się, że elementem składowym dekoracji okolicznościowych stawały 
się również wyobrażenia o cechach alegorii, scen historycznych czy portretu  
(w dekoracje tego typu bywały wkomponowywane oryginalne portrety bądź po-
piersia). Z kolei pewne wątki treściowe współtworzące program ideowy takich, 
nierzadko wielce okazałych, dekoracji stawały się inspiracją dla pewnych ujęć 
ikonograficznych, których żywot nie kończył się bynajmniej na pojedynczych 
obrazach. W tym względzie o inspirującej roli względem ikonografii bohatera 
możemy mówić nawet w odniesieniu do niektórych niezrealizowanych projek-
tów upamiętnień (pomników) księcia Józefa.

Tyle względem klasyfikacji ikonografii tego popularnego bohatera Polaków, 
Francuzów i w jakimś sensie Europejczyków w ogóle. Czas z większą uwagą 
spojrzeć na, sygnalizowaną już wcześniej, kwestię podłoża ideowego jego le-
gendy. Tam bowiem znajdziemy klucz do uświadomienia sobie źródeł jej popu-
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larności, zarówno w wersji europejskiej, jak i jej swoiście narodowym – polskim 
wydaniu. 

Inaczej rzecz ujmując, czas przyjrzeć się dziejom legendy Poniatowskiego 
oraz jej wyrazom artystycznym, bacząc na uwarunkowania polityczne, społeczne 
oraz kulturowe. Szczególnie istotne w tym obszarze uwarunkowań są zależności 
pomiędzy czasem i miejscem, uwzględniające wymogi stawiane przez dyskonta 
propagandy oraz oczekiwania społeczne (następstwem tych ostatnich był samo-
istnie rodzący się kult).

Zasadnicze znaczenie, wpierw dla narodzin, a następnie dla ukształtowania 
się kultu księcia Józefa, a więc i jego legendy, miały świadome działania – na-
zwijmy to – propagandowe (choć określenie to nie do końca wyczerpuje zakres 
podejmowanych wtedy inicjatyw), odpowiadające w dużej mierze samookreśla-
jącym się już nastrojom społecznym i co najwyżej mające na celu tylko pewne 
ukierunkowanie owych pragnień społecznych.

Zatem wymowa ideowa środków takich (jako prawa artystycznej celebracji 
zwycięstw odniesionych przez księcia Józefa, a następnie obchodów pogrzebo-
wych), literatura okolicznościowa i wspomnieniowa, tudzież współczesne relacje 
prasowe wynikały właśnie z owych zasadniczych uwarunkowań, tj. z oczekiwań 
i nastrojów społecznych, oraz wysiłków dysponentów propagandy, próbujących 
odpowiednio modyfikować te nastroje. Tak działo się w Księstwie Warszawskim 
w roku 1809 i na przełomie lat 1813–1914 (w tym ostatnim wypadku już pod oku-
pacją rosyjską). O europejskim wymiarze legendy księcia Poniatowskiego decydo-
wały już nieco inne czynniki, niewiele mające wspólnego z propagandą, a bardziej 
z dominującymi wówczas prądami intelektualnymi czy modą. W tym kontekście 
możemy zauważyć, że sposób, w jaki próbowali uchwycić tę tragiczną chwilę pla-
stycy, zdawał się uwypuklać analogie pomiędzy współczesnością, a starożytnymi 
czy średniowiecznymi (rycerskimi) archetypami, które w zależności od świato-
poglądu (oświeceniowego lub romantycznego) odbiorcy bądź wykonawcy dzie-
ła, w niemałej mierze kształtowały wówczas horyzont kulturowy Europejczyków. 
Z tych, poniekąd alternatywnych względem przypowieści biblijnych, antycznych 
bądź średniowiecznych, archetypicznych historii, zakorzenionych w świadomości 
społecznej elit jako pewnego rodzaju exemplum virtutis, wyrastały oświeceniowe 
czy romantyczne idee, wyobrażenia o cnotach obywatelskich i rycerskich. W dużej 
mierze to właśnie owa przystawalność historii polskiego księcia względem dziejów 
rzymskich lub eposów rycerskich uczyniła Poniatowskiego bohaterem jednej z po-
pularniejszych legend epoki funkcjonujących w blasku mitu cesarza.

Wspomniany uniwersalizm legendy księcia Józefa nie stanowił wszelako 
przeszkody dla Polaków, by związana z nim legenda zachowała wymiar narodo-
wy, choć wieloaspektowy. W czasach, w których przepoczwarzanie się dawnych 
apologetów Napoleona w zwolenników cara było na porządku dziennym, co 
wprowadzało zamęt w pojmowaniu patriotyzmu, uczyła, w zależności od zapo-
trzebowania, jak miłować ojczyznę bez względu na okoliczności, stawiając po-
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zornie ponad koniunkturalny wzorzec bohatera ginącego za naród, jednocześnie 
ukazując cnotę wierności w bardziej uniwersalnej perspektywie – jako obowią-
zek dochowania słowa w sytuacji ekstremalnej. Pozwalając na spekulacje nad 
tym, czym w istocie jest wierność i honor. Egzemplifikując europejski etos rycer-
ski, równocześnie ucieleśniała hasła wypisywane potem na polskich sztandarach 
„Bóg, honor i Ojczyzna” – według hagiografów, tuż przed śmiercią książę miał 
bowiem wyrzec sentencję, jakże bliską w treści owemu hasłu: „Bóg mi powierzył 
honor Ojczyzny i jemu go tylko oddam”. 

W szerszym, europejskim ujęciu przypisanie sentencji w takim brzmieniu 
umierającemu polskiemu dowódcy czyniło zeń, z jego historii, egzemplifikację 
ukształtowanego na podstawie pradawnych eposów wzorca rycerza bez skazy  
i prawego obywatela. Związek ten uzmysławiały łatwe do wychwycenia analogie 
względem zmitologizowanej historii Hektora i skojarzenia z czynami rzymskich 
herosów – Marka Kurcjusza czy Horacjusza Coclesa19 – a także te odnoszące 
się do wielkich kreacji literackich od średniowiecza (Pieśń o Rolandzie)20 aż po 
romantyzm (Ivanhoe Waltera Scotta21) wzorce prawych rycerzy. Wymieńmy naj-
ważniejsze w porządku chronologicznym: św. Maurycy22, Roland – rycerz Karo-
la Wielkiego, Artur – legendarny król Brytów23, Wilfryd Ivanhoe – poddany króla 
Ryszarda Lwie Serce, oraz Pierre de Bayard (bezpośrednio zestawiany z polskim 
księciem)24. Poprzez odwołanie się do takich, jak te, mitologicznych, literackich 

19 Ibidem, s. 258.
20 Główną rolę w krzewieniu idei rycerskości odegrały francuskie poematy epickie, zwane 

chansons de geste (pieśni chwały), opiewające bohaterskie dokonania legendarnych rycerzy, np. 
oprócz wspomnianej Pieśni o Rolandzie również Pieśń o Gwilemie.

21 Powieść z roku 1819.
22 Stał się prefigurą rycerza i zarazem jednym z trzech najważniejszych, obok św. Jerzego i św. 

Michała, patronów rycerstwa. Wedle legendy żył u schyłku istnienia Cesarstwa Rzymskiego. Był 
Murzynem i chrześcijaninem; oficerem bądź dowodził Legionem Tebańskim. Jego bronią miała 
być słynna „włócznia Longinusa” – ta, którą przebito bok Chrystusa. Swej rycerskości dowiódł, 
gdy sprzeciwił się trybunowi, który rozkazał mu zabić jeńców. Naraził tym samym siebie i swój 
legion na surową karę. Maurycego zabito, a jego legion zdziesiątkowano. Legenda głosi, że odtąd 
za jedną z podstawowych cech rycerskości uważa się wstawienie się za słabszymi oraz pozostanie 
wiernym chrześcijańskim zasadom nawet w obliczu śmierci. (vide: Jakub de Voragine, Złota Le-
genda, tłum. J. Pleziowa, wyb. i oprac. M. Plezia, Warszawa 1960, s. 519–522).

23 Jest wielce prawdopodobne, że jego legenda została rozpropagowana w XII wieku, a w pew-
nym sensie stworzona, przez przedstawicieli andegaweńskiej dynastii Plantagenetów w reakcji 
na rozpowszechniane przez przedstawicieli dynastii Kapetyngów legendy dowodzącej ich pocho-
dzenia od Karola Wielkiego. Łączyła ona tradycję celtycką i antyczną z etosem rycerskim (vide:  
A. Berhelot, Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu, Warszawa 2003, passim).

24 Księcia Józefa określano mianem polskiego Bayarda. Pierre du Terrail seigneur de Bayard 
opisywany był jako ostatni z rycerzy „bez strachu i skazy”. Według opowieści, uważanej za jedną 
z ważniejszych dla francuskiej tradycji rycerskiej, miał w roku 1503, sam przeciwko dwustu Hisz-
panom, bronić mostu na rzece Garigliano (vide: S. Champier, Lesgestesensembles la viedupreulx 
Chevalier Bayard, Paris 1992, [reprint wydania: Lyon 1525]). Polacy mieli też własne wzorce 
osobowe rycerskości, wspomnijmy Zawiszę Czarnego i Jana III – nader często wyobrażanego (po-
dobnie jak inni polscy wodzowie zmagający się z wyznawcami islamu) w szerszym kontekście 
politycznym – jako Miles Christianus.
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i historycznych, wzorów legenda księcia Józefa zyskiwała większą, bo odwołu-
jącą się do powszechnie znanej tradycji kulturowej, skalę i heroiczny – wręcz 
homerycki – wymiar.

Temat przewodni ikonografii księcia Józefa – śmierć w nurtach Elstery

Jakkolwiek bogata czy interesująca byłaby ikonografia księcia Józefa sprzed 
roku 1813, to jednak nie ona miała decydujący wpływ na jego legendę, nawet na 
jej polską wersję. Uwaga ta w jeszcze większym stopniu tyczy się ikonografii. 
To nie triumfalne wyobrażenia księcia Poniatowskiego odnoszące się do roku 
1809 ani inne obrazy batalistyczne wysławiające go jako wodza naczelnego armii 
Księstwa Warszawskiego (o scenach dających się określić jako „prywatne” nie 
wspominając) zyskały największą popularność. Zyskały ją – co zdążyliśmy już 
zaznaczyć – przedstawienia jego śmierci. 

Konkretny i decydujący kształt kompozycyjny wyobrażeniu śmierci księcia 
Józefa nadali artyści francuscy już po upadku Napoleona. Chodzi nade wszystko 
o obrazy pędzla Horacego Verneta25, ponieważ inny znany malarz francuski, któ-
ry przymierzał się do tego tematu, Théodore Géricault, nie zdołał zrealizować 
swych pomysłów 26. 

Jest przy tym wielce prawdopodobne, że Horace Vernet rozwiązał kompo-
zycyjnie swoją wizję śmierci księcia Józefa na dwa odmienne sposoby. Po-
świadczają to chociażby różniące się kompozycją ryciny, w oznaczeniu których 
znajdujemy powołanie się na Verneta jako autora pierwowzoru. Z innych źródeł 
możemy również domniemywać, że Vernet namalował dwa obrazy na ten temat. 
Wykazać to starała się między innymi polska badaczka Elżbieta Charazińska. 
Wiemy, że pierwsza wersja powstała na zamówienie słynnego napoleońskie-
go generała, bohatera spod Austerlitz – Rappa27. Wiemy też, że pod względem 
wielkości obu wersjom daleko było do tzw. formatu historycznego, czyli ponad  
3 m wysokości i co najmniej 6 m wysokości, formatu normalnego w przypad-
ku dzieł batalistycznych powstających w ramach oficjalnych zamówień w dobie  
I Cesarstwa. Niemniej odznaczały się one udaną kompozycją. Gładko wykoń-
czone, niczym greckie reliefy, z efektami światłocieniowymi przywodzącymi po 

25 H. Mościcki, Pozgonna cześć dla księcia Józefa (pogrzeb – pomniki – pieśń i legenda), War-
szawa 1922, passim.

26 Po zamyśle pozostały jedynie rysunkowe szkice, vide: G. Bazin, Théodore Géricault, Étude 
critique, documents et catalogue raisonné, t. II : La gloire de l’empire et la première restauration, 
Paris [b.d.], s. 30–34, 155–156, poz. 1502–1504.

27 Horace Vernet w latach Cesarstwa ledwie zaczynał karierę artystyczną, tworząc w cieniu 
swego ojca, Carle’a. Vide: E. Charazińska, Rzecz o portrecie nieznanego krakusa, czyli Horacego 
Verneta związki z polskim mitem narodowym, [w:] Sztuka i historia. Materiały sesji SHS, Warszawa 
1992, s. 285–292; Konie i jeźdźcy. Katalog wystawy. Muzeum Polskie w Rapperswilu, Warszawa 
1999, s. 182, poz. 26 [kopia drugiej wersji]. Graficzne reprodukcje obu wersji w: Oeuvres com-
plétes de Horace Vernet, Lithographie de P. Wagner [b.m. i r.], poz. 53, 62; P. Guinard, op. cit., s. 81. 
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trosze holenderskich mistrzów z XVII wieku i równie przyjemnej kolorystyce. 
Nie oznacza to jednak, że mimo trafnego ujęcia tematu Vernetowi udało się utra-
fić w gusta estetyczne bardziej wyrobionych odbiorców i krytyków, zwłaszcza tych 
zachodnioeuropejskich. W czasach, kiedy powstały, gusty zdawał się określać styl 
bardziej dynamiczny i zamaszysty, znamionujący romantyków próbujących, mniej 
lub bardziej, naśladować pędzel Rubensa. Niemniej, rychło po zaprezentowaniu 
publiczności, powielone w licznych odbitkach graficznych m.in. przez Debucourta, 
kopiowane i na różny sposób poddawane trawestacjom, stały się wzorcem, punk-
tem wyjścia dla twórców późniejszych, z pozoru tylko oryginalnych, wyobrażeń. 

Uwagi dotyczącej pewnej rozbieżności stylu Horacego Verneta z ówczesny-
mi paryskimi nowymi modami artystycznymi, w żadnym wypadku nie można 
odnieść do polskich odbiorców ani tym bardziej naśladujących go artystów. Spo-
glądając na obrazy śmierci księcia Józefa powstałe w środowisku polskim po 
upowszechnieniu się reprodukcji graficznych obrazów Verneta, możemy mówić  
o braku większego zainteresowania poszukiwaniem oryginalnych rozwiązań 
kompozycyjnych tego tematu. Mało który z malarzy wykraczał wtedy poza do-
słowne wręcz kopiowanie kompozycji francuskiego mistrza. „Nie było w Polsce 
prawie domu – zauważał może z odrobiną przesady Henryk Mościcki – gdzież-
by nie wisiał portret Poniatowskiego. […] Któż nie zachował w pamięci obra-
zu Horacego Verneta wyobrażającego Księcia Józefa, gdy raniony postrzałem 
śmiertelnym, rzucał się w spienione nurty Elstery? Wisiał na ścianach w pałacach 
i dworków, obok podobizny Napoleona, niby jak mówi Mickiewicz uosobienie 
ślubu dwóch narodów. […] Był prawie relikwią […].Wypłakane po ojczyźnie 
oczy biegły ku tej postaci […]28”.

Gwoli ścisłości zaznaczyć należy, że fakt szybkiej adaptacji do kanonu pol-
skiej ikonografii narodowej vernetowskiej wizji śmierci księcia Józefa, co się 
m.in. objawiło niezliczoną ilością kopii, nie oznacza absolutnego braku orygi-
nalnych polskich redakcji tego popularnego tematu. Szczególnie w pierwszych 
latach po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, czyli zanim na ziemie polskie 
zdążyły dotrzeć oparte na kompozycji Verneta ryciny i tym sposobem wniknąć  
w obszar wyobraźni narodowej (czyli wspólnych dla szerokich warstw społe-
czeństwa wyobrażeń), niektórzy z polskich artystów zdążyli stworzyć własne 
wizje tej śmierci bądź też obrazy oparte na wzorach, jakie stanowiły ryciny po-
wstałe wcześniej niż omawiany obraz francuski. Znamienne, że owe przedverne-
towskie ryciny odbijane były przeważnie w niemieckich zakładach graficznych29.

Nie sposób w tym miejscu uniknąć pytania, czy wielka popularność wy-
obrażeń śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w wersji Verneta miała jakieś 
znaczenie polityczne.

28 H. Mościcki, op. cit., s. 183.
29 Vide: P. Witt, Książę Józef skacze do Elstery jedenaście razy, „Sztuka” 1978, nr 5, s. 49-53; 

A. Kijowski, O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu, Kraków 1984, s. 37–45.
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Wydaje się, że we Francji raczej nieduże. Tam, pomijając udaną kompozy-
cję obrazu (choć dziś przez niektórych postrzegana jest jako dziwaczna), o jego 
popularności decydowały chyba nade wszystko walory sentymentalne historii, 
którą opowiadał. Jej treść, tak bardzo przystająca do ówczesnego pojmowania 
cnót rycerskich i obywatelskich30. Biorąc pod uwagę obowiązujące wtedy mody 
artystyczne, nie bez znaczenia było pewnie, że takie wyobrażenie śmierci zdawa-
ło się godzić antynomie pomiędzy romantycznym sposobem postrzegania boha-
tera narodowego – narodowość podkreślał barwny, dla Francuzów może nawet 
odrobinę egzotyczny, polski kostium (mundur) księcia – a klasycystyczną, nie do 
końca przecież wygasłą, modą na antyczne archetypy (jak wspominaliśmy, skok 
księcia w nurty Elstery obeznanym z historią antyczną nieodparcie musiał się 
kojarzyć chociażby z desperackim gestem Marka Kurtiusza). 

Na ziemiach polskich, zwłaszcza tych, które znajdowały się pod okupacją,  
a następnie pod panowaniem rosyjskim, jak Królestwo Kongresowe, obraz księ-
cia Józefa, tak w wersji Verneta, jak i w każdej innej postaci, nie mógł być wolny 
od aktualnych konotacji politycznych. Zanim obraz zgonu polskiego marszałka 
Napoleona stał się przedmiotem dumy nie tylko wiarusów, świadomych, że sym-
bolizuje bezgraniczną wierność Polaków, pojawiły się i takie wyobrażenia tego 
zdarzenia, które trudno byłoby określić jako wyraz legendy napoleońskiej. Na 
przykład ta, przypisywana Janowi Bogumiłowi Plerschowi31.

Co więcej, przyjmując tę atrybucję za prawdziwą, powinniśmy uznać tego 
malarza, tak ochoczo kiedyś tworzącego panegiryczne transparenty na cześć 
Napoleona, za jednego z pierwszych wyrazicieli czarnej legendy Cesarza. Jego 
książę Józef tonie samotnie w nurtach rzeki porywany przez starca – zapewne 
personifikującego Elsterę32. Drogę odwrotu ma odciętą w wyniku wysadzenia 
mostu (uwidocznionego na płótnie). Napoleon, ukazany w tle (na przeciwległym, 
odciętym przez eksplozję mostu, brzegu Elstery), czmycha bezwstydnie z pola 
bitwy.

Trudno chyba wyobrazić sobie bardziej dosadne zobrazowanie rozpowszech-
nianych przez Rosjan i ich polskich zwolenników opowieści o porzuceniu księcia 
Józefa i jego podkomendnych przez uciekających Francuzów, czy szerzej – obo-
jętności Napoleona względem losu Polaków. Stąd też nie od rzeczy będzie przy-
puszczenie, że to dość dużych rozmiarów płótno mogło powstać z inicjatywy 

30 Z. Żygulski jun., Z ikonografii…, op. cit., s. 258; M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyczna 
legenda księcia Józefa, „Pamiętnik literacki” 1977, nr 1, s. 55–95; A. Kijowski, op. cit., passim.

31 MWP, inw. 58214* (ol. /pł. 155 × 243). Obraz atrybuowany Plerschowi na podstawie analogii 
stylistycznych. Vide: Książę Józef i jego żołnierze. 190 rocznica bitwy pod Raszynem, Warszawa 
1999, s. 45. 

32 Mało prawdopodobne wydaje się, by był to kapitan Hipolit Blechamps, który utonął, próbu-
jąc ratować swego dowódcę. Postać trzymająca księcia Józefa jest naga, adiutant zaś w charakte-
rystycznym uniformie płynie w kierunku brzegu. Podobnie przypuszczalnie nie chodzi o Pleissę, 
gdzie wysadzony został most, ale o Elsterę. Płótno to jest syntetycznym wyobrażeniem bitwy, a nie 
ujęciem „reporterskim” stworzonym np. przez naocznego świadka. 
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kogoś z kręgów nowego rządu lub dowództwa armii Królestwa Polskiego w ra-
mach antynapoleońskiej akcji propagandowej. A ludzi wysługujących się nowym 
władzom nie brakowało nawet pośród tych, którzy jeszcze nie tak dawno z gorli-
wością służyli rządowi Księstwa Warszawskiego.

Weźmy chociażby świetnie radzących sobie w roli urzędowych wierszokletów 
ludzi pokroju Kajetana Koźmiana. Swego czasu tak jak on poszukujących drogi 
do sławy w pisaniu panegiryków ku czci Napoleona, a po zmianie koniunktury 
politycznej z jeszcze większą gorliwością wypisujących utwory, których nawet 
tytuł miał wskazywać pogardę względem niego – np. Na upadek dumnego. Nieco 
inaczej owo „przestawienie się na nowych Panów” wyglądało wśród wojsko-
wych, takich jak generałowie Józef Zajączek czy Wincenty Krasiński. Im już nie 
wypadało wyrzec się całkowicie dawnego bożyszcza. Na swym pysznym por-
trecie konnym z tłem bitewnym, namalowanym dlań w 1816 r. przez Horacego 
Verneta i mogącym być traktowanym jako pewnego rodzaju pendant do śmierci 
księcia Józefa – obrazie zatytułowanym, chyba dla niepoznaki, jako: Bitwa pod 
Somosierrą, Krasiński kazał dopiero w dalekiej perspektywie umieścić malutką 
sylwetkę Napoleona33. Było w tym coś symbolicznego – to jakby czas odwró-
cił rolę oficjalnego malarstwa napoleońskiego i odmienił w zupełności przyjętą  
w nim hierarchię.

Wracając jednak do obrazu ginącego z honorem księcia Józefa, obrazu w rze-
czy samej zamykającego polską wersję malowanych dziejów napoleońskich34, 
należy przyznać, że jako wyobrażenie o charakterze politycznym okazywało się 
ono przydatne nawet ludziom pokroju Wincentego Krasińskiego. Uwidacznia-
ło ideał wierności w służbie – rycerską powinność. Tyle że w ich rozumieniu 
była to wierność panom i władcom, nieważne, że raz po raz nowym. Pewnie  
i w tym należy szukać jednego z powodów niesłabnącego zapotrzebowania 
na kopie kompozycji Verneta poświęconej Poniatowskiemu. Zwłaszcza wśród 
kategorii ludzi takich jak Krasiński, niezależnie od politycznych wyborów, któ-
rych dokonali, chętnych do pozowania na rycerzy niezłomnych. Stąd też zapew-
ne wziął się pomysł, by płótna Verneta: Bitwa pod Somosierrą i Śmierć księcia 
Józefa tworzyły dopełniającą się całość (pendant), zestawienie. Podobnie należy 
traktować graficzne reprodukcje tych obrazów stworzone przez Debucourta. In-
nym przykładem, potwierdzającym słuszność takiego rozumowania, może być 
wybity na zlecenie Wincentego Krasińskiego medal, na którym tenże kazał się 
wyobrazić na podobieństwo szlachetnego księcia.

33 Vide: B. Gembarzewski, Katalog wystawy napoleońskiej, Warszawa 1921, s. 161, poz. 898; 
Muzeum Narodowe w Warszawie. Malarstwo europejskie, Katalog zbiorów, Warszawa 1970, poz. 
1370; H. Vernet (1789–1863), Akademie de France à Rome. Ecole supérier des Beaux – Arts, Paris 
[1980], s. 43–44, poz. 12; P. Guinard, op. cit., s. 78–79. 

34 Jeśli nie liczyć o wiele mniej popularnych wyobrażeń Polaków walczących w obronie Francji 
w 1814 r., vide: P. Guinard, Lesthèmes polon aisdansl’art. Francis du XIXe siècle, [w:] Art. Po-
lonais, Art. Français. Etudes d’influence, Paris 1939, s. 79–80. 
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Fakt, że wyobraźnię zbiorową Poloków zdominowały wyobrażenia śmierci 
księcia Józefa skomponowane przez Horacego Verneta, nie oznacza wszelako, że 
polscy twórcy nie silili się na własne wizje tego wydarzenia. Wspominaliśmy już, 
zasługujący na szczególną uwagę, obraz śmierci księcia Józefa zidentyfikowany 
jako dzieło Jana Bogumiła Plerscha35. Do grona polskich malarzy malujących 
bądź szkicujących śmierć księcia Józefa według własnego pomysłu dodać należy 
jeszcze nazwiska takich twórców (wymieniam tylko współczesnych), jak nadal 
nie zapominający o swej przybranej ojczyźnie Jan Piotr Norblin, Jan Damel czy 
Józef Peszka.

Pierwszy z wymienionych – Jan Piotr Norblin, chociaż w momencie śmier-
ci księcia Józefa był już dobrze zadomowiony we Francji, nie mógł zapewne 
nie poczuć się poruszonym wieściami o tym smutnym zdarzeniu. Znał prze-
cież księcia Józefa, ongiś realizował dla niego zlecenia, a od czasów Sejmu 
Wielkiego i insurekcji kościuszkowskiej niezmiennie angażował się w spra-
wy polskie. Chwycił więc za pióro i pędzel. Zachował się zespół dziesięciu 
jego rysunków tyczących się tego tematu. Szkice te odznaczają się oryginalno-
ścią kompozycyjną, dramatyczną ekspresją i, chciałoby się rzec, realizmem – 
wiemy jednak, że wszystkie sceny śmierci księcia Józefa autorstwa Norblina 
mają charakter imaginacyjny36. Artysta popisywał się w nich umiejętnościami 
zdobytymi w młodości w pracowni batalisty Casanovy. Sędziwy wiek spra-
wił jednak, że pomimo przebijającego z nich emocjonalnego podejścia, trud-
no uznać je za prace odznaczające się specjalnymi walorami artystycznymi37.  
W tym wypadku mamy do czynienia raczej ze szkicami, służącymi jakby do 
szybkiego uchwycenia wytworu wyobraźni, pomysłu na kompozycję. Może, 
jak to miał w zwyczaju, w oparciu o nie pragnął w przyszłości opracować bo-
gatsze w szczegóły kartony. Takie się wprawdzie nie zachowały, co nie znaczy 
jednak, że nie mogły istnieć. Wskazywałaby na to anonimowa rycina odbita  
w Lipsku o kompozycji wielce zbliżonej do jednej z wersji rysunków Norblina. 
Mogło być też na odwrót, choć trudna do akceptacji wydaje się myśl, że tak 
doświadczony artysta czerpał wzór z popularnej grafiki38.

Zasadniczym motywem szkiców Norblina wydaje się dramat rannego jeźdź-
ca, zmagającego się ze wzburzonym nurtem rzeki. W tle niektórych z tych prac 
ledwie majaczą zarysy pejzażu i pobieżnie naszkicowane sceny batalistyczne, 
choćby szeregi nacierających nieprzyjacielskich żołnierzy – elementy kompozy-
cji pozwalające na bliższe umiejscowienie głównego motywu (tonącego bohate-
ra) w kontekście historyczno-rzeczowym. 

35 MWP, inw. 58214* (ol. /pł. 155 × 243). Obraz atrybuowany Plerschowi na podstawie analogii 
stylistycznych. Vide: Książę Józef i jego żołnierze…, op. cit., s. 45. 

36 W zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
37 Z. Batowski, Norblin, Lwów 1911, s. 169; A. Kępińska, Jan Piotr Norblin, Warszawa 1978, 

s. 81.
38 Z. Żygulski jun., Z ikonografii…, op. cit., s. 259, 263.
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Biorąc pod uwagę warstwę symboliczną, podobnie tradycyjny (tj. narodowy, 
polski w charakterze) był jego gwasz, przesłany Thorvaldsenowi jako wzór – po-
moc do opracowania szczegółów stroju księcia w zamówionym u niego pomniku39. 

Natomiast Jan Damel, podobnie jak Norblin, ukazując dramatyczny moment 
tonięcia jeźdźca wraz z wierzchowcem, stworzył śmiałe i – można rzec, że jak na 
warunki polskie – odkrywcze w formie rozwiązanie kompozycyjne sceny śmierci 
bohatera, odznaczające się romantycznym poczuciem ekspresji, a przy tym rów-
nież realistycznym odczuciem dramatyzmu sytuacji40. Walorów, których próżno 
szukać w pracach artystów hołdujących tradycyjnym już, tj. vernetowskim, wy-
obrażeniom śmierci księcia. 

W taki mało oryginalny sposób potraktował temat Józef Peszka41. Jego ry-
sunek w swej ogólnej koncepcji opiera się właśnie na schemacie Verneta. Z tą 
może różnicą, że Poniatowski nie tyle zdaje się rzucać na swym rumaku w fale 
Elstery, ile szybować ponad wodą. Poza księcia, wznoszącego szablę ku niebu  
i zdającego się mówić coś z przejęciem (składającego przysięgę?), jest wybitnie 
teatralna. W połączeniu z „wypolerowaniem” kształtu wierzchowca bohatera 
otrzymujemy, oprócz efektu płaskorzeźby, przede wszystkim swoiste usymbo-
licznienie tragicznego zdarzenia czy wręcz transformację obrazu w emblemat  
z samo narzucającą się (choć niewyartykułowaną dosłownie w postaci napisu) 
sentencją, tą, tyczącą się honoru Polaków i Boga. Realia służą co najwyżej uzmy-
słowieniu idei, której są podporządkowane42. Nic w tym dziwnego, tego typu 
obrazy są charakterystyczne dla warsztatu malarskiego Józefa Peszki i jego wy-
obraźni historycznej. Biorąc pod uwagę sposób artystycznej narracji i wybór mo-
mentów z dziejów ojczystych, pozwalają się one traktować jako analogia wzglę-
dem poetyckich obrazów z przeszłości Polski zebranych przez Niemcewicza  
w jego, cieszących się wówczas wielką popularnością, Śpiewach historycznych43. 
Uwagę tę odnieść można również do opisywanego rysunku, który zestawiany 
bywa właśnie z Niemcewiczowskimi strofami. Konkretnie z napisanym w roku 
1816 Pogrzebem Księcia Józefa Poniatowskiego, wierszem dołączonym do 
wspomnianych Śpiewów… Oto, co pisał:

„Wdzięczni ziomkowie ceniąc zgon i życie,
Nie dadzą wiekom zatrzeć twoich czynów
Wzniosą grób pyszny, zawieszą na szczycie  
Wieniec Wawrzynów

39 E. Łuniński, op. cit., tabl. po s. 74.
40 Szkic rysunkowy obrazu przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, repro-

dukcja fotograficzna natomiast w Dziale Dokumentacji Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
41 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
42 H. Cenkalska-Zborowska, Koń malowany…, op. cit., s. 207.
43 J. Kąkolewska, Z zagadnień twórczości Józefa Peszki 1767–1831, „Biuletyn Historii Sztuki” 

1954, nr 1, s. 134–145.
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Wyryją na nim jak w ostatniej toni,
Śmierć nad nadzieję przenosząc zgubione
Runąłeś z koniem i orężem w dłoni
W nurty spienione”44.

Niemcewicz pisał te słowa mniej więcej w czasie, gdy w Warszawie rozpo-
czynały się dyskusje nad możliwością wystawienia pomnika Poniatowskiemu  
i, co się z tym wiązało, jego pożądaną formą artystyczną, tudzież wyrazem ideowo-
-symbolicznym. Dyskusja ta rychło przeobraziła się w ostry spór między klasykami  
a romantykami, w sferze estetycznej i ideowej wykraczający daleko poza kwestię 
godnego upamiętnienia tego bohatera wojen napoleońskich. Chociaż konna statua, 
która została odlana z modelu wykonanego przez Thorvaldsena, mieściła się w kon-
wencji klasycystycznej, to dyskusja, jaka rozgorzała w związku z projektami pomni-
ka, doprowadziła do zwycięstwa tendencji romantycznych w sztuce polskiej45.

Własny, oryginalny projekt pomnika przesłał wtedy do Warszawy Aleksan-
der Orłowski. Chociaż, biorąc pod uwagę ogólny kształt, nie sposób było w nim 
nie dostrzec barokowych reminiscencji, stanowił rodzaj romantycznej antytezy 
względem pełnego klasycznego spokoju i dostojeństwa projektu Thorvaldsena, 
wzorowanego – co nietrudno było dostrzec – na rzymskim pomniku Marka Au-
reliusza. Aleksander Orłowski, który dał się już poznać jako autor malowniczych 
– na swój sposób preromantycznych – wyobrażeń jeźdźców, potraktował projekt 
pomnika po trosze na sposób malarski. Księcia przyodział w jego charaktery-
styczny, bardzo bogaty, polski mundur generalski z rogatą czapką ułańską na gło-
wie i ulubioną burką na ramionach, usadawiając go na wspiętym ogierze, poniżej 
którego – jak nakazywała barokowa konwencja – widniał nagi starzec z wiosłem 
i dzbanem z wylewającą się wodą, który personifikował Elsterę46. Słowem, we-
dle tej koncepcji, pomnik jawiłby się tyleż jako upamiętnienie wodza, ileż i jego 
honorowej śmierci w bitwie pod Lipskiem.

Później, bo w 1859 r., w zbliżony sposób (choć bez alegorycznego entoura-
ge’u) postać bohatera spod Lipska rozwiązał January Suchodolski, autor – jak 
miało się okazać po latach – najpopularniejszej polskiej kompozycji odnoszącej 
się do tragicznego epizodu słynnej batalii z 1813 r. (jeśli rzecz jasna nie liczyć 
polskich kopii obrazu Verneta – Suchodolski też od nich zaczynał)47.

44 J. U. Niemcewicz, Pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego, Pienie żałobne, tekst za: A. Ki-
jowski, op. cit., s. 313–314.

45 Vide: H. Kotkowska-Bareja, Pomnik Poniatowskiego, Warszawa 1971, passim; A. Kraushar, 
Posąg Thorvaldsenowski księcia Józefa jako echo walki klasyków z romantykami, Warszawa 1913, 
passim. Zbiór materiałów źródłowych na temat rzeczonej dyskusji przytacza: A. Melbechowska-
-Luty, P. Szubert, Posągi i Ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815–1889, t. I, cz. 1, Warszawa 
1993.

46 Vide: W. Tatarkiewicz, Aleksander Orłowski, Warszawa 1926, s. 19.
47 Kompozycja ta znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 

vide: K. Sroczyńska, January Suchodolski, Warszawa 1960, poz. 213; J. Czubaty, Książę Józef 
Poniatowski. Życie i legenda, [w:] Książę Józef Poniatowski 1763–1813, Warszawa 2013, s. 27.
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Suchodolski oparł swą wersję obrazu śmierci księcia Józefa na relacjach 
świadków, wykorzystując zrazu głębsze od Verneta rozeznanie w zakresie pol-
skiej broni i barwy z tego okresu. Wszelako starając się, podobnie jak Orłowski, 
oddać dramat śmierci skaczącego do rzeki wodza i związane z tym zdarzeniem 
realia, nie potrafił uczynić tego bez uciekania się do efektów teatralnych i – co 
było tego konsekwencją – nadmiernego patosu. I właśnie poza, którą Suchodolski 
przydał postaci księcia, wydaje się mało przekonująca, nawet jeśli pominiemy jej 
patetyczny wyraz. Artysta, nadmiernie teatralizując zdarzenie, nie potrafił oddać 
cierpienia bohatera. Książę Józef z obrazu Suchodolskiego nie wygląda – jakby 
należałoby się spodziewać – na mającego lada moment utonąć, wyczerpanego 
i poranionego żołnierza, ale raczej na pełnego wigoru dowódcę prowadzącego 
wojsko do ataku. Można się co najwyżej dziwić, dlaczego w kierunku rzeki. 
Przypuszczać należy, że Suchodolski, przez wielu słusznie postrzegany jako pol-
ski naśladowca stylu Horacego Verneta, pewnie pomny, jak za młodu kopiował 
jego obraz śmierci Poniatowskiego, poczuł się tym razem artystą bardziej dojrza-
łym i samodzielnym, za wszelką cenę zapragnął więc stworzyć coś oryginalnego 
na ten temat. Stąd, zachowując w ogólnym zarysie schemat kompozycyjny Ver-
neta, oprócz ujęcia go z innej perspektywy oraz jeszcze głębszego uteatralizowa-
nia pozy głównego bohatera, wprowadził jeszcze – i to na pierwszy plan – cały 
kolorowy tłum żołnierzy, z dokładnie oddanymi detalami umundurowania i opo-
rządzenia. Cóż – nie będzie to odkrywcze stwierdzenie – dziełu Suchodolskiego 
raczej nie wyszło to na dobre, bo nawet w świetle obowiązujących wówczas kon-
wencji heroicznego obrazowania, wyjść nie mogło48.

W tym kontekście zauważyć wszelako należy, że większość polskich malarzy 
nie wykazywała takich ambicji od czasu pojawienia się rycin opartych na kom-
pozycji Verneta, poprzestając na mniej lub bardziej dokładnym jej kopiowaniu 
(tudzież zbliżonej do niej ryciny Martineta). W latach dwudziestych XIX wie-
ku graficzne kopie obu wspomnianych wyobrażeń krążyły w dużej liczbie po 
różnych zakątkach ziem polskich, natomiast na warszawskich wystawach sztuk 
pięknych, urządzanych w dobie Królestwa Kongresowego, spotkać można było 
malarskie kopie obrazu Verneta49. Wśród kopistów Verneta znalazł się niestru-
dzony kronikarz swoich czasów – Michał Stachowicz. O namalowanym przez 
niego wyobrażeniu śmierci bohaterskiego księcia, stanowiącym część programu 
ikonograficznego Gabinetu Historycznego w pałacu biskupim w Krakowie, mie-
liśmy do niedawna pojęcie głównie na podstawie opisu Ambrożego Grabowskie-

48 Suchodolski namalował jeszcze ostatnią rozmowę Napoleona i księcia Józefa pod Lipskiem, 
vide: K. Sroczyńska, op. cit., poz.149.

49 W roku 1819 taką kopię wystawił Zalewski, a w roku 1825 rysunkową kopię F. le Brun, vide: 
S. Kozakiewicz, Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819–1845, Wrocław 1952.
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go i rysunków Jana Nepomucena Danielskiego50 (niedawno okazało się jednak, 
że ten fragment dekoracji został ocalony z pożaru51).

W tym względzie niewiele zmieniło się po powstaniu listopadowym, które-
go upadek na pewien czas tak mocno zahamował bujny dotąd rozwój polskiego 
życia artystycznego. Przy czym niektóre z polskich kopii bądź naśladownictw 
kompozycji Verneta przez swą nieudolność zyskiwały wręcz – jak byśmy to dziś 
określili – znamiona sztuki ludowej, vide: np. obraz Z. Pawlikowskiego z roku 
184752. Z kolei odwrotnie niż u Pawlikowskiego rzecz się miała u Juliusza Kos-
saka. Otóż znakomity obserwator i malarz koni stworzył coś w rodzaju „popra-
wionej” kompozycji Verneta. Wszystko, co było u Francuza, znalazło się również 
u Kossaka, oprócz – jak pisał Stanisław Witkiewicz – „[…] konwencjonalnych 
ruchów, oprócz tej słodyczy elegancji, która zalewa obrazy Verneta pokostem 
banalnego piękna […],jest to obraz Verneta, przez który przeszła iskra życia, 
świeży powiew natury”53. „Niemniej – jak zaraz zauważa krytyk – ani Vernet, 
ani Kossak nie wydobyli z tej sceny ani tragizmu osobistego losu Księcia Józefa, 
ani nie usiłowali wydobyć tragizmu historycznej chwili, tak ogromnej doniosło-
ści dla dwóch narodów, których bezprzykładne, zdumiewające braterstwo broni 
zawarte było nie na placach wojskowych parad, nie przy deserowych toastach 
w oficerskich klubach, lecz w huraganie bitew, od którego drżały w posadach  
i waliły się państwa, w huraganie walki, która przeorała pole ludzkości koleinami 
nowych czasów”54.

 I tylko się dziwić, że ów najpiękniejszy temat polskiego romantyzmu nie 
zainspirował żadnego z wielkich polskich mistrzów pędzla poza Juliuszem Kos-
sakiem. Nie podjął go ani Piotr Michałowski, opiewający ochoczo Napoleona  
i jego batalie, ani Matejko, który – jak wiadomo – nie wykraczał poza insurekcję 
kościuszkowską. Ale taki np. Wojciech Kossak, zdawałoby się malujący każdy 
najmniejszy nawet epizod z udziału Polaków w wojnach napoleońskich, też na-
wet nie tknął lipskiej tragedii.

W okresie przed I wojną światową i po niej na fali wzrostu zainteresowania 
osobą księcia w związku z różnymi rocznicami napoleońskimi, wystawami i mo-
numentalnymi publikacjami dotyczącymi okresu wielkiej epopei znów odżyła 
jego legenda. Ostatnie chwile księcia Poniatowskiego malowali w tym czasie 
między innymi syn Wojciecha Kossaka – Jerzy, Tadeusz Korpal (specjalizujący 
się w malowaniu obrazków na pocztówki) czy Bronisław Gembarzewski (znaw-
ca dawnej broni i barwy, akwarelista). W tych przypadkach nie mamy jednak 

50 Vide: A. Grabowski, Historyczny opis Krakowa i jego okolic, Kraków 1822, s. 156–157; 
Z. Michalczyk, Michał Stachowicz (1768–1825). Krakowski malarz między barokiem a romanty-
zmem, t. II, s. 223.

51 Z. Michalczyk, op. cit., s. 245.
52 M. Rostworowski, Polaków portret własny, Warszawa 1883, il. 218.
53 S. Witkiewicz, Juliusz Kossak, Lwów 1906, s. 185.
54 S. Witkiewicz, op. cit., s. 187.
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do czynienia z wielką sztuką – raczej z mniej lub bardziej udolnym ilustrator-
stwem. A np. szeroko rozpowszechniona, bo reprodukowana na pocztówkach, 
kompozycja Tadeusza Korpala, to nic innego, tylko przykład kiczu malarskiego. 
Jej wartość polegała na tym, że w naiwny i na poły ludowy sposób ilustrowa-
ła niemniej naiwne opowiadania o śmierci księcia, opowiadania dla ludu. Zaś 
ogromna większość ówczesnego społeczeństwa przyzwyczajona była właśnie do 
takich schematycznych sposobów narracji i dotyczyło to zarówno malarstwa, jak 
i popularnej literatury. Cóż, z podobnymi objawami popularności bohatera spoty-
kamy się w przypadku każdej szeroko rozpowszechnionej legendy.

Dopełnieniem samej sceny śmierci Poniatowskiego były obrazy przedstawia-
jące pożegnanie księcia z rodziną, marsz z wojskiem w kierunku Lipska, Na-
poleona z księciem Józefem pod Lipskiem, a następnie wyłowienie jego zwłok 
i różne obrazki symbolizujące francusko-polskie braterstwo broni personifiko-
wane przez polskiego marszałka Francji. Tego rodzaju sceny nierzadko łączone 
były w cykle ikonograficzne. Mamy w tym wypadku na myśli popularne ryciny 
przeznaczone dla ludu, choć zdarzały się też obrazy olejne, jak te pędzla Charlesa 
Langloisa, np. Napoleon i marszałek Poniatowski pod Lipskiem55, i zbliżona do 
nich kompozycja, wyobrażająca epizod nieco wcześniejszy Napoleon i ks. Józef 
pod Smoleńskiem56.

Za pewnego rodzaju puentę – podsumowanie mitu bohatera dwóch narodów –
można by uznać popularną litografię zatytułowaną Słodko i zaszczytnie jest umie-
rać za ojczyznę57. Jest to wyobrażenie polskiego ułana w braterskim geście ści-
skającego dłoń francuskiego grenadiera na tle nagrobka Poniatowskiego – zbra-
taniu temu patronuje (jakżeby inaczej) jego duch widoczny pośród obłoków58.

Żaden wszelako ze wskazanych tutaj tematów nie zyskał nawet namiastki 
popularności, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku obrazów śmierci księcia 
Józefa Poniatowskiego. Śmierci, której kształt wyobrażeniowy nadał francuski 
malarz Horace Vernet, płacąc po trosze honorowy dług swego narodu względem 
polskiego marszałka Francji.

55 Collection du Prince Poniatowski, repr. w: C. Schaeffner, Napoleon, t. X, Lausanne 1969, 
s. 48. 

56 Musée de Versailles, repr. w: C. Schaeffner, op. cit., s. 22–23.
57 Jej autorem był J. Sonntag, a odbijana była w zakładzie litograficznym L. Letronne’a  

w Warszawie.
58 Po bitwie pod Lipskiem te resztki oddziałów polskich, które zdołały się uratować, dalej męż-

nie walczyły u boku cesarza. Znany jest anonimowy obraz Polak pod murami Paryża w roku 1814. 
To bardzo naiwne malowidło, wzorowane na obrazie Leona Cognieta, ukazuje rannego polskiego 
szwoleżera opartego o resztki rozbitego muru, ostatkiem sił trzymającego sztandar – szabla jednak 
leży już na ziemi. To już ostatni heroiczny gest Polaka. Obraz ten jest jeszcze jednym przykła-
dem zapożyczenia przez nasze malarstwo tematu z francuskiego repertuaru romantycznego, vide:  
P. Guinard, op. cit., s. 80; A. Ryszkiewicz, Jean Gigoux i romantyczny typ portretu wodza zwycię-
żonej armii, „Biuletyn Historii Sztuki” 1961, nr 1, s. 57–62.
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Książę Józef Poniatowski litograwia wg eysunku Kwadanowicza,
fot. Jean Marc Mose, © Polskie Towaryzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
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