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Powstańcze oraz Siły
Zbrojne w byłym zaborze
pruskim 1918–1920 —
ubiór, oporządzenie,
oznaki
Marek Rezler

Problematyka dotycząca broni i barwy polskiego wojska tworzonego w
Wielkopolsce w przeddzień i w dniach powstania lat 1918—1919 posiada
już obszerną bibliografię — bardzo jednak rozproszoną, nierównej
wartości, wręcz domagającą się końcowego opracowania, które byłoby w
stanie zadowolić znawców przedmiotu przez długie lata.

UBIÓR I OZNAKI POLSKICH ORGANIZACJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI
DO KOŃCA 1918 ROKU

Przed wybuchem powstania wielkopolskiego na obszarze regionu działały
dwie organizacje polskie, w istocie ukierunkowane na działalność



niepodległościową, a których członkowie byli uprawnieni do noszenia
własnych mundurów: Sokół i skauting. Niemcy szybko rozszyfrowali ich
ideologię i przystąpili do szykan obejmujących m.in. umundurowanie i
odznaki organizacyjne. W walce tej przeciwnik był tak uczulony, że
polskich oznak doszukiwano się tam, gdzie ich w rzeczywistości nie było,
demonstracje polityczne znajdowano w zebraniach zupełnie pozbawionych
akcentów narodowych itd.

Historycy są całkowicie zgodni w opinii, że Sokół i skauting były orga-
nizacjami, które odegrały ogromną rolę w rozbudzeniu i krzewieniu pol-
skiej świadomości narodowej, a ponadto, będąc w istocie organizacjami
paramilitarnymi, poprzez konkretne szkolenie przygotowywały kadry dla
przyszłego czynu zbrojnego.

Wielkopolska organizacja sokola stanowiła część Związku Sokołów
Polskich w Państwie Niemieckim, dość znacznie też różniła się zarówno
założeniami programowymi, jak szczegółami umundurowania od organi -
zacji macierzystej, galicyjskiej. Dyskusyjna jest również dość powszechnie

spotykana opinia o Arturze Grottgerze jako projektancie munduru Sokoła.2

Przepis zasadniczy, ogólny, był jednak dla całej organizacji wspólny.

Po wieloletnich próbach i propozycjach począwszy od 1885 roku
ukształtował się ostateczny wygląd munduru sokołów galicyjskich. Człon-
ków tej organizacji obowiązywały dwa rodzaje mundurów: uroczysty i
ćwiczebny. Pierwszy z nich obejmował czapkę (sokołówkę), czamarę wy-
konaną z szaropiaskowego sukna, takież spodnie i buty z cholewami. Po-
nadto obowiązywał płaszcz „kroju hawelokowego", bez rękawów, z wy-
cięciami na ręce, ciemnoszarej barwy. Do munduru uroczystego obowią-
zywały oznaki sokole, do których zaliczano amarantową (w rzeczywistości
karmazynowa) koszulę, szare sznury, z których splecione były na-
ramienniki oraz sznur okalający szyję, wstążeczka z nazwą gniazda no-
szona na lewej piersi, monogram złożony z liter wyrazu sokół na klamrze

pasa i pióro „sokole" noszone na czapce. Na ubiór ćwiczebny składały się-

biała trykotowa koszulka z półrękawkami i czerwonymi obszyciami wokół
otworu na głowę i rękawków, ciemnogranatowe obcisłe, trykotowe
spodnie, amarantowy pasek, a także lekkie czarne pantofle gimnastyczne.



Począwszy od lutego 1898 roku bardzo szczegółowo były określone ele-
menty ubioru oznak i funkcji.

Zabór pruski posiadał zupełnie inne warunki rozwoju Sokoła i jego
munduru. Rygory i sankcje, którym poddano członków tej organizacji,
uniemożliwiły wystąpienia tego typu, jakie miały miejsce w Galicji. Nie-
możliwe było również używanie munduru sokolego (w gruncie rzeczy
opartego na przepisie wspólnym, choć z odmianami) na taką skalę jak pod
rządami austriackimi. Elementem, który powodował najwięcej przypadków
ostrej reakcji ze strony policji pruskiej, była duża ilość zestawów barw
białej i czerwonej w uniformie Sokoła: rozetka na czapce, koszula +
srebrna brosza, wstążeczka z nazwą gniazda. Srebrzysty sokół coraz
częściej kojarzył się z Białym Orłem. Co więcej, symboliki tej sokoli używali
z całą świadomością, Niemcy zaś doskonale ją rozumieli.

Na obszarze zaboru pruskiego (zwłaszcza Wielkopolski) najbardziej
rozpowszechniony był ubiór codzienny Sokoła, który zresztą najczęściej
spotykano u członków tej organizacji w trakcie wydarzeń lat 1918—1919.
Najbardziej charakterystyczna była czapka, powszechnie zwana
maciejówką  - nawiązująca nie do nakrycia głowy legionistów J.
Piłsudskiego, lecz do nakrycia głowy noszonego niegdyś przez Macieja
Mielżyńskiego.  Ponadto noszono ciemno-stalowe bluzy typu wojskowego,
zwane litewkami, takież długie spodnie i czarne sznurowane trzewiki.
Mundur uroczysty był podobny do obowiązującego w Galicji, lecz ze
względu na koszt występował tu znacznie rzadziej. Przez pewien czas
próbowano wprowadzić odmienną czamarę zwaną callierówką, ale inter-
wencja policji szybko zamiary te udaremniła. Pewne różnice w porównaniu
z regulaminem galicyjskim, występowały w zestawach i kroju ubioru
ćwiczebnego.
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Znacznie rzadziej spotykało się ubiór kobiecych sekcji Sokoła, złożony z
długiej sukni z szerokim wykładanym kołnierzem i szarfą, rogatywki z
piórem, bez daszka i wysokich damskich sznurowanych trzewików.
Dziewczęta przydzielone do służby sanitarnej dodatkowo nosiły białe
fartuszki różnego kroju.

W czasie walk powstańczych członkowie Sokoła nie występowali w swoich
mundurach organizacyjnych (zwłaszcza w uniformie uroczystym). Ubiór
ten był dla nich zbyt kosztowny, by miał znosić trudy żołnierskiego życia.
W czasie powstania sokoli nosili mundury wyniesione z frontu, zaś strój
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organizacyjny obowiązywał „od święta", na uroczyste okazje.

Tradycje wielkopolskiego skautingu wywodzą się od 1912 roku, gdy
powołano do istnienia „Piasta" — pierwszą drużynę w Poznaniu. Ubiór
skautingu wielkopolskiego (podobno wzorowany na mundurze skautów
galicyjskich) obejmował: jednorzędową oliwkową kurtkę bez naramien-
ników i krótkie spodnie zapinane poniżej kolan, kapelusz z szerokim ron-
dem podwiniętym z prawem strony, podkute sznurowane trzewiki i pas
główny z jednotrzpieniową klamrą. Na kołnierzu kurtki patki z monogra-
mem lub symbolem patrona. Od października 1917 roku skauci wielko-
polscy zaczęli nosi rogatywki. Używano też typowego oporządzenia obo-
zowego, którego najbardziej charakterystycznym elementem była długa
zielona laska, używana do musztry i nauki walki na bagnety. Dziewczęta
nosiły bluzy, spódnice i wysokie sznurowane trzewiki, na głowach — ka-
pelusze z podwiniętym rondem. W rzeczywistości wszystkie elementy
munduru przepisowego, były noszone niezbyt często; poprzestawano tylko
na niektórych spośród nich.

Sokół i skauting w zasadzie były jedynymi organizacjami polskimi, które
przygotowując młodych ludzi do wystąpienia zbrojnego, miały prawo
legalnie nosić własny mundur związkowy. Organizacje niepodległościowe
działające w ukryciu (np. Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego)
ze zrozumiałych względów nie posiadały własnych oznak czy odznak. Jeśli
wierzyć Franciszkowi Nogajowi, w trakcie szkolenia członków poznańskiej
„Unii" instruktorzy występowali w maskach, przy czym po ich kolorze
rozpoznawano stopnia kaprala, plutonowego, sierżanta czy porucznika.
Warunki konspiracyjne nie sprzyjały rozwojowi munduru, oznak i odznak.
Pojawiały się one niekiedy wówczas, gdy wtajemniczeni występowali w
zamkniętym, zaufanym gronie, a także po to, by w trakcie pracy
szkoleniowej w maksymalnym stopniu się upodobnić do oddziału
wojskowego, co ma ogromne znaczenie psychologiczne i znacznie ułatwia
utrzymanie dyscypliny w oddziale.

OGÓLNY WYGLĄD MUNDURU ARMII



NIEMIECKIEJ W PRZEDDZIEŃ I W TRAKCIE I
WOJNY ŚWIATOWEJ

Mundur noszony przez wojsko niemieckie w czasie I wojny światowej był
uniformem używanym przez przyszłych powstańców wielkopolskich w
czasie wojny i później w pierwszym okresie powstania. On też stanowił
„bazę wyjściową" dla munduru Armii Wielkopolskiej. Z tego też względu
konieczne jest jego omówienie (przynajmniej w ogólnym zarysie), z
położeniem nacisku na końcowy okres wojny i nie tyle może na przepisy
ubiorcze wówczas obowiązujące, ile na rzeczywisty uniform żołnierzy —
taki, jaki noszono na froncie i w jakim po demobilizacji lub dezercji
przyjeżdżano do rodzinnej Wielkopolski, na Pomorze, Śląsk czy Kujawy.

Niemcy wyruszyli na wojnę w polowej wersji munduru według wzoru z
1910 roku. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej publikacji,
rezygnujemy z opisu bardzo wtedy barwnego munduru wyjściowego armii
wilhelmowskiej. Znacznie bardziej istotna jest wersja polowa uniformu,
spotykana najczęściej wśród przyszłych powstańców przybywających w
rodzinne strony.

Najczęściej spotykano żołnierzy piechoty. Przepis ubiorczy z 1910 roku tak
ich mundur określał. Kurtka w kolorze feldgrau — wprowadzonym po raz
pierwszy cesarskimi, gabinetowymi rozkazami z 23 lutego i 18 marca 1910
r. Zapinana na 8 guzików. Mankiety typu brandenburskiego, z trzema
guzikami na „łapkach". Kołnierz stojący — wykładany, z oznaczeniem
formacji, np. w piechocie grenadierzy mieli jeden srebrny pasek
gwardyjski (Litze), natomiast żołnierze pułków gwardii pieszej — po dwa
złote paski. Naramienniki (Achselklappen, Schulterklappen) w barwie
macierzystego korpusu danego pułku, z numerem pułku lub inicjałem
szefa. W poznańskim, V Korpusie Armijnym „wiodące" były kolory biały i
czerwony. Ponadto obowiązywało rozgraniczenie barw państwa
związkowego w znaczkach noszonych na czapkach: górny był w barwach
Cesarstwa, czarno-biało-czerwony, dolny, umieszczany na otoku — w
barwach państwa związkowego. Pułki poznańskie nosiły je w kolorach
Prus: czarno-białe. Także osady podpinki pikielhauby wykonane były w
kształcie rozetek, przy czym lewa zawsze była w barwach państwa



związkowego, prawa (od strony której oddawało się honory) — w kolorach
Cesarstwa.

Wracając do kurtki wz. 1910 należy podany opis uzupełnić o szereg
dodatkowych danych: kieszenie były tylko dolne, wpuszczane, zapięte na
mały guzik mundurowy. Furażerka — krymka okrągła z wypustką w barwie
broni, z daszkiem dla podoficerów starszych (od sierżanta w górę), bez
daszka dla podoficerów młodszych i szeregowych, zawsze wykonana z
tkaniny munduru.

Buty zwane saperkami, podkute, do spodni feldgrau (w pole) lub
sznurowane trzewiki do owijaczy względnie długich wyjściowych spodni.

' W przeciwieństwie do innych rodzajów broni, których mundur był
zbliżony do uniformu piechoty, wygląd żołnierzy jazdy był bardziej zróż-
nicowany i tradycyjny. W 1918 roku na obszarze Wielkopolski najczęściej
występowała kurtka ułańska, która w niewiele zmienionym kształcie była
noszona przez jazdę Sił Zbrojnych w Byłym Zaborze Pruskim. Była to
kurtka w kolorze feldgrau z wypustkami w barwie pułku ze stojącym
kołnierzem. Naramienniki zaokrąglone (zarówno u wszycia rękawa, jak i
przy kołnierzu). Mankiety kroju polskiego, z guzikiem obok ostrego
zakończenia. Wypustka: wkoło kołnierza, wzdłuż brzegu zapięcia, u dołu
kurtki oraz symetryczna do zapięcia, imitująca zarys wyłogów. Ułanka była
kurtką dwurzędową, o układzie guzików 1 + 6 w każdym z rzędów. Z tyłu
wypustka wzdłuż szwów rękawów i pleców, co tworzyło charakterystyczny
rysunek z linii od wszycia rękawów do rozcięcia pośrodku u dołu, pod
którym znajdowała się kieszeń na przedmioty osobiste żołnierza. Również z
tyłu dwie pionowe nakładane trójzębne klapy z wypustkami i trzema
dużymi guzikami mundurowymi.

W odróżnieniu od opisanej ułanki niemieckiej, ułanka polska miała z
przodu wypustkę wzdłuż zapięcia (lecz bez symetrycznej do niej przy
drugim, lewym rzędzie guzików), naramienniki ostro zakończone, z prze-
wężeniem w środku po obu stronach oraz dwie kieszenie wpuszczane z
trójzębną klapą zapinaną na mały guzik mundurowy. Klapy kieszeni
obwiedzione wypustką. Wielkopolanie nosili ponadto mundury wielu in-
nych pułków jazdy niemieckiej, w tym także dragońskie i huzarskie. W



latach 1918—1919 kawaleria niemiecka występowała już przeważnie w
mundurach, które z daleka niewiele ją różniły od piechoty. Nawet podczas
występowania w szyku konnym jej żołnierze mieli na głowach hełmy
stalowe wz. 1916 — stopniowo więc zanikała odrębność nakryć głowy, tak
charakterystyczna dla kawalerii.
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Innym rodzajem broni, w którym dość licznie służyli Wielkopolanie, a która
podobnie jak w Rosji, była w Niemczech ośrodkiem najbardziej
radykalnych tendencji rewolucyjnych, była marynarka wojenna, Mundury
marynarzy pojawiały się dość często na obszarze Wielkopolski w dniach
powstania. Uniform cesarskiej Kriegsflotte w zasadzie niewiele odbiegał od
przyjętego w marynarce niemal wszystkich państw świata, pierwowzoru
angielskiego. Najogólniej mundur ten wyglądał następująco. Czapka
granatowa okrągła (typowo marynarska) z wstążkami, znaczkiem
Cesarstwa oraz oznaczeniem nazwy flotylli złotymi lub srebrnymi literami
na czarnym otoku. Bluza marynarska z szerokim kołnierzem o trzech
białych paskach, zakończonym „krawatem", z obcisłymi mankietami.
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Spodnie marynarskie poszerzane u dołu. Kurtka galowa była odmiennego
kroju: dwurzędowa (2X9 guzików), spinana dwoma guzikami połączonymi
łańcuszkiem, z klapami. Na rękawach taśmy imitując dzie-
więtnastowieczne „łapki", z sześcioma guzikami na każdej. Guziki jedna-
kowej wielkości, z kotwicą i koroną cesarską. Podszewka kurtki czarna.

Jednym z typowych elementów umundurowania armii niemieckiej lat I
wojny światowej była pikielhauba. W porównaniu ze swym pierwowzorem
z połowy XIX wieku była znacznie niższa i bardziej dostosowana do
warunków polowych. W terenie na pikielhaubę nakładano szarozielony po-
krowiec, odpowiadający kształtowi nakryciu głowy, z wymalowanym
względnie naszytym z przodu czerwonym numerem pułku; zasadę tę za-
rzucono w czasie wojny. Zdarzały się niekiedy przypadki, że pokrowiec na
pikielhaubę piechoty wydawano artylerzystom, którzy zamiast szpica nosili
kulę, co w rezultacie dawało dość dziwaczny efekt wzrokowy. Obsługi
ciężkich karabinów maszynowych wykorzystywały szpic pikielhauby do
zatykania otworu chłodnicy ckm-u podczas wymiany rozgrzanej lufy, aby
zapobiec wyciekaniu wody. Oczywiście, sposób ten niewiele miał
wspólnego z zasadami instrukcji strzeleckiej i z regulaminem.

Potrzeby wojenne powodowały zmodyfikowanie munduru armii niemieckiej
— częściowo rękami samych żołnierzy, starających się w maksymalnym
stopniu zamaskować swój mundur w terenie. Wreszcie w 1915 roku
wprowadzono szereg już oficjalnych innowacji w uniformie armii
wilhelmowskiej. Dla wszystkich formacji z wyjątkiem marynarzy
wprowadzono mundur jednolitego wzoru. Była to kurtka w dalszym ciągu
powszechnie (choć niewłaściwie) zwana litewką, koloru szarozielonego
(feldgrau), z krytym zapięciem, bez górnych kieszeni i łapek. Guziki cztery
jednakowej wielkości: po dwa przy naramiennikach i klapach dolnych,
wpuszczanych kieszeni. Guziki zapięcia były typu cywilnego. Spodnie szare
(steingrau) do saperek względnie trzewików z owijaczami. Zachowano
barwne wypustki i gwardyjskie naszywki („belki")  na  kołnierzach. 
Pozostawiono również inny element upudrowania sprzed wojny: temblak
do szabli i bagnetu, po barwie którego poszczególnych części
rozpoznawano przynależność do kompani i batalionu. Oprócz zasadniczych
części umundurowania w 1915 roku ujednolicono także wzór
jednorzędowego płaszcza żołnierskiego.



Coraz bardziej niepraktyczna stawała się na współczesnym polu walki
pikielhauba — mimo prób jej modernizacji. Okazało się, że zachodzi też
potrzeba wprowadzenia nowej osłony głowy, która stanowiłaby ochronę
przed rykoszetami i odłamkami. W 1915 roku usiłowano wprowadzić nawet
pikelhaubę wykonaną z blachy stalowej. Wreszcie w 1916 roku został
wprowadzony hełm stalowy, zbliżony nieco kształtem do używanego
później przez hitlerowski Wehrmacht, lecz głębszy, barwy stalowo--szarej,
ze skórzaną podpinką i takąż wkładką. Początkowo nawet planowano
umieszczenie dodatkowej pogrubiającej warstwy ochronnej, nakładki, z
przodu hełmu (stąd owe charakterystyczne ,,rogi" po obydwu bokach
hełmu, które nie były niczym innym, jak właśnie osiami zawiasów tej
osłony). Usiłowano również łączyć ten hełm ze specjalnie wykonanym
stalowym pancerzem. Jednakże z wszystkich tych dodatkowych innowacji
zrezygnowano, pozostawiając jako obowiązujący (i zarazem najbardziej
praktyczny) sam hełm. Innych oznak dodatkowych w tym czasie do hełmów
nie przymocowywano. Reszta oporządzenia i uzbrojenia pozostała bez

zmiany, jedynie na początku wojny dodano maskę przeciwgazową. Hełm,
często osłaniany pokrowcem maskującym lub malowany na maskujące
kolory, zastąpił także czako obsługi ciężkich karabinów maszynowych i
kaszkiet Landsturmu z krzyżem i znaczkiem państwa związkowego w
miejsce pompona. Rozpowszechniły się także owijacze do podkutych
sznurowanych trzewików.

O znaczeniu jakie w armii wilhelmowskiej przywiązywano do munduru,
świadczy istnienie już na szczeblu batalionu funkcji podoficera
mundurowego.

Duże zamieszanie w armii niemieckiej wprowadziła rewolucja 1918 roku i
utworzenie różnego rodzaju formacji ochotniczych. Pomijając fakt, że nikt
wówczas nie sprawdzał poprawności wzoru munduru, zaczęto wprowadzać
nowe jego elementy. Dawna armia cesarska przestała istnieć. O
trudnościach związanych z umundurowaniem może świadczyć nie tylko
pogorszenie się jakości tkaniny, lecz także powstanie mało
prawdopodobnie brzmiących pogłosek, jakoby już w październiku 1914
roku zniszczone części umundurowania żołnierz miał zastępować garde-
robą cywilną. W trakcie wojny jakoby zorganizowano punkty naprawy



umundurowania, w których naprawiano odzież po poległych (sic!) żołnie-
rzach, przekazywaną następnie powołanym do szeregów rezerwistom.
Rzeczywistość jednak w tym przypadku była nieco inna. W mundury zu-
żyte, niekiedy nawet wylatane, ubierano młodego rekruta, który jednakże
przed wymarszem na front otrzymywał całkowicie nowe sorty mundurowe.
Pełne przemundurowanie żołnierza następowało także w przypadku jego
przeniesienia na inny teatr działań wojennych.

W miarę rozwoju wydarzeń wojennych i bardzo szybkiego kształtowania
się świadomości polskich celów narodowych -— zwłaszcza u żołnierzy
wywodzących się z terenu Wielkopolski, Śląska i Pomorza — Polak z coraz
większym (nie tylko wewnętrznym) oporem zakładał ,,Kai-serrock".
Stopniowo też żołnierz zaczął przywiązywać coraz mniejsze znaczenie do
noszonego przez siebie munduru i zachowane przekazy źródłowe świadczą
wyraźnie o tym, że istotnie, w drugiej połowie 1918 roku, wyglądał on dość
„niefrasobliwie". Były jednakże pułki, które zachowały aż do końca wojny,
a nawet po zawarciu rozejmu, doskonałą prezencję; należał do nich m.in.
znany z grudniowych walk w Poznaniu 6 pułk grenadierów. Druga połowa
1918 roku i początek roku następnego, to także okres przenikania na teren
Wielkopolski ubiorów specjalnych, używanych dotąd przez wojsko
niemieckie na froncie, np. białe płaszcze maskownicze. Indywidualnie
zdarzały się przypadki także przerabiania mundurów. Co ciekawsze,
niektóre z tych metod były później powtarzane przez żołnierzy Wojsk
Wielkopolskich w 1919 roku, np. doszywanie kieszeni na piersiach kurtek
szeregowców przy mundurze wz. 1915.

Jaki taki ład starano się zaprowadzić w formacjach ochotniczych, zło-
żonych ze zdemobilizowanych, pozbawionych stałego zajęcia żołnierzy i
oficerów, po części fanatyków i szowinistów oraz ludzi szukających okazji
do rabunku i zalegalizowanego rozboju.

Swoje pierwotne znaczenie utraciły naramienniki, gdyż oznaki stopni
zaczęto nosić na rękawach. Często więc tak jak zerwano naramienniki po
wybuchu rewolucji, taką kurtkę zostawiano. Zaczęły się pojawiać em-
blematy, z których do popularnych, zwłaszcza wśród oddziałów ochotni-
czych (m.in. Freikorps'u „Brüssow" działającego na terenie Wielkopolski)
należała trupia główka. Znak ten, należytej wielkości, wymalowany białą



farbą na nasuniętym głęboko na oczy hełmie, często wcale skutecznie
dodawał grozy jego właścicielowi zważywszy, że członkowie tych orga-
nizacji (Freikorps, Heimatschutz, Ostheer, Ostschutz itd.) często używani
byli do akcji pacyfikacyjnych i w walkach ulicznych. Element trupiej główki
był przyjęty z niektórych jednostek armii cesarskiej i często umieszczany
także na używanym przez bojówkę sprzęcie, np. na samochodzie
pancernym. Niemieckie formacje ochotnicze, na ogół umundurowane na
wzór armii cesarskiej — lecz bez oznak Cesarstwa, przy zachowaniu
najbardziej praktycznych części munduru, dysponowały całą gamą różnego
rodzaju oznak, najczęściej noszonych na naramiennikach, patkach
kołnierzy i rękawach. Z tak ubranymi przeciwnikami mieli do czynienia
powstańcy wielkopolscy lat 1918 i 1919, a śląscy — aż do 1921 roku.
Badając ikonografię niemieckich oddziałów ochotniczych walczących w
tym okresie z Polakami, można znaleźć niekiedy zaskakujące przekazy;
niezwykle trudny do wytłumaczenia jest np. fakt zachowania się fotografii
przedstawiającej żołnierza Freikorps'u ubranego (podczas wystąpienia
oficjalnego)... w typowo wielkopolską, przepisową rogatywkę.

Uzbrojenie armii niemieckiej w końcowym okresie I wojny światowej
będzie przedmiotem odrębnego rozdziału niniejszej publikacji. Jest to
sprawa bardzo istotna, gdyż dopiero zestawienie munduru, oznak, opo-
rządzenia i uzbrojenia daje pełną sylwetkę żołnierza.
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1. Powstanie wielkopolskie 1918–1919

Wybuch rewolucji w Niemczech był jedną z głównych przyczyn gwał-
townego załamania się organizacyjnego armii niemieckiej i chwilowego
kryzysu dyscypliny. Sytuacja ta znalazła swe odzwierciedlenie również w
zewnętrznym wyglądzie żołnierzy. Z jednej strony skończyło się ry-
gorystyczne przestrzeganie przepisów ubiorczych (choć nie we wszystkich
pułkach), co było wyrazem czasowego zamieszania w centralnych orga-
nach kierowniczych, które z kolei sprawę zewnętrznego wyglądu wojska
przesunęło na dalszy plan. Z drugiej zaś strony pojawiły się w ubiorze
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żołnierza elementy rewolucyjne, po części zapożyczone swym wzorem od
oznak noszonych na terenie Rosji. Dotyczy to zwłaszcza noszenia czer-
wonych opasek, takichże kokardek na piersi i na czapce, a także posłu-
giwanie się w wojsku czerwonym sztandarem.

Rewolucja, która była związana z faktem obalenia dotychczasowej władzy,
w naturalny sposób stała się przyczyną powszechnego likwidowania w
umundurowaniu oznak podległości służbowej i takich, które w jakikolwiek
sposób świadczyły o związkach z nie funkcjonującym już rządem. Na
obszarze Wielkopolski zaczęto spontanicznie zrywać oznaki stopni
(nierzadko w dość widowiskowy i ostentacyjny sposób, przez odcinanie
oficerom naramienników). Ze szczególną gorliwością „degradowano" w ten
sposób oficerów — jako najczęściej związanych z obalonym reżimem
Wilhelma II. Co przezorniejsi spośród nich sami wreszcie zaczęli odpruwać
naramienniki, zdejmować oznaki i odznaki, baretki oraz wstążki orderów i
odznaczeń, by nie stać się przedmiotem widowiska na ulicy; oczywiście w
znacznej większości przypadków czynność ta nie miała żadnego związku z
ewentualną zmianą zapatrywań społecznych czy politycznych.

Likwidacja oznak przynależności do armii cesarskiej i zastosowanie w
praktyce oznak rewolucyjnych, połączone było z dużą swobodą wyglądu
zewnętrznego. Zaczęły się też pojawiać oznaki świadczące o wewnętrznej
organizacji ruchu rewolucyjnego. O opaskach członków Rad Robotniczych i
Żołnierskich będzie jeszcze mowa. Poza tym w pułkach niemieckich
pojawiła się osoba męża zaufania, który na ramieniu munduru nosił
przyszytą czerwoną literę V (Vertrauersmann).

Owe chwilowe, tymczasowe zmiany wywołane wydarzeniami rewolucji,
usiłowano usankcjonować prawnie. 17 grudnia 1918 roku delegacje 17
stacjonujących w Berlinie oddziałów, z zastępcą komendanta V0lks —
Marinę — Division, H. Dorrenbachem na czele, przedstawiła na I Kon-
gresie Rad Robotników i Żołnierzy szereg postulatów. Jednym z nich była
propozycja wydania zakazu noszenia oznak starszeństwa wszystkich stop-
ni. W trakcie dyskusji Kongres 18 grudnia tegoż roku podjął uchwałę, w
której stwierdzono m.in.:

„...jako symbol zdruzgotania militaryzmu i obalenia ślepego posłuszeństwa



zarządza się w armii zniesienie stopni wojskowych i obowiązek
pozasłużbowego noszenia broni". Jednocześnie postanowiono ukrócić
samowolę w „degradowaniu" i rozbrajaniu:

„... zniesienie dystynkcji [...] i broni bocznej należy wyłącznie do
przywilejów rad żołnierskich, a nie pojedynczych osób", domagano się
zniesienia szlachectwa, odznaczeń i orderów. Szybkie działanie ze strony
kontrrewolucji uniemożliwiło wprowadzenie tych postanowień w życie.
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Na obszarze Wielkopolski usuwanie oznak podległości służbowej i oznak
stopni przebiegało w identyczny sposób jak w całych Niemczech.
Literatura przedmiotu pełna jest opisów zrywania naramienników
niemieckim oficerom i podoficerom, co w tym przypadku miało dodatkowy
posmak satysfakcji z upadku władzy zaborczej. Rzadziej też na terenie
Niemiec występowały flagi czerwone, natomiast powszechnie zaczęły się
pojawiać polskie flagi narodowe. Nie wszędzie proces ten przebiegał
jednakowo.

Niepisane zarządzenie o usuwaniu oznak podległości służbowej znajdowało
swe potwierdzenie w urzędowych ogłoszeniach nowopowstałych
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polskich organów samorządowych. Radykalizm tego kroku niekiedy budził
zaskoczenie, natychmiast wykorzystywane przez militarystycznie
ukierunkowany odłam społeczeństwa niemieckiego, które za pośrednic-
twem opanowanych przez siebie Rad Robotniczych i Żołnierskich wymogło
np. w Witkowie zgodę na noszenie oznak stopni i znaczka ogólnonie-
mieckiego, tzw. kokardy.

Pojawiły się także oznaki władzy rewolucyjnej, reprezentowanej przez
RRiŻ. Ich członkowie nosili na lewym ramieniu czerwoną opaskę, która
mogła (ale nie musiała) mieć okrągłą pieczątkę z napisem: V0Uzugsaus-
schlss des Soldatenrates", „Soldatenrat" lub „Arbeiter — und Solda-
tenrat". Czy istniał odrębny przepis ustalający treść napisu na opasce —
nie wiadomo. Jedynie można się domyślać, że był on uzależniony od
przynależności jego nosiciela do Rady Robotniczej, Rady Żołnierzy czy
Wydziału Wykonawczego (na ogół starano się zachować zewnętrzne prze-
jawy odrębności tych wydziałów w ramach samej Rady Robotników i
Żołnierzy). Napisy często były dwuczęściowe, przy czym członkowie Rady
— Polacy mieli polski napis u góry (niemiecki wówczas był odwrócony), zaś
Niemcy — odwrotnie, napisem niemieckim do góry. Niektóre magistraty
(m.in. w Borku) pieczętowały opaski działających na ich terenie Rad
Robotników i Żołnierzy własnymi stemplami. Trudno dziś jednak stwierdzić
ile miejscowości czynność tę praktykowało. Niewykluczone jest, że w
ogólnym zamieszaniu, wobec braku zarządzeń (większość tych oznak była
tworem własnej inicjatywy ich nosicieli) członkowie Rady Żołnierzy, w
odróżnieniu od kolegów z Rad Robotników, nosili, jak np. w Środzie, opaski
białe. Z pewnością jednak były to przypadki odosobnione.

Czerwone opaski nie były wyłącznie cechą uczestników Rad Robotników i
Żołnierzy. Nierzadko zakładali je także zdemobilizowani żołnierze, którzy
aktualnie chcieli dać wyraz swym przekonaniom przez nałożenie opaski
rewolucyjnej. W tym przypadku nie było już na niej żadnych napisów i z
czasem została wyparta przez narodową polską.

Niektóre miejscowości tworzyły na swym terenie tymczasową policję,
której zadaniem było strzeżenie ładu i zabezpieczenie ludności przed skut-
kami ogólnego, charakterystycznego dla pierwszego okresu każdej rewo-
lucji, zamieszania. W środzie jej członkowie nosili biało-czerwone opaski.



Nie wiadomo dziś, jakie były dalsze losy tego zarządzenia. Można jedynie
przypuszczać, że z czasem je anulowano, gdyż policjanci niknęli w masie
biało-czerwonych opasek podczas powstania. Opaski te zresztą pojawiły się
na terenie Wielkopolski niemal następnego dnia po 27 grudnia 1918 roku.
Widać tu pewną dezorientację wśród ludności, gdyż z początku nosili je
tylko nieliczni, a o braku ich początkowej powszechności może świadczyć
choćby zjawisko wydawania wyżej wspomnianego zarządzenia dotyczącego
oznak policyjnych. Brak zaufania do „nowych porządków" był zbyt duży, by
od razu zaczęto jawnie demonstrować polskość na zewnątrz. Łączyła się z
tym także obawa przed kontrakcją z jednej strony w dalszym ciągu
urzędujących członków zarządu niemieckiego, z drugiej zaś w dużej części
opanowanych przez Niemców Rad Robotników i Żołnierzy. Niepoślednią
rolę odgrywały tu również względy konspiracyjne. Trzeba przyznać, że
niekiedy metody maskowania przynależności do tajnego związku bywały
jak na ówczesną sytuację niemal groteskowe. Podobno zdarzały się
przypadki noszenia polskich kokard pod klapami płaszczy. W niektórych
miastach Wielkopolski wystąpiła wyraźna próba sił pomiędzy żywiołami
polskim i niemieckim, często reprezentowanym przez coraz mniej
radykalne w swym charakterze RRiŻ. W Gnieźnie już 19 listopada 1918 r.
zezwolono na noszenie oznak stopni wojskowych i kokard cesarskich. 7
grudnia tegoż roku oddział Heimatschutzu, po wkroczeniu do Witkowa
zerwał flagi rewolucyjne i zastąpił je cesarskimi. W listopadzie 1918 roku
w Lesznie zezwolono oficerom na noszenie ich oznak służbowych, lecz
równocześnie z oznakami rewolucyjnymi. Czerwone kokardy na czapkach
(częstokroć nawet pośpiesznie wykonane z kartonu) szybko zostały
zastąpione poprzednimi.

W przypadku Polaków należy stwierdzić, że nie zawsze czerwone barwy
były przez nich akceptowane. Specyfika zaboru nakazywała dawać
pierwszeństwo symbolice narodowej przed rewolucyjną. Niekiedy wprost (i
to w dość zdecydowany sposób) zastępowano flagi i opaski rewolucyjne —
takimiż symbolami polskimi. Coraz częściej też zaczęto tak jak w
Ostrzeszowie, usuwać pruskie godło. Przygotowywane były polskie
kokardki, rozetki, flagi narodowe. W chwili wybuchu czynu zbrojnego było
ich już tyle, że pojawiły się natychmiast — i to w dużej ilości. Za
przygotowaniem polskich oznak narodowych poszło gromadzenie mun-



durów poprzez kradzieże z magazynów, drogą różnego rodzaju omijania
przepisów, a nawet przez organizowanie specjalnych akcji jak np. na
Urząd Umundurowania w Poznaniu. Mundury i ich części kupowano też od
żołnierzy niemieckich. W maksymalnym stopniu wykorzystywano wszelkie
przypadki niedociągnięć proceduralnych, zrozumiałych w warunkach
rewolucyjnych. W ślad za zbieraniem mundurów poszło gromadzenie (w
podobny sposób) broni i oporządzenia.

Niemcy nie przyglądali się biernie poczynaniom Polaków i wkrótce zaczęły
się szykany wobec ludności polskiej noszącej znaki narodowe: Szczególnie
często zdarzało się to na pograniczu Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
gdzie żywioł niemiecki był bardzo silny.

Opisane tendencje były charakterystyczne nie tylko dla zaboru pruskiego.
Podobne zjawiska, choć tylko w bardziej zalegalizowany sposób, wystąpiły
na obszarze zaboru austriackiego, konkretnie — w Krakowie.

Opaski były z reguły oznaką osób funkcyjnych względnie oznaczały
przynależność ich nosicieli do konkretnych organizacji. Oznaki te zakła-
dano do ubrania cywilnego, jednak częściej do munduru. Szara brać żoł-
nierska, wracająca tłumnie do domów rodzinnych i zapełniająca w owe dni
listopada 1918 roku miejscowości Wielkopolski, zwłaszcza dworce ko-
lejowe, ubrana była w uniformy wyniesione z frontu. Były to mundury
wszystkich niemal broni, lecz z pewnymi zmianami, które wprowadziła
rewolucja. Jak już wspomniano, zrywano naramienniki i odpinano znaczki z
czapek. Jednakże w miarę możliwości starano się zlikwidować nie tylko
cechy niemieckie, lecz także upodobnić uniform do ubrania cywilnego,
zwłaszcza po powrocie do domu, gdzie ze względów oszczędnościowych
zdemobilizowani żołnierze woleli chodzić w pozostałościach frontowego
munduru, niż w typowo cywilnym ubraniu. Owe przeróbki dotyczyły
głównie płaszczy, jako że noszono je na zewnątrz, na co dzień; zima
1918—1919 była długa i ostra, zatem nie do pomyślenia było już w
listopadzie wyjście na zewnątrz pomieszczenia bez płaszcza. Odpruwa-no
więc wojskowe guziki z koroną cesarską, zastępując je cywilnymi.
Większość zmian poza tym nie wprowadzono, być może dlatego, że nie
pozwolił na to brak czasu. Od chwili wybuchu rewolucji do 27 grudnia
1918 roku minęło niewiele ponad miesiąc, w ogólnym zamieszaniu i nie-



porządku, zwłaszcza w sprawach dotyczących zarządzania. Sytuacja ta
znalazła swe odbicie także w wyglądzie nieco zdezorientowanych przy-
szłych powstańców, którzy jednak szybko doszli do wniosku, że opierając
się wyłącznie na Radach Robotników i Żołnierzy nie osiągną w pracy
niepodległościowej pozytywnych rezultatów, ze wzmożoną energią też
przystąpili do działalności na wpół jawnej.

W tym czasie przystąpiono do formowania kompanii Służby Straży i
Bezpieczeństwa. Członkowie tej organizacji — Polacy, nie różnili się
wyglądem od kolegów — Niemców. Literatura przedmiotu niestety, nie
wspomina o umundurowaniu SSiB. Z pewnością był to uniform typowy dla
formacji tamtych dni na obszarze Wielkopolski: mundur niemiecki noszony
bez specjalnego przestrzegania przepisów ubiorczych, pozbawiony
znaczków na czapce i oznak stopni. Od tłumu zdemobilizowanych żołnierzy
członkowie Służby Straży i Bezpieczeństwa różnili się przede wszystkim
tym, że występowali z bronią (przy obowiązującym ogólnym zakazie) oraz
nosili białe opaski.

Niezależnie od Służby Straży i Bezpieczeństwa tworzono oddziały Straży
Obywatelskiej, które miały pełnić podobną funkcję w miejscowościach
prowincjonalnych. Wkrótce i tu doszło do rywalizacji polsko--niemieckiej,
która przybrała nieco ostrzejszy charakter. Wyglądem członkowie Straży
Obywatelskiej niewiele się różnili od żołnierzy SSiB, przy czym oznaki
szczegółowo żyły określane przez lokalny samorząd — np. na terenie
Szamotuł były to białe opaski.

Od połowy grudnia 1918 roku nastąpiło nasilenie działalności organizacji
polskich i coraz częściej widoczne były oznaki polskości na mundurach
zdemobilizowanych żołnierzy. Wydarzenia 27 grudnia i późniejszych dni na
obszarze prowincji znosiły wszelkie ograniczenia w tym zakresie.

Rozpoczęły swoją działalność regionalne kompanie powstańcze, które w
początkach 1919 roku stały się zalążkiem pułków Armii Wielkopolskiej.
Formacje powstańcze oparte były o zaciąg ochotniczy i bazowały na trzech
grupach rekruta:

żołnierze zdemobilizowani, którzy bądź zdążyli powrócić do swych1.



rodzinnych domów, bądź też byli w trakcie podróży i przyłączyli
się do pierwszego spotkanego oddziału powstańczego;

żołnierze zwolnieni z frontu z racji zmiany kategorii zdrowia (nie-2.
zdolni do służby liniowej);

osoby cywilne, które w armii niemieckiej nie służyły i nie były prze-3.
szkolone ze względu na wiek lub też słaby stan zdrowia.

Każda z tych grup inaczej była w trakcie walk ubrana. W każdym bądź
razie co najmniej nieścisłe jest stwierdzenie, że powstańcy wielkopolscy
szli do boju ubrani na chybił trafił, zgodnie z zasadą: „Co mam, to zakła-
dam". Istniały cechy wspólne, które powtarzały się w składzie poszcze-
gólnych grup.

O jednolitości tej czy innej części umundurowania w zasadzie decydowały
następujące czynniki:

1. polecenie dowódcy oddziału, który dążąc do jednolitości umunduro-
wania dowodzonych przez siebie żołnierzy, ustalał sposób jego noszenia;

tradycja nakazująca tak a nie inaczej formować części munduru,1.
oznaki narodowe itp.;

warunki materialne i zaopatrzeniowe danego oddziału czy2.
formacji, co było szczególnie ważnym czynnikiem wobec braku
stałych wytwórni odzieżowych pracujących na rzecz powstania.
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Ważnym czynnikiem była także inwencja poszczególnych żołnierzy
ustalających między sobą sposób noszenia danej oznaki, wobec braku
urzędowych przepisów ubiorczych. Często w jednym szeregu stali: dopiero
co zwolniony z frontu ojciec, reklamowany od służby wojskowej dziadek i
małoletni wnuk; w ten sposób przedstawiciele trzech generacji
występowali w jednym oddziale. Ich ubiór, jakkolwiek nosił wiele cech
zwyczajnej pstrokacizny, posiadał jednak wiele cech wspólnych.

W zasadzie starano się w jednym oddziale ujednolicić noszenie oznak
narodowych, które występowały w kilku postaciach. Oznaki te
występowały wszystkie jednocześnie i nie daje się zauważyć przejścia od
jednej do drugiej, chociaż niektóre ich rodzaje noszono czasem łącznie np.
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orzeł na czapce i biało-czerwona opaska, orzeł i rozetka itp.

Orły były różnego pochodzenia:

przeniesione z terenu innych zaborów, przy czym orzeł strzeleckia.
(legionowy) występował w dwu odmianach:

z pełną tarczą Amazonek,

z ażurową tarczą Amazonek;

były bezpłatnie rozdawane na ulicy, po wybuchu powstania;a.

wykonywane na własną rękę według indywidualnych wzorów,b.
zgodnie z inwencją twórcy.

Należy zaznaczyć, że stałego wzoru orła nie było.

Biało-czerwony metalowy znaczek na czapce wykonywano przez od-
krojenie koloru czarnego z dawnego znaczka („kokardy") cesarskiego. Ze
względu na zbyt słabą widoczność z daleka tej oznaki, sposób ten jednak
stosowano bardzo rzadko lub równolegle z innymi oznakami.

Opaska biało-czerwona stanowiła jeden z najpopularniejszych sposobów
określania polskości, najczęściej nosili ją funkcyjni oraz członkowie
formacji porządkowych.

Kokarda biało-czerwona wykonana była przeważnie z podręcznych
środków, dość luźno związana, z reguły ze swobodnie zwisającymi końca-
mi. Niekiedy łączono je z rozetką. Najczęściej noszona na piersi, rzadziej
na czapce.

Rozetka biało-czerwona wykonywana była przeważnie z odpowiednio
uformowanych wstążek, lekko marszczona, o różnych odcieniach czer-
wieni. Przypinano ją szpilką, częściej agrafką. Średnica rozetki nie była
określona żadnym przepisem.

Umundurowanie żołnierza polskiego w zaborze pruskim od listopada 1918
r. od stycznia 1919 r. można podzielić na trzy grupy:



przerobiony mundur niemiecki, z ukierunkowaniem na likwidację1.
cech niemieckich;

ubiór i oznaki formacji, w których Polacy mogli służyć;2.

3. umundurowanie polskich oddziałów powstańczych — od chwili wy-
buchu walk aż do przekształcenia się powstania w regularną wojnę, w
której po polskiej stronie wystąpiło jednolite umundurowanie, wy-
posażone i uzbrojone wojsko.

Zdemobilizowani żołnierze występowali w swoich mundurach wynie-
sionych z frontu. Czyniono tak z wielu względów:

w czasie wojny mundur ulega zniszczeniu, gdyż trzeba używać go1.
w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, wykonywać
w nim czołganie, krycie, padanie itp. czynności. Żołnierz więc
wolał wystąpić zamiast w ubraniu cywilnym — w swoim mundurze
frontowym, który go nic nie kosztował, a poza tym już więcej nie
był mu potrzebny; na tej zasadzie po każdej wojnie
zdemobilizowani żołnierze często chodzą przez pewien czas w
umundurowaniu, z odpiętymi oznakami;

mundur niemiecki był przydatny do akcji specjalnych. Powstańcy2.
wielkopolscy walczyli przeciwko swym kolegom z frontu;
nierzadko dawni towarzysze z jednej drużyny zaleźli się teraz po
stronach przeciwnych i wzajemnie strzelali do siebie.
Wielkopolanie doskonale znali żargon i obyczaje żołnierza
niemieckiego i po zdjęciu oznak narodowych nikt nie był w stanie
odróżnić Polaka od Niemca. Powstały w ten sposób doskonałe
okazje do przeprowadzania wypadów, rozpoznania itp. a także
dochodziło do szeregu humorystycznych sytuacji. Nierzadko
jednak w czasie walki, gdy oznaki narodowe były niewyraźne,
zostały zniszczone lub zabrudzone, dochodziło do tragicznych
pomyłek. W rezultacie np. w styczniu 1919 r. pod Osieczna pow-
stańcy musieli sobie sporządzić dodatkowo białe opaski z rozdzie-
ranej bielizny, aby uniknąć nieporozumień w czasie walki.

Opisane sytuacje dotyczyły głównie tych oddziałów, które były jednolicie



umundurowane w uniformy niemieckie. Zdobywano je w różny sposób.
Przed wybuchem powstania przekazywali je Polakom zaufani ludzie,
mający strzec magazynów. Uzyskiwano je także od samych Niemców,
którzy w dużym pośpiechu wracając do swej ojczyzny sprzedawali wszys-
tko, co dało się sprzedać. Jeśli chodzi o mundury zdobyte później, w czasie
powstania, w magazynach, to albo były to mundury aktualnie dla tworzącej
się armii w takiej ilości niepotrzebne (na tej zasadzie gen. J. Dowbor-
Muśnicki przekazał 500 ułanek 1 pułkowi Ułanów Krechowieckich), albo
były to stare przechodzone sorty (jak np. w Krotoszynie) lub niekiedy
uniformy wzoru 1910; takie właśnie otrzymał w styczniu 1919 roku w
Inowrocławiu 1 pułk grenadierów kujawskich. Trafiały się także mundury
przygotowywane przez Niemców na okres pokoju tzn. wzoru 1910, lecz
wykonane z sukna polowo-szarego, zapinane na żółte guziki, z barwnymi
naramiennikami, mankietami i kołnierzem (czerwonym dla piechoty).
Powstańcy niezbyt lubili te mundury i natychmiast po otrzymaniu ich z
magazynu przerabiali, usuwając barwny kołnierz i mankiety. Jazda aż do
ustalenia przepisu mundurowego Wojsk Wielkopolskich zachowała uniform
niemiecki wz. 1915, zastępując go wiosną 1919 roku polską ułanką.

Na obszarze Wielkopolski znajdowało się w większych miasteczkach
szereg magazynów umundurowania (zarówno stałych jak i doraźnych),
powstałych w czasie wojny i magazynów pułkowych. W samym Poznaniu,
ośrodku szycia umundurowania, było ich kilka. Ponadto duże składy
umundurowania znajdowały się m.in. w Biedrusku, Inowrocławiu, Gnie-
źnie, Krotoszynie i Jarocinie. Niemcy najbliżej granicy Księstwa mieli swe
magazyny w Nakle, Pile i w Bydgoszczy. Nie wszystkie magazyny, które
zostały zdobyte przez Polaków, dostały się w ręce powstańców
nienaruszone; niekiedy, już po wybuchu rewolucji listopadowej, zostały

rozkradzione przez wracających do domów żołnierzy.53 Ogólnie jednak
udało się ustalić, że podczas formalnego przejmowania magazynów nie-
mieckich w okresie od 14 stycznia do 22 marca 1919 roku wartość przej-
mowanych zapasów wyniosła w Poznaniu 11.340.000 marek, w Inowrocła-
wiu 104.163 marki — według cen z 1 sierpnia 1914 roku. Poznańska ko-
mórka narodowych liberałów już pod koniec XIX wieku wskazywała na
konieczność i możliwość rozbudowy tu zakładów konfekcji wojskowej. Z
czasem istotnie, Poznań stał się silnym ośrodkiem produkcji odzieży,



zwłaszcza mundurowej.55 Nie była to produkcja wystarczająca. Powstań-
com brakowało mundurów, obuwia, a szczególnie płaszczy. W strefie
frontu południowego dochodziło do zjawiska spekulacji płaszczami woj-
skowymi, 7 stycznia 1919 r. w Krotoszynie doszło na tle braku płaszczy
wręcz do buntu przemarzniętych żołnierzy.

Źródłem umundurowania powstańczego były nie tylko zdobyte w czasie
walk magazyny. Niektóre części mundurów wykonywano sposobem
chałupniczym, po domach. Dotyczy to zwłaszcza polskich oznak narodo-
wych, orłów i częściowo rogatywek. Trudno dziś zlokalizować adresy do-
mów, w których szyto mundury dla powstańców. Było ich zbyt dużo, a poza
tym nie zawsze w pamiętnikach można znaleźć wzmianki na ten temat. Na
pewno dla potrzeb powstania pracowali krawcy — Polacy oraz inni
rzemieślnicy, którzy produkowali na potrzeby wojska, najpierw nie-
mieckiego, następnie powstańczego i Armii Wielkopolskiej. W Poznaniu np.
przy ulicy Dolna Wilda 64, w budynku, w którym mieszkali działacze
niepodległościowi bracia Nogajowie, funkcjonował warsztat krawiecki kie-
rowany przez mjr. Frąckowiaka, produkujący części umundurowania woj-
skowego. Po wybuchu powstania przekazano stamtąd wojskom powstań-
czym ok. 200 par bryczesów i 300 płaszczy — oczywiście kroju niemiec-
kiego. Warsztat ten zresztą działał nadal, realizując już zamówienia
Urzędu Umundurowania.

Starzy żołnierze od początku dążyli do uniformu wojskowego. Ochotnicy
cywilni natomiast ubierali się według własnego uznania i możliwości.
Mimo to aż niezbyt rzucającej się w oczy różnorodności nie było, gdyż
odzież zimowa jest mniej urozmaicona niż ubranie letnie. Ponadto w pole,
do walki, nikt nie zabierał z sobą odzieży reprezentacyjnej, ze względów
oszczędnościowych. Duże urozmaicenie natomiast, zwłaszcza w pierwszym
okresie powstania, występowało w uzbrojeniu. Nie było również wystar-
czającej ilości oporządzenia, które nieraz zastępowano środkami podręcz-
nymi.

Osobnym problemem jest rozstrzygnięcie sprawy rogatywek w wojsku
powstańczym. Jak wiadomo, czapka ta była symbolem polskości, jej
posiadanie stanowiło punkt honoru niemal każdej polskiej rodziny. Oczy-
wiście ne było żadnego przepisu regulującego jej kształt czy barwę; jak



dotąd, nie udało się znaleźć fotografii przedstawiającej powstańca w ro-
gatywce, choć literatura wspomina o jej istnieniu. Z całą pewnością roz-
powszechniła się dopiero w styczniu i w lutym 1919 roku. Należy więc
przyjąć, że rogatywki w pierwszym okresie powstania noszono ze wzglę-
dów praktycznych i oszczędnościowych raczej rzadko, zaś po ujednoliceniu
wzoru w przepisie mundurowym zanikła potrzeba nakładania rogatywek
prywatnych.

Podobnie sceptycznie należy się odnieść do reprodukcji dość często spo-
tykanych fotografii przedstawiających kosynierów z Rozdrażewa, Kroto-
szyna i Dalewa. Gdyby istotnie w strojach regionalnych (tak jak występują
na zdjęciach) ruszyli do boju, w warunkach 1919 roku byłoby to zbiorowe
samobójstwo atakujących. W rzeczywistości były to oddziały Straży
Ludowej, używane do służby wartowniczej i do celów propagandowych,
reprezentacyjnych. Kosynierzy ci jednak nigdy nie weszli do walki tak
ubrani i uzbrojeni.

Warunki powstania doskonale sprzyjają tworzeniu się indywidualnych
oznak i uniformów bądź to organizacyjnych, bądź też będących tworem
inicjatywy i pomysłowości ich nosicieli. Bardzo często zdarzało się, że in-
formacje o tych ubiorach, symbolach i oznakach tworzono dopiero po za-
kończeniu działań wojennych i często należy się do nich odnieść bardzo
sceptycznie. Do takich zagadnień można zaliczyć m.in. sprawę oznak ja-
rocińskiej organizacji „Jedność", o których informacja, dość intensywnie
propagandowa, w gruncie rzeczy pochodzi z bardzo niepewnego źródła.
Członkowie Rad Robotników i Żołnierzy należący do „Jedności" nosili na
lewym rękawie na wysokości ramienia biało-czerwona opaskę (członkowie
zarządu dodatkowo z literą Z), pod nią zaś czerwoną opaskę Rady.
Szeregowi członkowie mieli jakoby na lewej piersi biało-czerwona ko-
kardkę z napisem „Jedność" i orła na czapce. Oznaki te noszono do nie-
mieckiego munduru. Podobno nie był to pierwszy uniform organizacyjny
tego związku, gdyż jeszcze w listopadzie 1918 roku jego komendant miał
nosić już na czapce polskiego orła oraz takiegoż orła w kółku na nara-
miennikach, zaś na lewym rękawie białą opaskę z napisem „Komendant".
Zarówno do tych, jak do innych informacji autora wspomnień, jakoby
dochodziły tu jeszcze dystynkcje niemieckiego porucznika, należy się od-
nieść bardzo sceptycznie, gdyż było to już po rewolucji i zezwalano na



noszenie polskich oznak, lecz na ogół nie tolerowano (przynajmniej w Ja-
rocinie i okolicy) niemieckich dystynkcji oficerskich.

Również z braku innych oznak nawet członkowie administracji powstańczej
urzędujący w poznańskim Bazarze musieli poprzestać na zatknięciu za
wstążką kapelusza kartonika z napisem „Komendant" — choć i tu masowy
charakter tych napisów i w tym przypadku należy raczej zapisywać na
konto bardziej wyobraźni autora relacji niż rzeczywistości. Owe napisy
oznaczające pełnioną funkcję były odpowiednie tylko w formach tyłowych i
w administracji, natomiast nie do pomyślenia w linii. Tutaj opierano się na
pamięci wzrokowej, gdyż żadnych dodatkowych oznak stopnia nie noszono,
z wyjątkiem pewnych szczegółów oporządzenia i uzbrojenia, za pomocą
których dowódcy w jakiś sposób starali się odróżnić od szeregowych.
Dotyczy to zwłaszcza okresu późniejszego, gdy zaczęły się tworzyć mniej
lub więcej zorganizowane oddziałki powstańcze. Dowódcy, zwani wówczas
powszechnie komendantami (jak wiadomo, w dzisiejszym języku
wojskowym nazwy te dotyczą osób pełniących odmienne funkcje), starali
się zaopatrzyć w broń krótką zamiast karabina, przypinali sobie szable —
nie zawsze pasujące do charakteru formacji — nosili temblaki oficerskie
itd. Innego sposobu odróżniania stopni wojskowych i pełnionych funkcji
wówczas jeszcze nie było zważywszy, że wobec braku oficerów komendę
nad oddziałami powstańczymi przejmowały jednostki nie zawsze
posiadające odpowiednio wysoki stopień wojskowy i kwalifikacje — ale o
bojowym doświadczeniu. Już wtedy na teren objęty powstaniem zaczęli
przybywać oficerowie z innych zaborów, którzy występowali w mundurach
swych macierzystych formacji. I tak np. w Krotoszynie w początkach
stycznia 1919 roku pojawili się żołnierze w mundurach legionowych,
którzy zaczęli budzić zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców i
przyczynili się do powstania szeregu domysłów i pogłosek.
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Należy wyodrębnić dwa źródła przenikania na teren Wielkopolski
mundurów z innych zaborów:

mundur legionowy — występował głównie w okolicach Krotoszynaa.
i Ostrowa Wielkopolskiego; nosili go przeważnie żołnierze po
kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich i osadzeni w obozie
w Szczy-piornie, a którzy następnie (choć niezbyt licznie) wzięli
udział w powstaniu;

mundur według przepisu „Umundurowanie polowe Wojskb.
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Polskich" z kwietnia 1917 roku, wprowadzony przez oficerów
przybyłych już podczas tworzenia Wojsk Wielkopolskich jako

obserwatorzy i członkowie sztabów.65 Był także przyniesiony przez
żołnierzy 31 pułku piechoty, którzy 3 stycznia 1919 r. wzięli udział
w walkach pod Inowrocławiem.

Od kwietnia 1919 roku na obszarze Wielkopolski pojawił się nowy uniform,
noszony przez żołnierzy przybywającej do kraju armii generała Hallera.
Mundur ten jednakże nie miał wpływu na wygląd pułków poznańskich,
gdyż istniało już wtedy jednolicie umundurowane Wojsko Wielkopolskie,
które mając uniform własny, żadnych innych dodatkowych wzorów nie
potrzebowało.

Na obszarze Wielkopolski znajdowali się żołnierze różnych formacji. Po
wybuchu powstania starali się oni łączyć w oddziały zgodne z ich
specjalnością. Nie było to jednak możliwe ze względów praktycznych, gdyż
powstańcy z początku nie posiadali np. ani lotnictwa, ani tym bardziej
marynarki wojennej. W związku z tym oddziały powstańcze stanowiły
zespół organizacyjny żołnierzy z różnych formacji i różnych specjalności.
Wobec zachowania mundurów z frontu niekiedy dochodziło do pa-
radoksalnych a nie raz i humorystycznych sytuacji, gdy np. marynarz w
swoim mundurze, konno, dowodził kompanią piechoty. Marynarze z reguły
trzymali się razem i wspólnie też walczyli; grupowo też przyłączali się do
poszczególnych oddziałów powstańczych. Dotyczy to zwłaszcza kompanii
marynarzy dowodzonej przez Adama Białoszyńskiego —
najprawdopodobniej zalążka późniejszego Poznańskiego Batalionu Śmierci.

Pojawiły się też charakterystyczne dla każdego stanu przejściowego (jakim
niewątpliwie jest każde powstanie) uniformy będące tworem wyobraźni ich
nosicieli. J. Sadkowski tak opisuje wygląd oddziałów pleszew-skich, którzy
przybyli z pomocą Krotoszynowi w styczniu 1919 roku.„Na przedzie jakby
chorąży, starszy już sobie powstaniec niskiego wzrostu, w olbrzymiej za to
czerwonobiałej rogatywie w wstążeczką i wyzywającą wiechą pawich piór,
pistolet długi i ciężki za pasem. W prawej dzierży karabin, lewą zaś śliczną
chorągiewką biało-czerwona wymachuje.

Tu i ówdzie jeszcze chorągiewka w lufę karabinu zatknięta, miny gęste,



zwycięskie, kokardy ogromne".

Jeśli odrzucimy pierwiastek jednostronności jaki w książce dominuje
przyznać trzeba, że niekiedy powstańcy ubierali się nieco dowolnie. Jest to
zjawisko w pełni zrozumiałe jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że nie było
jeszcze wówczas organu, który centralnie ustaliłby poprawny wygląd
żołnierza, który nigdy przedtem nie nosił polskiego munduru. Uniform taki
był dopiero w trakcie tworzenia i to oddzielnie w każdym z trzech zaborów,
a nie równocześnie w ramach jednolitego państwa, ponieważ owa
zjednoczona Polska jeszcze nie istniała. Siłą rzeczy więc bazowano na
mundurze armii państwa zaborczego, z dodatkiem elementów polskich.

Bogaty zasób materiału ikonograficznego, pamiętnikarskiego a po części
także rzeczowego zachowanego po pierwszym okresie powstania pozwala
na wyciągnięcie szeregu wniosków opartych częściowo na konkretnych
wydarzeniach. Jak już wspomniano, niewielkie różnice pomiędzy wyglądem
żołnierza oddziału powstańczego i niemieckiego, doprowadzały do
częstych pomyłek. Zwłaszcza powstańcy w trudnych sytuacjach zdejmowali
polskie oznaki i przedzierali się do swoich oddziałów, niczym się wówczas
nie różniąc od przeciwnika. Taka możliwość również znacznie ułatwiała
wykonanie określonego zadania bojowego jak np. spalenie mostu na Noteci
pod Białośliwiem przez oddział ppor. Bartscha, lub przeprowadzenie
rozpoznania pozycji niemieckich. Niekiedy też powstańcy nakładali białe
płaszcze ochronne, uszyte z prześcieradeł.

Trzeba przyznać, że Niemcy nie zostali dłużni w stosowaniu tych metod.
Dokonywali rewizji odbierając Polakom mundury wojskowe, profanowali
polskie symbole narodowe, przebierali się po cywilnemu, a nawet ood
osłoną biało-czerwonych flag dopuszczali się rabunków i bombardowania
ludności cywilnej; koloniści niemieccy strzelający do powstańców niekiedy
nosili białe opaski. W Bydgoszczy polscy jeńcy byli ubrani w pozbawione
oznak mundury rosyjskie. Elementy tych mundurów występowały również
w Gnieźnie i Wągrowcu, dokąd docierały przez cały okres wojny wraz z
jeńcami rosyjskimi.

O sztandarach powstańczych będzie mowa w innym miejscu publikacji.
Natomiast innym zagadnieniem jest sprawa pierwszych chorągwi,



używanych jeszcze w okresie spontanicznych walk. Przeważał na nich
Orzeł Biały różnego kształtu i wzoru, na czerwonym tle. Flagi biało-czer-
wone dość często wykonywano przez oderwanie czarnego pasa z czarno--
biało-czerwonej flagi Cesarstwa. Sztandary wręczano oddziałom uroczyś-
cie, a ceremonia była niekiedy uświetniana w sposób równie naiwny co
szczery, np. poczet sztandarowy otrzymywał do ręki berła kościelne, uży-
wane podczas procesji Bożego Ciała. Podobnym przejawem radości z
przywróceniem polskiej władzy, było niszczenie licznie przez Niemców
stawianych pomników, zwłaszcza Wilhelma I, np. w Poznaniu, Inowro-
cławiu, Śremie. Czarnkowie i w Kościanie.

Dość szybko także, w miarę stabilizacji położenia politycznego i woj-
skowego, nastąpiło stopniowe eliminowanie akcentów rewolucyjnych. W
lutym 1919 roku na ratuszu poznańskim nastąpiło oddzielenie się koloru
białego na polskiej fladze narodowej. Nagłe pojawienie się w ten sposób na
reprezentacyjnym gmachu miasta flagi rewolucyjnej spowodowało dość
nerwową w tonie wymianę korespondencji pomiędzy Komisariatem
Naczelnej Rady Ludowej i Dowództwem Głównym Sił Zbrojnych w byłym
Zaborze Pruskim." Już 5 stycznia 1919 r. w pierwszym punkcie pierwszego
numerowego rozkazu dziennego DG (p. Ha 1) wydano żołnierzom zakaz
noszenia zwyczajem rewolucyjnym, broni kolbą do góry.

Zdarzały się też przypadki dość formalistycznego traktowania obowiązków
patriotycznych. Stabilizacją położenia można bowiem wytłumaczyć fakt
wystawienia 28 czerwca 1919 r. przez Zygmunta Celichowskie-50, żądania
do Intendentury Wojsk Wielkopolskich refundacji kosztów wystawienia i
utrzymania dowodzonej przez jego syna Stanisława, kompani kórnickiej.

W szeregu polskich organizacji wojskowych najdłużej istniała Straż Lu-
dowa. Utworzono ją jeszcze przed wybuchem powstania, oparta była na
zaciągu ochotniczym i spełniała funkcje zbliżone do zadań Służby Straży i
Bezpieczeństwa. Dobrze zorganizowana, oparta o ścisłą rejonizację ob-
szaru swej działalności, była także dobrze umundurowana. Podstawę sta-
nowił mundur niemiecki, z okrągłą czapką z daszkiem i niebieskim oto-
kiem, przy czym oznaką przynależności do Straży Ludowej była biała
opaska na lewym rękawie (rzadziej prawym), na wysokości ramienia.
Reguły tu jednak nie było, skoro np. w Kobylinie członkowie tej organizacji



nosili biało-czerwone opaski na lewym ramieniu z napisem „Straż Ludowa"
lub z pieczątką Rady Powiatowej.

W miarę możliwości starano się ujednolicić wygląd poszczególnych
oddziałów, co jednak nie było proste wobec konieczności zakupu umun-

durowania przez samych członków Straży Ludowej, każdy dla siebie78 W
rezultacie zwłaszcza w okresie początkowym istnienia organizacji, wy-
stępowało duże urozmaicenie w wyglądzie oddziałów Straży. Białą opaskę
niekiedy noszono do ubrania cywilnego, a podczas wystąpień oficjalnych,
uroczystych, zdarzały się przypadki, gdy nakładano nawet ubrania wyj-
ściowe, kapelusz typu „melonik", białą opaskę na ramię i tak, z bronią,
stawano w szyku kompanii.

W miarę rozwoju wydarzeń Straż Ludowa zaczęła tracić swój pierwotny,
porządkowy charakter. Po wybuchu powstania jej członkowie nosili już orły
na czapkach, rozprowadzane wśród „strażników" w cenie 1,10 mk za
sztukę.
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Z dniem 3 lutego 1919 roku członkowie Straży Ludowej zostali pełno-
prawnymi żołnierzami Armii Wielkopolskiej. Nastąpiły zmiany zarówno w
charakterze (z ochotniczego na obowiązkowy) jak i wyglądzie członków
organizacji. Straż Ludowa w coraz większym stopniu zaczęła odgrywać
rolę Landsturmu, czy też, jak przyjęto w terminologii II Rzeczypospolitej —
pospolitego ruszenia, gromadząc ludzi zwolnionych od wojskowej służby
liniowej. Odtąd też, nie wyłączając komendanta naczelnego, Juliana
Langego, żołnierze Straży Ludowej coraz częściej zaczęli nosić
atrakcyjniejszy i „bardziej polski" mundur strzelców wielkopolskich. W
każdym razie 3 maja 1919 r ., w czasie rewii Wojsk Wielkopolskich w
Ławicy pod Poznaniem, członkowie Straży wszyscy jeszcze występowali w
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swych pierwotnych mundurach, z orłami na czapkach i z oznakami

funkcji.82 Oznaki te były zbliżone kształtem do noszonych w armii oznak
stopni, lecz noszono je na wysokości ramienia, na obydwu rękawach.
Będzie o nich mowa przy okazji referowania sprawy oznak stopni w Armii
Wielkopolskiej.

Rozkazem dziennym DG nr 151 z 4.VI.1919 r. p. Ib § 3 Straż Ludową
przemianowano na Obronę Krajową; jednocześnie też ustalono zasady
korzystania z umundurowania:

„Na czas zaciągnięcia przynależy każdemu żołnierzowi umundurowanie i
ekwipunek, które zwraca po uwolnieniu z służby do swojej formacji.
Zaciągnięci oficerowie O.K. dostają jednorazowy dodatek mk. 300,— na
mundur, także oficerowie, zgłaszający się dobrowolnie, jeżeli się zobo-
wiążą służyć przynajmniej 12 miesięcy".

W rozkazie dziennym nr 124 z 8 maja 1919 r. wprowadzono dla części
oficerów Obrony Krajowej obowiązek noszenia munduru oficerskiego armii
regularnej. 24 lipca tegoż roku rozkazem nr 201 p. 7 wprowadzono dla
wszystkich oficerów Obrony Krajowej obowiązek stosowania się do
wszelkich rozkazów i zarządzeń (w tym także mundurowych), dotyczących
oficerów Wojsk Wielkopolskich.

Rozkazem dziennym nr 168 z 21 czerwca 1919 r. p. S § 3 Dowództwo
Główne wprowadziło w Obronie Krajowej noszenie wykonanych z białego
metalu liter O.K. — na kołnierzu, bez patek.

Obrona Krajowa dała początek 1 pułkowi Obrony Krajowej, a następnie 2
Pułkowi Rezerwowemu. Była to już formacja typowo wojskowa. Dawny
uniform, wzorowany na niemieckim, został wycofany i zastąpiony
mundurem Wojsk Wielkopolskich — strzelców, z dodaniem na kołnierzu
obok numeru pułku najpierw zamiast samego numeru liter OK (Obrona
Krajowa), później zaś litery R.

W skład Straży Ludowej wchodziły wspomniane już oddziały kosynierów,
które, razem z noszonym przez ich żołnierzy ubiorem regionalnym,
zaniknęły z chwilą utworzenia regularnego wojska.



2. Umundurowanie Wojsk Wielkopolskich 1919–1920

Przed omówieniem wyglądu umundurowania Wojsk Wielkopolskich wydaje
się konieczne wyjaśnienie przyjętych ram chronologicznych. Istnienie
autonomicznej Armii Wielkopolskiej obejmuje dni od 17 stycznia do 25
maja 1919 roku, kiedy to przeszła ona pod komendę Naczelnika Państwa.
Właściwe jednak wcielenie nastąpiło w sierpniu, a przemianowanie i
ostateczna dyslokacja poszczególnych jednostek Armii Wielkopolskiej w
ramach Armii Krajowej (tzn. Wojska Polskiego), nastąpiło dopiero 10
grudnia 1919 roku. Również mundur Wojsk Wielkopolskich nie zaniknął z
chwilą likwidacji autonomicznej siły zbrojnej regionu, lecz stopniowo
wprowadzano w nim elementy, które w przyszłości miały cechować
uniform ogólnopolski (w owym czasie bowiem na ziemiach polskich
występowały mundury co najmniej czterech armii). Elementy munduru
wielkopolskiego przetrwały całą wojnę polsko-radziecką i zanikły dopiero
w ciągu lat dwudziestych, niektóre z nich, zwłaszcza rogatywka, były
jeszcze bardzo powszechnie używane w III powstaniu śląskim. W 1920
roku wprawdzie nie istniała już oddzielna Armia Wielkopolska, lecz nadal
używany był jej uniform, co uzasadnia datę końcową niniejszych rozważań.

W początkach stycznia żołnierze wielkopolscy występowali jeszcze w
swych uniformach powstańczych. Próbą ujednolicenia oznak narodowych
noszonych przez powstańców był rozkaz dzienny Dowództwa Głównego z 8
stycznia 1919 roku, podpisany przez mjr. Stanisława Taczaka.

Wprowadzono tymczasowe oznaki pozwalające odróżnić stronę polską u
czapki: orzeł srebrny (wybór metalu dozwolony, wymiary orzełka ca 3,5X
3,5 cm) i kokarda biało-czerwona;

2. po obu stronach kołnierza płaszcza i bluzy, 1 i pół cm od brzegu,
pionowy pasek biało-czerwony w szerokości 1 cm (kolor czerwony bliżej
zapięcia)".

Równocześnie zapowiedziano ustalenie i ogłoszenie w przyszłości oznak
stopni wojskowych według przepisów obowiązujących dla całego Wojska
Polskiego. W praktyce, wbrew przepisowi, na czapce na ogół nie łączono
orła z kokardą.



Już 12 stycznia 1919 roku, następnego dnia po podpisaniu dekretu
Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej mianującego gen. Dowbor-Muśnic-
kiego Głównodowodzącym, szef sztabu ppłk J. Stachiewicz donosił w liście
do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Warszawie: „Mundury mają
być inne niż w Królestwie przysięgę ułoży Rada Naczelna (...) Zatem
tworzenie oddzielnego wojska". W ten sposób umundurowanie armii miało
stać się jednym z elementów z jednej strony demonstracji separatyzmu
wobec Warszawy, z drugiej — świadectwem obaw przed dyplomatyczną
kontrakcją w Paryżu, która ujednolicenie munduru wojsk warszawskich i
poznańskich uznałaby za próbę tworzenia faktów dokonanych jeszcze
przed podpisaniem postanowień pokojowych. Rzeczywistość była jednak
bardziej skomplikowana.

18 stycznia gen. J. Dowbor-Muśnicki rozkazał zachować dotychczas
noszony mundur z orłem na czapce. Równocześnie zabronił tworzenia in-
dywidualnych dowolnych zestawów ubiorczych i zapowiedział, że „forma
umundurowania będzie ustalona przez Naczelną Radę Ludową'. Odpo-
wiednie kroki już są przeze mnie poczynione". Kto był autorem projektu —
dziś trudno jednoznacznie stwierdzić. Gen. Dowbor mówił o nim w
pierwszej osobie i stwierdził, że oparł się na zmodyfikowanej niemieckiej
„litewce", z dodaniem rogatywki jako elementu polskiego. Natomiast budzi
wątpliwości próba uzasadnienia niewykorzystania przepisu
„Umundurowanie polowe Wojsk Polskich" wydanego w Warszawie w 1917
roku jako „zbyt pachnącego Moskalem". Poza wymienionymi przyczynami
podstawowym argumentem przemawiającym za takim a nie innym krojem
munduru, była konieczność wykorzystania (po odpowiedniej adaptacji)
zapasów umundurowania niemieckiego istniejącego w regionie i
noszonego już przez żołnierzy. W rezultacie zresztą i tak umundurowanie
Wojsk Wielkopolskich krojem było niemal identyczne z mundurem Polskiej
Siły Zbrojnej, opartym na wspomnianym przepisie z 1917 roku. W sumie
jednak, jako całość, był to mundur wzoru indywidualnego, nie używanego
na innych ziemiach polskich.

Począwszy od 21 stycznia 1919 roku (wówczas ukazały się opisy
umundurowania strzelców i artylerii), poszczególne rodzaje broni zaczęty
otrzymywać przepisy ubiorcze, które z pewnymi zmianami i uściśleniami
obowiązywały do 1920 roku. Należy przy tym dodać, że zbiorczego,



kompletnego przepisu ubiorczego Wojsk Wielkopolskich nigdy nie opu-
blikowano — głównie ze względu na okoliczność formowania tej armii oraz
krótki okres jej istnienia. Początkowo też zezwolono na noszenie codzienne
i w trakcie wykonywania prac niemieckich czapek, z orłem na otoku;
wszelkie inne oznaki, poza wprowadzonymi 8 stycznia wstążeczkami na
kołnierzach, były zabronione. Wstążeczki te zresztą nie zmienione przeszły
do oficjalnego przepisu.

Uniform Armii Wielkopolskiej podzielić można na dwie grupy:

mundur piechoty (strzelców) — stanowiący podstawę dlaa.
umundurowania innych rodzajów broni i służb; aby nie sugerować
się opisem munduru strzelców w toku dalszego toku narracji
będzie on określany mianem munduru ogólnowojskowego;

mundur jazdy — przyjęty przede wszystkim przez ułanów ib.
artylerię konną.

W dziejach munduru Wojsk Wielkopolskich wystąpiły trzy etapy, które
zostaną pokrótce scharakteryzowane podczas omawiania go jako całości:

etap I

wprowadzenie nowego munduru; jeszcze nie wszyscy żołnierze go
noszą, względnie do przepisowych części dodają inne elementy,
oparte na dawnych przepisach lub (najczęściej) własnej fantazji;

etap II

większość żołnierzy w armii nosi mundury nowego wzoru;
elementy nieprzepisowe występują stosunkowo rzadko;

etap III

do munduru Wojsk Wielkopolskich zostają dołączone części
umundurowania wojsk dawnego Królestwa Polskiego (według
przepisu z listopada 1919 roku), w ramach unifikacji polskich sił
zbrojnych.



Ze względu na zaledwie paromiesięczny okres istnienia Armii Wiel-
kopolskiej, granice pomiędzy tymi etapami nie są wyraźne, ale zauważalne
— zwłaszcza podczas wnikliwego studiowania fotografii z tego okresu.

Według załącznika do rozkazu dziennego DG nr 17 z 21 stycznia 1919 roku
mundur ogólno wojskowy (strzelców) miał wyglądać następująco:

Rogatywka: z szarego (w rzeczywistości polowoszarego — feldgrau) sukna,
z wypustkami w kolorze broni, podpinka i daszek skórzane, koloru
ochronnego. Na lewej przedniej kwaterze pętla w kształcie trefla (w prze-
pisie błędnie nazywana rozetką) ze sznurka barwy ochronnej. Orzeł na
styku szwów otoku i kwater. U oficerów trefl wykonany ze srebrnego
sznurka i srebrne przesuwki na podpince.

Kurtka: u szeregowców i podoficerów jednorzędowa z szarego sukna, z
krytym zapięciem. Kołnierz wykładany, szarozielony. Z tyłu w talii dwa
metalowe guziki — haczyki służące do podtrzymywania pasa głównego.
Naramienniki z sukna munduru, o wymiarach 2,5 x 5 cm. Oficerowie —
kurtka takiegoż kroju, z górnymi i bocznymi kieszeniami. Zapięcie odkryte.
Klapy kieszeni, kołnierz i brzeg kurtki obszyte wypustką w barwie broni.
Mankiet polski.

Spodnie: z sukna munduru, do wysokich butów lub sztylp, u oficerów
dodatkowo z wypustką w barwie broni.

Płaszcz: dla szeregowców i podoficerów jednorzędowy z szarego sukna, z
szarozielonym wykładanym kołnierzem i dwiema wpuszczanymi
kieszeniami bocznymi. Z tyłu dwuczęściowy dragon, zapinany pośrodku.
Naramienniki jak przy kurtce. Oficerowie — płaszcz dwurzędowy, z wy-
pustkami w kolorze broni wkoło kołnierza, wzdłuż zapięcia i na man-
kietach.

Obuwie: buty z cholewami, tzw. saperki, trzewiki z owijaczami lub sztylpy.

Ponadto utrzymano w mocy zarządzenie majora Taczaka z 8 stycznia w
sprawie noszenia biało-czerwonych wstążeczek na kołnierzach. W praktyce
obowiązywały niemal we wszystkich rodzajach broni i służb, z wyjątkiem
kawalerii i artylerii konnej.



Mundur ten był w całej okazałości przedstawiony w praktyce już w niecały
tydzień od chwili wprowadzenia przepisu, 26 stycznia, na uroczystości
wręczenia sztandaru 1 pułkowi strzelców Wielkopolskich, na Placu
Wolności w Poznaniu. Rzeczywistość związana z przestrzeganiem tego
przepisu była jednak nieco inna. Należałoby się zająć ponownie posz-
czególnymi elementami munduru i omówić ich wygląd tak, jaki był w
rzeczywistości. Zmiany stosowali żołnierze niezależnie od rodzaju broni, w
której służyli, gdyż mimo przejawów swoistego patriotyzmu pułkowego czy
typowego esprit de corps, żołnierz zawsze pozostanie żołnierzem i pewne
nawyki będą jednakowe u piechura, artylerzysty czy taboryty.

Rogatywka. Obowiązywało jej noszenie na służbie, podczas wyjścia w pole
i do miasta. Na terenie koszar i w czasie służby na froncie dozwolone było
noszenie dawnych okrągłych czapek niemieckich, ale z orłem na otoku.
Jakichkolwiek innych oznak na czapce już nie wolno było nosić. Rogatywki
wprawdzie nie były usztywnione, jednakże sami żołnierze „dla fasonu"
wstawiali do ich wnętrza karton a nawet drut. Nie należy się też dziwić, że
chętnie się w takich czapkach fotografowano. Normalnie wierzch czapki
ściągnięty był na prawy bok, do czego również często przyczyniała się
deformacja spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi. Otok był w
barwie czapki, z wyjątkiem kilku rodzajów broni. Niekiedy z magazynów
wydawano rogatywki bez trefli, ale zawsze z wypustką w kolorze broni.
Rogatywka oficerska miała daszek czarny lakierowany. Daszek zarówno
rogatywki szeregowca jak i oficera nie był okuty.

Orzeł na rogatywce, ów słynny orzeł wielkopolski, kształtem był nieco
zbliżony do orła noszonego w I Korpusie Polskim, z otwartą koroną, nieco
stylizowany, bez tarczy Amazonek. Na obszarze Wielkopolski występował
w szeregu odmianach. Ponadto używano różnych wersji orła strzeleckiego
(legionowego). Orły wykonane według własnego wzoru, jako zbyt
prowizoryczne, już wtedy zanikały.

Kurtka — dostosowana była krojem do niemieckiej „litewki". Sami
żołnierze zaczęli ją przerabiać, najczęściej przez upodobnienie do kurtki
oficerskiej, poprzez dodawanie kieszeni na piersiach, naramienników,
zmianę kroju mankietów. Sztucznie podwyższano kołnierz przez dodanie
jednej haftki więcej niż należało. Pomysłowość w zakresie podobnych



zmian była ogromna. Kieszenie na piersiach niekiedy wykonywano z in-
nego materiału niż kurtka, nawet nie bacząc na różnicę odcieni tkaniny.
Dość często naszywano wstążeczki kolorem białym do przodu i w odleg-
łości 3 cm od brzegu kołnierza. Różnego kroju były też klapy kieszeni:
proste, jedno- lub trójzębne. Zdarzały się też kieszenie z fałdą pośrodku
lub bez niej. Niekiedy kurtka była wykonana nie z sukna lecz ze zwykłego
drelichu. Tradycyjnie niemal różna była ilość guzików w zapięciu. Czasem
brakowało niektórych oznak np. wstążeczek i numerów pułkowych na
kołnierzach.

Spodnie były dostosowywane krojem do rodzaju obuwia. Większe różnice
tutaj nie występowały.

Obuwie — najróżnorodniejszego kształtu i rodzaju: wysokie, saperki,
sznurowane trzewiki do owijaczy, u oficerów sztylpy lub buty z wysokimi
sznurowanymi cholewami. Z reguły były podkute. Oficerowie, zwłaszcza ci,
którym z racji zajmowanego stanowiska przysługiwał koń, nosili ostrogi.

Płaszcze były dwojakiego rodzaju: z kontrafałdą i dwiema fałdami
bocznymi, spiętymi razem dragonem z materiału płaszcza i dwoma gu-
zikami-haczykami, lub tylko z kontrafałdą. Donaszano także niemieckie
płaszcze oficerskie. Zachowana ikonografia świadczy również o spora-
dycznym występowaniu w Armii Wielkopolskiej oficerskich płaszczy
austriackich. Nad klapą lewej kieszeni płaszcza oficerskiego niekiedy
znajdowało się wycięcie służące do przeciągania na zewnątrz rękojeści
szabli. Natomiast nie spotyka się już (dość częstych w okresie powstań-
czym) przypadków występowania zarówno przy kurtkach, jak i przy
płaszczach guzików cywilnych, bez orłów.

Osobnym zagadnieniem jest sprawa wyglądu pasa głównego. Często
jeszcze noszono pasy z klamrami niemieckimi. Wkrótce jednak pojawiły się
pasy różnego rodzaju:

ze zwykłą sprzączką;

z klamrą w kształcie ramki w kwadrat lub prostokąt, z dwoma kol-
cami (trzpieniami);

z dodatkowym zaczepem przy klamrze, w kształcie ramki.



Jako ciekawostkę można dodać, że pas główny nie zawsze zapinano ,,po
męsku" — w prawo. Można przypuścić, że w lewo koniec pasa przeciągali
żołnierze leworęczni. Zjawisko to występuje nawet u samego gen. Dowbor-
Muśnickiego.

Oficerowie i podoficerowie nosili pas koalicyjny przez prawe ramię.
Podtrzymywał on pas główny obciążony szablą, a równocześnie był oznaką
funkcji dowódczej. Obowiązku noszenia pasa głównego (a zatem i
koalicyjki) poza służbą nie było. Zakładano go natomiast zawsze podczas
służby na froncie, gdzie dowódcy z reguły na pasie nosili futerał z
pistoletem, zaś szeregowi ładownice i bagnet. Szablę można było nosić w
trojaki sposób: na łańcuszku, na żabce i rapciach — wówczas jeden koniec
zaczepiany był z lewego boku do pasa, drugi — dłuższy — do przesuwki na
pasie głównym z tyłu, w stanie. Zdarzały się również przypadki noszenia
przez oficerów bagnetu z temblakiem zamiast szabli, a przez szeregowych
nawet bagnetu z temblakiem niemieckim.

Chociaż w skład etatowego wyposażenia żołnierzy broni pieszych wchodził
niemiecki hełm stalowy wz. 1916, to jednak noszono go jedynie podczas
przemarszów i na posterunku w czasie pełnienia służby wartowniczej. W
czasie walki z reguły (oficerowie zawsze) występowano w czapce.
Decydowały tu względy praktyczne i bezpieczeństwa, gdyż poza
sporadycznymi przypadkami — podyktowanymi bardziej fantazją żołnierza,
niż oficjalnym zarządzeniem — nie malowano na hełmach żadnych oznak,
co na froncie wielkopolskim prowadzić mogło do pomyłek w trakcie walki.
O słuszności tego zarządzenia świadczyć może fakt, że w walkach pod
Lwowem żołnierze Ochotniczej Kompanii Poznańsko-Lwowskiej dość
często już występowali w swoich niemieckich hełmach.

Sposoby urozmaicenia były różne i w rzeczywistości trudno jest wy-
szczególnić wszystkie występujące odmiany. Mimo tego jednak w ramach
poszczególnych oddziałów starano się w miarę możliwości ujednolicić wy-
gląd żołnierzy, Część różnic wynikała z przyzwyczajenia wojska (zwłaszcza
oficerów) do niektórych reguł przyjętych w armii niemieckiej. I tak,
zgodnie z przywilejem pamiętającym jeszcze czasy armii cesarskiej, nie
zapinano trzech górnych guzików płaszcza. Gen. Dowbor-Muśnicki w lutym
1919 roku zabronił tego rodzaju praktyk. Mimo to jednak jeszcze w marcu



niektórzy oficerowie chodzili w płaszczach częściowo rozpiętych. Również
generałowie, zwłaszcza gen. K. Grudzielski, potrafili nosić tzw. mały
wyłóg, ukazujący ciemno-czerwoną podszewkę płaszcza.

Kolejno w przepisach pojawiły się oznaki szczegółowe. W styczniu 1919 r.
dla wszystkich oficerów z wyjątkiem kawalerii wprowadzono obowiązek
noszenia bagnetu z temblakiem oficerskim. Sądząc jednak z zachowanej
ikonografii, zarządzenia tego częściowo nie respektowano. Rozkazem
dziennym DG nr 28 z 1.II.1919 r. p. 6b, ustanowiono odznaki za rany i
zatrucia. Były to paski:

srebrne za rany, kontuzje i zatrucia otrzymane w czasie służby wa.
armii obcej;

złote za rany, kontuzje i zatrucia w czasie służby w polskich siłachb.
zbrojnych.

Noszono je po jednym pasku za każdy przypadek zranienia lub zatrucia, na
lewym rękawie kurtki i rzadziej — płaszcza, na wysokości ramienia, złote
nad srebrnymi, w odległości 5 mm jedna od drugiej.

Rozkazem dziennym nr 48 z 21 lutego 1919 r. wprowadzono także sznury
naramienne czyli akselbanty: z białego sznura plecionego, dla adiutantów
pułków pojedyncze, dla adiutantów wyższego dowództwa (dywizja,
Dowództwo Główne) — podwójne. Elegancja tego rodzaju oznaki
najwidoczniej sprzyjała nadużyciom, skoro 23 kwietnia 1919 r. gen. Dow-
bor-Muśnicki przypomniał, że adiutantom pułku przysługują jedynie
akselbanty pojedyncze. Sznury naramienne nosili również niektórzy do-
wódcy pułków i wyższych szczebli.

Od lutego 1919 roku wprowadzono mundur tzw. oficerów Sztabu Ge-
neralnego (późniejszych dyplomowanych). Ustalono go rozkazem dziennym
DG nr 30 z 3 lutego 1919 r. Zachowano w nim mundur przyjęty wg
przepisu dla Polskiej Siły Zbrojnej z 1917 roku, lecz w miejsce srebrnych
naramienników wprowadzono oznaki stopni Wojsk Wielkopolskich i biało-
czerwone wstążeczki na aksamitnych patkach. Rozkaz ten uprawnił do
noszenia tego munduru pięciu oficerów: płk. Wacława Przeździeckiego,
ppłk. ppłk. Juliana Stachiewicza i Władysława Andersa, mjr. Alfonsa



Wojtkielewicza i rtm. Bronisława Wzacnego. Nie wspomniano o rodzaju
czapki; niewątpliwie miała to być rogatywka, zatem mundur ten niczym się
nie różnił od przepisowego uniformu oficera Wojsk Wielkopolskich.

W rozkazie DG nr 42 z 16.II.1919 r. gen. J. Dowbor-Muśnicki wypowiedział
się w sprawie noszenia przez żołnierzy Armii Wielkopolskiej orderów i
odznaczeń uzyskanych w czasie służby w armii państwa zaborczego.
Chociaż wyraził uznanie dla zasług, jakie stały się podstawą nadania
orderu i odznaczenia, stwierdził:

„Chcąc uniknąć wszelkich rozdźwięków między społeczeństwem a woj-
skowymi naszych młodych formacji, aby z jak największą jednością i ko-
rzyścią szła praca ku chwale Ojczyzny, zdejmuję sam krwawo zapracowany
krzyż oficerski i proszę wszystkich oficerów jak żołnierzy o nie-noszenie
orderów, krzyży i medali państw zaborczych aż do czasu uregulowania tej
sprawy przez Władzę Zwierzchnią Państwa Polskiego".

Dozwolone było noszenie odznak formacji macierzystych (polskich) z
czasów wojny światowej, nad prawą górną kieszenią kurtki. Szczególnie
często z możliwości tej korzystali byli żołnierze I Korpusu Polskiego. Na
ułance odznakę I Korpusu noszono pod prawym górnym guzikiem zapięcia.

Dla dobrze zorganizowanej armii charakterystyczny jest fakt noszenia
orzez żołnierzy tabliczek rozpoznawczych, popularnie zwanych nieśmier-
telnikami. W Armii Wielkopolskiej noszenie tabliczek rozpoznawczych, do
czasu wprowadzenia polskich — wzoru niemieckiego — zostało zarządzone
już 16 lutego 1919 roku (R. Dz. DG nr 43 p. 2 Ib). W pierwszej kolejności
obowiązywało wyposażenie w nie żołnierzy wyruszających w pole. Później
wprowadzono tabliczki polskiego wzoru. Były to owalne płytki z dwoma
otworami do zawieszenia, nadcięte wzdłuż przez środek. Na obydwu
częściach identyczne napisy: nazwisko i imię właściciela, adres, numer
ewidencyjny i przynależność do formacji.

Odrębnym zagadnieniem jest sprawa oznak stopni w Armii Wielkopolskiej.
Dla ułatwienia dalszych rozważań należy przypomnieć nazwy stopni
wojskowych w Wojsku Wielkopolskich w piechocie, kawalerii, artylerii i
funkcji w Straży Ludowej (zob. tab. nr 1). Oznaki stopni noszono na



rękawach i na treflach (w Straży Ludowej tylko na rękawach, na wysokości
ramienia). W tym celu rozgraniczono grupy stopni w barwie trefli i
materiału, z jakiego wykonane były naszywki na rękawach. Oznaki stopni
naszywano wzdłuż przebiegu wyłogu mankietu, a więc zgodnie z krojem
munduru szeregowca — prosto, zaś oficera — ze skośnym wycięciem.
Kształt mankietu kurtki kawaleryjskiej: ułanki, uwarunkował również
sposób naszywania oznak stopni: zawsze skośnie. Wszystkie oznaki stopni
naszywano po zewnętrznej stronie rękawa, od szwu do potowy jego
obwodu — nie dokoła.

https://pw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/163/163-21571_g.jpg


https://pw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/163/163-21574_g.jpg


Przy stopniach oficerskich naszywki były wykonane ze srebrnego galonu i
srebrnej wąskiej taśmy. Paski cieńsze naszywano na mankiecie (0,5 cm od
wypustki), galon — nad mankietem. W odległości 1 cm należało także
naszywać oznaki stopni podoficerskich, wykonane z popielatej taśmy
szerokości 1—1,5 cm. Odległość pomiędzy naszywkami: 0,5 cm; szerokość
galonu 1 cm, taśmy oficerskiej: 3 mm.

Trefl: wysokości ok. 8—9 cm, u szeregowców i podoficerów wykonany z
szarego lub ciemnozielonego sznurka grubości ok. 3 cm rzadziej ze
sznurka płaskiego szerokości 3—5 cm, przymocowany do lewej przedniej
kwatery rogatywki za pomocą małego guzika mundurowego z orłem.
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Tabela nr 1

 
Strzelcy
(piechota) Jazda (ułani) Artyleria Straż Ludowa (stopień,

funkcja)
Szeregowcy i podoficerowie
szeregowiec ułan kanonier szeregowiec
st. szeregowiec st. ułan kanonier

(bombardier) st. szeregowiec
kapral kapral kapral kapral
plutonowy plutonowy plutonowy plutonowy
sierżant* wachmistrz ogniomistrz sierżant
sierżant
sztabowy

wachmistrz
sztabowy

ogniomistrz
sztabowy sierżant sztabowy

Oficerowie a) młodsi
podporucznik podporucznik podporucznik kwatermistrz sztabu

powiatowego
porucznik porucznik porucznik adiutant sztabu

powiatowego
kapitan rotmistrz porucznik szef sztabu powiatowego
b) starsi

major
komendant dzielnicowy
(obwodowy), adiutant
sztabu okr., kwaterm.
nacz. kom.

podpułkownik szef sztabu okr., adiut.
nacz. kom.

pułkownik kom. okręgowy, szef
sztabu nacz. komendy

generał podporucznik  
generał porucznik naczelny komendant
generał broni  
* Do 24 XI 1919 r. sierżanta niekiedy nazywano sierżantem liniowym lub
starszym podoficerem. Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań rozkazem
nr 2 z 24 XI 1919 zabroniło używania drugiej z tych nazw.

 

NAZEWNICTWO STOPNI WOJSKOWYCH W ARMII WIELKOPOLSKIEJ

 
Nazwa stopnia
wojskowego Oznaki na rękawach Oznaki na treflu
szeregowiec   
starszy szeregowiec 1 taśma prosta 1 obrączka czerwona
kapral 2 taśmy proste 2 obrączki czerwone
plutonowy 1 taśma z pętlą 1 obrączka biała
sierżant 1 taśma z pętlą (górna) i

1 prosta
1 obrączka biała i 2
czerwone
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sierżant sztabowy 1 taśma z pętlą i 2
proste

1 obrączka biała i 2
czerwone

podporucznik 1 taśma z galonu 1 obrączka czerwona
porucznik 1 galon i 1 taśma 2 obrączki czerwone
kapitan 1 galon i 2 taśmy 3 obrączki czerwone
major 1 galon z pętlą 1 obrączka srebrna
podpułkownik 1 galon z pętlą i 1 taśma

srebrna 2 obrączki srebrne

pułkownik 1 galon z pętlą i 2 taśmy
srebrne 3 obrączki srebrne

generał podporucznik 1 galon z podwójną
pętlą 1 obrączka złota

generał porucznik 1 galon z potrójną pętlą
i 1 taśma srebrna 2 obrączki złote

generał broni 1 galon z potrójną pętlą
i 2 taśmy srebrne 3 obrączki złote

Od starszego szeregowca wzwyż noszono na nim obrączki wykonane z
białej i czerwonej wełny. Trefl oficerski był srebrny, zaś obrączki czerwone
jedwabne, starsi (sztabowi: major, podpułkownik i pułkownik) srebrne,
generałowie — złote.

Oznaki funkcji i stopni Straży Ludowej wykonywano tylko z taśmy, przy
czym ich wzór był powtórzeniem oznak używanych w armii. Były one
jednak krótsze (w zasadzie powinny się zmieścić w kwadracie 10X10 cm) i
noszone na wysokości ramienia (zob. tab. nr 3). Z wyjątkiem Żandarmerii
Krajowej i duszpasterstwa oznaki te obowiązywały w całej Armii
Wielkopolskiej, niezależnie od rodzaju broni i służb.

Rzeczywistość jednak bywała nieco inna. Różnice wynikały przede
wszystkim z powszechnej niesubordynacji żołnierzy w zakresie wzoru
noszonej kurtki. Chcąc dopasować kształt oznak stopnia do przebiegu man-
kietu, nieświadomie (?) fałszowano noszone przez siebie oznaki.

Nazwa stopnia (funkcji)
Wzór oznaki
(odpowiednik stopnia
w armii)

Barwa taśmy

szeregowiec szeregowiec  
starszy szeregowiec starszy szeregowiec

szara
kapral kapral
plutonowy plutonowy
sierżant sierżant
sierżant sztabowy sierżant sztabowy



plutonowy (kwat. sztabu
powiatowego, d-ca plutonu) podporucznik

srebrna

kompanijny (adiutant sztabu powiato-
wego,   d-ca   kompanii),
kwatermistrz organizacyjny i
administracyjny sztabu okręgu

porucznik

batalionowy (szef sztabu
powiatowego, d-ca baonu) kapitan
komendant dzielnicowy lub
obwodowy adiutant sztabu
okręgowego

major

komendant   powiatowy,   szef
sztabu okręgowego podpułkownik
komendant okręgowy pułkownik
kwatermistrz organizacyjny i admini-
stracyjny naczelnej komendy  

złotaadiutant naczelnej komendy  
szef sztabu naczelnej komendy  

naczelny komendant generał
podporucznik

Nierzadko np, na fotografii kapral nosi oznaki podporucznika; podoficer
mając kurtkę z oficerskim, wyciętym w trójkąt mankietem, naszył sobie
oznaki kaprala, ale skośnie. W rezultacie na pierwszy rzut oka, zwłaszcza
jeśli przyjmie się możliwość wyblaknięcia galonu oficerskiego, można otrzy-
mać oznaki stopnia porucznika. W ten sposób także starszy szeregowiec
mógł się upodobnić do podporucznika. Nie zawsze jednak przyczyną takich
różnic była konieczność dostosowania naszywek do kształtu mankietów.
Często tradycyjna żołnierska fantazja dyktowała poczynienie podobnych
zmian. W domu też łatwiej było imponować fotografią porucznika niż ka-
prala. Czasem też plutonowy zamiast nosić pętlę z prostymi końcami( jak
przy dzisiejszych oznakach stopni oficerskich w marynarce wojennej)
naszywał oznaki na wzór stopnia majora. Do powszechnych należały błędy
takie jak nierówna szerokość tasiemek i galonów, niejednakowy kąt roz-
warcia końców naszywek, naszywanie cieńszych tasiemek w dystynkcjach
oficerskich nad mankietem itp. W rezultacie gen. Dowbor-Muśnicki w
swoich rozkazach był zmuszony nie tylko piętnować przypadki podawania
się samemu do awansu, czy mianowania dowódców przez podkomendnych
na wyższy stopień wojskowy, lecz także zwalczać przypadki naszywania
oznak wyższego stopnia niż przysługujący. Jest to zresztą zjawisko
powszechnie występujące w okresie organizacyjnym każdej armii,
wynikające z braku dostatecznej kontroli realizacji rozkazów mun-
durowych i organizacyjnych. Jest ono charakterystyczne zwłaszcza dla
okresu przekształcania wojsk powstańczych w regularną armię, gdy nie



każdy żołnierz chce i umie dostosować się do rygorów normalnego życia
wojskowego, po okresie dużej swobody w czasie powstania.
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Stosunkowo mało znany jest fakt istnienia w Armii Wielkopolskiej
podchorążych. Wbrew nazwie nie byli to uczniowie szkoły oficerskiej ani
żołnierze noszący ten stopień wojskowy (podchorąży był wówczas nie ty-
tułem, lecz stopniem wojskowym), lecz tzw. szeregowi z cenzusem. Nosili
oni srebrne trefle na czapkach, jak oficerowie, lecz bez obrączek i srebrne
przesuwki na podpince czapki. Spotykało się ich stosunkowo rzadko.
Można również zetknąć się z opisem oznak podchorążego w Armii
Wielkopolskiej: srebrny kąt nad wypustką mankietu i galon ze sznurka
srebrnego na naramiennikach, grubości ok. 2 mm, na czapce trefl ze
srebrnego sznurka. Najprawdopodobniej jednak autor informacji pomylił
tu oznaki szeregowca z cenzusem z oznakami wprowadzonymi Dzienni-
kiem Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 97/19 dla całego Woj-
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ska Polskiego. W związku z tym ową wiadomość można uznać za niepo-
rozumienie.

Oznaki stopni Wojsk Wielkopolskich przetrwały niemal do końca 1920 roku
i zanikły z chwilą wprowadzenia w Wojsku Polskim oznak stopnia na
czapkach i naramiennikach. Naszywki podobnego kształtu spotykamy
później jeszcze w drugiej połowie lat dwudziestych, na rękawach i koł-
nierzach oficerów Policji Państwowej i w Straży Granicznej. Jeszcze na
przełomie lat 1919—1920 wydano tablice przedstawiające wygląd oznak
stopni Wojsk Wielkopolskich; przewidziano je dla oddziałów walczących na
terenie Małopolski Wschodniej — w celu uniknięcia nieporozumień
służbowych między Wielkopolanami i żołnierzami noszącymi mundury
według przepisów z kwietnia 1917 i listopada 1919 roku.

Różnice w całym mundurze wynikały z konieczności stopniowego
wprowadzania jednolitego uniformu, co do końca zostało doprowadzone
około maja — czerwca 1919 r. Wówczas też zaczęły coraz częściej
pojawiać się elementy munduru, które później będą charakterystyczne dla
zjednoczonego Wojska Polskiego — głównie patki z wężykami na
kołnierzach. które zgodne z przepisem z 1917 roku przysługiwały byłym
legionistom, później zaś wprowadzono w całej armii. Owe wężyki z czasem
zastąpiły biało-czerwone wstążeczki na kołnierzach oraz numery pułków i
w drugiej połowie 1919 roku już dosyć często można było spotkać
jednolicie umundurowane, zgodnie z przepisem ubiorczym Armii
Wielkopolskiej kompanie i bataliony, ale już bez trefli na czapkach i z
wężykami na kołnierzach. Inne były również orły na czapkach. Było to
zjawisko o tyle ciekawe, że na obszarze Wielkopolski pojawiły się elementy
munduru ,ogólnopolskiego", które oficjalnie zostały wprowadzone w WP
dopiero przepisem z listopada 1919 roku. Tak więc dążności integracyjne
wyprzedziły oficjalne zarządzenia i dość wcześnie uzewnętrzniły się w
wyglądzie wojska na terenie byłego zaboru pruskiego.

Ze stopniowym ujednoliceniem kroju munduru i oznak łączyło się do-
skonałe wyposażenie, co razem dawało wyraz lepszej organizacji systemu
tworzenia armii i spotykało się nie raz z wyrazami uznania ze strony władz
warszawskich — uznania nawiasem mówiąc, nie zawsze szczerego i nie
pozbawionego cech zawiści. Już w styczniu 1919 roku zapas posz-



czególnych części umundurowania był tak duży, że można je było, za po-
twierdzeniem konieczności z Urzędu Umundurowania nabywać,
niezależnie od sort przydzielonych.

Orzeł wielkopolski,, oznaki stopni i charakterystyczna wysoka rogatywka,
były najbardziej typowymi elementami munduru Sił Zbrojnych w Byłym
Zaborze Pruskim, odróżniającymi od armii innych krajów. Rogatywka
wielkopolska przetrwała też stosunkowo najdłużej w umundurowaniu
zjednoczonego Wojska Polskiego i mimo obowiązujących od 1920 roku
nowych, jednolitych przepisów zanikła dopiero z początkiem lat
dwudziestych.

Dowództwo Główne i Generalicja

Pierwszy Głównodowodzący, kapitan, później major Stanisław Taczak,
osobnych oznak w zasadzie nie nosił. Dopiero od lutego 1919 r. pojawił się
wspomniany mundur oficerów Sztabu Generalnego, który jednak wcale nie
dotyczył kadry Dowództwa Głównego, lecz przysługiwał oficerom
dyplomowanym, którzy ukończyli akademie wojskowe.
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W rozkazach dziennych D.G. nr 116 z 30 kwietnia 1919 r., nr 147 z 31
maja oraz nr 154 z 7 czerwca tegoż roku (z załącznikiem) poruszona była
sprawa oznak noszonych przez oficerów i szeregowych Sztabu Dowództwa
Głównego. Były to ciemno-czerwone patki z haftowanym srebrem
względnie biało-metalowym „orłem Królowej Jadwigi", noszone na koł-
nierzu za biało-czerwonymi wstążeczkami. Nie zawsze jednak wstążeczki
noszono kierując się widocznie zdaniem, że Orzeł Biały jest wystarczającą
oznaką polskości. Niekiedy też noszono wstążeczki i orła, ale przypiętego
bezpośrednio do kołnierza, bez patki. Natomiast wzorowo przepisu tego
przestrzegał mjr Stanisław Taczak. Zachowały się również fotografie
przedstawiające gońców Dowództwa Głównego z przepisowymi orłami na
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kołnierzu; wydaje się nawet, że im bardziej imponowały owe patki z orłami
aniżeli oficerom, wśród których rozmaitość odstępstw od przepisu była
dość duża. Interesujące, że wzór oznaki umieszczono dopiero w załączniku
do rozkazu z 31 maja 1919 r. — w miesiąc po jej wprowadzeniu.
Powtórzenie zarządzenia połączone z ogłoszeniem wzoru orła świadczy
bardziej o istnieniu przypadków niesubordynacji ubiorczej aniżeli o niedo-
patrzeniu ze strony sztabowców generała Dowbora.

We wspomnianym już rozkazie dziennym DG z 30 kwietnia 1919 roku w
interesujący sposób dano wyraz planom i ambicjom organizatorów Wojsk
Wielkopolskich, wprowadzając oznaki dla oficerów i szeregowców Sztabu
Korpusu: amarantowe patki z haftowaną srebrem cyframi rzymskimi liczbą
określającą numer korpusu. Oznaka ta, podobnie jak i sam plan tworzenia
korpusów, pozostała jedynie w sferze projektów. W myśl tego samego
przepisu oficerowie i szeregowcy sztabu dywizji na amaran-towych
patkach mieli nosić numery dywizji, wyhaftowane srebrną nicią (cyfra
arabska). Chociaż Armia Wielkopolska była podzielona na dywizje,
zarządzenie to, jak świadczą zachowane materiały ikonograficzne, nie zo-
stały zrealizowane.

Bardzo interesujące wnioski można wyprowadzić z analizy dość licznie
zachowanych fotografii przedstawiających gen. Józefa Dowbor-Muśnic-
kiego w mundurze Wojsk Wielkopolskich. Nosił on uniform typowy dla
generałów, z czerwonymi wypustkami w szwach spodni (bez lampasów)
oraz dystynkcjami generalskimi na rękawach i w treflu rogatywki. Cha-
rakterystyczną cechą Dowbor-Muśnickiego była dość duża osobista sta-
ranność ubioru. Najbardziej znana i najczęściej reprodukowana jest fo-
tografia gabinetowa, reprezentacyjna, wykonana w Poznaniu. W gruncie
rzeczy jest to bardzo skromna wersja munduru, wobec której niejeden
adiutant pułku wyglądał strojniej: oficerska kurtka piechoty z oznakami
stopnia generała broni, z odznaką pamiątkową I Korpusu Polskiego nad
orawą kieszenią; rogatywka piechoty z usztywnionym denkiem i oznakami
stopnia. Sądząc z zachowanych fotografii, gen. Dowbor posiadał dwa
mundury: ze wstążeczkami na kołnierzu i drugi: bez wstążeczek, ale z or-
łami Dowództwa Głównego na patkach (noszony w okresie późniejszym).
Akselbanty nosił bardzo rzadko — nie nałożył ich nawet podczas wizyty
Naczelnika Państwa w październiku 1919 roku. Na lewym rękawie miał



naszyte trzy oznaki za rany. Odznaczeń nosił niewiele, gdy jednak już z
nimi występował, czołowe miejsce zajmowały: order włoski i odznaka
pamiątkowa I Korpusu Polskiego. Swemu sentymentowi do lat służby w
armii rosyjskiej dawał wyraz przez noszenie obydwu posiadanych szabel
rosyjskich, które nosił oczywiście, grzbietem głowni do przodu. Pas
koalicyjny nie zawsze nosił. W marcu 1920 roku występował już z węży-
kami generalskimi na rękawach i z dystynkcjami na naramiennikach oraz
na czapce, według przepisu dla Wojska Polskiego z listopada 1919 roku.

Z lat 1919—1920 zachowało się wiele fotografii generalicji Wojsk
Wielkopolskich, świadczących o panującej w tej grupie na ogół dość ściśle
przestrzeganej dyscyplinie ubiorczej. W trakcie działań na Froncie Li-
tewsko-Białoruskim niekiedy zamiast płaszczy zakładano kożuszki z ozna-
kami stopnia na rękawach.

21 stycznia 1919 roku rozkazem dziennym DG nr 138 wprowadzono flagi
rozpoznawcze dla sztabów wojskowych (w załączniku I do tego rozkazu
podano ich wzory). Była to kontynuacja procesu malowania oznak
służbowych na samochodach Dowództwa Głównego, ustalania wzorów
pieczęci i dokumentów służbowych — związana z doskonaleniem organi-
zacji wojska i nadawania mu cech armii regularnej.

Strzelcy (piechota)

Przepis ubiorczy z 21—22 stycznia 1919 roku przewidywał dla strzelców
mundur ogólno wojsko wy z ciemnoczerwoną wypustką. Na kołnierzu za
biało-czerwona wstążeczką numer pułku, wykonany z białego metalu.
Ponadto na lewym rękawie na wysokości ramienia owalna pozioma ciem-
noczerwona sukienna podkładka z metalową oznaką specjalności żołnierza
w ramach pułku:

u obsługi ciężkich karabinów maszynowych: sylwetkaa.
ustawionego profilem ckm Maxim 08, wykonaną z żółtego metalu;

u telefonistów — z biało-metalową literą T z dwiemab.
błyskawicami:

u muzykantów (orkiestrantów) — biało-metalową lirą; wc.



niektórych pułkach zamiast na rękawie noszono takąż lirę na
kołnierzu, za numerem pułku;

u obsługi miotaczy min — z dwiema literami M z białego metalu;d.

u sanitariuszy — z biało-metalowym wężem Eskulapa;e.

f) u sanitariuszy weterynaryjnych — z wężem weterynaryjnym z białego
metalu, na podkładce zielonej.

Pełny zestaw tych oznak w pułku widziało się wśród żołnierzy stosunkowo
rzadko i tak np. sanitariusze najczęściej poprzestawali na białej opasce z
czerwonym krzyżem (niekiedy nosili na kołnierzach białe patki z tym
emblematem), zaś ckm-iści nierzadko nosili oznaki według przepisu z 1917
roku tj. na lewym rękawie sylwetkę pięciu naboi karabinowych ułożonych
łukiem. Nie zawsze też występowały numery pułków, zdarzały się też braki
wstążeczek na kołnierzach. W okresie przejściowym do munduru
zjednoczonego Wojska Polskiego niekiedy łączono wężyki na kołnierzach
ze wstążeczkami. Niektóre pułki (np. 58 pp) później zachowały swą cyfrę
pułkową na kołnierzu. Warunki zaopatrywania armii w elementy
umundurowania sprawiły, że krój cyfr był bardzo różny; niekiedy
wykorzystywano numery używane do munduru niemieckiego sprzed i z
czasów I wojny światowej. Niektóre oddziały nosiły kożuszki. Ogólnie
trzeba stwierdzić, że zarejestrowanie wszystkich możliwych, a
występujących na terenie Wielkopolski odmian munduru i oznak piechoty
jest niezwykle trudne.

Żołnierze utworzonego w 1919 roku oddziału zapasowego ckm i batalionu
celnych strzelców ckm nosili umundurowanie według rozkazu dziennego
DG nr 208 z 9 sierpnia 1919 r. Były to zwykłe mundury strzelców, lecz
szeregowi nosili kurtki kroju oficerskiego, ze stojąco wykładanym
kołnierzem; na kołnierzu patki koloru ciemnoczerwonego, wycięte z tyłu w
trójząb, o wymiarach 8x5 cm, z biało-metalową sylwetką ciężkiego
karabinu maszynowego.

Pułki strzelców wchodzące w skład Pomorskiej Dywizji Strzelców zamiast
numerów nosiły na kołnierzach oznaki:

Toruński Pułk Strzelców: biało-metalowego orła wzoru opartegoa.



na herbie dawnego województwa chełmińskiego;

Grudziądzki Pułk Strzelców: orła jak wyżej, lecz czerwonego (herbb.
województwa malborskiego);

Starogardzki Pułk Strzelców: biało-metalowego orłac.
jagiellońskiego;

Kaszubski Pułk Strzelców: biało-metalowego gryfa pomorskiego.d.

Zachowane fotografie nie wykazują istnienia dodatkowych patek na
kołnierzach, pod orłami. Nie widać też biało-czerwonych wstążeczek. Zda-
rzało się, że niektórzy żołnierze (np. Toruńskiego Pułku Strzelców) nie
nosili ani wstążeczek, ani oznak pułku.

Pułk Strzelców Bytomskich (niekiedy znany jako Bytomski Pułk Strzelców)
— jak wykazuje zachowana ikonografia i eksponat w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie — żadnych dodatkowych oznak nie nosił, podobnie
jak Ochotnicza Kompania Poznańsko-Lwowska.

Osobne oznaki nosił Poznański Batalion Śmierci — oddział o tajemniczej
genezie i dalszych losach, oficjalnie dowodzony przez byłego powstańca
1863 roku, ppłk. Feliksa Józefowicza. Jego żołnierze nosili mundury
strzelców wielkopolskich, natomiast nie mieli numerów pułków na
kołnierzach, lecz biało-metalową (występującą w dwu odmianach: en face
w pozycji 3/4, trupią główkę na otoku rogatywki. Na hełmach nie mieli oni
żadnych oznak.

Jazda

Przepis ubiorczy dla kawalerii Wojsk Wielkopolskich wprowadzono 8
lutego 1919 r. jako załącznik do rozkazu dziennego nr 35. W myśl tego
przepisu mundur jazdy wielkopolskiej miał wyglądać następująco:

Ułanka: dwurzędowa z sukna barwy polowo-szarej (feldgrau) z wy-
oustkami w kolorze pułku (na piersi odmiennie niż w ułankach pruskich,
wypustka tylko wzdłuż zapięcia). Guziki z polskimi orłami. Kołnierz stojący
z materiału ułanki; na nim proporczyki w barwach pułku. Kieszenie po
bokach, wpuszczane, z trójzębnymi klapami. Naramienniki, klapy kieszeni,



kołnierz i brzeg kurtki z wypustkami w barwie pułku. Ułanka oficerska
tego samego wzoru.

Spodnie: szare z podwójnym lampasem i wypustką w kolorze pułku.

B u ty: wysokie, z ostrogami przypinanymi za pomocą rzemyków w barwie
butów.

Rogatywka: jak w mundurze ogólnowojskowym, z otokiem w barwie pułku
i z białymi wypustkami w szwach kwater.

Oznaki stopni i sposób ich noszenia: jak w całym Wojsku Wielko-polskim z
tym, że podoficerowie naszywali je w trójkąt, zgodnie z krojem mankietu
ułanki.

Płaszcz: ułani i podoficerowie — jednorzędowy kawaleryjski z wykładanym
kołnierzem z materiału płaszcza. Naramienniki bez wypustek. Z tyłu krój
taki jak przy płaszczu ogólnowojskowym. Oficerowie — płaszcz
dwurzędowy, z wypustkami w kolorze pułku; naramienniki bez wypustek.

6 marca 1919 r. rozkazem dziennym DG nr 61 p. I § 6 pułkom ułań-kim
zezwolono na noszenie etyszkietów ułańskich i noszenie poza służbą
długich spodni z lampasami. Jak wskazuje zachowana ikonografia, były one
wzorowane na etyszkietach przewidzianych dla I Korpusu Polskiego. nie
był to jedyny element munduru jazdy wielkopolskiej, który został
zapożyczony z tej formacji. Również proporczyki noszone przez pułki
ułanów wielkopolskich na kołnierzach zarówno kształtem, jak i sposobem
noszenia oparte były na wzorze z I Korpusu. Natomiast barwy pułkowe raz
ich kolejność wywodzą się ze znacznie starszej tradycji, sięgającej ćwierci
XIX wieku — czasów Królestwa Kongresowego.

Podobnie jak akselbanty, również etyszkiety ze względu na swą atrak-
cyjność jako oznaki, były nadużywane. W rezultacie w maju 1919 roku en.
Dowbor-Muśnicki przypominał: „Zwracam uwagę, że prawo noszenia
etyszkietów przysługuje tylko pułkom ułanów i konnej artylerii. W żadnym
wypadku nie przysługuje oddziałom sekcji remontu koni i tarów i oficerom
ogólnej kawalerii". Nie tylko etyszkiety kawaleryjskie imponowały
żołnierzom innych broni. Już w marcu wyszedł rozkaz następującej treści:



„Zdarzały się przypadki, że żołnierze-piechurzy, pełniący funkcje kon-nych
ordynansów, samowolnie nosili rogatywki, a nawet uniformy ułań-skie.
Zwracam uwagę wszystkich dowódców na niedopuszczalność podob

nej maskarady i czynię ich odpowiedzialnymi za przepisowość uniformów
ich podwładnych".

Wreszcie w sierpniu wydano wszystkim formacjom, z wyjątkiem broni
jezdnych, posiadającym na składzie ułanki, polecenie ich wymiany w
Urzędzie Umundurowania na mundury zgodne z przepisem przewidzianym
dla danego rodzaju broni.

Rozkazem dziennym DG nr 102 z  16 IV 1919 r. p. Ib § 3 (zał. I) ogłoszono
szczegółowy „Opis ekwipunku polowego dla żołnierzy jezdnych i. koni
wierzchowych jazdy". Charakterystyczne dla jazdy wielkopolskiej było
m.in. występowanie skórzanych szelek podtrzymujących pas główny, na
którym noszono ładownice.

1 pułk Ułanów Wielkopolskich

W początkowym okresie swego istnienia (do 29 stycznia 1919 r.) jako 1
pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, pułk występował w mundurach
niemieckich, z orłami na czapkach i z biało-czerwonymi proporczykami na
lancach. W myśl przepisu z lutego 1919 roku DG określiło barwę pułku
jako karmazynowa; w rzeczywistości było to jednak pąs. Nad otokiem i w
szwach kwater białe wypustki. Proporczyki na kołnierzyku biało-czerwone.

Noszenie munduru 1 pułku ułanów było w kawalerii wielkopolskiej
traktowane jako wyróżnienie. Od 31 stycznia 1919 r. dowódcą pułku był
płk A. Pajewski. Gdy już dowodził I Brygadą Jazdy Wielkopolskiej w
czerwcu tegoż roku, na wniosek korpusu oficerskiego 1 pułku otrzymał
zezwolenie na noszenie munduru tego pułku w dalszym ciągu. Cha-
rakterystyczna była również motywacja podobnego zezwolenia, wydanego
ppor. Lossowowi: „... w dowód uznania za zasługi przy formowaniu

pułku ułanów wielkopolskich i w myśl jednolitego życzenia całego1.
kor-pusu oficerskiego 1 pułku ułanów...".
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Czapraki pułk „odziedziczył" po niemieckim 1 pułku strzelców konnych:
prosto ścięte, z dwoma białymi galonami wzdłuż brzegu. Między galonami
(dodany już przez Polaków) ciemnoczerwony pas. Pąsowe były również
pokrowce na sakwy.

pułk Ułanów Wielkopolskich1.
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Utworzony stosunkowo późno, rozkazem dziennym Dowództwa Głównego
nr 114 z 2 kwietnia 1919 r. p. Ib § 4 miał się charakteryzować: białymi:
otokiem na rogatywce, proporczykami na kołnierzu, lampasami (z
czerwoną wypustką pomiędzy nimi), czerwonymi wypustkami w szwach
rogatywki. Reszta umundurowania miała być taka sama jak w 1 pułku
ułanów. 8 czerwca tegoż roku rozkaz ten został zmieniony — wprowadzono
nieco inne szczegóły umundurowania, które w zasadzie zostały aktualne aż
do końca istnienia pułku w ramach Wojsk Wielkopolskich."

Rogatywka: z szarego sukna, z białym otokiem i białymi wypustkami w
szwach; górny i dolny brzeg otoku z czerwoną (według przepisu
amarantową) wypustką.
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Ułanka: z szarego sukna, z białymi wypustkami. Proporczyki na kołnierzu
białe z czerwonym paskiem wzdłuż przez środek.

Spodnie: z szarego sukna, z białym podwójnym lampasem i z czerwoną
wypustką pomiędzy nimi.

W pierwotnej wersji przepisu z 8 VI 1919 r. proporczyki na kołnierzu miały
mieć pasek biały, podobnie jak biała powinna być wypustka pomiędzy
lampasami. Z czasem jednak powrócono do koncepcji wyrażonej w
poprzedniej wersji przepisu.

Czapraków paradnych pułk nie posiadał.

pułk Ułanów Wielkopolskich1.

Drugi z kolei pułk jazdy wielkopolskiej, pod względem czasu utworzenia,
choć ze względów formalnych i z racji noszonych już przez jego żołnierzy
poszczególnych części umundurowania, aż dwukrotnie zmieniał
numerację. Pierwotnie miał być pierwszym pułkiem ułanów; ponieważ pułk
o tym numerze powstał już w Poznaniu, przyjęto numer drugi. Okazało się
jednak, że w trakcie formowania pułku w dawnych koszarach 12 pułku
dragonów von Arnima w Gnieźnie znaleziono zapas sukna żółtego (12 p.
dragonów, sam z barwą pułkową czerwoną, uzupełniał 4 pułk dragonów
śląskich von Bredowa, mający barwę żółtą). Sukno to wykorzystano do
szycia otoków i propoczyków, naruszając w ten sposób kolejność numeracji
pułków kawalerii. Przed pułkiem postawiono alternatywę: albo kolor żółty
zostanie zdjęty i zastąpiony białym, albo cały pułk zmieni numer na trzeci;
wybrano tę drugą możliwość.

Proporczyki biało-żółte, żółte podwójne lampasy i takaż wypustka na
spodniach. Żółty otok i białe wypustki w szwach rogatywki.

Czapraki granatowe z zaokrąglonymi brzegami, przejęte po 12 pułku
dragonów niemieckich. Galon jasnoczerwony zastąpiono na nich żółtym.
Ńa tylnych rogach białe orły, u oficerów haftowane srebrne, u szerego-
wych i podoficerów — malowane.

Jako ubiór stajenny wykorzystano niemieckie kurtki dragońskie.



Interesujące zjawisko wystąpiło również w jednym ze szwadronów: naj-
prawdopodobniej z braku przepisowych podpinek, wykorzystywano pod-
pinki z pruskiej pikielhauby.

pułk Ułanów Wielkopolskich1.

Sformowany na podstawie rozkazów dziennych DG nr 201 i 203 oraz 205 z
2 sierpnia 1919 r. p. G § 1. Mundur taki jak w innych pułkach ułanów, ale z
barwą pułkową niebieską. Proporczyki na kołnierzach i na lancach biało-
niebieskie. Otok rogatywki niebieski, wypustki w jej szwach białe.

Mundur ogólnokawaleryjski

Został zatwierdzony rozkazem dziennym DG nr 109 z 23 kwietnia 1919 r.
p. Ib, 5; przysługiwał oficerom i szeregowcom — kawalerzystom (ułanom),
nie posiadającym przydziału służbowego. Był to mundur takiego wzoru jak
w pułkach ułanów, lecz z wypustkami na ułance, otokiem i wypustkami w
szwach rogatywki ciemnoczerwonymi. Na spodniach tylko czerwona
wypustka, bez lampasów. Proporczyki na kołnierzu ciemnoczerwone z
białym paskiem wzdłuż przez środek.

Mundur ogólnokawaleryjski przysługiwał ponadto:

oficerom, podoficerom i szeregowcom, przydzielonym do sztabu Ia.
Brygady Jazdy Wielkopolskiej — o ile nie byli kawalerzystami;
pozostali zachowywali mundur swej formacji macierzystej ;

oficerom, podoficerom i szeregowcom przydzielonym do sekcjib.
remontu koni i depót koni.

Artyleria

W szczytowym okresie istnienia Wojsk Wielkopolskich region dysponował
trzema pułkami artylerii lekkiej, dwoma pułkami artylerii ciężkiej,
dywizjonem artylerii konnej, wraz z formacjami pomocniczymi.

Artyleria polowa (lekka) otrzymała umundurowanie według przepisu
ogłoszonego w załączniku do rozkazu dziennego DG nr 17 z 21 stycznia



1919 r.: mundur ogólno wojsko wy, lecz z wypustkami czarnymi. Na koł-
nierzu pod numerem pułku dwie skrzyżowane lufy armatnie z białego
metalu, długości 2 cm każda.

Artyleria polowa (lekka) otrzymała umundurowanie według przepisu 1919
r. p. Ib § 3 nosiła mundur taki jak artyleria lekka, lecz lufy armatnie miały
być wykonane z żółtego metalu.

Owe skrzyżowane lufy armatnie na kołnierzach artylerzystów najwi-
doczniej były przejęte z I Korpusu Polskiego.

Artyleria konna: mundur kawaleryjski, z wypustkami czarnymi. Spodnie
tylko z czarną wypustką, bez lampasów. W maju 1919 r. artylerii konnej
zezwolono na noszenie poza służbą czarnych etyszkietów ułańskich. W
początkowym okresie istnienia artylerii konnej w Armii Wielkopolskiej,
czarnego otoku na rogatywce nie noszono.

Rozkazem Dowództwa Głównego nr 147 z 31 maja 1919 r. p. I § 3 na-
kazano oficerom, podoficerom i szeregowym Inspekcji Artylerii oraz
Inspekcji Wojsk Technicznych noszenie na kołnierzu aksamitnych patek z
odpowiednim oznaczeniem rodzaju artylerii. Jakiej barwy miały być te
oatki, przepis nie określił. Natomiast oficerowie artylerii pełniący służbę w
poszczególnych formacjach frontowych, poza macierzystym pułkiem (nie
posiadający przydziału służbowego do pułku artylerii) obowiązani byli do
noszenia munduru ogólnoartyleryjskiego tzn. uniformu artylerii lekkiej,
bez numeru pułku. Wszyscy oficerowie artylerii oraz frontowi
podoficerowie i wywiadowcy (tzn. obserwatorzy) artylerii byli uprawnieni
do noszenia szabel.

Jako ciekawostkę można podać, że dopiero w czerwcu w artylerii
wielkopolskiej wprowadzono, w oparciu o regulamin wydany przez Oddział
VII Sztabu Generalnego w Warszawie, nazwy stopni wojskowych:
'kanoniera (zamiast szeregowca) i starszego kanoniera (zamiast starszego
szeregowca).



Wojska techniczne

Obowiązywało w nich noszenie munduru ogólnowojskowego, z odmianami
szczegółów.

Saperzy (pionierzy): wypustki ciemnoczerwone, spodnie z podwójnymi
czarnymi lampasami i ciemnoczerwoną wypustką między nimi. Na
rogatywce nad i pod otokiem wypustka czarna, w szwach kwater czer-
wona. Na kołnierzu poza wstążeczką biało-czerwona wykonany z białego
metalu emblemat: skrzyżowane łopata, kilof i siekiera, na skrzyżowaniu
wybuchający granat.

Telegrafiści: mundur jak u saperów, z numerem batalionu na kołnierzu; na
lewym rękawie na wysokości ramienia biało-metalowa litera T z dwiema
błyskawicami.

Radiotelegrafiści: mundur jak wyżej, lecz inny emblemat na rękawie: biało-
metalowa okrągła tarcza z trzema błyskawicami po każdej stronie.

Bataliony kolejowe: mundur jak wyżej; na kołnierzu pod numerem
batalionu koło z dwoma skrzydełkami wykonanymi z białego metalu.

Automobiliści i motocykliści: mundur jak u saperów, przy czym istniał
odrębny przepis ubioru służbowego: bluza lub płaszcz z czarnej skóry i
takież skórzane spodnie. Czapka angielska z czarnej skóry z okularami
samochodowymi, z treflem z lewej strony i z przesuw-kami (u oficerów
srebrnymi) na podpince. Na kołnierzu pod numerem formacji biało-
metalowe, ogumione (nie kolejowe jak w baonach kolejowych) kółko ze
skrzydełkami. Buty wysokie lub trzewiki ze sztylpami.

Oficerowie, podoficerowie i szeregowi Inspekcji Wojsk Technicznych w
myśl przepisu z 31 maja 1919 r. mieli nosić na kołnierzu aksamitne patki z
właściwymi oznakami. Z przestrzeganiem przepisu ubiorczego nie było
jednak w wojskach technicznych najlepiej, skoro w końcu marca 1919 r.
Dowództwo Główne stwierdziło w przepisach dla załogi stacji te-
legraficznej i telefonicznej: „Należy wymagać bezwzględnie jednolitości
umundurowania (sukienne lub domowe), czystości i porządku". W maju
1919 roku wreszcie wysłano list gończy za żołnierzem II batalionu tele-



graficznego, który nosił odzież dość cudaczną: „ubrany po wojskowemu,
spodnie bez lampasów, naramienniki obszyte czerwonym kantem".

Pociągi pancerne

Umundurowanie oparte na mundurze artylerii. Poza biało-czerwonymi
wstążeczkami na kołnierzu nie było żadnych oznak. Naramienniki z czarną
wypustką dokoła, z emblematem: wykonane z białego metalu kolejarskie
kółko z dwoma skrzydełkami, (pod nim skrzyżowane dwie lufy armatnie
wzoru jak dla artylerii polowej. Pod lufami PO (pociągi opancerzone).

Lotnictwo

Ubiór lotnictwa, jednej z najefektowniejszych broni Wojsk Wielkopolskich,
oparty był na przepisie ogłoszonym 29 marca 1919 roku. Był to mundur
ogólnowojskowy z ciemnożółtymi wypustkami. U oficerów kurtka kroju
angielskiego, z wypustkami żółtymi. Mechanicy podczas pracy mieli nosić
kurtki i spodnie czarne lub granatowe. Spodnie z żółtymi lampasami
szerokości 2,5 cm każdy. Rogatywka z wypustkami i otokiem żółtym. Na
lewym rękawie na wysokości ramienia ciemnożółte haftowane śmigło ze
skrzydełkami oraz granatowe patki na kołnierzu, obwiedzione żółtą
wypustką. Personel latający oraz oficerowie nosili na nich haftowane
srebrem ptasie skrzydło. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pilotażu piloci na
lewej piersi, pod kołnierzem nosili srebrnego orła (odznakę pilota —
„gapę"), obserwatorzy — takiegoż orła złotego. W czasie służby lotnicy
niekiedy nosili czarne furażerki wzoru belgijskiego, z ciemnożółtym
wypustkami na krzyż przez środek denka. W czasie lotu noszono
kombinezon lotniczy i pilotkę z okularami.

W zbiorach muzealnych, o ile autorowi wiadomo, nie znajduje się ani jeden
kompletny egzemplarz munduru lotnika Wojsk Wielkopolskich. Pod-
stawowym zatem źródłem dotyczącym lotnictwa wielkopolskiego pozostaje
ikonografia. Należy stwierdzić, że część oznak lotniczych (np. śmigło ze
skrzydłami) zostało zapożyczonych z lotnictwa niemieckiego. Taki sam
emblemat, ale nie czerwony — jak w armii niemieckiej i nie żółty — jak w
Wojsku Wielkopolskim, lecz srebrny — był noszony na ramieniu, w
założeniach przepisu ubiorczego dla lotnictwa I Korpusu Polskiego.



Jednakże najczęściej ikonografia z epoki wykazuje noszenie przez żołnierzy
lotnictwa wielkopolskiego bardzo dekoracyjnego skrzydła na patkach koł-
nierza oraz na lewym rękawie na wysokości ramienia — oznaki lotnictwa
według przepisu ubiorczego z kwietnia 1917 roku. W okresie przejściowym
jedynie zmieniono rogatywki i patki na kołnierzu. Rzadko spotykało się
(sądząc z fotografii) lotników z przepisowymi lampasami na spodniach.
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Wojska aeronautyczne (balonowe)

Mundur ustalony rozkazem dziennym DG nr 150 z 3 czerwca 1919 r.
(jakkolwiek do tworzenia tych wojsk przystąpiono już w maju tegoż roku).
Ubiór taki jak u lotników; na lewym rękawie żółta podkładka o wymiarach
8X1,5 cm, ze srebrną kotwicą. Oficerowie i podoficerowie oo ukończeniu
szkoły aeronautycznej nosili na patkach kołnierza haftowane srebrem
skrzydło z kotwicą i lampasy z wypustką na spodniach — jak u lotników.

Obecnie największym zbiorem pamiątek po wojskach aeronautycznych

https://pw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/163/163-21616_g.jpg


Armii Wielkopolskiej dysponuje Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Tabory (treny)

Umundurowanie dla taborów określano w rozkazie dziennym DG nr 33 z 6
lutego 1919 r. p. 3 II a 7: miał to być mundur ogólnowojskowy, lecz z
wypustkami brązowymi. Nie wiadomo jednak, czy przepis ten udało się
zrealizować, gdyż najczęściej żołnierze taborów nosili mundur
ogólnokawaleryjski względnie kurtki jednorzędowe z krytym zapięciem, ale
z czerwonymi proporczykami na kołnierzach.

Mundur trenów, ale bez ostróg mieli prawo nosić także pielęgniarze w
szpitalach polowych.

Żandarmeria

Żandarmeria w Wojsku Wielkopolskim dzieliła się na:

Żandarmerię Krajową — spełniającą funkcje policyjne wewnątrza.
kraju,

Żandarmerię Polową — spełniającą funkcje porządkowe w wojsku,b.
głównie na froncie

Żandarmeria Krajowa nosiła mundur według rozkazu dziennego DG nr 48
z 21 lutego 1919 r. (oraz załącznik IV): kurtka munduru ogólnowoj-
skowego, kroju oficerskiego, z jasnożółtymi wypustkami. Płaszcz kawa-
leryjski jednorzędowy dla żandarmów, dwurzędowy z wypustkami żółtymi
dla oficerów. Reszta ubioru jak w mundurze ogólnowojskowym, z
jasnożółtymi wypustkami. Tegoż dnia, 21 lutego rozkazem Dowództwa
Żandarmerii Krajowej zabroniono żandarmom, z wyjątkiem objazdowych,
noszenia wojskowych oznak stopnia na rękawach, aż do czasu ustalenia
osobnych dystynkcji dla żandarmerii. Ustalono je 1 kwietnia 1919 r.
rozkazem nr 24 Dowództwa Żandarmerii Krajowej, p. 3, według nastę-
pującego schematu:

Nazwa stopnia Oznaka
żandarm 1 naszywka w trójkąt z taśmy ochronnego koloru,

1 cm nad wycięciem rękawa



starszy żandarm 2 naszywki wzoru jak wyżej
wachmistrz 1 naszywka i 1 rozetka (sposób naszycia jak

wyżej)
starszy wachmistrz 2 naszywki i 1 rozetka

wachmistrz powiatowy
2   naszywki i rozetka oraz 1 galon srebrny
szerokości
3   mm na wycięciu rękawa.

Oznaki te należało naszyć najpóźniej do 10 maja 1919 r. przepis nie
przewidywał zmiany stopni dla oficerów. Jednym z paradoksów Żandar-
merii Krajowej jest fakt, że sami żandarmi czasem ubierali się nieprzepi-
sowo lub poza służbą nosili ubrania cywilne, co także było zabronione.
Również osobnym rozkazem trzeba było żandarmom przypominać o obo-
wiązku noszenia biało-czerwonych wstążeczek na kołnierzu. Przewidywano
także noszenie munduru drelichowego, a 5 kwietnia 1919 r. wprowadzono
obowiązek podbijania butów i trzewików gwoździami (ze względów
oszczędnościowych).

Żandarmeria Polowa: mundur ustalony rozkazem dziennym DG nr 43 z 16
lutego 1919 r.: ogólnowojskowy, ale z żółtymi wypustkami, lampasem
żółtym szerokości 2,5 cm na spodniach i otokiem takiegoż koloru na
rogatywce. Podwójny żółty sznur wokół szyi, spięty na plecach, przecho-
dzący pod prawym naramiennikiem i przypięty do trzeciego guzika za-
pięcia kurtki. Na lewej piersi (u oficerów nad lewą górną kieszenią kurtki)
w czasie służby noszono ryngraf mosiężny szerokości 6 cm dla podoficerów
i szeregowców — żandarmów i 4 cm dla oficerów. Na ryngrafie orzeł i
napis: „Dowództwo Główne W.P.z.P. Żandarmeria Polowa" oraz numer.

Szwadron żandarmerii polowej przy Dowództwie Głównym występował w
ułankach, ponadto nosił na kołnierzach patki żółte z białometalo-wymi
orłami wzoru jak orły noszone przez oficerów i szeregowych Dowództwa
Głównego. Rozkaz dzienny DG nr 139 z 23 maja 1919 r. p. I b § 9 zezwalał
całej żandarmerii polowej na noszenie tej samej oznaki na kołnierzu, jak
ogłoszona w rozkazie nr 116 z 30 kwietnia 1919 r. p. 2 A dla Sztabu
Dowództwa Głównego (na patce żółtego koloru — rozkaz dzienny DG nr
147 z 31 maja 1919 r. p. I § 2). W marcu 1919 r. żandarmerii polowej w
skład uzbrojenia etatowo dodano rewolwer.



Sądownictwo

Mundur ogólnowojskowy z wypustkami wiśniowymi. Kołnierz z materiału
kurtki, bez biało-czerwonych wstążeczek. Wiśniowa wypustka w szwach
spodni i takaż w szwach rogatywki. Od stycznia 1920 roku oficerowie
Korpusu Sądowego nosili na kołnierzach patki koloru kurtki z czarnym
obszyciem oraz ażurowym orłem zygmuntowskim z literą S. W
rzeczywistości orzeł ten był umieszczany na patkach sukiennych koloru
czerwonego. Samą literę S wprowadzono dla oficerów Korpusu Sądowego
rozkazem dziennym DG nr 192 z 15 lipca 1919 r. p. II a § 8 i rozkazem nr
209 z 12 sierpnia 1919 r. p. S. § 3.

Różnica występowała w oznakach stopni i funkcji. W przypadku gdy
sprawowana funkcja miała charakter tylko sądowy, prawniczy, wówczas jej
oznaki były wykonane z popielatej lub złotawej taśmy. Natomiast gdy
pełniona funkcja odpowiadała określonemu stopniowi oficerskiemu,
wówczas oznaka tego stopnia wykonana była z przepisowej dla oficerów
Wojsk Wielkopolskich taśmy z galonu srebrnego.

Oznaki funkcji w sądownictwie Armii Wielkopolskiej przedstawiały się
następująco:

Nazwa funkcji Oznaka
Pomocnik sekretarza Naszywka z popielatej taśmy szerokości 1,5 cm z

rozetką

Sekretarz
Naszywka jak wyżej oraz dwie proste taśmy, rów-
nież popielate, w odległości 0,5 cm jedna od
drugiej.

Podaudytor i oficer
wojskowy Złota taśma szerokości 1 cm i 1 wąski szunrek

Audytor Złota taśma szerokości 1 cm nad mankietem i 2
wąskie złote sznurki na mankiecie.

Prezydent Oznaka jak wyżej, lecz taśma górna z rozetką.

 

Służba zdrowia

Ubiór dla całej służby zdrowia był oparty na mundurze ogólnowojskowym z
wypustkami, których kolor był uzależniony od pełnionej funkcji.

Lekarze: wypustka ciemnogranatowa, granatowe prostokątne patki na



kołnierzu z białometalowym wężem Eskulapa; niekiedy zamiast patek
noszono biało-czerwone wstążeczki oraz   numer pułku i węża Eskulapa.

Aptekarze: mundur ogólnowojskowy kroju oficerskiego, z wypustkami
różowymi.

Sanitariusze: mundur formacji macierzystej, z wężem Eskulapa na prawym
rękawie, na wysokości ramienia.

Pielęgniarze: mundur trenów, bez ostróg.

Tragarze chorych: mundur swej formacji z białą opaską na lewym rękawie,
na wysokości ramienia, z czerwonym krzyżem.

Weterynarze: mundur kroju oficerskiego z wypustką oliwkową. Takież
patki na kołnierzu, z białometalowym wężem weterynarii.

Duchowieństwo

Mundur duchownych wojskowych był uzależniony od okoliczności w jakich
wypadało działać.

Pierwszy, tymczasowy przepis ubiorczy dla duchowieństwa był wydany 1
lutego 1919 roku (rozkaz dzienny DG nr 28 p. 4 b, c). Duchowni wojskowi
mieli nosić pasy jedwabne:

kapelan: czarny z frędzlami czarnymi,a.

proboszcz dywizyjny, czarny z frędzlami srebrnymi,b.

dziekan generalny: zielony ze złotymi frędzlami.c.

Ostatecznie jednak ubiór ten został ustalony 8 lutego (załącznik do rozkazu
dziennego nr 35) i przewidywał różne zestawy, w zależności od aktualnych
potrzeb:

Podczas uroczystości kościelnych: sutanna, przy czym zależnie od zaj-
mowanego stanowiska duchowni nosili:

kapelan pułkowy: pas z czarnej mory z czarnymi frędzlami,a.



proboszcz dywizyjny: peleryna i pas jak wyżej, ze srebrnymi frę-b.
dzlami,

dziekan generalny: peleryna, narękawki, guziki zielone i zielonyc.
pas ze złotymi frędzlami.

Płaszcz dwurzędowy (2x6 guzików) szary z wypustkami fioletowymi w
tylnych klapach i wokół rękawów.

Spodnie czarne do wysokich butów.

Rogatywka czarna z fioletowymi wypustkami i orłem ze złotym krzyżykiem.
Srebrne przesuwki na podpince, fioletowy trefl z białymi obrączkami: 1 —
u kapelana, 2 -— u proboszcza, 3 — u dziekana generalnego.

W garnizonie: czarna czamarka z pęczkami i stojącym kołnierzem ob-
szytym fioletową wypustką. Na kołnierzu prostokątne fioletowe patki
(niekiedy z małym guzikiem), z krzyżykiem z białego metalu (u dziekana
generalnego pozłacanymi i ze złotą literą G, u dziekana okręgowego z ta-
kąż literą O). Krzyżyk grecki. Inne szczegóły ubioru bez zmian.

W polu: „litewka" szara ze stojącym podwójnym kołnierzem, z cyfrą na
patce oznaczającą: arabska — numer pułku, rzymska — numer dywizji.
Spodnie obszyte skórą, rogatywka szara. Buty wysokie, trzewiki ze
sztylpami.

Także duchownym zdarzało się nie przestrzegać przepisów ubiorczych.
Trefl na rogatywce najczęściej był oficerski, srebrny. Przepinano płaszcz
tworząc mały wyłóg, nie umieszczano wszystkich oznak, naszywano sobie
oznaki stopni oficerskich, które następnie trzeba było odpruwać itd Na
ogół jednak duchowieństwo wyglądało pod względem umundurowania
dość jednolicie.

Szkoły wojskowe

Spośród szeregu szkół wojskowych, kształcących na nieraz przyspie-
szonych kursach kadry dla pozbawionych fachowych dowódców jednostek
Wojska Wielkopolskiego, należałoby zwrócić uwagę na dwie, które nosiły



odrębne oznaki i odznaki oraz miały w umundurowaniu szczegóły wyraźnie
różniące elewów (zwanych wówczas aspirantami) od kadry liniowej .

Wielkopolska Szkoła Podoficerów Piechoty: pierwszym sygnałem o jej
utworzeniu był rozkaz dzienny DG nr 43 z 16 litego 1919 r. p. 1 I 2. Ofi-
cjalnie jednak utworzona została 1 marca tegoż roku (rozkaz dzienny DG
nr 56), zatwierdzony 30 kwietnia, rozkazem nr 116 p. I b §3 C. Wówczas
też zostały zatwierdzone oznaki Szkoły:

na naramiennikach monogram ze splecionych liter WSP (u kadrya.
bia-łometalowy, u elewów najprawdopodobniej malowany przez
szablon),

odznaka metalowa przedstawiająca orła na tle skrzyżowanychb.
karabinów, z datą 8 III 1919 r. (oficjalna data założenia Szkoły).
Do jej noszenia uprawniony był personel nauczający i uczniowie
po zdaniu egzaminu i przyznaniu patentu — na lewej piersi, na
wysokości między trzecim i czwartym guzikiem zapięcia.

Szkoła Oficerska: utworzona 17 maja 1919 r. w Poznaniu. Początkowo
aspiranci nosili mundury swoich formacji macierzystych, bez numeru
pułkowego na kołnierzu. W załączniku do rozkazu dziennego DG nr 189 z
12 lipca 1919 r. ogłoszono „Statut Szkoły Oficerskiej Piechoty w Poz-
naniu", którego punkt 13 głosił: „Aspiranci noszą litery szkoły „S.O." z
metalu białego na karmazynowej patce kołnierza, mundur żołnierza
piechoty, dystynkcje szarż posiadanych w szkole oraz temblak oficerski
przy bagnecie".

Rozkazem dziennym Dowództwa Głównego nr 220 z 6 września 1919 r.
Dział I § 6 wprowadzono osobny mundur dla aspirantów Szkoły Oficerskiej
.

Kurtka kroju oficerskiego, z ciemnoczerwonymi wypustkami (według
przepisu: karmazynowymi), zapięta na 6 guzików. Na kołnierzu patki
ciemnoczerwone wycięte z typu w trójząb, o wymiarach 6X 9 cm. Na patce
białometalowa względnie haftowana srebrem gałązka laurowa. Na
naramiennikach litery SO. Spodnie kroju oficerskiego, zwężane od kolana,
rogatywka jak w mundurze ogólnowojskowym.



Płaszcz z kołnierzem lekko podniesionym, z patkami ciemnoczerwonymi,
podłużnymi, wyciętymi z tyłu w trójząb o wymiarach 3,5x9 cm. Na patce
mały guzik mundurowy. Na naramiennikach (również obwiedzionych
wypustką) monogram SO.

Rozkazem dziennym DG nr 230 z 31 września 1919 r. Dział I § 2 wpro-
wadzono oznakę szarż dla aspirantów Szkoły Oficerskiej: dwie naszywki w
trójkąt z szarej taśmy (takiej jak u kaprala Wojsk Wielkopolskich), ze
srebrnym galonikiem pod każdą z nich. Nad mankietem przy wycięciu
rękawa dodatkowy guzik mundurowy.

Administracja

Zgodnie z dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 9/10 kwietnia
1919 r. w Wojsku Wielkopolskim istniały dwie grupy urzędników, o
odrębnych oznakach:

a) oficerowie administracji wojskowej — nosili mundur ogólnowojskowy
(oficerski) z ciemnowiśniowymi wypustkami;

b) urzędnicy wojskowi w rangach oficerów — mundur jak wyżej lecz
oznaki złote zamiast srebrnych.

Rozkazem dziennym DG nr 134 z 18 maja 1919 r. p. I b § 1 zatwierdzono
opis oznak dla oficerów rachunkowych i prowiantowych: za wstążeczką
biało-czerwona naszyte wiśniowe patki wycięte w trójząb (,,w formie patek
oficerów sztabu generalnego"), z białometalowymi literami ~.A. (Oficer
Administracji). Trzeba przyznać, że wspomniany w przepisie skrót nie był
zbyt popularny i po prostu na patkach kołnierza go nie noszono. W
rezultacie gen. Dowbor-Muśnicki w sierpniu 1919 roku wydał Komendzie

Miasta wyraźny rozkaz egzekwowania od oficerów administracji
przestrzegania tej części przepisu. Jeszcze wcześniej zauważono, że
oficerowie administracji wojskowej, rachunkowi i prowiantowi oraz
oficerowie Obrony Krajowej podpisują się tylko swym stopniem wojsko-
wym, unikając określenia specjalności. Stan ten również był przyczyną
wydania odpowiedniego rozkazu.



Niezwykle ciekawy rozkaz dotyczący administracji został wydany 7
czerwca 1919 roku: „Wszyscy znajdujący się w terenie zajętym przez
wojsko Polskie urzędnicy, winni zdjąć szlify i odznaki niemieckie dla
niknięcia nieporozumień, chociażby pełnili służbę w polskich urzędach.
(Przypomnijmy: rozkaz ten wydano w czerwcu 1919 roku — !. M.R.)).
poszczególnym komendantom i dowódcom zwrócić na to baczną uwagę
ścisłego wypełnienia rozkazu dopilnować; termin wykonania tygodniowy
od dnia otrzymania tego rozkazu. W razie niedopełnienia rozkazu — grozi
internowanie".

W trakcie analizy munduru najważniejszych broni i służb Armii Wiel-
kopolskiej wyraźnie widać dążność do maksymalnej jednolitości. Uderza
też fakt istnienia w zasadzie dwóch rodzajów munduru (nie licząc ubioru
duchowieństwa) uzupełnionych stosunkowo dużą liczbą oznak szczegó-
łowych dla konkretnych broni — częściowo całkowicie nowych, częściowo
zapożyczonych z dwu kolejnych przepisów obowiązujących w innych
dzielnicach Polski. Jest to zjawisko w pełni zrozumiałe jeśli się zważy, że
dążono wówczas do wyodrębnienia w minimalnym chociażby stopniu
rodzajów broni jeśli nie odrębnym mundurem, to przynajmniej oznaką.

Baza materiałowa umundurowania Wojsk
Wielkopolskich

Trudno dziś odtworzyć bazę materiałową munduru wielkopolskiego. W
zasadzie, zwłaszcza w pierwszym okresie, opierano się głównie na za-
pasach niemieckich. Stopniowo jednak zaszła potrzeba zorganizowania
stałych wytwórni mundurów. Czołowe miejsce zajmowały zakłady odzie-
żowe przy ulicy Bukowskiej (dziś Zakłady im. Komuny Paryskiej ,,Mo-dena"
przy ul. Świerczewskiego) w Poznaniu, późniejsze Państwowe Zakłady
Umundurowania. Poznań był głównym ośrodkiem produkcji mundurów.
Ponadto funkcjonowały zakłady krawieckie pracujące na potrzeby wojska,
z których znaczną część stanowiły ośrodki pracy chałupniczej,
wykonywanej głównie przez kobiety, które szyły mundury, czapki itd. na
zamówienie, z dostarczonych materiałów. Trzecim ośrodkiem produkcji
umundurowania były etaty krawca i szewca kompanijnego. Ich zadaniem
była w zasadzie naprawa uszkodzonych części umundurowania. Jednakże



w okresie początkowym, gdy przepisy ubiorcze zaczęto dopiero
wprowadzać, musieli się oni zająć przerabianiem noszonych przez żołnie-
rzy mundurów, z braku nowych uniformów, szytych według oficjalnych
wzorów. Wzory te były do dyspozycji krawców batalionowych, ci zaś
przekazywali je swym kolegom w kompaniach. Niestety, o ile autorowi
wiadomo, żaden z tych wzorów do dziś nie przetrwał.

Sprawy mundurowe załatwiane były przez Sekcję III (Umundurowania)
Departamentu Intendentury Szefostwa Aprowizacji.. Sekcji tej podlegały
zarówno urzędowe jak i prywatne wytwórnie umundurowania. Produkcja,
chociaż sprężyście zorganizowana, nie była w stanie od razu zaspokoić
potrzeb wszystkich formacji w zakresie ubiorów przepisowych. Mimo to
pewien zapas istniał; oficerowi np. wolno był mieć tylko jeden mundur,
przy czym mógł on poprzestać na uniformie przydzielonym lub zamówić go
u krawca odpłatnie, ale za przedstawieniem zapotrzebowania z Urzędu
Umundurowania.

Ze względu na duże obciążenie krawców pracą na rzecz zaspokojenia
podstawowych potrzeb wojska, niedozwolone było zamawianie u nich
mundurów dodatkowych, nawet za pełną odpłatnością. Zabronione było
także robienie zapasów umundurowania w oddziałach. Kompletny zestaw
mundurowy przydzielano raz w roku, przy czym szeregowi i podoficerowie
otrzymywali mundur już gotowy, oficerowie zaś z reguły szyli sobie
umundurowanie na własny koszt, z przydzielonego sukna. Mimo tych
trudności udało się jednak, na przełomie maja i czerwca 1919 roku
uzyskać względnie jednolity wygląd wojska, kosztem ogromnego wysiłku
społeczeństwa i władz oraz doskonałej organizacji systemu i procesu two-
rzenia Wojska Wielkopolskiego.

Mundur Wojsk Wielkopolskich stanowił realizację marzeń Wielkopolan o
własnym, polskim uniformie, będąc równocześnie ostatnim stadium
rozwoju polskiego munduru powstańczego. Jako taki kończył epokę pol-
skich powstań narodowowyzwoleńczych prowadzonych przez żołnierzy w
polskich mundurach. Pod tym względem Wielkopolanom nie dorównali
Ślązacy, którzy w ciągu swych trzech kolejnych powstań nie zdołali
wytworzyć odrębnego uniformu. Zabrakło im czasu, podstaw materiało-
wych i warunków sprzyjających tworzeniu armii regularnej.
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Organizacja pułku ułanów
wielkopolskich, 12 lipca 1919 r.

Wielkopolskie Muzeum
Wojskowe - oddział Muzeum
Narodowego w Poznaniu


