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pPolska symbolika wojskowa 
w pierwszej dekadzie XX wie
ku właściwie nie istniała, nie 
było też możliwości nosze

nia polskich mundurów. Mało tego, tyl
ko pewna część ludzi zaangażowanych 
w działalność niepodległościową uważa
ła za konieczne i planowała odtwarzanie 
polskiego wojska. Z pewnością należał 
do nich Józef Piłsudski. Warto przyto
czyć mało znany fragment wspomnień 
Bogusława Miedzińskiego, który ilustru
je rolę Komendanta w upowszechnieniu 
idei polskiego munduru.

Moda na wojsko
„Gdy kiedyś, już po wojnie, wspominali
śmy te czasy z Wacławem Sieroszewskim 
i Andrzejem Strugiem, usłyszałem od nich 
ciekawą relację z rozmowy z Piłsudskim, 
którą mieli w tym czasie w Zakopanem. 
Sirko, jak zawsze gorący i niecierpliwy, 
zaczął atakować Piłsudskiego o zbyt [...] 
powolny rozwój organizacji strzeleckich. 
Wyrażać obawę, że jeśli wojna przyjdzie 
szybko, to będzie nas zbyt nikła garstka, 
aby stworzyć kadrę dla wojska polskiego 
w poważniejszych rozmiarach. Propo
nował Piłsudskiemu, aby jak najprędzej 
zorganizować poważniejszy zastęp ludzi 
o znanych nazwiskach, dobrych mówców 

Piłsudski – że ta błyskawiczna zmiana nie 
odbywa się bynajmniej w formie dysku
sji i argumentacji. Moda – to jest potęż
ne zjawisko. Podzielam wasze zdanie, że 
możemy mieć za mało czasu i dlatego też 
sądzę, że powinniśmy dążyć do wprowa
dzenia mody na wojsko. Młodzież, tak 
samo jak kobiety, jest na modę wrażliwa 
i to nam może dać rezultat szybszy niż 
rozumowana propaganda«. Toteż Piłsud
ski w tym czasie mówił jeszcze rzadziej 
niż przedtem. Natomiast zaczął stale nosić 
czapkę strzelecką z orzełkiem, a wkrótce 
i cały szary mundur strzelecki. Zachęcał 
[...], aby kogokolwiek stać na to, zmienił 

Orły Legionów Polskich
tomasz zawistowski

Rankiem 6 sierpnia 1914 roku, pięćdziesiąt  
lat i niespełna jeden dzień po egzekucji  
Romualda Traugutta, na kilka godzin  
przed wypowiedzeniem przez  
Austro-Węgry wojny Rosji polscy  
żołnierze wkroczyli z Galicji  
do Królestwa Kongresowego.  
Polskie wojsko odrodziło się  
po półwieczu, w nowych mundurach,  
lecz ze starym znakiem na czapkach.  
Na siwych strzeleckich maciejówkach  
widniały orły z tarczami amazonek.

i objąć cały teren zaboru austriackiego pro
gramowymi objazdami, aby w drodze od
czytów, konferencji i zebrań dyskusyjnych 
przekonać ludzi o potrzebie natychmiasto
wej i żywej akcji masowego przygotowa
nia militarnego. Ku zdumieniu swych roz
mówców, Piłsudski nagle poruszył temat 
damskich kapeluszy. Zaczął mówić o tym, 
jak to przy każdej zmianie mody mnóstwo 
kobiet zapowiada stanowczo, że nic po
dobnego nigdy nie włoży na siebie, i nagle, 
w przeciągu tygodni, a najwyżej miesięcy 
okazuje się, że wszystkie mają na głowie 
właśnie te potworności, o których słyszeć 
nie chciały. »I wierzcie mi – powiedział 
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 Ð  Orzeł 
strzelecki 
wyprodu-
kowany przez 
krakowską pracownię 
Franciszka Zająca
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cywilne ubranie na mundur. Jego uwa
ga o modzie była bardzo głęboka i trafna. 
W niedługim czasie zaczęło się ukazywać 
coraz więcej mundurów na ulicach Lwo
wa i Krakowa; zaś w najbliższym karna
wale ukazały się [...] wzmianki w prasie 
i na zaproszeniach, że na balach studenc-
kich mundury organizacji strzeleckiej są 
uprawnione na równi z frakami i smokin
gami. Za swego rodzaju elegancję zaczęto 
uważać we Lwowie i w Krakowie stałe 
noszenie pełnego munduru strzeleckiego 
włącznie z płaszczem. Moda zaczęła ro
bić swoje”.

Według relacji z 1935 roku pierwsze 
mundury strzeleckie, zaprojektowane 

osobiście przez Komendanta, zostały 
uszyte przez krakowskiego mistrza kra
wieckiego Karola Gillerta, którego za
kład mieścił się przy ul. św. Tomasza 
pod numerem 2. Z kolei do autorstwa 
pierwszej maciejówki używanej przez 
Piłsudskiego przyznawał się w swoich re
klamach lwowski czapnik Jan Wittman.

Sind Sie deutsche Soldaten?
Orły strzeleckie i legionowe były 
pierwszymi godłami odradzającego 
się w XX wieku wojska polskiego. Ich 
forma, nawiązująca do dziewiętnasto
wiecznej tradycji, była rozpoznawalna 
dla Polaków, lecz nieznana wielu ob

cym. Jednogłowy orzeł na półokrągłej 
tarczy był mylnie oceniany, poddanym 
Franciszka Józefa kojarzył się niekie
dy z niemieckim. Wspominał o jednej 
z takich pomyłek dowódca plutonu kra
kowskiego „Strzelca” po powrocie z za
wodów strzeleckich organizowanych 
wiosną 1914 roku „we Wiedniu”: 

„Jako wesołe i ciekawe nieporozu
mienie przytoczyć muszę rozmowę, jaką 
miałem z jakimś poczciwym wiedeńczy
kiem. Zaczepia mnie i pyta: 

– Sind Sie deutsche Soldaten?
– Dlaczego?
– A bo panowie tak ładnie musztruje

cie i macie taki »Reichsadler« na czapce.

 Ð Warta przed Biurem Werbunkowym Legionów Polskich w Krakowie, mieszczącym się w Pałacu pod Krzysztofory 
– wartownicy wciąż jeszcze noszą mundury swoich przedwojennych organizacji; po lewej stoi ochotnik z Polskich 
Drużyn Strzeleckich lub „Strzelca”, z rowerem – ochotnik z Drużyn Bartoszowych, po prawej – z Polowych Drużyn 
Sokolich, w tle grupa krakowskich gimnazjalistów; sierpień 1914 roku
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– Nie, my Strzelcy z Krakowa, a ten 
»Reichsadler« to nie niemiecki, lecz by
łego Królestwa Polskiego z r. 1831.

– Ah! So! – i kolosalne zdziwienie”.
Bywało też, choć rzadziej, że właśnie 

poprawna identyfikacja chroniła posia
dacza orła przed kłopotami. Przypadek 
taki, który zdarzył się Komendantowi 
w pierwszych dniach listopada 1918 roku 
w Berlinie, został odnotowany przez księ
cia Zdzisława Lubomirskiego: „Piłsudski 
[…] zakomunikował nam, że w Berlinie 
rewolucja jest w pełni. Żołnierze, rozbra
jając oficerów, zdejmują im oznaki. Do 
niego, będącego w mundurze legiono
wym, podeszli również niemieccy żoł
nierze, widocznie zamierzając tak samo 
postąpić, lecz zauważywszy orzełka na 
czapce, zaniechali wszelkich czynów, 
mówiąc: »Es ist ein polnischer Offizier«”.

Z czasem orzeł stał się dobrze rozpo
znawalnym znakiem polskich żołnierzy, 
ważnym o tyle, że – co warto podkreś-
lić – bywał jedynym elementem odróż
niającym legionistów od ich cesarsko
-królewskich sprzymierzeńców. Gdy 
w marcu 1915 roku, w czasie odwrotu 
spod Halicza częściowo rozproszonego 
c.k. 13. pułku piechoty, kilku krakusów 
z jego szeregów postanowiło zmienić 
przydział i wstąpić do Legionów, po pro
stu pozrywali z czapek bączki z literami 

F.J.I, a w ich miejsce przyczepili orzełki 
polskie otrzymane od legionistów.

Strzelcy i legioniści
Formacje paramilitarne w pierwszych 
dniach wojny zapoczątkowały istnie
nie polskich oddziałów wojsko
wych. Wspominał tę chwilę 

Wacław Sieroszewski, pisarz, podróż
nik, ułan 1. Pułku Ułanów LP:

„Dnia 3-go sierpnia oficer [Stanisław] 
Burhardt-Bukacki przyprowadził do 
Oleandrów oddział z 74 drużyniaków 

w pełnym rynsztunku. Ze Strzel
ców wybrano taką samą ilość 

przeważnie królewiaków 
[…]. Po południu zapo
wiedziano przybycie ko
mendanta. Istotnie, około 

trzeciej, wśród ustawionych 
naprzeciw siebie strzelców 

i drużyniaków, pojawił się Pił
sudski w czapce strzeleckiej – macie
jówce na głowie i ze szpicrutą w ręku, 
przyjął raport i odbył szczegółowy prze
gląd żołnierzy, poczem wygłosił krótką, 
energiczną przemowę tej treści: – Odtąd 
nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. 
Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jeste
ście żołnierzami polskimi. Znoszę wszel
kie odznaki specjalnych grup. Jedynym 
waszym znakiem jest odtąd Orzeł Biały. 
Dopóki jednak nowy znaczek nie zosta
nie wam rozdany, rozkazuję, abyście za
mienili ze sobą wasze dawne odznaki, 
jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, 
jakie muszą wśród żołnierzy polskich pa
nować. Niech strzelcy przypną do czapek 
blachy drużyniaków, a oddadzą im swoje 
orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola 

 Ð Tablice umundurowania żołnierzy Legionów Polskich, wydanie austriackie; oprócz sylwetek ułana I Brygady w czapce  
wczesnego typu oraz piechura i artylerzysty z II Brygady przedstawiono przykłady innych nakryć głowy: maciejówkę strzelecką 
i kapelusz sokoli, na którym dodatkowo, z pewną dozą dobrej woli, można dopatrzyć się kształtu oznaki Drużyn Bartoszowych

 Ð Porucznik Jędrzej Moraczewski 
z I Brygady Legionów Polskich,  
późniejszy premier RP;  
na maciejówce orzeł strzelecki 
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bitew, gdzie mam nadzieję, że zniknie 
najlżejszy cień różnicy między wami.

Po skończonej przemowie oddał Piłsud
ski swój znaczek naczelnikowi drużyn, 
a jego blaszkę przypiął do swojej czap
ki, wielu z obecnych uczyniło to samo”.

Te same wydarzenia opisał inny ich 
uczestnik, późniejszy generał, a w roku 
1914 dowódca 1. Kompanii Kadrowej, 
Tadeusz Kasprzycki: „Następnego dnia 
(3 VIII 1914) kompanja zostaje uro
czyście zaprzysiężona w Oleandrach. 
Powstaje z uczniów oficerskich szkół 
Związku i Drużyn Strzeleckich. Wybra
no od nas Królewiaków, w tem wielu 
studentów, nawet z głębi Rosji. Po po
łudniu pod dowództwem Burchardta
-Bukackiego przymaszerowuje takiż 
oddział (70 kilku ludzi), wybrany ze 
szkoły Drużyn Strzeleckich. 

Stajemy naprzeciw siebie. Następu
je akt zbratania odrębnych organizacyj, 
co do wspólnego celu dążyły oddzielne
mi drogami. […] Komendant zamienia 
z Bukackim odznakę strzelecką na dru
żyniacką. Wszyscy będziemy odtąd no
sili wspólny znak – strzeleckiego orła”.

Nieco inaczej zapamiętał tę chwilę 
Stefan Pomerański: „Następnie Druży

niakom przyniesiono znaczki 
związkowe. Z żalem oddawali

śmy swoje blachy. Na znak bra
terstwa Komendant Główny zamie

nił swój znaczek z Burchardtem i długo 
go później nosił”. Ta ostatnia relacja ma 
słaby punkt, przeczą jej bowiem póź
niejsze o kilka dni zdjęcia Piłsudskie
go znowu noszącego strzeleckiego orła.

W ślad za Kompanią Kadrową, któ
ra pierwsza wkroczyła do Królestwa, 
wyruszyły kolejne oddziały strzeleckie. 
16 sierpnia powstał w Krakowie Naczel
ny Komitet Narodowy, który uzyskał 
zgodę władz austriackich na tworzenie 
Legionów Polskich: Wschodniego i Za
chodniego. Formowany we Lwowie Le
gion Wschodni w ciągu niespełna dwóch 
miesięcy został zlikwidowa
ny. Nazwa Legiony Pol
skie dotyczyła odtąd 
formacji wywodzących 
się w rzeczywistości 
z Legionu Zachodnie
go. Formalnie w ich skład 

wliczono oddziały walczące pod dowódz
twem Piłsudskiego.

Dzięki stałemu napływowi ochotni
ków Legiony rozrosły się w 1915 roku 
do siedmiu pułków piechoty, dwóch 
pułków ułanów i pułku artylerii, uzupeł
nionych sztabem i licznymi oddziałami 
współdziałającymi, co łącznie dawało ok. 
25 tys. żołnierzy. Przez blisko trzy lata 
istnienia Legionów wyprodukowano dla 
nich kilkadziesiąt typów orłów na czapki. 
Godła te były produkowane przez zakła
dy grawerskie w wielu polskich miastach, 
na początku w Krakowie i we Lwowie, 
później w Kielcach, a od sierpnia 1915 
roku w Warszawie. Produkowano polskie 
orły również poza ziemiami polskimi – 
chociażby w Wiedniu. Zakłady wytwór
cze mieszczące się w stolicy monarchii 

oferowały wykonanie godeł wysokiej 
jakości, a ponadto były w stanie spro
stać dodatkowym trudnościom tech
nicznym, jakie na przykład niosła 
ze sobą produkcja orłów na wyso

kie czapki ułańskie. Orły wiedeńskiej 
produkcji trafiały zarówno do oddziałów 
walczących już na froncie, jak i do od

działów formowanych na miejscu, 
począwszy bowiem od 18 sierpnia 
1914 roku z Wiednia wyruszały 
w pełni umundurowane i wypo
sażone uzupełniające kompanie 
marszowe.

Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów 
monografii polskiego orła wojskowego,  

urzędniczego i szkolnego Polskie orły  
do czapek w latach 1917–1945

Druga część  
artykułu ukaże się 

we wrześnio-
wym numerze  

„Pamięci.pl”.

 Ð Orzeł „kadrowy”  
na czapce  
podporucznika  
Adama Dobrodzic-
kiego z I Brygady 
Legionów Polskich; 
Adam Dobrodzicki, 
malarz i publicysta, 
wystąpił z wojska 
w 1928 roku 
w stopniu majora

 Ð Podporucznik Aleksy Nehring „Dunin” z orłem 
strzeleckim na czapce
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LLegiony szybko się rozrosły, a mię-
dzy poszczególnymi oddzia-
łami pojawiło się wiele różnic 
w umundurowaniu, szczególnie 

w zakresie nakryć głowy i oznak stopni. 
Podobnie zresztą występowały różnice 
w typach używanych orłów – żołnie-
rze I Brygady preferowali orły z literą 
S na tarczce wewnętrznej i bez koron, 
w II Brygadzie noszono orły z literą L, 
a pojawienie się z czasem korony na gło-
wie orła przyjmowano zazwyczaj bez za-
strzeżeń. O animozjach między brygada-
mi wspominał Adolf Kotarba w swoim 
dzienniku pod datą 23 maja 1915 roku: 

 Ð Orzeł legionowy  
wyprodukowany  
w Krakowie w roku 1914

Orły Legionów Polskich
Tomasz zawistowski

cz.2

Za datę powstania Legionów Polskich przyjmuje się 
16 sierpnia 1914 roku. Niemniej władze austriackie 
zatwierdziły ich utworzenie dopiero 27 sierpnia 
rozkazem wodza naczelnego, arcyksięcia Fryderyka, 
wprowadzającym jednocześnie jako ubiór  
„siwy mundur w kroju i formie, jaki noszą polskie 
związki strzeleckie”.

„W dalszym ciągu strzelcy nasi zową się 
po staremu »strzelcami«. Pułki nazywają 
się pułkami strzeleckimi. Słowa »Legio-
ny« wcale się nie słyszy, a jeśli ktoś tę 
nazwę wspomni, to chyba przekąsem. Za 
»Legiony« uważamy II Brygadę; u nas 
strzelcy obrażają się, jeśli ktoś ich tą na-
zwą poczęstuje, i żywiołowo nie lubią 
być nazywani »legionistami«”.

Rzecz jasna, były to ogólne kierun-
ki, które można nazwać swoistym fa-

sonem, a nie sztywno ustalone zasady 
niedopuszczające wyjątków. Ponadto 
wielu żołnierzy zamiast lub obok orłów 
używało swoich pamiątkowych emble-
matów z lat przedwojennych; taka na 
przykład oznaka Polskich Drużyn Strze-
leckich przypięta do munduru lub ele-
mentu oporządzenia w kolejnym roku 
wojny nadawała jej właścicielowi zasłu-
żony status weterana o konspiracyjnym 
jeszcze rodowodzie. 

 Ð  Orzeł nad wejściem do budynku  
komendy III Brygady LP  
w Nowych Kuklach, 1916 rok
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 Ð Podporucznik Bolesław Maria 
Krzyżanowski „Czarny” z 5. Pułku 
Piechoty LP; pod orłem z ażurowo 
wyciętym polem tarczy amazonek 
widoczna jest nieregulaminowa 
podkładka; zdjęcie wykonane przed 
czerwcem 1916 roku; płk dypl. 
Krzyżanowski dowodził w 1939 roku 
24. Dywizją Piechoty

Prawo do legalnego noszenia orłów 
na czapkach w Legionach od początku 
wojny było sytuacją wyjątkową. Polskie 
oddziały formowane i walczące w tym 
okresie u boku Francji czy Rosji możli-
wości takiej – mimo czynionych w tym 
kierunku starań – nie miały. Żołnierz 
4. Pułku Piechoty LP, Stanisław Mirek, 
który w roku 1915 dostał się do rosyjskiej 
niewoli, tak wspominał spotkanie z roda-
kami: „odnaleźli nas żołnierze z organi-
zowanego w Rosji Legionu Polskiego. 
Chcieli się od nas dużo dowiedzieć. Py-
tali o Warszawę, o stosunki panujące po 
drugiej stronie frontu. Odpisywali nasze 
legionowe piosenki. Prosili o podarowa-
nie im na pamiątkę orzełków”.

Co prawda długo trwały i głośnym 
echem odbiły się kolejne konflikty 
o symbolikę polskich oddziałów: o czar-
no-żółte opaski naramienne, o oznaki 
stopni i inne, wszystkie związane z trak-
towaniem Legionów przez naczelne do-
wództwo austriackie jako części skła-
dowej Obrony Krajowej (Landwehr), 
niemniej zwierzchność austriacka nie 
kwestionowała prawa legionistów do 
noszenia orłów na czapkach. Cieka-
wostką związaną z pierwszymi dniami 
działań polskich oddziałów na froncie 
jest meldunek Kazimierza Sosnkowskie-
go dla szefa sztabu austriackiej 7. dywi-
zji kawalerii. Sosnkowski, wysławszy 
patrol w cywilnych ubraniach w oko-
lice Przybysławic, informuje w swoim 
meldunku: „Ludzie wchodzący w skład 
patrolu w razie zetknięcia z c.k. wojska-
mi austriackimi legitymować się będą 
czapkami strzeleckimi z orzełkiem, które 
jednakże mieć będą nie na głowie, lecz 
w kieszeni. Uprzejmie proszę zawiado-
mić o powyższym odnośne czynniki”.

Ewolucji podlegał sposób umiesz-
czania oznaki na czapkach. O ile przed 
wojną zarówno strzelcy, jak i drużynia-
cy przypinali swoje emblematy central-
nie w połowie wysokości otoku, o tyle 
z czasem punkt umieszczania orłów zo-
stał podniesiony. W latach wojny naj-
częściej lokowano orły na maciejów-
kach w taki sposób, że górny szew otoku 
pokrywał się z górną krawędzią tarczy 
amazonek. Wprowadzenie kokard ofi-

cerskich wymusiło dalsze podwyższe-
nie pozycji orła, całkowicie ponad otok 
czapek oficerów. Pozostałe szarże nosiły 
orła na oba sposoby – połowicznie na 
otoku bądź całkowicie poza nim.

Formy czapek żołnierskich w Legio-
nach różniły się zasadniczo. Strzelcy 
z „obywatelskiej” I Brygady pozostali 
w zasadzie przy maciejówkach związko-
wych przedwojennego kroju i w pierw-

szych latach wojny wyróż-
niali się jako jedyny oddział 

wojskowy o takim kroju czap-
ki. Sierżant Karol Krzewski, 

wracający do swego oddziału jesie-
nią 1915 roku, wspominał: „Że nie był 
to transport 1-ej Brygady, poznałem od 
razu z tego, że żołnierze mieli na swo-
ich legjonowych łbach – nie maciejówki 
(o! alt-polnische Kopfbedeckung!), lecz 
czapki rogate, a oficerowie – odznaki 
austriackie na kołnierzach”. W marcu 
1916 roku, korzystając z trzymiesięcz-
nego wypoczynku na tyłach, dowództwo 
I Brygady wydało rozkaz o ujednolice-
niu mundurów oficerskich. Nakryciem 
głowy przewidzianym w rozkazie była 
„czapka maciejówka koloru munduru 
z żółtym daszkiem i paskiem, bez wy-
pustek, orzełek bez żadnej podkładki”.

Strzelecki fason
Umieszczanie wspomnianych w cytowa-
nym rozkazie podkładek pod orłami to 
zwyczaj, który rozpowszechnił się dość 
szeroko, przede wszystkim w I Bryga-
dzie. Jego źródłem mógł być sposób no-
szenia orłów na pierwszego wzoru czap-
kach kawalerii I Brygady. Mimo prób 
wyeliminowania tej mody przypadki 
używania podkładek pod orłami spot-
kać można było jeszcze w 1917 roku.

Kolejnym zwyczajem popularnym 
w I Brygadzie było noszenie na mun-
durach okrągłych znaczków z wizerun-
kiem Józefa Piłsudskiego. Przyczepiano 

 Ð Jeden z widocznych  
na fotografii legionistów 
nosi oznakę PDS 
przypiętą do czapki 
jeszcze wiosną 1916 
roku; zdjęcie podpisane 
„Kolega Dziadek 
i Steblicki / Wołczeck / 
24 IV 1916”
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je poniżej orłów czapkowych bądź 
z boku czapki, do patek kołnierzy lub 
na piersiach bluz. Karol Krzewski wspo-
minał: „byłem sierżantem liniowym 
1 Brygady Józefa Piłsudskiego z trze-
ma czerwonemi paskami na kołnierzu, 
z podobizną Komendanta (sprzedawa-
ną przez N.K.N.!) na maciejówce”. Le-
karz I Batalionu, a późniejszy premier, 
Felicjan Sławoj Składkowski, opisując 
zwłoki poległego w kwietniu 1915 roku 
żołnierza, zanotował: „Po lewej stronie 
kołnierza, na czerwonym pasku, ozna-
ce szarży, miniatura Komendanta, jaką 
wszyscy nosimy”.

Maciejówki zostały przyjęte do użytku 
przez pozostałe oddziały Legionów do-
piero jesienią 1916 roku. Do tego czasu 
noszono czapki rogate, zwane przez ich 
przeciwników „habsbursko-jagielloński-
mi kompromisówkami”. Józef Sitko, peł-
niący służbę w batalionie uzupełniającym 
1. pp w Choczni, opisał moment wymia-
ny mundurów po przemianowaniu od-
działu na II Baon 3. pp, co miało miejsce 
30 września 1914 roku: „Wyfasowaliśmy 
austriackie mundury polowe oraz roga-
tywki z orłem polskim nieco odmiennym 
od orła noszonego w Strzelcu. W związku 
z tym zniesiono w bataljonie mundury 
strzeleckie i maciejówki”.

Kapelusze zamiast maciejówek
Interesujące wspomnienie pozostawił po 
sobie płk Jerzy Krubski, który jako skaut 
w lipcu roku 1914 prowadził wycieczkę 
przez ziemię kielecką na Pieskową Skałę. 
Wybuch wojny zastał skautów w Ojco-
wie, wobec czego postanowili powrócić 

do Krakowa i zgłosić się do powstających 
oddziałów. Maszerującą na północ Kom-
panię Kadrową napotkali w Miechowie, 
gdzie młodych ochotników przyjęto do 
szeregów: „Zostaliśmy skierowani do bu-
dynku monopolu, gdzie kwaterowała Ka-
drówka. Tam otrzymaliśmy rosyjskie jed-
nostrzałowe karabiny »berdanki« i naboje 
oraz wysłuchaliśmy w dużym skupieniu 
pierwszej w naszym życiu instrukcji, jak 
się należy z karabinem obchodzić i jak 
go używać. Wydano nam również orzełki 
strzeleckie, które z dumą i wzruszeniem 
umieściliśmy na naszych skautowych ka-
peluszach, zachowaliśmy bowiem w ca-
łości nasze mundury skautowe”.

Pół żartem, pół serio
Prasa polska z tego okresu bardziej lub 
mniej skutecznie przemyca-
ła motywy patriotyczne, 

jednak skutkiem tego dzisiaj 
trudno niekiedy odnaleźć fak-

ty ukryte wśród wszechobecnej 
poetyki państwowotwórczej. Patrio-

tyzm jednak sobie, a życie żołnierskie 
sobie, wobec czego nie mogło zabrak-
nąć i w historii polskiego orła elemen-
tów humorystycznych. Na przykład, jak 
wspominał płk Jan Dunin-Brzeziński: 
„porucznik Skarga był typem szlachcica 

sprzed 100 lat, świetnie konno jeździł, 
strzelał tak, że sobie z por. Pytlewskim 
z 1. pułku ułanów w podochoconym 
stanie orzełki na czapkach wzajem-
nie z rewolwerów zestrzeliwali”.
A że z różnych stron – tak obcych, 

jak i sprzymierzonych – padały na temat 
orła uwagi niekiedy krytyczne, niekiedy 
zaś złośliwe, docenić warto starą anegdotę 
przytoczoną przez gen. Mariana Kukie-
la: „Jest to tradycyjny orzeł wojsk pol-
skich z czasów Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Kongresowego. Ten sam na 
czapkach wojsk Księstwa, Królestwa i na-
szych uczepił się szponami »tarczy Ama-
zonek«, przypominającej ryngraf rycerski 
i rozpościera skrzydła do lotu. Na temat 
tej jego pozycji robił niesmaczne dowci-
py już Wielki Książę Konstanty, podejrze-
wając naszego orła o czynności nieprzy-
stojne, na co miał mu odrzec Chłopicki:

– Tak, Wasza Cesarzewiczowska Mo-
ści, on to robił na prawie wszystkie stoli-
ce Europy, i na Moskwę także”.

Tomasz Zawistowski – autor czterech tomów 
monografii polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1900–1945

Trzecia część tekstu ukaże się  
w listopadowym numerze „Pamięci.pl”. 

 Ð Piechurzy z I Brygady LP w okopach pod Sitowiczami w 1916 roku; 
amarantowa podkładka pod orłem noszonym na maciejówce

 Ð Oznaka PDS noszona  
na mundurze obok 
znaczka z wizerunkiem 
Komendanta
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WW ygląd czapek w II Bry-
gadzie Legionów Pol-
skich nie był jednolity 
pomimo oficjalnego 

zaakceptowania „kompromisówek”. 
Różnorodność była ogromna; zacho-
wane zdjęcia dokumentują brak jedno-
rodności nakryć głów wręcz na szczeblu 
kompanii, szczególnie w pierwszym roku 
wojny. Na niejednolitość ubioru oczywi-
sty wpływ miały trudności w zaopatrzeniu 
jednostek walczących na froncie. Z kolei 
w oddziałach III Brygady, tworzonych od 
wiosny 1915 roku, zostały wprowadzo-
ne kolejne nowości. Dowódcy, budując 
esprit de corps formowanych oddziałów, 
wprowadzali wyróżniające elementy 

umundurowania, jak cyfry pułkowe na 
naramiennikach bądź oryginalne czap-
ki. W tworzonym pod dowództwem 
ppłk. Bolesława Roi 4. pułku piecho-
ty, w którym dowódcą I batalionu był 
kpt. Andrzej Galica, już kilka dni po ofi -
cjalnym zatwierdzeniu statusu pułku przez 
Komendę, rozkazem z 14 maja 1915 roku, 
wprowadzono nowy rodzaj nakrycia gło-
wy, którego dokładny wygląd został opi-
sany miesiąc później: „czapka z żółtym na 
pół pochyłym daszkiem systemu »Galica« 
bez zakładki, natomiast z żółtym paskiem 
na przodzie. Czapkę nosi się nieco na pra-
we ucho”. Równolegle z 4. pułkiem pie-
choty formowano 5. szwadron kawalerii, 
w którym wprowadzono inny typ czapek: 

Orły Legionów Polskich
tomasz zawistowski

Historia kołem się toczy, to prawda, 
ale dzieje się tak dlatego, że 
potrafimy szybko zapominać. Lotnicy 
polscy w bitwie o Wielką Brytanię 
nie mieli powodu pamiętać 
o tym, jak ponuro brytyjską 
niewolę wspominali Polacy spod 
sztandarów Napoleona. Tak samo 
żołnierze Legionów zdobiący swoje 
czapki zielonymi gałązkami 
nie musieli wiedzieć, że sto lat 
wcześniej te same symbole nosili 
Austriacy dumnie wkraczający 
do Warszawy po raszyńskiej bitwie.

 Ð Orzeł na cmentarzu 
legionowym w Trojanówce

 Ð Orzeł z monogramem „JP”, ostatnie 
godło żołnierzy Komendanta, wprowa-
dzane do użytku od sierpnia 1939 roku
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rogatywki z zielonego sukna, wzorowa-
ne na przedwojennych czapkach Drużyn 
Bartoszowych. Od nazwiska drugiego 
dowódcy szwadronu, por. Juliusza Ostoi-
-Zagórskiego, nazwano je „ostojówkami”. 
Wielu ułanów, a wśród nich także dowód-
ca, nosiło na swych czapkach przedwojen-
nego wzoru oznaki DB. Wygląda na to, że 
„ostojówki” były później noszone w całym 
dywizjonie rotmistrza Ostoi, składającym 
się ze szwadronów 5. i 6.

Podane powyżej przykłady nie wy-
czerpują zagadnienia, lecz tylko ilustru-
ją zróżnicowanie form nakryć głowy 
w II i III Brygadzie. Oprócz licznych 
czapek wzorów polskich wielu żołnierzy 
używało czapek polowych bądź furaże-
rek austriackich, a także zimowych cza-
pek wełnianych. Taki stan rzeczy trwał 
do jesieni roku 1916, kiedy obowiązują-
cym we wszystkich oddziałach legiono-
wych nakryciem głowy stała się macie-
jówka. Jan Dunin-Brzeziński wspominał, 
że na przełomie września i października 
„pułkownik [Zygmunt] Zieliński przyje-
chał i na miejsce czasowo urlopowanego 
Szeptyckiego objął III Brygadę. Zacho-
dziłem więc często do staruszka, a puł-
kownik do nas. W czasie tym ogłoszono 
utworzenie Polskiego Korpusu Posiłko-
wego. Musiałem się staruszkowi starać 
o maciejówkę. Jakaż to uciecha była, gdy 
naszego Zielińskiego pierwszy raz w ma-
ciejówce zobaczyliśmy”.

Obce zwyczaje i znaki
Adaptacją całkowicie obcej tradycji był 
obyczaj noszenia przy czapkach gałą-
zek dębowych i świerkowych. Zapo-
życzono go z armii austro-węgierskiej, 
w której żołnierze nosili gałązki dębu 
przy czapkach już w czasie wojny sied-
mioletniej, a może nawet wcześniej. Jak 
odnotował w swoich pamiętnikach Prot 
Lelewel, wkraczający do Warszawy po 
bitwie raszyńskiej żołnierze austriac-
cy mieli przy kaszkietach zielone ga-
łązki. W roku 1813 książę Karl Philipp 
Schwarzenberg, obejmując dowództwo 
wojsk koalicji antynapoleońskiej, roz-
kazał, by wszyscy żołnierze przypięli 
do czapek dębowe gałązki, co miało 
ułatwić identyfi kację utrudnioną przez 

różnorodność mundurów sojuszni-
czych. Zwyczaj ten utrwalił się w ce-
sarsko-królewskiej armii w XIX wieku, 
a że zimą dęby tracą liście – zastępo-
wano je gałązkami drzew iglastych. 
Podczas wspólnych walk legioniści, 
wzorując się na sojusznikach, zdobi-
li czapki zielonymi gałązkami. Ułan 
Koźmiński z I Brygady tak wspominał 
powitanie następcy tronu w marcu 1916 
roku: „Jako pluton honorowy wybra-
ny po 110 ludzi z każdego szwadronu 
wyjechaliśmy do Maniewicz. Czapy 
mieliśmy odsłonięte, z gałązką jedli-
ny za biało-czerwoną kokardą, jedna-
kowe kożuszki z odpiętemi wyłogami, 
karabinki i szable, dobrane pod maść 
i wzrost jednakowe konie gniade”. Na 
łamach legionowego czasopisma „Kon-
ferencja Pokojowa” karykaturzysta sar-
kał na to, że rozkaz ozdobienia czapek 
ułani otrzymali dopiero w ostatniej 

 Ð Pułkownik Zygmunt Zieliński, dowódca 
2. pułku piechoty, potem III Brygady, a do 1918 
roku Polskiego Korpusu Posiłkowego – w czerwcu 
roku 1915 w okopach pod Rarańczą nosił 
na czapce orła pod austriackim bączkiem
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 Ð Rysunek zamieszczony w numerze 3 
legionowego pisma „Konferencja Poko-
jowa” przedstawia ułanów zdobiących 
swe czapki gałązkami jedliny tuż przed 
uroczystością
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chwili. Noszenie gałązek było usank-
cjonowane rozkazami mundurowy-
mi; na przykład rozkaz mundurowy 
4. pułku piechoty wydany w miesiąc po 
utworzeniu go mówił: „Znak polowy, 
gałązkę sosny nosi się po lewej stronie 
czapki”. Flora terenu walk wymusiła 
elastyczność w podejściu do rozkazu; 
w Karpatach łatwiej było o świerki niż 
o sosny. Obyczaj zaczerpnięty z armii 
austro-węgierskiej dotrwał do roku 
1919, gdy w dziale Przepisy ogólne 
rozkazu wprowadzającego nowy ubiór 
polowy Wojska Polskiego umieszczo-
no punkt 8: „Zwyczaj majenia czapek 
zielenią jako obcy znosi się”.

O ile w oddziałach liniowych używa-
no orłów jako jedynych godeł czapko-
wych, o tyle sytuacja wyglądała inaczej 
w Komendzie Legionów. Jak zanotował 
jej ofi cer ordynansowy, ppor. hr. August 
Krasicki, w swym dzienniku pod datą 
19 września 1914 roku: „Pod bączkiem 
z cyfrą »F.J.I.« wszyscy ofi cerowie 
przydzieleni do [Komendy] Legionów 

głowie małą furażerkę żołnierską z orłem 
legionowym, widocznie nie chce razić le-
gionistów austriacką czapką sztabową”.

Defi cytowe orły
Szczególna waga sprawy zaopatrzenia 
żołnierzy w orły do czapek polegała na 
tym, że w praktyce to właśnie one były 
podstawowym elementem pozwalają-
cym odróżnić żołnierzy polskich od 
identycznie umundurowanych żołnie-
rzy austriackich. Orły były wydawane 
legionistom bezpłatnie jako element 
umundurowania i jako taki fi gurowały 
pośród innych dóbr skarbowych w od-
powiedniej rubryce książeczek wojsko-
wych. Tracono je, gubiąc bądź rozdając 
polskiej ludności na pamiątkę, wo-
bec czego wciąż ich brakowało. Gdy 
w styczniu 1915 roku 3. pułk piechoty 
domagał się uzupełnienia brakujących 
elementów umundurowania, było wśród 
nich 2 tys. orłów.

Jakkolwiek braki mundurowe w nowo 
formowanych oddziałach polskich da-
wały się odczuć przez cały czas istnienia 
Legionów, to obfi tował w nie szczegól-
nie pierwszy okres. Długo pozostawały
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mają orzełka legionowego”. Zachowa-
ne zdjęcia archiwalne potwierdzają fakt 
noszenia dwóch emblematów jednocześ-
nie przez ofi cerów Komendy, poczyna-
jąc od dowódcy Legionów, gen. Karola 
Trzaska-Durskiego. Zwyczaj noszenia 
dwóch emblematów ofi cerowie Ko-
mendy zachowali do końca istnienia 
Legionów. Wprawdzie najczęściej były 
używane orły legionowe z tarczami ama-
zonek, ale na zdjęciach szefa sztabu LP, 
kpt. Włodzimierza Zagórskiego, widać, 
że nosił on pod austriackim bączkiem 
orzełka zygmuntowskiego pochodzące-
go z krakowskiej pracowni Marcina Jar-
ry. Na innych zdjęciach (późniejszych?) 
kpt. Zagórski nosił tego orła z boku 
czapki, umocowawszy centralnie, pod 
bączkiem, orła legionowego. Co cieka-
we, w identyczny sposób przypiętego 
z boku czapki orła biżuteryjnego miał 
brat kpt. Zagórskiego, rtm. Juliusz Osto-
ja-Zagórski. W taki sam sposób orła pod 
bączkiem nosili niektórzy ofi cerowie za-
wodowi armii austriackiej; byli wśród 
nich zarówno Polacy pozostający w sze-
regach Legionów od początku do końca, 
jak płk Zygmunt Zieliński, jak i obcy, 

przydzieleni do Legionów czasowo, 
jak na przykład kpt. Rudolf Tovarek.

Używanie austriackich bączków 
bywało złośliwie komentowane 
przez żołnierzy, którzy przywią-

zywali dużą wagę do polskich elemen-
tów mundurowych. Wiedział o tym 

doskonale płk Stanisław Szeptycki, któ-
ry wcześniej był ofi cerem sztabowym 
c.k. armii, a w lipcu 1916 został dowód-
cą III Brygady LP. W dzienniku por. Au-
gusta Krasickiego 16 lipca pojawił się 
zapis: „spotykamy […] bryg. Piłsudskie-
go i płk. Szeptyckiego. Szeptycki ma na 
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 Ð Kapitan Włodzimierz Zagórski, 
szef sztabu LP, z orłem legionowym 
poniżej austriackiego bączka i orłem 
biżuteryjnym z boku czapki

 Ð Oznaka Drużyn Bartoszowych 
noszona w czasie wojny 
przez legionistę z II Brygady; 
zwraca uwagę uszkodzony orzeł 
z urwaną nogą
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w użyciu elementy ubrań cywilnych, 
w których ochotnicy trafi li do szeregów. 
Szczególnie barwny opis skrajnego przy-
padku własnej inicjatywy w skompleto-
waniu ubioru zachował się we wspomnie-
niach legionisty Józefa Sitki z batalionu 
uzupełniającego 1. pułku piechoty LP 
pod datą 21 września 1914 roku: „Przy 
bramie szkolnej stał na warcie legun, 
wysoki jak dąb, w generalskim (?) ro-
syjskim, prawie nowym mundurze 
ozdobnym w złote guziki, w brudnych 
i zaszarganych tłuszczem cywilnych 
portkach, boso, w słomianym kapeluszu 
na nieostrzyżonym łbie, z Werndlem na 
ramieniu. Myślałem, że zdechnę, patrząc 
na jego postawę i minę. Ale bo też na 
takim draniu możnaby [pisownia orygi-
nalna] zarobić, pokazując go na jarmar-
kach i odpustach jako niebywały okaz 
obrońcy Ojczyzny”. Następnego dnia 
autor wspomnień, wyjeżdżając na prze-
pustkę do Krakowa, sam musiał poży-
czyć mundur od kolegi. Część oddzia-
łów wyruszała na front bez należytego 
umundurowania, wyglądem przypomi-
nając raczej uzbrojone bandy niż regu-
larne wojsko. Kapelan 3. pp, ks. Józef 
Panaś, pisał, że we wrześniu 1914 roku 
na Węgrzech „kompanie podhalańskie 
chodziły jeszcze w rodzinnym stroju gó-
ralskim, kierpcach, guńce i okrągłym ka-
pelusiku z muszelkami. Wprawdzie tęgi 
góral uzbrojony w przedwieczny kara-
bin Werndla wyglądał na doskonałego 
zbójnika, ale wojskowego wyglądu nie 
miał wcale”.

Dwadzieścia lat później
Końcem drogi Legionów był kryzys 
przysięgowy latem 1917 roku. Półtora 
roku później zarówno legioniści, jak 
i żołnierze innych polskich formacji 
wojskowych stali się kadrą nowo utwo-
rzonego Wojska Polskiego. Po nastaniu 
pokoju pewna ich część opuściła sze-
regi armii. Pamiętając o swej wojen-
nej przeszłości, utworzyli organizacje 
kombatanckie; niektóre z nich miały 
prawo używania własnych mundurów.

Poza nawiasem grupy weteranów 
pełniących czynną służbę wojskową 
bądź zrzeszonych w organizacjach 

łoby wprowadzić dla nas coś w rodza-
ju umundurowania, bodaj tylko siwe 
maciejówki? Wielu z nas ma jeszcze 
stare, strzeleckie orzełki”. Drażliwa dla 
wielu kwestia doczekała się rozwią-
zania w ostatnich tygodniach istnie-
nia niepodległej II Rzeczypospolitej, 
kiedy to Komenda Naczelna Związ-
ku Legionistów ustaliła, że wszyscy 
byli legioniści uczestniczący w Zjeź-
dzie Sierpniowym ZL będą nosić „ma-
ciejówki typu strzeleckiego z 1914 r. 
Maciejówka będzie odtąd obowiązy-
wała przy wszelkich ofi cjalnych ma-
sowych wystąpieniach legionistów”. 
W tym samym momencie określono, 
że na czapkach ma być noszony „orze-
łek typu orzełka kadrowego z literami 
J.P. (blacha oksydowana). […] Orzeł-
ki kadrowe zostaną wykonane central-
nie w Warszawie i rozesłane za opłatą 
35 groszy od 1 sztuki”.

Jednak od chwili założenia na siwe 
maciejówki orłów z monogramem 
zmarłego Komendanta nie pozostał na-
wet pełny miesiąc do kolejnej wojny.

Tomasz Zawistowski – autor czterech tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1900–1945
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i noszących ich mundury pozostawa-
ła znaczna liczba byłych legionistów, 
którzy, jako osoby cywilne, nie mieli 
prawa używania munduru. Co praw-
da, podczas uroczystych okazji były 
używane mundury historyczne, nie-
mniej – choć to zaskakujące – sprawa 
zewnętrznego wyróżnienia członków 
Związku Legionistów nie była rozwią-
zana jeszcze w początku 1939 roku. 
Podczas uroczystości rocznicowych 
oraz pogrzebu Komendanta weterani 
Legionów stanowili anonimowy, nie-
wyróżniający się tłum postaci w cy-
wilnych ubraniach. Rozżalony takim 
stanem rzeczy pisał w styczniu 1939 
roku były legionista 3. pułku piecho-
ty LP: „A może dla ułatwienia należa-

 Ð Podporucznik Lesław Juliusz 
Chlebek z 1. pułku artylerii LP 
z oznaką Drużyn Bartoszowych na 
czapce, Zakopane; lipiec 1916 roku

 Ð Przedwojenna oznaka czapkowa 
Drużyn Bartoszowych


