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Z życia »Stowarzyszenia
Pan Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Gen. dyw. Edward Rydz - Śmigły polecił
wpisać Go jako członka Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska. Zarząd Stowarzyszena przyjął tę decyzję P. Generalnego Inspektora jako cenny dowód uznania
dla bezinteresownej a dość trudnej pracy pionierskiej Stowarzyszenia w dziedzinie
zapoznania ogółu z przeszłością naszego wojska.
Zarząd Stowarzyszenia przesłał P. Generałowi śmigłemu list z podziękowaniem
za wyróżnienie oraz oprawny I. rocznik „Broni i Barwy”. Komitet redakcyjny zaś
postanowił przesłać pomyślną wiadomość drogą radjową redaktorowi „Broni i Bar
wy” i właściwemu twórcy tego pisma, P. Władysławowi Dziewanowskiemu, znajdu
jącemu się obecnie w Asmarze w Erytrei włoskiej w charakterze korespondenta
wojennego P. A. T. i Polski Zbrojnej.

BRONISŁAW GEMBARZEWSKI.

Przyczynki do łiistorji ubioru muzykantów
pułkowyck w latacłi lölö — 1050
kach gwardji, piechoty linjowej i strzel
ców pieszych trębacze dla tirdljerów, t. j.
w pułku Grenadjerów Gwardji:
trębaczów starszych
2
trębaczów (po jednym w kompanji) 16
w pułkach piechoty linj owej i strzelców
pieszych:
trębaczów starszych
2
„
(po jednym w kornp. fizyljerskich)
6
trębaczów (po dwóch w komp. woltyżerskich)
4
Potrzebne do tej służby osoby wybrane
dobosz pułkowy
1
będą pomiędzy żołnierzami najmłodszymi,
„
bataljonowy
1
najwyższymi i najroztropniejszymi.
doboszów kompanicznych 24
Wszyscy ci trębacze powiększą siłę puł
fajfrów
4
ku. Ubiór ich będzie taki sam, jaki nószą
w rezerwie:
dobosi bataljonowi i dobosi. Trąby będą
dobosz bataljonowy
l
wydane z Komisorjatu podług modelu, ja
doboszów
4
ki ustanowionym zostanie”.
Okólnik Komisji Rządowej Wojny z dn.
ogółem
35.
24IX 1820 r. do generałów korpusów
W Gwardji dobosz pułkowy i dwóch brzmiał:
doboszów bataljonowych, . w każdej kom„Uskuteczniając rozkaz Naj. Pana,
panji dwóch doboszów i jeden fajfer”.
tyczący się zaprowadzenia w piechocie trę
Rozkazem dziennym do wojska z dn. baczy konnych przy generałach dywizji
9 IV 1819 r. zaprowadzeni zostali „w puł i brygad co do dawania sygnałów, Komisja

Muzykantów w pułkach piechoty było
pierwotnie trzy rodzaje: dobosze (do tych
należał dobosz pułkowy czyli tamburmażor), fajfry oraz członkowie orkiestry,
nazwani mianem ogólnem muzykantami.
Rozkazem dziennym do wojska z dn.
20 XII 1818 r. ustalono liczbę doboszów
i fajfrów: „W pułkach piechoty Ichm. do
wódcy korpusów dopilnują, ażeby była licz
ba doboszów i fajfrów poniżej wyrażona
i przestrzegać będą, aby ich nigdy nie bra
kowało :
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RYS. S.

Rządowa Wojny zawiadamia J. W. Gene
rała N. o Wydanem Komisorjatowi roz
kazie, aby natychmiast dostarczył pułkom,
w których liczenie tychże trębaczy przez
J. W. Generała oznaczonem zostanie, ma
terjałów na mundur taki sam, jak muzy
kantów piechoty linjowej. Trębacze nale
żeć będą do małego Sztabu, podczas mu
sztry nosić mają rajtuzy stajenne z wy
pustką żółtą. Oporządzenie końskie z mantelzakiem odbiorą takie, jak dla strzelców
konnych pułku 3-go. Czaprak ma być
z lamówką żółtą. Konie dla trębaczy gwardji pieszej dostarczone będą z pułku strzel
ców konnych gwardji, dla trębaczy dywi
zji 1-szej piechoty z dywizji strzelców
konnych, a dla trębaczy dywizji 2-ej pie
choty z dywizji ułanów”.
Okólnik z dn. 21 XI 1820 r.:
„Trębacze ci mają być uważani jako
trębacze bataljonowi, a zatem w stopniach
podoficerskich (galony i kordony podofi
cerskie) ”.
Kurtki mundurowe muzykantów wszel

kiego rodzaju były kroju szeregowych z do
daniem łapek okrągłych na ramionach.
O barwach tych łapek podaje rozkaz
dzienny z dn. 6 X 1818 r.:
„Stosownie do Najwyższego postano
wienia mają być odtąd łapki okrągłe na ra
mieniu u mundurów muzykantów i dobo
szy tegoż samego koloru, fco i naramienni
ki”.
Poza tern kurtki te były naszywane ta
śmami włóczkowemi szerokości pół werszka, czyli mm 22. Taśmy te koloru białego
miały pośrodku prążek barwy, zależnie od
broni czy pułku. Znamy dwie tylko kurtki
doboszów w naturze: pułku 1-go piechoty
linjowej oraz 1-go strzelców pieszych;
obie mają prążki na taśmach żółte. Na
obrazach lub rycinach powszechnie poda
wane są również prążki żółte, niezależnie
od barwy pułkowej, z wyjątkiem strzel
ców pieszych gwardji (1815 — 1817) na
akwareli Al. Orłowskiego, gdzie są one
niebieskie. Taśmy te muzykantów są tego
samego wymiaru i wyrobu, co taśmy na
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pętlicach gwardyjskich. Prążki na pętli
cach gwardyjskich na znanych nam mun
durach oryginalnych strzelców pieszych
gwardji i artylerji konnej gwardji są
czarne.
Taśmy naszywane były na mundurach
po roku 1820 sposobem i kształtem, jak na
załączonych rysunkach. Rys. la i lb przed
stawia kurtkę muzykanta w stopniu
podoficerskim kroju piechoty linjowej,
strzelców pieszych, artylerji i saperów;
rys. 2a i 2b takąż muzykanta, nie posia
dającego tego stopnia. Rysunki od 3a do
4b przedstawiają kurtki trębaczy pułków
strzelców konnych. Na kurtkach ułańskich
taśmy naszyte były na wyłogach, jak na
rys. la — 2b, zaś na rękawach, jak rys.
3a — 4'b.
W dn. 13 V 1820 r. Komisja Rządo
wa Wojny rozesłała do generałów korpu
sów następujący okólnik:
„Jego Ces. Mość W. Książę, zmieniw
szy swym rozkazem mundur doboszów
i całej muzyki w ten sposób, że odtąd rę
kawy u mundurów nie wpoprzecz w pro
stej linji, lecz 9 razy w kształcie kąta
i ukośnie do góry pod naramiennik pod
chodzącego taśmą obszywane być mają.
Na obszycie rękawów podług nowego wzo
ru Komisja Rządowa Wojny przeznacza
na każdego człowieka po dwa łokcie taśmy
więcej nad przepis”.
Przed ogłoszeniem tego okólnika ilość
tasiem na rękawach nie była ściśle okre
ślona. Na akwareli Al. Orłowskiego widzi
my ich siedem na rękawie dobosza strzel
ców pieszych gwardji. Pomimo tego okól
nika zdarzały się odstępstwa od przepisu
i tak np. w pułku grenadjerów gwardji
stałe naszyć takich widzimy po ośm, do
bosze i tambur-mażor pułku 1-go strzel
ców pieszych na obrazie Łukaszewicza z r.
1823 ma tasiem takich 12.
Dobosze pułkowi czyli tambur-mażorowie mieli w zasadzie taki sam mundur,
co dobosze w stopniu podoficerskim z róż
nicą, iż na naramiennikach nosili szlify
sztabsoficerskie oraz przy wszystkich gu
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zikach, oprócz znajdujących się przy szli
fach, mieli małe chwaściki. (Patrz rys. 5.).
I tu spotykamy również odstępstwa od za
sady, mianowicie: dobosz pułku 4 pie
choty linjowej na rys. Lexa z r. 1824
w bibl. Sztabu Gł. w Berlinie oraz dobosz
pułku 1 strzelców pieszych na obrazie
Łukaszewicza mają wszystkie taśmy
i chwaściki na kurtce srebrne.
Oto jeszcze dwa rozkazy, tyczące się
ubioru trębaczy starszych jazdy oraz mu
zykantów, czyli członków orkiestr pułko
wych.
Na skutek rozkazu cesarskiego z dn.
26 XI 1823 r. starego stylu wszyscy mu
zykanci, czy to w stopniach podoficerskich*
czy szeregowych, mieli mieć galony podo
ficerskie na mundurach i takież kordony
na kaszkietach. Nie tyczyło się to trębaczy,
sygnalistów, fajfrów i doboszów, o ile nie:
posiadali stopni podoficerskich.
Rozkaz dzienny z dn. 18 I 1830 r.:
„Sznury dla trębaczy starszych, gdzie
się takowi znajdują, mają być co do kształ
tu i formy takie, jak dla trębaczy z pozo
stawieniem atoli kolorów, dotychczas dla
trębaczy starszych używanych, t. j. białe
go z karmazynowym, i z tych dwóch ko
lorów mają być także frendzle u kutasów
dla trębaczy starszych”.
Na zakończenie podajemy kilka cha
rakterystycznych postaw doboszy pułko
wych podług dokumentów, które udało się
nam odszukać:
Rys. 6. Tambur-mażor pułku 1-go
strzelców pieszych z obrazu Józefata Łu
kaszewicza z r. 1823, znajdującego się w
pałacu Belwederskim w Warszawie.
Rys. 7. Tambur-mażor Kucharski puł
ku 1-go piechoty linjowej z obr. J. Łuka
szewicza z r. 1823, znajdującego się jak
wyżej.
Rys. 8. Tambur-mażor Stanisław Ło
jek pułku 4-go piechoty linjowej, z akwa
reli Lexa w albumie, wyobrażającym 34
postacie wszelkich stopni w różnych ubio
rach i różnych postawach pod bronią puł-
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ku 4-go piechoty linj owej w r. 1824. Album
ten znajdował się w r. 1897 w bibl. Szta
bu Głównego w Berlinie, zaś jego dokład
na kopja, wykonana w r. 1891 przez Giersberga, w zbiorach Alberta Millot w Pa
ryżu. W bibljotece ord. hr. Krasińskich
w Warszawie znajduje się część tych fi
gur, szkicowanych ołówkiem na kalce.
Oryginał odznacza się niezwykłą dokładno
ścią szczegółów i niewątpliwem podobień
stwem osób malowanych z natury.
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Rys. 9. Tambur-mażor z litografji I. F.
Pilarskiego z r. 1826 z albumu p. t.:
„Opis żałobnego obchodu po... Aleksandrze
I...”. Jest to dobosz pułkowy pułku grenadjerów gwardji, trzymający laskę „do
pogrzebu”.
Rys. 10. Z Rocznika Wojskowego Kró
lestwa Polskiego na rok 1824 z rys. p. t.:
„Tambour - Major Pułku. 4-go Strzelców
Pieszych lit. Lex-a, pułk-a kwaterm-stwa
gen-go”.

WITOLD HUBERT

O projekcie tratwy przewozowej z czasów
napoleońskich
W nr. 8 „Broni i Barwy” z r.b. została
podana ciekawa notatka, zawierająca opis
tratwy,, jaka miała służyć do przeprawia
nia wojsk francuskich w epoce napoleoń
skiej przez kanał La Manche na angielskie
wybrzeża. Notatka rzeczona kończy się
trzema pytaniami: 1) kto był autorem
projektu tratwy, 2) czy projekt ten został
przedstawiony Napoleonowi i 3) w jakim
celu drukowano ów projekt w języku pol
skim? Sądzę, że dać można odpowiedź,
choćby ogólnikową, na te trzy pytania, a
dać ją można, jeżeli zastanowimy się nad
tym projektem z historycznego i technicz
nego punktu widzenia.
Francja w epoce napoleońskiej zamie
rzała przerzucić swe wojska przez kanał
La Manche dwukrotnie: w roku 1801 i w
latach 1803/5. W obu wypadkach wojska
koncentrowały się w Boulogne, a wylądo
wać miano na angielskiem wybrzeżu mię
dzy Hastings i Dover, t. j. przebywając
drogą morską 27 mil morskich, czyli 50
km. W 1801 r. stanęło w Boulogne w lipcu
55.000 ludzi oraz 150 statków przewozo
wych pod konwojem 9 dywizjonów kanonierek. Napady floty angielskiej, dokona
ne w sierpniu pod osobistem dowództwem
Nelsona, zostały pomyślnie odparte przez

Francuzów. Niebezpieczeństwo wylądowa
nia francuskiego na' angielskich brzegach
było tak poważne, że rząd Wielkiej Brytanji zawarł czem prędzej w październiku
zawieszenie broni, a w parę miesięcy póź
niej podpisano pokój w Amiens (27 III
1802 r.). Podczas drugiej próby, w 1803 r.,
skoncentrowało się w Boulogne 100.000
ludzi z 30.000 odwodu, mając do dyspozy
cji 2.300 statków przewozowych (łodzie
wiosłowe o 2 — 4 działach, mogące wziąć
60 — 100 ludzi). Osłonić przeprawę mia
ła połączona flota francusko - hiszpańska,
jądro której stanowiło 90 okrętów linjowych przeciwko 100 okrętom linjowym
Wielkiej Brytanji. Flota napoleońska była
zablokowana w swych portach i nie mogła
się połączyć, przez co Francuzi odkładali
przeprawę z końca 1803 r. na czerwiec
1804 r., a potem na jesień 1805 r. W do
datku mianowany po zmarłym nagle uta
lentowanym i doświadczonym admirale La
Touche Treville’u nowy naczelny wódz flo
ty, admirał Villeneuve, okazał się chwiej
nym i tchórzliwym dowódcą. Przemknąw
szy się z morza Śródziemnego na Antyle i
połączywszy się z Hiszpanami, zawrócił do
Europy i stoczył nierozstrzygniętą bitwę
ze słabszymi ilościowo Anglikami pod Fini-
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sterre (22 VII 1805 r.), lecz, zamiast iść
do kanału La Manche i połączyć się z idącą
mu na spotkanie eskadrą francuską z Rochefort’u, a potem odrzucić słabe siły . an
gielskie pod Brest’em, zawrócił na połud
nie i zawinął do Kadyksu. Napoleon prze
bywał wówczas w Boulogne, chcąc osobi
ście kierować przeprawą, i oczekiwał nie
ustannie na przybycie Vüleneuve’a, który
miał osłonić przewóz. Po zawinięciu swego
niefortunnego admirała do Kadyksu, Bona
parte stracił nadzieję na możliwość prze
rzucenia swych wojsk do Anglji i 25 VIII
1805 r. dał rozkaz o wymarszu przygoto
wanej do przeprawy przez La Manche armji na wschodnie granice, zagrożone przez
koalicję cesarskich i Rosjan.

Nr. 12

wy Napoleon I szykował się do prze
prawy z całą energją przed utworzeniem
Księstwa Warszawskiego, a nie zajmował
się tern zagadnieniem specjalnie za Księ
stwa Warszawskiego.
Teraz przejdziemy do spraw technicz
nych. Projekt przedstawia tratwę o bardzo
dużej długości (700 łokci, t. j. około 400
m) i szerokości (300 łokci, t. j. około 175
m), a niewielkiem zanurzeniu (wniosku
jąc z rysunku), połowa grubości spodniej
belki; grubość takiej belki może wynieść
30 cm, przeto zanurzenie równałoby się
0,15 cm. Tratwa jest poruszana 26 wiosła
mi z każdej burty, notabene burty krót
szej o szerokości 175 m; wiosła są poru
szane przez wiatrak zapomocą systemu
przekładni, wiatrak, w razie ciszy morskiej,
mogą zastępować konie. Na tratwie znaj
dują się budynki i umocnienia ziemne.
Tratwa ta powinna odpowiadać czterem
zasadniczym warunkom przy pływaniu:
1) pływalności, czyli zdolności pływania
przy danem zanurzeniu 2) stateczności,
czyli zdolności zachowywania stale normal
nej pozycji przy tern pływaniu, 3) żeglowności, czyli zdolności szybkiego zmieniania
kierunku pływania pod wpływem steru.

Od tego czasu Napoleon I nie przy
gotowywał się więcej do wylądowania na
angielskich brzegach. Wielka Brytanja nie
dawała mu na to czasu, subsydjując jedną
koalicję za drugą, wikłając Bonapartego w
Hiszpanji i wciągając go na daleką rosyj
ską wyprawę. Swoją drogą, Napoleon zda
wał sobie wyraźnie sprawę, że głównym
jego wrogiem jest Londyn i że ten Londyn
można dosięgnąć tylko przez wprowadze
nie armji francuskiej w jego mury. Do te
go jednak .była potrzebna silna flota wo
Pływalność przy zanurzeniu do połowy
jenna i, pomimo trafalgarskiej klęski (21 spodniej belki, jak wskazuje rysunek, wy
X 1805 r.), Napoleon I nie spuszczał daje się niemożliwą wobec znacznego cięża
wzroku ze swej marynarki, która w chwili ru budulca tratwy, jej budynków i umoc
Waterloo liczyła 108 okręty linj owe i 55 nień ziemnych. Ciężar gatunkowy drzewa,
fregat oraz jednostek pomocniczych i mia które idzie na budulec, budynki i urządze
ła budżety po 167 miljonów franków (bud nia pędne (wiatrak, przekładnie i wiosła),
żet 1813 r.), i trzymał w ciągiem pogoto wynosi przeciętnie 0,48; ciężar gatunkowy
wiu obóz warowny w Boulogne. Admirało ziemi, z której są usypane parapety, zwane
wie napoleońscy, jak Allemand, Leisse- piersiobronami, wynosi 2. Zanurzenie za
gues, Willaumez, potrafili wymykać się z tem tratwy musiało być bezwzględnie wię
zablokowanych portów francuskich na mo ksze, co doprowadzało do łatwej możliwo
rze śródziemne i Atlantyk, wyrządzając ści zalewania jej przez fale podczas prze
ciężkie straty kolonj om angielskim i przy prawy.
gotowując się do walnego zmierzenia z flo
Stateczność, biorąc pod uwagę znaczną
tą angielską w przyszłości.
szerokość tratwy, musiała być dostatecz
A zatem, streszczając, wielkie przygo na, tern bardziej, iż środek ciężkości musiał
towania do przeprawy były robione w o- się znajdować dość nisko, a t. zw. metakresie 1801 -— 1805, a pogotowie morskie centrum, t. j. punkt, przez który przecho
trwało w okresie 1805 — 1815. Innemi sło dzi wypadkowa sił ciśnienia wypartej
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przez tratwę wody, było bardzo wysoko. lak. Pomysł napędu wiatrakowego z całym
Dodać przytem należy, że ponieważ wio systematem przekładni wskazuje, że miał
sła były umieszczone wzdłuż krótszej bur on pewne znajomości techniczne, a to, że
ty, przeto za szerokość tratwy należy uwa tratwa miała mieć urządzenia do przewozu
żać jej dłuższą burtę, mającą 700 łokci, wojska i amunicji, nasuwa myśl, że miał
t. j. 400 m.
on pewne wiadomości wojskowe. Wreszcie,
żeglowność, z racji prostokątnych ob że projekt przewidywał akcję przeciwko
wodów, które nie rozcinały .wody, lecz ją Wielkiej Brytanji, pozwala mniemać, iż au
parły przed siebie, wywołując wielkie tar tor sprzyjał Francuzom.
Obecnie zajmijmy się zagadnieniem,
cie, musiała być znikoma. To samo doty
kiedy
mógł powstać taki projekt. Że pow
czyło zwrotności.
stał on w epoce napoleońskiej, to nie ule
Reasumując, tratwa przewozowa była
ga wątpliwości, bo przeciw powstaniu jego
nisko wystającym, bardzo statecznym,
w okresie wojny o niepodległość Stanów
lecz bardzo powolnym i niezwrotnym statZjednoczonych (1778 — 1783) świadczy
.kiem.
ten fakt, że ówczesne naczelne dowództwo
Teraz, mając pewne przesłanki histo francuskie Ludwika XVI nie myślało
ryczne i techniczne, możemy przystąpić do wcale o desancie przez kanał La Manche.
określenia osoby autora projektu i usta Projekt naszego nieznanego autora mógłT
lenia czasu, kiedy ten projekt był wykona by więc powstać albo w okresie 1801 — 5,
ny.
albo w okresie 1805 — 1815. W pierwszym
Wyniki techniczne wykazują nam, że okresie miałby on większe zastosowanie,
projektowana tratwa z racji małej wolnej lecz, zakładając, że autorem był Polak i że
burty, czyli niewielkiego wystawania nad projekt był drukowany w Polsce, bo Polak
powierzchnią wody, powolności w ruchu i we Francji bezwzględnie wydałby projekt
słabej zwrotności nie nadawała się do że po francusku, trudno przypuszczać, ażeby
glugi morskiej, gdzie musiałaby walczyć taki projekt mógł ukazać się pod rządami
z silnemi falami, z których jest znany ka zaborców, którzy wszyscy stali przeciwko
nał La Manche, będący lejkiem, do którego Napoleonowi. Zostaje więc tylko druga al
wpada rozkołysana masa wód Atlantyku. ternatywa, że projekt ujrzał światło dzien
Tego rodzaju projekt mógł powstać tylko ne w drugim okresie, 1805
1815. Prze
u człowieka, który nie miał do czynienia z słanki co do zaborców wskazują nam, że
techniką morską. Natomiast zastosowanie pojawienie się projektu mogło mieć miej
w projekcie tratwy, będącej w powszech- sce tylko za Księstwa Warszawskiego
nem użyciu na rzekach, świadczy, że autor (1807 — 1815), lecz z tego okresu należy
był oznajomiony z techniką rzeczną. Rzuca odrzucić lata 1813 — 15, kiedy w Warsza
się to w oczy szczególnie przy badaniu spo wie załogowali Rosjanie, a Napoleon zma
sobu napędu, jakim były wiosła, tak często gał się w Niemczech i Francji z nawałą
spotykane na wielkich tratwach. Teraz i- Austrjaków, Prusaków i Rosjan. Trudno
dziemy dalej. Największy ruch spławny też przypuścić, żeby projekt taki powstał
drzewa odbywał się w Europie w wiekach przed 1809 r., kiedy Księstwo Warszaw
XVI — XVIII na Wiśle i Niemnie, które skie stanowiło jeden obóz wojskowy, skie
dostarczały budulca okrętowego z puszcz rowany na odcinek lądowy, i musiało zma
polskich do portów angielskich, francus gać się z najazdem austrjackim. Wszystkie
kich, hiszpańskich i holenderskich. Przy wówczas myśli i zamierzenia ludności pol
puszczać zatem można, że autor projektu skiej krążyły koło rzeczy bliższych, obrony
“widział takie tratwy polskie i że one posłu przed Petersburgiem lub Wiedniem (Pru
żyły mu za pierwowzór. To, że projekt ma sy, jako potęga, nie istniały). Natomiast w
opis polski, świadczy, że autorem był Po okresie względnego pokoju, t. j. w latach
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1810 — 1812, kiedy wzięto się do gospo
darki, a tradycyjny spław Wisłą do Gdań
ska napotykał na coraz bardziej dławiącą
blokadę angielską, projekt przeciwko Wiel
kiej Brytanji miał cechy prawdopodobień
stwa, Tem bardziej, że w owym okresie
1810 — 1812 Napoleon I miał do czy
nienia właściwie tylko z Wielką Brytanją.
Kto zatem mógł być autorem projektu owej tratwy w Księstwie Warszawskiem w
epoce po Raszynie, a przed Moskwą? Wszy
stko prawie wtedy służyło w wojsku lub
pracowało dla wojska. Wolno zatem przy
puszczać, z dozą prawdopodobieństwa, że
autor również znajdował się bądź w szere
gach, bądź w biurach. To, że projekt złożył
w języku polskim, znów wskazuje, że au
tor należał do średniej inteligencji, albo
wiem język francuski był wówczas mową
potoczną sfer wyższych. Był to zatem ja
kiś oficer lub urzędnik wojskowy niższego
stopnia, zatrudniony w inżynierji wojsko
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wej, którą organizowali Francuzi, jak płk.
Mallet, ppłk. Alphonce i inni, a która mia
ła styczność z komunikacją rzeczną w tym
czasie. Defekty nawigacyjne projektu mo
gli dojrzeć odrazu inżynierowie francuscy,
będący w służbie polskiej, i dlatego wi
docznie ów projekt nie dotarł do Bonapartego.
Kończąc, możemy zatem odpowiedzieć
na pytania notatki z nr. 8 „Broni i Bar
wy”, że przypuszczać należy, iż projekt,
tratwy przewozowej został wykonany
przez młodszego oficera lub urzędnika in
żynierji wojsk Księstwa Warszawskiego w
latach 1810 — 1812 i, z powodu swych,
braków nawigacjnych, został oceniony ujemnie na miejscu, w Warszawie. W każ
dym razie jednak życzyćby należało, abjr
ów projekt tratwy, będący jednym z przy
czynków do techniki morskiej u nas na po
czątku XIX wieku, znalazł się w Muzeum
Wojska.
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JERZY PODOSKI.

damastów
W IV roczniku Berneńskiego Muzeum
Historycznego (str. 110 — 121) R. Zel
ler streszcza badania prof. Zschokke’go na
temat damasceńskiej stali krystalicznej.
Badania te były dokonane dzięki zaofiaro
waniu na ten cel kilku głowni wschodnich
przez wielkiego zbieracza H. Moser’a,
którego zbiór znajduje się obecnie W mu
zeum berneńskiem.
Prace prof. Zschokke’go są tern cieka
we, że badacz przeprowadził analizę jako
ściową stali oraz pewne próby, wytrzyma
łościowe, porównywując przytem stałe oka
zy z damastu wschodniego z nowoczesną

Ryc. l, 2y 3, U- Schemat przekucia krążka stali
i powstania stopni damastu (podług prof. Czernowa).

stalą na głownie obróbki solingeńskiej
oraz z nowoczesnym dziwerem skuwanym
tegoż pochodzenia.
Wynik tych badań streścimy pokrótce.
Autor rozpoczyna od ogólnego szkicu
historycznego stali damasceńskiej, wspo
mina o legendach co do jej niezwykłych
cnót i zalet, istniejących wśród ludów
wschodnich, przyczem odrazu zaznacza, że
o dobroci głowni sądzono zwykle na
Wschodzie podług jej barwy i wzoru da
mastu, nie zaś drogą jakichkolwiek, choć
by najprostszych badań. Wspomina on na
stępnie o pracach gen. Annosowa, który
zdołał wykonać stale pławione, dające wzo
ry podobne do damasceńskich i opisywał
ich nadzwyczajne wartości, aczkolwiek
żadnych realnych prac analitycznych na
ten temat nie pozostawił, —- wreszcie
przytacza prace dr. Czernowa i N, T. Bie
lajewa, które również rzuciły nieco świa
tła na to zagadnienie. Dalej wspomina
autor o tern, że wywody wszystkich wspo
mnianych badaczy stwierdzają zgodnie,
że damast krystaliczny jest stalą wytapia
ną w tyglu przez dość długi czas przy
niezbyt wysokiej temperaturze i bez do
pływu powietrza, ca umożliwia krystaliza
cję nader „gruboziarnistą”. Zgadza się
również z nimi w twierdzeniu, że wzór da
mastu wypływa ze zjawiska ugrupowania
się oddzielnie cząsteczek stali nader węglistej w odróżnieniu od cząsteczek mniej węglistych — miększych, zachodzącego przy
zbyt powolnem ochładzaniu stopu.
Oczywiście powleczenie kwasem po wy
polerowaniu powoduje pojawienie się pla
mek mniej lub bardziej ciemnych na sku
tek różnej reakcji na kwas cząsteczek o
różnej twardości.
Tajemnicą pozostaje jednak nadal kwestja powstawania wzoru regularnego (faly
zgrupowań plamek, przypominających gro
na, bukiety kwiatów itp.). Autor wspomi-
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na o teorji Czemowa co do powstawania
wzorów stopniowych (objaśniają ją dosta
tecznie załączone szkice nr. nr. 1, 2, 3 i 4),
uważając ją za prawdopodobną.
Moser oddał do dyspozycji badaczy
2 noże perskie o głowniach z damastu (w
tem jeden o damaście falistym, drugi —
stopniowym — ryc. 5 i 6) oraz 4 szable
perskie, w tem dwie, noszące znak słynne
go płatnerza Assad-Ullaha1) (ryc. 7, 8, 9
i 10).
Prof. Zschokke otrzymał do tych sa’) Autorzy podkreślają, że wielokrotnie fał
dowano podpis Assad-Ullaha i że nie wiedzą,
czy okazy badane należą do prawdziwych jego
Trać,

•... \
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mych prób 2 płytki stali na szablę, wyko
nanej w czasach obecnych w Solingen przez
firmę Aleksander Koppel. Jedna z tych pły
tek była wykonana z nowoczesnego dama
stu skuwanego roboty solingeńskiej (ryc.
11), druga zaś — z normalnej stali jedno
litej.
Autor wspomina przytem, że niektórzy
majstrzy w Solingen i okolicy dotąd posia
dają pilnie strzeżoną tajemnicę wykonania
damastu skuwanego podług pewnych wzo
rów i kują zeń szable lub szpady szczegól
nie ozdobne. O sposobie wykonania tych
damastów wiemy równie mało, jak o damastach krystalicznych.
Prof. Zschokke postanowił wykonać na
stępujące próby.
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Ryc. 7. Damast falisty głowni szabli A.

Rye. 8. Damast falisty głowni szabli B. (Assad-Ullah). Tylec gloivni
znajduje się u góry-

0. Damast stopniowy głowni C z podpisem Assad-Ullaha.
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Niedostateczna ilość stali nie pozwoliła
na całkowite wykonanie tego programu,
albowiem stal noży wystarczyła zaledwie
na analizy chemiczne, a kształt szabel po
zwalał na próby giętkości, natomiast unie
możliwiał wykonanie prętów dostatecżnie
długich dla prób na rozerwanie. Skutkiem
tego nie można było zbadać granicy rozciągalności i współczynników.

Nóż 1
1,677
1,575
„ 2
Szabla a
1,874
0,596
„
b
1,324
„
c
1,726
,.
d
Solingeńska
stal skuwana (e) 0,606
Solingeńska!
stal jednolita (f) 0,499

0,015 0,056
0,011 0,03
0,049 0,005
0,119 0,159
0,062 0,019
0,062 0,028

Siarki.

Przedmiot

Manga
nu

2) Badania mikrostruktury powierzch
ni i przekrojów w stanie właściwym oraz
po wyżarzeniu.

Krzemu

Wyniki anaMzy prof. Zschokke’go
przytaczamy poniżej
Węglika

1) Analizę szczegółową — ilościową i
jakościową.

Fosforu

Rye. 10. Damast falisto-śiatkowy szabli D.

0,007 0,086
0,018 0,104
0,013 0,127
0,032 0,252
0,008 0,108
0,020 0,172

0,059 0,069 0,007 0,024
0,518 0,413 0,038 0,045

Dürtv't T T> A T>\XT A

* 273

Ruc. 12. Schemat aparatu Amslera-

ZDJĘCIE MIKROFOTOGRAFICZNE GŁOWNI C.

Rye. 13. Powierzchnia przy powiększe
niu X U6.

Rye. 1U. Powierzchnia przy powiększęniu X 550.

Ryc. 15. Przekrój przy powiększeniu X UO.

Ryc. 16. Przekrój przy powiększeniu X 550.
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Powyższa tabela wykazuje przedewszystkiem, że głownie wschodnie zawie
rają przeciętnie 3 razy większy % węgli
ka, co powoduje ich wielką kruchość. Ta
cecha wzmaga się jeszcze na skutek wiel
kiej zawartości fosforu. Odmienna jest
głownia b. (Assad-Ulłah, ryc. 8), której
zawartość węglika jest stosunkowo niska,
zato zawiera ona najwięcej fosforu, co też
musi uczynić ją kruchą.
W zdumienie natomiast wprowadza
fakt zastosowania przez płatnerzy wschod
nich krzemu i manganu — tych ważnych
pierwiastków uszlachetniających stal, któ
rych wartości zostały odkryte dopiero
przez wiedzę nowoczesną.
Prymitywni perscy kowale, widocznie
drogą doświadczenia, stwierdzili rolę tych
pierwiastków, przyczem rzeczą niesłycha
nie ciekawą jest to, że właśnie głownia ro-

Wszystkie te cechy należy uznać za wy
bitnie korzystne z punktu widzenia ów
czesnych metod fabrykacji, i prof. Zschokke dochodzi do wniosku, że tylko wysoka
zawartość węglika umożliwiła stali dama
sceńskiej osiągnięcie wysokiego (jak na owe czasy) poziomu dobroci.
Próbę na zgięcie wykonano zapomocą
aparatu Amslera do. badania lanego żelaza
na sztabkach damastu, ustawionych w ten
sposób, że 50 mm stali, nie miało podpar
cia. Twardość określano zapomocą próby
Brinell’a przy średnicy kulki: 9,5 mm i
obciążeniu 1.500 kg.
Cyfry powyższe dowodzą znów zupeł
nej przewagi stali nowoczesnych oraz wy
jątkowej dobroci głowni roboty wielkiego
Assad-Ullaha W porównaniu z innemi
głowniami damasceńskiemu
próbki z głowni

Badania:
a
Wytrzymałość na gięcie
Praca momentów
Kąt nagięcia
Współczynnik twardości

boty Assad-Ullaha, któremu tradycja przy
pisywała mistrzowski kunszt, zawiera naj
więcej krzemu i manganu z pośród wszyst
kich badanych głowni damasceńskich.
Autor zastanawia się następnie nad za
gadnieniem, czy tak wysoka zawartość wę
glika jest wynikiem przypadku lub wadli
wych metod fabrykacji czy też może była
umyślna, i wylicza te korzyści, jakie za
pewnia stal o wielkiej zawartości węglika.
Otóż przedewszystkiem stal taka odznacza
się niższą temperaturą topienia, co przy
prymitywnych środkach obróbki jest zale
tą, poza tern można ją kuć przy temperatu
rze 800 — 850°, posiada dużą sprężystość,
wreszcie — stal damasceńska, dzięki roz
dzieleniu i wyodrębnieniu cząsteczek twar
dych od miękkich, może być znacznie twar
dsza od stali jednolitej o tej samej zawar
tości węglika.
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b

c

d

e

f

13,4 15,2 11,5 14,5 21,6 30,0
•94
221
63
361
55
622
27
59
17
19
69
78
216
233
193
248
347
463

W obszernym i ważnym ustępie autor
omawia kwestję kwasu, użytego do ^wy
wołania” głowni po wykonaniu szlifu (tym
razem — dla badań mikroskopowych). Na
Wschodzie używa się zwykle minerału,
zwanego „Zag”, którego skład autor poda
je:
Złoże
Glinki (AlO)
Siarczanu żelazowego
Tlenku żelaza
Siarczanu żelazowego
Gipsu
Magnezji
Wody
Ciał o reakcji zasadowej (pozostałość)

14,80%
0,18%
17,67%
1,70%
52,32%
6,35%
2,03%
3,43%
1,42%
100%
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Minerał ten składa się więc w znacznej
części z siarczku żelaza. Badający stwier
dzili jednak, że %% roztwór kwasu azoto
wego nadaje się jeszcze lepiej do wywoły
wania wzoru damastu.
Na str. 273 podajemy mikrofotografje
powierzchni i przekrojów szabli. Czą
steczki jaśniejsze są to te, które zawiera
ją większy % węglika. Zgrupowały się one
nierównomiernie, tworząc skupienia. Sku
pienia te powstać mogą dopiero w pewnym
okresie stygnięcia stopu, i powolność sty
gnięcia •— z jednej strony, a węglistość
stopu — z drugiej, stanowią o wyrazisto
ści wtzoru powstałego. Natomiast sam układ wzoru .rysunek powstający na głowni
zależy przedewszystkiem od sposobu jej
kucia, i tu uwydatnia się cała trudność,
wobec której stawali kowale Wschodu —
przez to, że nie mogli przekraczać pewnej
granicznej temperatury stali, aby nie spo
wodować zniknięcia wzoru na głowni. Tern
bardziej ciekawy jest fakt, że w; niektó
rych głowniach, np. głowni b. roboty AssadUllaha, mikrofotografia wykazuje znaczną
przewagę cząsteczek twardych po stronie
tnącej, a więc tam, gdzie są one najpo
trzebniejsze. Grzbiet głowni natomiast
ma przewagę ferritu (cząsteczek mniej
węglistych.) Wynikałby stąd fakt rozu
mienia przez kowala różnicy w twardości
obu części składowych stali (ferritu i* per
litu) .
Fakt znikania wzoru przy przegrzaniu
odgrywał wielką rolę i w czasie hartowa
nia prof. Zschokke stwierdził, że wzór zni
ka przy nagrzaniu głowni do 1000°, a w
głowni Assad-Ullaha — już przy 750°. Ma
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miejsce zniknięcie objawów krystalizacji
wtórnej, zaszłej przy nader powolnem ochładzaniu metalu w czasie stopu. Wysoka
zawartość węglika również uniemożliwia
stosowanie zbyt wysokich temperatur przy
harcie, gdyż stal stałaby się zbyt kruchą.
Tyle i— Zschokke i Zeller. Z naszej
strony pozwolimy sobie dodać do powyż
szego arcyciekawego i ważnego opracowa
nia uwagę następującą.
Wielka szkoda, że badacz nie wykonał
prób z jeszcze jedną głownią, a mianowicie
z okazem głowni stalowej zachodnio-euro
pejskiej, datującej z wieku XVI lub XVII
roboty słynnych płatnerzy północnowłoskich, styryjskich lub niemieckich,
aby stwierdzić wyraźnie, jak wyglądałoby
porównanie cech głowni europejskich z ce
chami szabel wschodnich w tym okresie,
kiedy miały one największe znaczenie i
kiedy warunki wytwarzania i środki ko
wali były mniej więcej —jednakowe.
Może — pomimo twierdzenia autorów
na temat prawdopodobnej przewagi głowni
wschodnich — wyjaśniłaby się tajemnica,
dlaczego mieszkańcy Kaukazu z jednej
strony, z drugiej zaś Indyj stosowali do
bre europejskie głownie w swej broni na
der często, a niekiedy nawet zadawali so
bie trud przetoczenia lub nawet przekucia
tych głowni na nowy kształt, i dlaczego
Polacy prawie nigdy nie stosowali głowni
dziwerowych w szablach bojowych, a tyl
ko — w ozdobnych, „galowych”, i woleli
zawsze dobre stalowe głownie zachodnie...
Próba taka była łatwa do wykonania i na
leży żałować, że o niej nie pomyślano.
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Oiekawy okaz „ zygmuntówki ”
Szable z wizerunkiem króla Zygmun
ta III oraz odpowiednim napisem, tak zwa
ne „zygmuntówki”, znajdują się we
wszystkich prawie większych zbiorach bro
ni polskiej. Są one wprawdzie mniej licz
ne od „batorówek”, t. j. szabel ż wizerun
kiem króla Stefana, częściej jednak spo
tykane okazy pochodzą naprawdę ż czasu

panowania Zygmunta III niż „bątorówki”,
większość których jest późniejszej daty 1).
Do tych zaliczyć należy szable z podpisem
Sigismundus 1 (sic). Za Zygmunta Sta
rego rycerstwo nie nosiło jeszcze krzywej
szabli, która była używana tylko przez
niższe sfery społeczeństwa i prostych żoł
nierzy, nie mogło więc być broni, ozdobnej
z popiersiem królewskiem. Poza tym
względem historyczno-obyczaj owym nale-*)

*) Patrz „Broń i Barwa” tom I, rok 1934,
str. 50. Stanisław Meyer: „Trochę uwag o sza
blach polskich”.
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ży zwrócić uwagę, że głownie, w ten sposób
znaczone, są wyraźnie późniejszej daty.
Również głownie z popiersiem króla i na
pisem wykonanym zapomocą trawienia,
znaczone literami pisanemi, są»niezawodnie
późniejsze, zapewne z XVIII wieku
przy szablach starszych, XIX przy now
szych 2).
Prawdziwe „zygmuntówki” odnoszą'się
zawsze do króla Zygmunta III i mają wi
zerunek króla oraz napis nabijany złotem.
W odróżnieniu od „batorówek”, które za
zwyczaj noszą na sobie tylko podobiznę
króla, jego imię i czasem datę, „zygmun
tówki“ bywają często opatrzone napisami
o charakterze okolicznościowym i t. p.
Zbiory generała Czesława Jarnuszkie
wicza powiększyły się niedawno o bardzo
cenny i ciekawy okaz głowni „zygmuntów
ki”, którą zaliczamy bezwzględnie do au
tentycznych. Głownia ta, dość wąska, płas
ka, krzywa o wyraźnem obosiecznem pió
rze, jest pochodzenia wschodniego. Wymia
ry: długość 81 cm, szerokość 2% cm, sze
rokość pióra 2,8 cm, krzywizna 7 cm. Wy
2) Taką „zygmuntówkę“ reprodukuje Z. Glo
ger w „Encyklopedii Staropolskiej Ilustrowanej
tom IV, str. 299.
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kuto ją z pięknego damastu koloru ciemno
szarego. Wzdłuż tylca zdobi tę głownię
wschodni ornament łodygowy nabijany
złotem (robota niezawodnie wschodnia).
Na zastawie u góry widnieje popiersie
króla w koronie z krzywą szablą w ręku,
z napisem na górze i na dole „Sigismundus
III Rex Poll. Osmanis Tur. Imris victor”.
Poniżej widzimy popiersie Turka z brodą
w turbanie i napis na górze i na dole umie
szczony: „Osmanes Tur. Imtor Sigismudo III Rege Pol. victus”. Wszystko to na
bite złotem innej barwy i innej roboty niż
ornament wzdłuż tylca. Stan konserwacji
głowni jest bardzo dobry. Widzimy tu naj
widoczniej chęć upamiętnienia zwycięstwa
polskiego nad Turkami pod Chocimem 1621
roku.
Trudno postawić hipotezę, czyja to by
ła szabla, czy ofiarowana królowi, czy też
przez króla i komu? Natomiast rzuca się
w oczy fakt skrótów na napisach: są one podobne do znaków używanych przez
malarzy ikon prawosławnych i obrządku
wschodniego i pod tym względem harmo
nizują z obu popiersiami. Twórcą więc
tych popiersi i napisów był zapewne jakiś
domorosły artysta na wschodnich rubie
żach Rzeczypospolitej.

STANISŁAW MEYER

Inwentaryzacja zbiór ow prywatny cli
bą w stali. Czepiec ,zrobiony jest z kółek
wyjątkowo drobnych (2 do 3 mm średni
cy), kółek żelaznych i miedzianych ułożo
nych w deseń geometryczny.
Cały hełm zdobią liczne napisy. Wokół
dolnej
części widnieją podłużne kartusze
Hełm perski z końca XVI lub początku
z
wersetem
z Koranu. Następnie umieszczo
XVII wieku. Waga 2,05 kg.
nych jest dwadzieścia owalnych kartuszy
Średnica dzwonu 20 cm, głębokość z tylomaż nazwami Boga. Powyżej znajdu
dzwonu 11.5 cm, czepiec długości od 20 cm je się jeden mały kartusz z imieniem maj
do 42 cm.
stra i właściciela hełmu.
Oto transkrypcja i tłumaczenie napi
Hełm wykuty jest ze stali damasceń
skiej, żłobkowany i nabijany złotem. No sów, które uzyskałem dzięki wielkiej usal i trzy tulejki do piór zdobione są rzeź przejmości doktora Stanisława Szachno.

Odpowiadając na wezwanie pana puł
kownika Markusa w nr. 10 i 11 „Broni i
Barwy”, podaję poniżej opis najwybitniej
szego przedmiotu z moich zbiorów, a mia
nowicie hełmu perskiego.
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Napisy na hełmie (język arabski).
I. W kartuszu mniejszym (górnym).
Transkrypcja
— Przekład
‘Amala ‘Asad (?) — Wykonał Asad (?)
wa sahibun Galib — a właściciel Galib
II. W kartuszach większych.
1. ja Rahmanu — O Najmiłosierniejszy!
2. ja Gufranu — O Przebaczający!
3. ja Muta‘anu — O Wspomożycielu!
4. ja Sultanu — O Królu!
5. ja Ridwanu — O Najłaskawszy!
6____
— ...
7. ja Rabbatu — O Wysokości!
8. ja Karimu — O Najszlachetniejszy!
9. ja Rahimu — O Najmiłościwszy!
10. ja Kadimu — O Przedwieczny!
11. ja Halimu — O Najłagodniejszy!
12. ja Sattaru — O Opiekujący się!
14. ja Gäbbaru — O Najpobłażliwszy!
13. ja Gaffaru — O Najpotężniejszy!
15. ja Kahharu — O Wszechmocny!
16___
17. ja Mannanu — O Dobroczyńco!
18. ja Dajjanu — O Sędzio Sprawiedliwy!
19. ja Burhanu — O Świadectwo!
20. ja Subhanu — O Wsławiony!
III. W kartuszach dolnych:
Tekst: Koran, rozdział drugi, werset
256, czyli t. zw. „Werset tronowy” i część
wersetu 257 tegoż rozdziału:
Przekład;

Nr. 12

„1. W imię Boga Najmiłosierniejszego,
Najmiłościwszego!
2. Allach jest! Niema Boga innego,
prócz Niego, żywego, Przedwiecznego !
Nie ogarnia go
3. sen ani senność. Do Niego należy
wszystko to, co jest w niebie i co jest na
ziemi.
4. Któż może przyczynić się do Niego
bez Jego zezwolenia?
5. On wio wszystko, co było przed nie
mi i co będzie po nich, a nie starajcie się
ogarnąć
6. cokolwiek z Jego wiedzy, poza tern,
co On chce. Tron jego ogarnia
7. niebo i ziemię, a nie jest mu ciężkie
8. czuwanie nad obu (On bowiem jest
Najwyższy, Najpotężniejszy). Niema obrzydliwości
9. w religji; daje ona umiejętność od
różnienia cnoty od nieprawości i kto
10. odstępuje niewiary i wierzy w Al
lacha i (kto)
11. powstrzymuje się od zbytków“.
Podobny hełm perski znajduje się w
muzeum w Berlinie ze zbiorów Henri Mo
ser.
;
i
'
Opisany hełm nabyłem od księżnej Sołtykow; pochodzi on z kolekcji znanego zbie
racza orjentalisty z połowy XIX wie
ku, księcia Aleksego Sołtykowa.
Fotografja opisanego hełmu była re
produkowana w nr. 6, rok 1935 „Broni i
Barwy“, str. 138.

Rec en zje
Zbigniew Bocheński. — nych, z których nie zachowało się nic pra
„Uzbrojenie w krakowskich dziełach Wita wie w formie przedmiotów zabytkowych.
Stwosza“, Kraków 1935, odbitka z „Rocz Jedynem więc źródłem, z którego możemy
czerpać wiadomości o zbrojach i orężu tego
nika Krakowskiego“, tom XXVI, 1935.
Nasza literatura, dotycząca starego u- czasu, to ikonografja i współczesne arcy
zbrojenia, wzbogaciła się o nową i bardzo dzieła plastyki. Pod tym względem dzieła
cenną pracę dr. Bocheńskiego, wydaną w Wita Stwosza, odznaczające się ogromnym
Krakowie pod powyższym tytułem. Praca realizmem, dają doskonały i bardzo do
ta, wykazująca ogromną erudycję autora kładny materjał.
Uzbrojenie w dziełach Wita Stwosza
w sprawach uzbrojenia, jest tern ważniej
sza, że dotyczy czasów późno-średniowiecz- ma naogół charakter zachodnio-europejski.
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Miecze w dziełach Stwosza (od lewej ku prawej) : z miedziorytu ■—
„Ścięcie św. Katarzyny Aleksandryjskiej“, 2 płaskorzeźby —
„Wniebowstąpienie“, (opis) w ołtarzu Marjackim, z wypukłorzeźby — „Ogrójec“ (w Muzeum Nar. w Krakowie) i z grobowca
Kaz. Jagiell. w katedrze na Wawelu.

Wierny przecież, że pod koniec XV wie my polskiej broni i uzbrojenia, będzie to
ku rycerze polscy nosili zbroje i oręż typu jednak miało miejsce dopiero u schyłku
ogólnie .na Zachodzie Europy przyjętego. XV stulecia. Dr. Bocheński zwraca na
Ciekawą jednak jest rzeczą, że już i w tym szą uwagę na te wschodnie wpływy. Wi
czasie widzimy wpływy Wschodu, które dzimy więc szyszak wyraźnie oparty na
podkreśla Stwosz w kilku wypadkach. wschodnich wzorach oraz krzywe szable.
Autor zwraca uwagę na ciekawy szcze
Zczasem, ze skrzyżowań tych wpływów z
orężem zachodnim, wykują się swoiste for gół, mianowicie Wit Stwosz przedstawia
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Szable z miedziorytu „Wskrzeszenie Łazarza“ i z wypukłorzeźby „Pojmanie“ na kościele św. Sebalda w Norym
berdze.

nam żołdaka w pancerzu łuskowym, coby których trzy podajemy tutaj dzięki uprzej
stwierdzało fakt używania tego wczesno mości autora.
średniowiecznego typu uzbrojenia jeszcze
Sygnalizując czytelnikom ,,Broni i Bar
w końcu XV wieku.
wy” ukazanie się tego dzieła, stwierdzamy
Praca dr. Bocheńskiego — poza źród jednocześnie z prawdziwą radością fakt
łowym i nadzwyczajnie ciekawym tekstem tak poważnej i wszechstronnie opracowa
— odznacza się piękną szatą zewnętrzną o- nej pracy w umiłowanej przez nas dziedzi
raz szeregiem doskonałych ilustracyj, z nie.
STANISŁAW MEYER.

Obwieszczenie
Ze względu na okres świąteczny w grudniu nie odbędzie się zebranie dysku
syjne Stowarzyszenia.

sprostowanie
Szanowny Panie Redaktorze!
Przeglądając ostatni numer miesięcz
nika „Broń i Barwa“, przeczytałem opis la
wety gen. Jędrzeja Węglowskiego.
Ponieważ ś. p. generał był stryjem me
go ojca, czuję isię w obowiązku prosić Wiel
ce Szanownego Pana Redaktora o sprosto
wanie nazwiska, które winno brzmieć Wę
glowski a nie Węgłowski, jak mylnie wy-

drukowano; ponieważ oprócz rodziny Węglowskich jest rodzina i Węgłowskich, któ
ra nie ma żadnych węzłów pokrewieństwa
z naszą rodziną. Co do umieszczenia lawe
ty w Muzeum Narodowem uważam za bar
dzo wskazane.
z poważaniem
Czesław Węglowski.
Rembertów, dn. 28.VIII. 1935 f.

Omyłka druku w Nr. lO i 11, str. 517
Jest: Rok II październik 1935 Nr. 10 i 11.
Powinno być: Rok II październik — listopad
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Z życia Stowarzyszenia __ str. 258. Przyczynki do historji muzykantów pułkowych w latach
1815 - 1880 — Bronislav/ Gembarzewski — str. 258. O projekcie tratwy przewozowej z czasów
napoleońskich — Witold Hubert — str. 265. Legenda damastów — Jerzy Podoski — str. 269.
Ciekawy okaz „zygmuntówki” — S. M. — str. 276. Inwentaryzacja zbiorów prywatnych — Sta
nisław Meyer — str. 277. Recenzje — str. 278. Obwieszczenie — str. 280. Sprostowanie — str.
280, Omy^a druku w Nr. 10 i 11 str. 217 — str. 280.
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