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Los Loterii Państwowej f
główna wygrana
Milion
złołych

1.000.000

Milion
złofyeh

Nadto plan przewiduje wygrane po:
100.000 zł.
75.000 zł.
50.000 zł.
30.000 zł.

20.000 zł.
15.000 zł.
10.000 zł.
5.000 zł.

o raz wiele innych
Ogółem 92.141 wygranych

na sumę 24.570.000 zł.
Losy nabywać można w kolekturach
na catym obszarze Rzeczypospolitej
Ciqgnienie I-ej klasy 38-ej Loterii
rozpoczyna się 18 lutego b. r.
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BROŃ I BARWA
BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM WOJSKA

ROK IV.

LUTY 1937.

Nr. 2

STANISŁAW MEYER.

O Kordelasach
(Referat wygłoszony na zebraniu Stowarzyszenia dn. 31.1.).
Małą zazwyczaj zwracamy uwagę na
broń boczną krótką. Miecz jako emblem
rycerski na Zachodzie, a u nas szabla, nie
odłączna towarzyszka szlachcica, wzbudza
powszechne zainteresowanie zbieraczy i ba
daczy. A jednak broń krótka zasługuje na
bliższe poznanie, już choćby dlatego, że w
niej przechowują się prastare formy, któ
re wyprzedzają często elementy spotykane
przy broni długiej. Dla nas broń krótka
przez jej pokrewieństwo z szablą stanowi
specjalnie ciekawy przedmiot do studiów, i
Ciekawą jest ta broń również przez po
mieszanie oręża wojennego, domowego
(cywilnego) i myśliwskiego.
Dzisiejszy artykuł dotyczy tylko korde
lasów, gdyż cała historia broni krótkiej
(wszelkie noże, mieczyki, sztylety, pugina
ły, tasaki etc.1) wymagałaby znacznie ob
szerniejszych ram.

od 40 do 60 cm i szerokiej około 3,5 do 4
cm, noszonego przez Germanów aż do IX,
nawet X wieku, pochodzą późniejsze kor
delasy. Broń ta właściwie nigdy nie zani
ka. Rycerz średniowieczny nosi długi
miecz ale prosty żołnierz, mieszczanin, lub
wieśniak zbroi się w kordelas, mało różnią
cy się wymiarami i formą od „langsax“.
Spotykamy te średniowieczne kordelasy
w dużej ilości w Szwajcarii pod nazwą
„Hauswehr“*2). Zachowane okazy z XV.
wieku mało się różnią już od późniejszego
kordelasa (fot. I-a). Trzpień rękojeści sta
nowi przedłużenie głowni i ma szerokość
całej rękojeści. Do tego trzpienia, z pomo
cą poprzecznych nitów, były przymocowy
wane okładziny z drzewa lub rogu, two
rząc w ten sposób rękojeść zbliżoną kon
strukcyjnie do rękojeści naszych karabeli.
Jelec stanowi zazwyczaj poprzeczny żelaz
ny
pręt. Często trzpień jest zakończony że
Nazwa kordelas pochodzi od włoskiego
słowa „coltellaccio“, co oznacza „doży nóż“. lazną głowicą. Bywają jednak i okazy
Słowo to określa 'znaną formę krótkiej, jed- „Hauswehr“ zazwyczaj krótsze, które nie
nosiecznej broni z XVI. i XVII. wieku mają wcale jelca i których rękojeści przy
(fot. I-b). Nazwa ta włoska pokrywa się ze bierają kształty rączki noża. Niekiedy
starogermańską „langsax“, co również zna przy jelcu, w środku z prawej strony, przy
czy „długi nóż“ ’O. Nie jest to rzeczą przy mocowane bywa poziome kółko — proto
padku, gdyż „langsax“ jest prototypem typ późniejszej muszli kordelasa. Broń te
kordelasa. Od „langsax“ bowiem, miecza go typu jest zazwyczaj prosta i jednosieczprostego jednosiecznego o głowni długiej na, często u sztychu zaostrza się z obu
*) Patrz Boeheim „Handbuch der Waffenkun
de“ str. 232 i inne.

:) Patrz Inwentar der Waffensammlung des
Bemischen Historischen Museums in Bern. Dr
Rudolf Wegeli. Str. 261 i następne.

26

BROŃ I BARWA

stron. Była to broń noszona w całej Euro
pie, więc i w Polsce 3). Kordelasy tego ty
pu prawie bez. zmian dochowały się do na
szych czasów.
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wo zwężające się do obosiecznego i szpicza
stego sztychu (fot. II). Rękojeść zazwy
czaj rogowa, bywała przenitowana po
przecznymi nitami do trzpienia. Jelec po
dobny do rapierowego jelca tego czasu ma
zwykle kabłąk biegnący kolisto ku głowi
cy, z dwiema odnogami zagiętymi w kie
runku głowni. W miejscu skrzyżowania się
tych kabłąków od, strony zewnętrznej umieszczone bywało ochronne kółko lub
muszla. Ten typ rękojeści z małymi odmia
nami utrzymuje się przy długim kordela
sie myśliwskim przez cały wiek XVIL
Kordelasy, te zaopatrzone były przeważnie
w długie głownie, ponieważ polowanie w
owych czasach odbywało się zwykle konno
i kordelas służył nie tylko do dobijania
zwierzyny, ale przede wszystkim do przerąbywania sobie drogi przez gęstwinę le
śną, no i bardzo często do obrony osobistej.

Wiek XVI. stanowi wielki przełom w or
ganizacji wojska. Rycerz średniowieczny,
walczący indywidualnie konno, w otocze
niu swego orszaku zanika. Tworzą się re
gularne armie i rycerz przeistacza się w
szlachcica - oficera. Wielkiej wagi nabiera
piechota, rodzi się artyleria. W związku z
tymi zmianami długi miecz rycerski czę
ściowo ustępuje z pola i bodaj po raz
pierwszy od czasu Rzymian pojawia się of
ficer piechoty, uzbrojony w białą broń
krótką. W Niemczech powstaje około roku
1500 miecz lancknechtowski, którego się
nie wstydzą ludzie dobrze urodzeni, we
Włoszech zaś obok coltellaccia pojawia się
krótki miecz piechoty. Są to w obu wypad
W końcu XV wieku pojawia się specjal
kach miecze zaopatrzone w krótkie, szero
ny
oręż do kłucia dzików. Jest to kordelas
kie, obosieczne głownie. Nie należą one do
0
rękojeści
mieczowej, o dość długiej głow
grupy kordelasów, ale wywierają na kor
delas wielki wpływ, dając mu głownię o- ni w kształcie graniastym, zakończonej
bosieczną i stosunkowo dłuższą, wprowa rozszerzonym obosiecznym ostrzem w for
dzając do kordelasów nowe formy rękoje mie wydłużonego liścia. Ponad tym liściem
ści oraz nitowania głowni od góry (fot. * zazwyczaj widnieje otwór, w który kła
dziono zatyczkę poprzeczną uniemożliwia
V-a).
jącą zbyt głęboką penetrację. Broń ta jed
W drugiej połowie XVI. wieku po raz
nak, jako ciężka i wymagająca szalonej si
pierwszy występuje na widownię kordelas
ły fizycznej w użyciu, znika w połowie
ściśle myśliwski. Naturalnie, że tego ro
XVI wieku, ustępując miejsca oszczepowi
dzaju broń na początku swego istnienia
myśliwskiemu.4)
mogła być tylko noszona przez ludzi za
Kordelasy XVII. wieku bywają często
możnych. Ludzie skromniejszej kondycji uzaopatrzone
w mały nożyk i widelec, umie
żywali ten sam oręż do polowania i do
szczone
w
pochwie
przy górnym okuciu
wszelkich innych celów. Nie zapominajmy
jednak, że łowiectwo w wielkim stylu było (fot. III). Nie jest to jednak wyłączną ce
w owych czasach prerogatywą wielkich pa chą broni myśliwskiej; tego rodzaju nożyk
nów, którzy jednocześnie wprowadzali ton 1 widelec stołowy spotykają się również i
przy broni bojowej oraz broni domowej w
i modę w całym swym otoczeniu.
XV i XVI wieku.
Pierwsze wyraźnie myśliwskie kordelasy
Również w. XVII wieku wchodzi w uży
z drugiej połowy XVI. wieku mają zazwy
cie
broń krótka myśliwska, formą swą
czaj głownie długie, nie o wiele krótsze od
zbliżona
do kuchennego tasaka. Służyła orapierowych, u nasady szerokie i stopniona zarówno do rąbania gałęzi jak i do
3) Patrz „Broń i Barwa“ tom III Nr 2 str. 39
artykuł Bronisława Gembarzęwskiego.

4) Patrz Boeheim str. 255.
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Ze Zbiorów Muzeum Wojska: a) Hauswehr“ tviek 15, wykopane kolo Czerska.
b) Coltellacio ok. r. 1600. c) Kordelas do ogólnego użytku ok. r. 1700. d) Kordelas
myśliwski z pistoletem skałkowym koniec 18 wieku.
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W początku XVIII wieku pojawiają się
ćwiartowania zabitej zwierzyny (Waidkordelasy myśliwskie z rękojeścią otwartą,
besteck) 5).
Tego rodzaju tasaki, zaopatrzone w wi zwężającą się ku górze, przeznaczoną do
delce, noże i nożyki, noszone były z całym wsadzania do lufy strzelby, tworząc w ten
garniturem w szerokich pochwach, nieraz sposób bagnety (fot. |V-c i fot. V-a i b).
bardzo luksusowo okutych i wykończonych. Broń ta, bardzo problematycznej wartości
Większość znanych nam okazów pochodzi użytkowej, niedługo się utrzymała, to też
z końca XVI lub pierwszej połowy XVII tego rodzaju kordelasy spotykane bywają
dość rzadko (w Hiszpanii tego rodzaju ba
wieku.
Wiek XVIII jest wiekiem największego gnety dotrwały do XIX wieku).
rozwoju wszelkich kordelasów. Głownie
Dużą troską przy montowaniu kordela
kordelasów XVIII wieku mają zazwyczaj sów było zabezpieczenie pochwy od prze
od 40 do 60 cm długości i dzielą się na nikania deszczu przez górny otwór. Aby
dwie grupy. Pierwsza (fot. IV-f), najczę temu zapobiec, pierwotne ochronne koło
ściej używana, to kordelasy z głownią pro przy jelcu wypełniano metalową blaszką i
stą, twardą, w % jednosieczną, w Yg dwu wyginano na dół W' kierunku głowni. W
sieczną, ciągnioną zazwyczaj w kilka wą ten sposób powstała z czasem tak charak
skich strudzin i jeden szeroki wklęsły terystyczna dla kordelasów muszla ochron
szlif,oraz druga, którą stanowią głownie na. Zastępowano ją czasem umieszczoną
w całej swej długości obosieczne, wypukłe w dolnej części jelca metalową pokryweczi nieco szersze od poprzednich (fot. VI-f). ką, która szczelnie zachodziła ma górne oOprawy kordelasów XVIII wieku podą kucia pochwy (fot. IV-f). W XVIII wie
żają dość ściśle za panującym w danym ku wreszcie powstała nowa forma jelca
momencie stylem w sztuce zdobniczej (fot. przy kordelasach, a mianowicie jelec z obu
IV). Wobec powszechności tych stylów w stron opuszczony w kierunku głowni, w
całej Europie i bardzo ścisłego przestrze dolnej swej części wydrążony tak, aby za
gania mody nie można określić prawie chodził na górną część pochwy (fot. VI-d
żadnych cech narodowościowych. Tak na- i e). Tego rodzaju jelce miały zazwyczaj
przykład w czasach wszechwładnego pano charakter orientalny i miały imitować jel
wania stylu Ludwika XV zarówno kordela ce szabel tureckich.
sy francuskie, niemieckie, szwedzkie, czy
Trzony rękojeści w wielu wypadkach
polskie były wykonywane w tym stylu. Mo zachowały pierwotne kształty, które spoty
żemy się tutaj kierować hipotezami wyni kamy w XV wieku przy szwajcarskich
kającymi ze sposobu wykonania. Kordela „Hauswehr“ (fot. IV-f). Jednocześnie
sy z początku XVIII wieku w stylu Ludwi jednak coraz szerzej wprowadza się trzon
ka XIV mają zazwyczaj rękojeści zam rękojeści wykonanej z jednego kawałka
knięte. Późniejsze, z połowy XVIII wieku, jeleniego rogu, nieco pochylonego ku przo
mają rękojeści otwarte i jelec w formie dowi (fot. IV-b). Tego rodzaju rękojeść
litery „S“. W końcu zaś XVIII wieku wra przetrwała przez cały wiek XIX i do dnia
cają znowu po części rękojeści zamknięte dzisiejszego nie wyszła jeszcze z użycia.
oraz wysuwają się na czoło rękojeści oW drugiej ćwierci XVIII wieku zaczyna
twarte o jelcach prostych, tak zwanych
być stosowana do kordelasów rękojeść, bę
rzymskich (fot. IV-b). Forma ta ze zmia
dąca odmianą polskiej karabelowej rękoje
ną li tylko .motywów dekoracyjnych do
ści (fot. V-b i fot. VI-e). Spotykamy ją
trwała do naszych czasów.
najczęściej przy kordelasach wykonanych
luksusowo. Trzony tych rękojeści przeważ
5) Patrz ilustracje str. 22 Erich Haenel „Alte
Waffen“ oraz „Zeitschrift fuer Historische Waf nie wyrabiane z kości słoniowej, hebanu
lub misternie rżniętego żelaza, i stosowano
fenkunde“ tom 12. str. 24.
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je zazwyczaj do jelca w formie litery „S“
lub opisanego wyżej jelca „a la turque“.
Mamy tu niezawodnie do czynienia z wpły
wami polskiej karabeli na kształtowanie się
rękojeści kordelasa.
Oprócz kordelasów z głowniami prosty
mi, które są bronią par excellence myśliw
ską, spotykamy w XVIII wieku wiele bro
ni w oprawie kordelasa o głowni mniej lub
więcej zakrzywionej, przy czym długość i
szerokość tej głowni są tak rozmaite, że
wahają się one właściwie od krótkiej sza
bli do dłuższego noża i żadnej reguły nie
można z nich wyprowadzić. Dla celów my
śliwskich, to jest do kłucia, konieczna jest
głownia prosta lub prawie prosta, nie mo
gły więc wspomniane krzywe głownie być
używane do łowów.
Kordelasy o krzywych głowniach są
więc bronią nie myśliwską i miały troja
kie znaczenie.
Przede wszystkim tego rodzaju kordela
sy były używane w wojsku. Piechota nie
regularna węgierska., tak zwani pandurzy,
byli w XVIII w. uzbrajani w kordelasy
o krzywych głowniach różnych wielkości i
najrozmaitszych rękojeściach o kształtach
myśliwskich. Tego rodzaju kordelasów z
napisem na głowni „vivat pandur“ spoty
kamy bardzo wiele (niektóre są tak fili
granowe, że służyły raczej jako ozdoba niż
broń) (fot. IV-a i e).

Nr. 2

wojsko łączy się ze zwyczajem formowa
nia w końcu XVII-go i w XVIII-ym wTieku
tak zwanych oddziałów strzelców, czyli
myśliwych (Jaeger - Chasseurs), których
pierwotnym uzbrojeniem był ekwipunek
straży leśnej. To też dużo bardzo znajduje
się kordelasów XVIII-go wieku z wyryty
mi na głowmiach monogramami różnych
panujących (fot. IV-c).
W dalszym swym rozwoju kordelas woj
skowy przeradza się w bagnet, zachowując
jednak bardzo często rękojeść kordelasa.
W tej formie bagnet o głowni szerokiej do
chował się do naszych czasów. Nie usunął
on jednak całkowicie z wojska kordelasa,
który w formie nieco zmienionej miała ro
syjska artyleria podczas wielkiej wojny,
a dziś w naszej armii jest noszony przez
marynarzy i lotników.
Drugim użytkiem kordelasa o krzywej
głowni było noszenie ich przez dworzan i
służbę pałacową wielkich panów w wieku
XVIII-tym. Ludzie ci potrzebowali broni
raczej dla obrony łub jako podręczne na
rzędzie w podróży. W obu wypadkach broń
krótka, nieco zakrzywiona, większe odda
wała usługi niż długa szabla lub prosty my
śliwski kordelas (fot. VI-d).

Wreszcie jako trzecie zastosowanie kor
delasów o głowniach krzywych należy przy
pomnieć zwyczaj noszenia przez, szlachtę
kordelasa, zamiast szpady, do codziennego
użytku. Zwyczaj ten występuje w XVIIIDalej część austriackiej artylerii XVIII
wieku i wiele oddziałów wojsk technicz wieku prawie w całej Europie i powstał
nych uzbrojone były również w kordelasy zapewne przez umiłowanie myślistwa i no
o krzywej głowni. Artyleria pruska z cza szenie na codzień stroju myśliwskiego.
W Polsce, według wiadomości udzielo
sów Fryderyka Wielkiego również uzbro
jona była w kordelasy. Część wojska pru nych mi przez pana Dyrektora Bronisława
skiego 1813 roku, tak zwani strzelcy („Jä Gembarzewskiego, noszono kordelasy na
ger“1), otrzymali jako broń boczną korde wet do kontusza w okresie od około 1710 do
lasy myśliwskie. Wreszcie gwardia przy 1740 roku. We Francji kordelas przy boku
boczna Napoleona III „les cents gardes“ szlachcica zastępował szpadę jeszcze w onosiła kordelasy do specjalnego myśliw statnim ćwierćwieczu XVIII-go wieku6).
skiego munduru oficerów.
Te kordelasy kostiumowe czy dworskie
Oto garść przykładów. Możnaby ich wy były naturalnie zarówno proste jak i krzynaleźć znacznie więcej.
r) Patrz Collection Charles Buttin“ str. 52.
Używanie kordelasów myśliwskich przez

Ze zbiorów autora,

•
.

Ze zbwrów Muzeum Wojska: Kordelasy 18 wieku a) i b) KordelaS'/ ba9 netV- c) Kordelas szwedzki kostiumowy dworski, d) Kordelas
służbowy z jelcem „tureckim “, e) Kordelas myśliwski z rękojeścią
„polską ‘ przy jelcu „tureckim “, f) Kordelas myśliwski lub dworski
w stylu Ludwika 15 zapewne francuski, głownia obosieczna.

BROŃ I BARWA

a. Kordelas do ogólnego użytku 17 wieku, głownia z końca 16 wieku. b. Kordelas 18 wieku myśliwsko - kostiumowy ze znakami kabalistycznemi na głowni (Polski?), c. Kordelas bagnet 18 wieku.
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we. Należy jednak przypuszczać, że korde
las zakrzywiony, jako wygodniejszy w no
szeniu, musiał być w tych wypadkach bar
dziej szeroko stosowany (fot. VI-c).
Ozdoby rękojeści i na pochwach korde
lasów, jak wspomnieliśmy wyżej, były uzależnione od panującego stylu i mody. Na
tomiast ozdoby na głowniach wynikają za
zwyczaj z przeznaczenia danej broni. Tak
więc na kordelasach myśliwskich spotyka
my najczęściej trawione lub ryte sceny
myśliwskie, jelenie lub dziki pędzone przez
psy, rzadziej niedźwiedzie i t.p. Kordela
sy wojskowe zdobione są monogramami
monarchów lub wyobrażeniami żołnierzy,
często z odpowiednimi napisami. Kordelasy
kostiumowe lub dworskie wykazują często
ornamentacje i dewizy, zaczerpnięte z de
wiz i ozdób używanych na szpadach (np.
„ne me tire pas sans raison, ne me remets
point sans honneur“).
Bardzo często spotykamy głownie korde
lasów, ozdobione głowami turków oraz nie
czytelnymi napisami z poprzekręcanych li
ter i cyfr. Są to znaki kabalistyczne, w któ
rych lubowano się w wieku XVIII-ym. Te
go rodzaju kabalistyczne napisy spotykają
się zazwyczaj na głowniach zakrzywionych
(fot. V-b).

Nr. 2

w wystający guzik, pozwalający na nosze
nie kordelasa na żabce. W wiekach XVI-ym
i XVIIym żabki te przymocowane były do
pasa, noszonego przez ramię. W wieku
XVIII-ym utrwala się zwyczaj noszenia
kordelasa na żabce przymocowanej do pa
sa.. Zwyczaj ten trwa do dnia dzisiejszego.
Niektóre okazy kordelasów
wieku
XVIII-go mają poza górnym i dolnym oku
ciem na pochwie jeszcze i poprzeczną ryfkę, i były noszone na rapciach. Są to jed
nak tylko wypadki wyjątkowe, nie stano
wiące reguły.
Dość często spotykają się kordelasy w
połączeniu z pistoletami. Okazy zarówno z
pistoletami kołowymi, skałkowymi i pistonowymi odnoszą się do XVII-go, XVIII-go
i XIX-go wieku, zależnie od stylu, broni i
zamku pistoletu. Ten typ broni należy ra
czej do oręża mieszanego, dlatego też dziś
nie zajmujemy się nim bliżej (fot. I-d) 7).
Przytoczone powyżej wiadomości stano
wią zaledwie ułamek tego, co na tak szero
ki temat należałoby powiedzieć. Niestety
brak materiału i literatury z tej, dziwnym
zbiegiem okoliczności zaniedbanej dziedzi
ny bronioznawstwa, utrudnia bardziej
szczegółowe studia.

Sposób noszenia kordelasów zasadniczo
7) Patrz „Zeitschrift für Historische Waffen nie zmienia się wcale na przestrzeni wie knnde“ tom V. str. 97. artykuł: „Ueber Kombi
ków. Górne okucie pochwy zaopatrzone jest nierte Waffen“ Dr. R. Forrer.
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STANISŁAW GEPNER.

Gwardia Narodowa Lwowska 1Ö4Ö roku
Ryciny, reprodukowane poniżej, znajdu
ją się w bogatym zbiorze Muzeum XX.
Lubomirskich we Lwowie, przy ul. Ossoliń
skich, skąd, dzięki uprzejmości: kustosza te
go Muzeum, p. dra M. Gębarowicza, udało
mi się uzyskać odbitki fotograficzne.
Dwie ryciny, przedstawiające gwardzi
stów konnych, noszą daty 12 sierpnia i 21
października 1848 roku i numery 33 i 43,
coby mogło świadczyć, że pochodzą z jakie
goś albumu zbiorowego, którego jednak p.
dr. Gębarewicz bliżej określić nie może.
Notatka na passe-par-tout tych rycin jest
zrobiona ręką Ludwika Kubali i stwierdza,
że ryciny te są wykonane wg. rysunku Ju
liusza Kossaka. Juliusz Kossak urodził się
w 1824 roku, mógł mieć więc wówczas 24

lata, figury więc i konie nie są jeszcze wy
raźnie w jego charakterze.
Rycina, przedstawiająca gwardię pieszą,
wykonana jest w zakł. P. Pillera we Lwo
wie.
Gwardia piesza nosi mundury granato
we, kołnierz, wypustka na piersiach wy
kładach pól i rękawach karmazynowa,
spodnie szare z karmazynową wypustką.
Czapka karmazynowa, kita i owalna ko
karda biała,, frendzla przy epoletch karma
zynowa.
Wszystkie części metalowe z metalu bia
łego, szabla okuta żółto, lederwerki czarne,
temblak biały.
Gwardia konna ma mundur i spodnie w

4
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tych samych, co piesza, kolorach, wszyst
Czapraki z czarnym baranem na siedze
kie wypustki, lampasy, kordony i frendzla niu (widocznym na koniu z profilu jedy
przy epoletach białe. Proporczyk granato nie) , granatowe, obszycie czapraków i gra
wo - biały, szabla z żółtą rękojeścią. Epole natowego mantelzaka białe.
ty, guziki z białego metalu, czapka w czar
Może udało by się uzyskać od p. dyr. A.
nym ceratowym pokrowcu.
Czołowskiego lub p. dr L. Charewiczowej
Koń, narysowany z przodu należy do nieco danych, dotyczących historii Gwardii
gwardzisty - szeregowego, co potwierdza Narodowej Lwowskiej, grono członków
tuleja przy strzemieniu, drugi koń jest Stowarzyszenia naszego, interesujące się
przypuszczalnie oficerski, gdyż ma on na munduroznawistwem było by Im za cenne
czapraku odmiennego wzoru obszycie.
informacje bardzo- wdzięczne.

KAZIMIERZ STEFAŃSKI.

Kilka słów o bronnosci Kalisza
(Na marginesie wydawnictwa: „Budownictwo wojskowe 1918 — 1935).
W pracy doskonałej zbiorowej — o war
tości dokumentalnej — dokonanej pod re
dakcją majora inż. Aleksandra Króla p.t.:
„Budownictwo wojskowe 1918 — 1935“
podany jest i Kalisz, jako gród obronny. O
jego obronności., w ujęciu — rzecz oczy
wista—nie fachowem a historycznem, od
prawieku poczynając, pragnę na tym miej
scu, dzięki dobrej woli Redakcji, słów kil
ka powiedzieć.
Zawdzięczając temu, że na szlaku, wio
dącym kupców z Rzymu nad brzegi Bałty
ku po jantarbursztyn, znalazło się i kalisko
nad prasną rzeką, zostało ono przez, Pliniu
sza i Ptolomeusza, jako zlatynizowana Calissia wymienione. Stało się zaś owe Kali
sko osiedlem dla swej obronności, dla swe
go kału — błota, dla swych raiskO —
trzęsawisk, które utrudniały napaści: czy
ludziom z innych osiedli, czy zwierzętom z
otaczających puszcz.
Z jednym tylko, dorocznym, wrogiem to
czyć musiał pra-kaliszanin długą walkę: z
zalewami wiosennymi, ale i z nimi się upo
rał!
Jeżeli dziś stajemy niekiedy zdumieni
*) Po drugiej stronie Prosny, naprzeciw stare
go Kalisza, leży wieś Rajsków.

przed ogromem dokonanej pracy ludzkiej,
to niemniejsze częstokroć ogarnia nas zdu
mienie i podziw dla pracy człowieka przeddziejowej, który ją wykonał w warunkach
nieskończenie dla siebie trudniejszych!
Aby siebie, rodzinę, inwentarz i dobytek
uchronić przed zalewami, jął się pra-kali
szanin pracy, którą dziś jeszcze podziwiać
możemy. Tą pracą — to nasyp ziemny
wśród błot i trzęsawisk, ponad dwa metry
wysoki i o powierzchni . przekraczającej
dwa hektary! Na odsłoniętej 2) powierzchni
tego nasypu znaleziono kolisto wybrukowa
ne palenisko, ze zwęglonymi resztkami dę
bu i olszy, skorupami naczyń glinianych,
szczęką końską i kośćmi doskonale zacho
wanymi. Nasyp ten w stanie swym pier
wotnym i odpowiadający swemu przezna
czeniu, dotrwał do czasów 'Chrobrego, któ
ry, mając gotowy „fundament*, kazał go zu
żytkować pod igród obronny. Jakoż zasy
pano paleniska, ale do jakiej wysokości
trudno dziś powiedzieć, gdyż czas i pług
— zrobiły swoje. Odkopane palenisko, o
2) W sierpniu roku 1926-gc, pod kierunkiem
konserwatora wojewódzkiego ś.p. Teofila Wiśnio
wskiego, były przeprowadzone badania, przed
wstępne grodziska kaliskiego.
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— że nie, ze względu na długość trwania
takiej budowy i, że czasy nie były zbyt spo
kojne. Podawnemu więc, grodu i miasta,
broniły częstokoły.
Dopiero za panowania Kazimierza Wiel
kiego (1333 — 1370) został Kalisz otoczo
ny murem obronnym i wówczas też zbudo
wano z cegły zamek, związany organicznie
z murami miejskimi. Plan; z roku 1785, po
dany w „Budownictwie“ na stronie 105,
pokazuje w całości rozwiązane zagadnienie
obronności Kalisza.
Poprzez Kalisz wiódł odwieczny trakt ze
Śląska do Torunia i dalej ku Bałtykowi.
Trakt ten uwzględniona przy pierwotnym
rozplanowaniu miasta, a później — przy
jego fortyfikowaniu. Dwie główne bramy,
o mostach zwodzonych, każda przez dwie
baszty strzeżona, wiodły do Kalisza : wroc
ławska 3) i toruńska; prócz nich były dwie
mniejsze, boczne: piskorzewska i łazienna,
oraz furty dla pieszych. Baszt większych
było sześć—oprócz czterech przybramnych
-—- i kilka mniejszych. Straż i pieczę nad
murami miały powierzone sobie cechy ka
liskie.
Ponieważ do czasu najazdu szwedzkiego,
a więc przez cztery z górą wieki, Kalisz
pod swymi murami wroga nie oglądał,
przeto i owa piecza „postarzała się“ nieco.
Za dowód posłużyć może spis „strzelby“
miejskiej z roku 16i22-go4), jej stan i niewystarczalność.
W roku 1655, idąc za wzorem innych
miast
wielkopolskich, Kalisz wpuścił do
W drugiej połowie wieku XIII-go zaszła
browolnie
w swe mury Szwedów. Przepę
zmiana zasadnicza w dziejach starego Ka
dził
ich
dwukrotnie
Czarniecki, przy czym
lisza.
Oto, książę kaliski Bolesław Pobożny — rzecz oczywista — mury, baszty i bra
przenosi o kilometr poniżej na wyspę Pro my musiały ucierpieć, a miasto zgorzało.
W roku 1704 wkraczają znów do Kalisza
sny, uznając ją za bardziej obronną, gród
Szwedzi,
a w roku 1706 w czasie i po bit
i zakłada przy nim nowe miasto na prawie
magdeburskim (1264). Jednocześnie z wie pod Kaliszem, znów Szwedzi, Sasi, ko
przeniesieniem miasta rozpoczęto budowę zacy i kałmucy niszczą miasto.
dwóch murowanych kościołów: św. Miko
■") .Na planie wyżej wspomnianym, przez wido
łaja, fundacji Bolesława i O.O. Francisz
czne przeoczenie w korekcie, nazwana włocław
kanów, fundacji księżnej Jolanty, żony Bo- ską.
lesławowej. Czy i gród był wówczas wznie
4) „Broń i Barwa“ rocz. 1 Nr. 4: „Strzelba
siony z muru? Domyślać się raczej należy miejska kaliska w r. 1622“.

którym była mowa, znajduje się dziś na
głębokości około czterech metrów. Gród
był drewniany, czego dowodzą — znale
zione przed kilkudziesięciu laty — nadpa
lone ostrokoły.
Kiedy na grodzie kaliskim zasiadł Miesz
ko Stary pobudował mały kościółek romań
ski pod wezwaniem św. Pawła, kollegiatę,
w której został pochowany (1202). Po
śmierci Mieszka, gród kaliski był po wielo
kroć razy przez poszczególnych, zwaśnio
nych między sobą, piastowiczów oblegany
i zdobywany. Dotrwał do roku 1931-go, w
którym, zdobyty przez Krzyżaków został
wraz. z całem starem miastem doszczętnie
spalony i, wobec istnienia już miasta no
wego z zamkiem i kościołami, już nie odbu
dowany.
Grodzisko staro - kaliskie, pospolicie
„szwedzkimi górami“ zwane, jest dziś
własnością prywatną, przedmieszczanina i
od lat kilkudziesięciu corocznie orane. Czas
już najwyższy, aby pozostałymi resztkami
zaopiekował się Zarząd m. Kalisza przez
ich nabycie. Bądź co ibądź — jest to niepi
sana metryka miasta, licząca sobie lat po
nad dwa tysiące !
Gród staro - kaliski i podgrodzie leżało
po stronie lewej rzeki Prosny, nie-zaś po
prawej jak-to widzimy na rycinie 1 (str.
7) „Budownictwa“.
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Widok Kalisza od strony bramy Wrocławskiej z początku wieku XVIII (przed 1706
r.). Obraz olejny, własność p. Zygmunta Peszke.

W latach 1768 — 70, w czasach Konfe
deracji Barskiej kwaterują w Kaliszu ko
lejno i konfederaci i Rosjanie...
Po czterech wiekach istnienia nowego
Kalisza, wnękach spokoju, rozwoju i roz
kwitu miasta, nastały czasy najazdów", któ
re spowodowały upadek miasta. Dość bę
dzie powiedzieć, że w roku 1789-ym Kalisz
— miasto wojewódzkie — liczył zaledwie
3000 mieszkańców. Na swe rozsypujące się
mury obronne, które miały ich strzec przed
wrogiem, patrzyli bezradni mieszkańcy, ja
ko na wspomnienia lepszej przeszłości...
Kiedy jednak w roku 1778-ym (23.11.)
Stanisław August powołał do życia dla Ka
lisza i innych miast województwa, Komisję
Dobrego Porządku (Boni Ordinis), która
miała rozpatrzeć prawda miast poszczegól
nych i zbadać warunki konieczne do ich
podniesienia — została „na rekwizycyę
Szlachetnego Magistratu“ uczyniona „Wizyia Miasta J. K. Mci. Kalisza w Roku
Pańskim 1778, die 17 Augusti przez dwóch
Ichmość Szlachtę y Woźnego“ i do Ksiąg
Grodzkich 5) wniesiona. Wizja ta, bardzo

...„Nayprzód wchodząc w bramę Wroc
ławską widzieliśmy Facyatę pierwszą o
dwóch Basztach, z których wieszchy do po
łowy zdezelowane, reszta zaś murów tych
Baszt na części porozstępowane tak dalece,
że mieyscami rękę włożyć można; co się
tylko rozwalić maią. W bramę wszedszy
Izby, które były w tych Basztach —- zruynowane. Druga facyata w tey bramie od
miasta, z narożną Basztą, w którey pomie
szkanie górne, wraz z kratą spuszczoną do
zamykania miasta, także zdezelowane, scho
dy i mur nadpsuty. Przy tey bramie, po
prawey ręce, widzieliśmy Basztę wielką z
górnym y dolnem pomieszkaniem, czyli
sklepem, w którey górne pomieszkanie zde
zelowane, sklep tylko dolny, w którym ko
nie żołnierskie stawaj ą, bez dachu y pokry
cia zostaje, mur w tey Baszcie od strony
rzeki bardzo się porozstępował i co tylko
ma się rozwalić“.

3) Edward Sławecki: „Album Kaliskie“—War
szawa 1858.

...„Baszta wielka okrągła, ta od funda
mentu w murze nadwyrężona, z którey

szczegółowa, stwierdza smutny stan miasta
całego, a murów — wprost rozpaczliwy.
Przytoczymy co ciekawsze — a nas ob
chodzące — wyjątki:
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wieszch spad y wiązanie w niey pogniło“. bramy, na którym rogatki postawione, sa
...„od rogu zaś Bużnicy na Łokci 60'na my zły, drugi zaś kawałek muru zastrza
Dłuż mur obalony, na którym mieyscami łem podparty, który zastrzał ju® zgnił, mur
sztachety, lecz i te od dołu pogniłe. Przy- zaś co się tylko ma obalić“.
środkiem dziura wycięta do wychodzenia, a
Przytoczone wyjątki wystarczą: baszty
druga, w rogu Bużnicy, w murze do żydów
wykuta, któremi żydzi wychodzą za miasto. bez dachów i schodów, mury popękane i
Te sztachety nowey potrzebuią reperacyi“. walące się, a gdzie się już zawaliły — szta
...„wieża, która stoi na gruncie Zamkow- chety (na długości 60 łokci!), a i te powyłamywane...
skim połową jedną jest zwalona, drugą zaś
Murów nie odbudowano, chyliły się co
połową stoi, lecz co się tylko ma obalić. Ta
wielce niebezpieczna, aby obaliwszy się, do raz, bardziej i zawaliły...
mów i ludzi nie pobiła“.
Za czasów Pruskich rozebrano je, jak
...„Do bramy Toruński, od O.O. Bernar również i strawiony w roku 1792 przez
dynów wchodząc, widzieliśmy facyatę do pożar zamek oraz ratusz, z czasów królo
połowy zruconą przez żołnierzy. Wszedszy wej Jadwigi.
do bramy widzieliśmy drugą facyatę z górDziś pozostały już tylko resztki, ze
nem pomieszkaniem, ze dwiema Basztami
„Skarbem“
— „Carceres‘em“ — „Dorot
małemi. Schód na górę zepsuty, mur popę
ką“
na
czele
7).
kany y porozwalany, co się tylko ma roz
walić“.
f
Miasto —< na wzór Warszawy — winno
...„Idąc od bramy Toruński widzieliśmy się niemi zaopiekować, odsłonić i uporząd
mur ku Kościołowi Panny Maryi ciągnący kować.
się aż od Baszty Carceres6). Ten mur od

) Na str. 136; ryc. 229 „Budownictwa“ podany
jest widok miasta od strony bramy wrocławskiej.
Widok ten pochodzi nie z końca — jak podano —;
w. XVIII, lecz z jego pierwszego lat dziesiątka,
(przed rokiem 1706) a być może, że nawet z ostat
nich lat (od 1686 poczynając) w. XVII.
') Dzisiejsza „Dorotka“, już w połowie w XIX
tak nazywana. Skąd poszła ta nazwa? — niewia
domo. W wieku XVI zwano ją „Skarbem“. Od
siadywanie dobrowolne w tej baszcie było jaw
nym przyznaniem się do jakiejś winy, popełnionej,
rodzajem przepisów... post deprecationem in turrim Skarb... Znaczenie owoczesne wyrazu skarb
“ tyle co: żal, smutek, zgryzota — zostało w ję

zyku polskim dzisiejszym zatracone. Wyraz to
prasłowiański, który od nas przeszedł na Euś,
gdzie zachował swe znaczenie pierwotne (Brüc
kner: Słownik). Porów, rosyjs.: skorb\ skorbieV.
W „Budownictwie“, na wyżej wspomnianym
planie (str. 105) — „Dorotka“ jest mylnie wska
zana, gdyż jest to dawna furta — brama boczna
— do której wiodła nawet uliczka o tejże naz
wie: Fórtczana, a na której stoi obecnie kościół
po-jezuicki. Po osiedleniu się Jezuitów, furtębramę przewieziono na ul. Łazienną. „Dorotka“
stoi do dziś W najbliższym sąsiedztwie prezbite
rium kościoła św. Józefa.
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MICHAŁ WIELICZKO-WIELICKI.

Z historii artylerii
Pierwsze wzmianki o siłotwórczych
właściwościach prochu czarnego spoty
kamy już w kronikach chińskich. Po
czątkowo jednak stosowali Chińczycy
proch nie jako materiał miotający
pociski, lecz jako środek do wydłużenia lo
tu strzał rzuconych z kusz lub z łuków
przez umocowanie do nich odpowiednio
skonstruowanych rakiet.
Kiedy się pojawiły w Chinach pierwsze
okazy broni palnej — nie wiadomo, to tyl
ko jest pewne, że w w. XIII posiadali już
oni bardzo zaawansowany w swym rozwo
ju sprzęt artyleryjski, posługujący się po
ciskami „żelaznymi”.
Opanowanie Chin północnych przez
Mongołów, którzy zagonami swymi do
trzeć zdołali aż do zachodnich granic Pol
ski — nie wpłynęło na rozpowszechnienie
wiadomości o broni palnej w Europie,
gdyż jako koczownicy nie mieli Mongoło
wie warunków do zainstalowania potrzeb
nych. warsztatów rzemieślniczych, zresztą
i sam sposób prowadzenia przez nich wo
jen — uniemożliwiał posługiwanie się bar
dzo ciężkim jeszcze na ówczas sprzętem.
Południowi sąsiedzi Chińczyków — Hin
dusi, przyjmując od tych pierwszych więk
sze zdobycze techniki wojennej — nie po
trafili jednak zdobytych wiadomości roz
winąć. Dopiero wielkie podboje Arabów,
którzy dotarli aż do Turkiestanu i nawiąza
li w ten sposób styczność z cywilizacją
chińską — spowodowały stopniowe przyję
cie od Chińczyków ich zdobyczy kulturaln.
Skolei opanowana przez Arabów Afryka
północna, utrzymując ścisłe stosunki z lu
dami na północnym brzegu morza Śród
ziemnego zamieszkałymi — coraz to więk
szy na te ludy wpływ wywierać poczęła,
przekazując im swe zdobyte na polu nau
kowym doświadczenie.
Sztuka miotania pocisków za pomocą
prochu rozwija się pod wpływem wzrasta-

jącej cywilizacji, którą wprzęgły ludy eu
ropejskie w służbę długotrwałych i czę
stych wojen średniowiecza. Podania za
tem, przypisujące wynalezienie prochu
lub wykrycie jego balistycznych właściwo
ści Marcusowi Graecusowi (w. IX), Alber
towi Wielkiemu, Rogerowi Baconowi (w.
XIII) i wreszcie Bertoldowi Schwarzowi
(w. XIV) są conajmniej nie uzasadnione,
a w związku z tym i wskazanie ścisłych
dat pierwszego właściwego użycia prochu ,
jak też i pierwszej wiadomości o użyciu
broni palnej, uważam za nie możliwe.
Szybki rozwój pierwszej broni palnej
musiał doprowadzić do zwiększenia ka
libru i długości luf, do większych
dział stosować zaczęto pociski nie ołowia
ne lecz kamienne, co znów się przyczyni
ło do monstrualnego dalszego zwiększenia
kalibrów. Równolegle do prochu stosowa
no bliżej nie znany „płyn wybuchowy” do
dział, którym nadawano kształt wielkich
butel (Rathgen).
Rękopis hinduski „Sukraniti” (V w.
przez Chr.) podaje pierwszą, jak się zda
je, receptę prochu strzelniczego. Saletrę
(w małych ilościach), siarkę i węgiel
mieszano w stosunkach najrozmaitszych,
ugniatając drobną miazgę prochową na
ciasto. Mała wytrzymałość pierwszych
luf działowych zniewalała do użycia
bardzo słabych ładunków, nie prze
kraczających 0,1 ciężaru pocisku. Trud- /
ność i nieporęczność ładowania długich luf
przez wylot — doprowadziły wkrótce do
wynalezienia luf odtylcowych (foglerze)
z wkładanymi komorami ładunkowymi.
Brak uszczelnienia zamknięcia uniemożli
wił jednak praktyczne wykorzystanie po
mysłu — to też idąc po linii nieodzownej
potrzeby zaczęto lufy skracać. Powstały
w ten sposób tzw. bombardy o zwężonej ?
(nie stożkowej) komorze ładunkowej. Nie
kiedy
przewód
„dział
kamiennych”
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był też stożkowy. Większe bombardy
posiadały lufy skręcane z kilku części
(„śrubnice”), a wytrzymałość ich (zwła
szcza luf o złożonej konstrukcji żelaznej)
nadal była b. słabą. Lufy mniejsze spoczy
wały na łożach klocowych. Gdy jed
nak zauważono, że ładunki prochowe w
krótkich lufach nie mogą całkowicie się
spalić — zaczęto ponownie długość prze
wodów wydłużać (do 7 — 10 kal.). Zapa
lanie prochu w komorze odbywało się za
pomocą rozżarzonego pręta żelaznego, któ
ry zapalał podsypkę prochową w zapale.
Później zapalania podsypki, umieszczonej
w tzw. przepalniczce dokonywano za po
mocą lontu na tyczce zw. lontownikiem.
Gdy w w. XV nauczono się ziarnkować
proch, nadając mu w ten sposób większą
szybkość i zastosowano kulę żelazną
(1470) — uzyskano możność osiągnięcia
w następnym stuleciu potężnego, a raczej
efektownego działania broni (donośności
maksymalne do 5500 m). Ojciec balistyki
-— Mikołaj Tartaglia-F ontana (1546)
omawiając wartość ówczesnego sprzętu,
doszedł do wniosku, że zwiększenie ładun
ku prochu ponad 0,3 wagi pocisku jest
bezużyteczne, dodaje on jednak, że w mia
rę wydłużenia lufy, należy zwiększyć rów
nież ładunek, wpływ którego na pocisk
trwa nawet po opuszczeniu przez niego
przewodu. Donośności — twierdził rów
nież Tartaglia — nie są proporcjonalne do
ładunków, tak więc jeżeli przy ładunku
0,3 zdołano osiągnąć 750 m, to przy ła
dunku 1,0 osiągnąć można tylko 940, a nie
2500. Ładunki w w. XVI wzrosły jednak
do 0,7 — 1,0, a długość luf niekiedy do
50 kal. Collado (1585) podaje szczegóły
ciekawego zdarzenia. U jednego ze szlangów (wężowmic) skrócono lufę o 18 kal.,
po którym to zabiegu donośność działa
wzrosła. Po skróceniu tejże lufy o dalsze
7 kal. — donośność maksymalna działa
wzrosła jeszcze bardziej. Wypadek po
wyższy daje nam wyobrażenie o ilościach
marnotrawionej energii i metalu podykto
wanych wadliwrą konstrukcją. Tartaglia
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sądził też, że zbytnie zwiększenie ładunku
pociągnąć może za sobą zmniejszenie szyb
kości wylotowej pocisku.
Proch — powiada Tartaglia — jest tym
słabszy im wolniej się spala. W pierwszej
połowie XVI w. proch czarny zawierał na
dal znacznie mniej saletry niż siarki. Brak
saletry powodował zmniejszoną szybkopalność prochu, którą starano się zwięk
szyć przez zwiększenie ilości prochu w ła
dunku. Tartaglia podaje 23 rozmaite ga
tunki prochu, w których stosunek saletry
wraha się od 50 do 85 %> Marcin Bielski
(1569) podaje też kilka proporcyj prochu
czarnego, w skład których wchodziło prze
ciętnie saletry 90%, siarki 5% i w^ęgla.
5%. Postęp jest zatem widoczny. Górski
jest zdania, że stosunek saletry do innych
składników uwarunkowany był tylko jej
jakością. Prawdopodobny skład naszych
prochów w tym czasie był: działa długie
(armaty) : saletry 38%, siarki 38%, w^ęgla
24%, działa krótkie (moździerze) : saletry
60%, siarki 26% i węgla 14,% (por. z pro
porcją monachijską). Biringuceio (1550)
podaje, że proch armatni mógł wyrzucić
kulę z muszkietu zaledwie na 10 łokci, gdy
ładunek prochu muszkietowego — niszczył
lufę działową.
Istoty działania gazów^ prochowych nie
pojmowano zupełnie. Wierzono wr przesąd,
że składniki prochu zwalczają się nawza
jem, że saletra wytwarza „zimno”, gdy
siarka produkuje „ciepłotę”. Proch, złożo
ny z kilku gatunków uważano za „lepszy”.
W miarę ulepszania gatunków prochu —
ładunki zmniejszają się w drugiej połowie
XVI w. do 0,5 wagi pocisku. O pociskach
„próżnolanych” (bomby i granaty) w w.
XVI mówić jeszcze nie można. Wprawdzie
były wypadki ich doświadczalnego użycia,
jednak bez większego powadzenia. Na
przeszkodzie tu stała w pierwrszym rzędzie
nieumiejętność obchodzenia się z tym nie
bezpiecznym środkiem wralki. B rantów
(zapalników) jeszcze nie znano, do oka
granatu w-prowadzano lont, stosując tzw.
podwójne zapalenie (zapalano lont zała-
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Rys. 1.

Rys. a. Wahadło balistyczne Cassiniego.
h —— ;
2 g

Vu — ]/ 2 g h m/sek.

Rys. b. Przyrząd Grobera (1801).

t =----T, gdzie T — czas trwania jednego obrotu.
360
D D. 360
V0 = — —-------- m-'sek.
t
CL T
Rys. c. Przyrząd Deboora (193Ą).
2

f

.g

dawanego już pocisku, następnie zapał ko
mory). Zbyt słaba skorupa żeliwna (0,2
kał.) kuli próżnolanej uniemożliwiała
strzelanie pociskami wybuchowymi z
armat, gdyż nie wytrzymywały one silne
go ładunku dział długich, a i zapalenie lon
tu pocisku było zbyt trudne. Budowę amu
nicji udoskonalił Siemienowicz, którego

V0 =----- -—; m/sek.

7/2»

dzieło wydane w Amsterdamie (1650)
po łacinie przełożono w roku 1651 na
język hiszpański, w roku 1651 i 1675
na francuski, w roku 1676 na angielski
i w r. 1729 na angielski i holenderski.
Buchner (1682) przytaczając dane ilu
strujące działanie prochów w w. XVII po
sługuje się strzałem doświadczalnym a.
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152 mm: Ład. prochu arm. (saletry 67%,
siarki 13%, węgla 20%) przy P (kąt
podn.) 45° doniosłość 3800 m. Ład. pro
chu hakowniczego (saletry 77%, siarki
8%, węgla 15%) przy P = 45° donośność
4500 m.
Z odrzuceniem w w. XVII hipotezy paraboliczności toru w powietrzu (Galileusz,
Torricelli, Cassini) nastręczała się ko
nieczność szczegółowego zbadania wszel
kich elementów strzału wpływających na
zmianę donośności pocisku. W pierwszym
więc rzędzie zwrócono uwagę na możliwie
dokładny pomiar szybkości wylotowej po
cisku a to dla ułożenia ścisłych tabel strzel
niczych. Euler podał empiryczny wzór
szybkości wylotowej pocisku obejmujący
stosunek „sprężyznej siły prochu” do ta
kiej samej siły „powietrzni” (atmosfery),
przyjęty ogólnie = 1000. Bernoulli (1774)
określił ten stosunek jako = 200, nadmie
niając, że stosunek = 1000 może się wy
tworzyć tylko w warunkach bardzo wyso
kiej temperatury wybuchu. W ten sposób
obliczono np. szybkość wylotową pocisku
a. 86 mm na około 400 m/sek. Dalsze ba
dania stwierdziły, że szybkość wylotowa
u dział francuskich wynosiła 590 m/sek.
przy ładunku 0,5 i 390 m/sek. przy ładun
ku 0,3. Szybkość wylotowa u dział Gribeauvala szacowano na 410 — 520 m/sek. przy
ładunku 0,7. U nas stosowano mniejsze
szybkości wylotowe.^ Wynalezione w r.
1707 przez Cassiniego wahadło balistycz
ne (działowe) umożliwiło eksperymentalC ny pomiar szybkości pocisku. Udoskonalił
ten przyrząd Robins, a następnie d’Arcy.
Rysunek załączony przedstawia rozwój
techniki pomiaru szybkości wylotowych
pocisku w w. XVIII i w pierwszej połowie
w. XIX.
Proch francuski składał się z podobne jak
u d‘Antoniego (1785) mieszaniny (saletry
60%, siarki 20%, węgla 20%), jednak Ja
kubowski (1781) proponował wprowadze
nie dla armat i moździerzy prochu „silniej
szego“ i motodymnego, złożonego tylko z
75% saletry i 25% węgla.
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Wymagania co do jakości prochu czar
nego ogromnie wzrosły. Proch przed przy
jęciem do arsenału (cekauzu) poddawano
próbom. Na początku XVIII w. zadowalano
się osiągniętą z moździerza probierczego
donośnością 125 m, w drugiej połowie tegoż
stulecia minimum to wrzrosło do 140, a w
połowie XIX w. aż do 225 m. Przy pró
bie prochu oddawano serię 5 strzałów pro
chem badanym i takąż serię prochem
wzorcowym. Prócz moździerza próbnego
stosowano także i inne przyrządy.
Dziś, jak wiadomo, próba prochów
dymnych zasadza się na określeniu prze
ciętnych uchyleń szybkości i ciśnienia serii
kilku strzałów w stosunku do określonej
szybkości i ciśnienia dla danego gatunku
prochu.
Co do działania prochu, to przebieg zja
wisk towarzyszących wybuchowi bali
stycznemu nie był znany. Istniał tylko sze
reg mniej lub więcej trafnych domysłów.
Do połowy XVIII wr. nie znano innych ga
zów prócz powietrza, jako jednego z czte
rech pierwiastków greckiego układu filo
zoficznego. Stan ówczesnej nauki ogrom
nie utrudniał artylerzystom XVII i XVIII
wieków badanie zjawisk balistycznych.
W r. 1710 Stahl podał tzw. teorię flogistonową. Flogiston — to ogień, którego
wielkie ilości ukryte są w siarce, węglu,
olejach etc. Sadze uważane były za czysty
niemal flogiston. W ten sposób rola flogistonu była niejako odwrotnością roli póź
niejszego tlenu. Po odkryciu wodoru utoż
samiano go z flogistonem, metale (flogistokować). Lavoisier nazwał azot po
wietrzem flogistonowym. Teria flogistonowa utrzymała się przez cały w. XVIII.
Obalono ją dopiero w r. 1785.
Balistyka wewnętrzna, jako nauka,
powstaje właściwie w połowie XVIII w.
Starano się ująć zjawiska balistyczne w'
reguły, dające się wyporzyczać praktycz
nie. Robins twierdził, że spalający się
proch wytwarza elastyczny „fluid”, masa
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którego równa się masie spalonego prochu,
przyspieszenia pocisku — = —---- , gdzie
mimo że dawniej już Belidor (1731)
g
Am
utrzymywał, że objętość gazów procho G przyśpieszenie pocisku, g = 9,81, c *—
wych w warunkach wolnego spalania się kaliber, M — ciśnienie na cm2 dna poci
prochu jest 4000 razy większa od objęto sku, m — ciężar pocisku. Do niedawna je
ści spalonego ładunku. Dulacg (1741) wy szcze 3000 atm. uważano za ciśnienie
kazał, że ciśnienia powstające w lufie są maksymalne. Obecnie można już uzyskać
4000 razy większe od normalnego ciśnie ciśnienie przekraczające 5000 atm. (lufy
nia atmasferycznego. D’Antoni szacował samo wzmocnione). Jakubowski po wyko
ciśnienie w lufie na 1400 — 1900 atmo rzystaniu doświadczeń Robinsa i Enlera
sfer, Lombard — na 9215, a Rumford — doszedł do następujących wnioskowa szyb
na 5500. D’Antoni podjął szczegółowe ba kość spalania się prochu uzależnioną jest
dania nad zjawiskami balistyki wewnętrz od temperatury ładunku i komory, od stop
nej, usiłując nawet utworzyć wykres krzy nia wilgotności i „rozrzedzenia” powietrza
wej ciśnień powstających w lufie, a to ce (ciśnienia barometrycznego) oraz od gę
lem umożliwienia racjonalniejszej budowy stości „dymu” (objętości komory). Ładu
broni.
nek spala się stopniowo. „Obfitsze albo
Dalsze doświadczenia Rumforda dopro szczuplejsze początkowe zapalenie” (spo
wadziły do ułożenia empirycznego wzoru sób zapłonienia) wpływa na szybsze lub
ciśnień, który to wzór w zależności od powolniejsze spalenie ładunku. Szybkość
wielkości ładunku określał ciśnienie przy spalania się prochu zależy także od gęsto
ładunku 0,2 na 1800 atm, przy 0,3 — na ści ładunku („obszerności miejsc między
2700; przy ładunku 0,5 — na 3500 atmo ziarnkami”); od kształtu ziarn prochu
sfer. Obecnie przyjęto, że współczynnik (największe 7 mm, 2660 szt. na 1 kg.).

JULIUSZ KOZOLUBSKI.

Notatki o mundurach z lat 1Ó63—64
(ciąg dalszy).
Oddział Denisiewicza Andrzeja. XII.
1863. Kawaleria.
Kozacy umundurowani na wzór rosyj
ski, czapki baranie, długie lance bez pro
porców 23).
Oddział Drewnowskiego-Jaworskiego Ja
na. IV. 1863.
Oficerowie: Dowódca Drewnowski „odziany w płaszcz gumowy i kapelusz bandy
cki../' 24).
Pluton żuawów: Ubrany w czerwone
spodnie i szare kaftany 25).
-3) Witowski W. — loc. cit. 496.
24) Autor „Historii dwóch lat“ — Dzieje 1863
roku. T. II. str. 481.
*5) Jak wyżej.

Strzelcy (4 plutony) : Białe z czerwonem
szamerowaniem 26).
Odział Figettego Stojanowicza Narcyza.
IV. 1863. Kawaleria.
Umundurowanie: Amarantowe jedwabne koszulki, spinane pasem z klamrą ema
liowaną na przodzie, kurtki i spodnie gra
natowe, czapki ułanki amarantowe z dasz
kami, ozdobione kordonkami i sznurami,
buty palone z ostrogami, burki27).
Uzbrojenie: Oficerowie i podoficerowie
— rewolwery, ułani — karabinki belgij
skie, lance z chorągiewką amarantowobiałą i parę pistoletów, — wszyscy szable.
2J Jak wyżej.
-7) Drążkiewicz — loc. cit.
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Rząd koński: Siodła i czapraki „elegan
ckie i kosztowne“28).
Oddział Grekoivicza Józefa Adama. IV.
1863.
Oficeroicie: Nosili mosiężne śwista wki29).
Oddział Grylińskiego Faustyna. IV.
1863.
Oficerowie: Kapitan Bogdan — czerwo
ny fez turecki^ krótka powstańcza kurtka,
ruda burka, buty juchtowe, pałasz, przy -bo
ku, przepasany pasem rzemiennym, za pa
sem rewolwer na smyczy30).
Piechota: Białe sukmanki i takież szara
wary, wpuszczane w juchtowe buty, ciem
ne rogatywki z lampasem, barankowym 31).
W oddziale tym było 15 dziewcząt z Pio
trkowa., „Były elegancko poubierane w czamarki i szarawary takiego koloru, w jakim
której było do twarzy. Czapki rogatywki
też nosiły stosowne do koloru włosów: blon
dynki — niebieskie lub czarne aksamitne
z takimi barankami, brunetki — żółte łub
czerwone. Przv czapkach miały pawie piór
ka lub inne. Pod czamarkami nosiły jed
wabne garybaldowskie koszulki różnego
koloru. Przepasane były na koszulkach la
kierowanymi paskami, z dużymi srebrny
mi klamrami, za którymi miały pozatyka
ne pistolety lub rewolwery. Wszystkie też
nosiły długie polskie buciki z lakierowanej
skóry“ 32).
Kawaleria: Ciemne kurtki i szarawa
ry 33 V
Oddział Iskin/ - Sokołowskiego Władysła
wa. VIII — IX. 1863.
Oficeroicie: 29.IX. 1863. Major IskraSokołowski. Czarny kołpak z agrafą ażuro
wą i czaplem piórem. Burka sławucka bru~8) Jak wyżej.
■9) Erlach Franciszek — Partyzantka w Pol
sce wr 1863 r. Str. 85.
30) Drążkiewicz — loc. cit. 63 —- 64.
31) Drążkiewicz — loc. cit. 64.
32) Ożega^ki J, K. — Wspomnienia krwawych
czasów. Str. 142 — 143.
33) Drążkiewicz — loc. cit. 64.
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natna, podszyta amarantowym suknem34).
28.IX. 1863. Major Bogdan — Włochata
burka z kapturem35).
Kompania żuawów kpt. Groba - Rutkow
skiego. 28.IX. 1863. — Czerwone spodnie
żuaw-skie.
Odział Jagmina Józefa. I. 1864.
Piechota: Siwe płaszcze, obszyte czerwo
no, czapki białe z czerwonym wyłożeniem
w górę, sztucery belgijskie.
Kawaleria: Ciemnobrunatne płaszcze z
czerwoną obszewką, pałasze, sztucery36).
Odział Jeziorańskiego Antoniego. V.
1863.
Piechota: Czapki szare, kształtu kepi,
burki brunatne 37).*
Oddział Jordana Zygmunta. VI. 1863.
I. Batalion.
Piechota: Granatowe kurtki, szaraczkowe spodnie ,długie buty, granatowe czapki
ułanki3S).
Oddział Junoszy - Nowackiego - Kopaczyńskiego Władysława. X. 1863. — IV.
1864. żandameria stopnicka.
Oficerowie: Srebrne szlify.
Szeregowi: Kurtki granatowe z amaran
towymi kołnierzami i mankietami, pantalony szare szerokie z czerwonym lampasem,
kepi granatowe z czerwonym lampasem,
guziki białe z orzełkiem, szaszki kozackie
w skórzanych pochwach, karabinki, pisto
lety lub rewolwery39).
Oddział Jurkowskiego Wiktora. VI.
1863.
Umundurowanie: Ciemne czamarki i
konfederatki z białem40).
34) Zienkiewicz K. — Wspomnienia powstańca
s 1863 r. Str. 115.
35) Zienkiewicz K. — loc. cit. Str. 111.
3) Hirsch R. — Z oddziału Jagmina (W czter
dziestą rocznicę i t.d.) str. 128.
37) Relacja Andrzeja Ruckiego.
3S) Ożegalski — loc. cit. Str. 221. Relacja Jana
Rokickiego.
39) Kalita K, — loc. cit. 44, Junosza kpt. —
Urywek z pamiętnika (W czterdziestą rocznicę...),
Str. 158. Gryglewskiego Konstantego..
40) Autor „Historii dwóch lat“, loc. cit. T. IŁ
229.
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Oddział Komoroivskiego Wojciecha. X.
1863.
Oficerowie: Odznaki stanowiły nara
mienniki z czerwonego sukna z austriacki
mi gwiazdkami oficerskimi. Pałasze au
striackie 41).
• Podoficerowie: Jak u oficerów, tylko
gwiazdki były typu podoficerskiego (au
striackiego) 42).
Umundurowanie: Kożuszki jednakowego
kroju i koloru, kapelusze pilśniowe, „takie
go kształtu, jak druciarze noszą, tylko z
prostemi kresami*43). — („Bandyckie ka
pelusze z krysami podniesionemi u czoła, w
czem żołnierze dość śmiesznie wygląda
li“) 44). Pasy główne na kożuszku, na
przodzie ładownica.
Oddział Krysińskiego.
Umundurowanie: VI. 1863. — Szare
sukmanki, zielone kołnierze, zielone czapki
rogate45).
VIII. 1863. Konopne i lniane kaftany,
wełniane polskie rogatywki z daszkiem,
wyłogi i obszycia żółte46).
41) Grzegorzewski S. —i Wspomnienia osobiste
z powstania 1863 r. Str. 195.
42) Jak wyżej.
43) Jak wyżej.
44) Autor „Historii dwóch lat“ — loc. cit. T.
V. Str. 376.
45) Autor „.Historii dwóch lat“ — loc. cit. T.
IV. Str. 322.
4<i) Erlach Fr. — loc. cit. 99.
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Oddział Kurowskiego Apolinarego. II.
1863.
Kompania Rocjiebruna — Oficerowie:
Rochebrun i jego adiutant Moszyński mie
li mundury ciemnogranatowe z dużym bia
łym krzyżem, przyszytym na mundurze, na
środku pionowego ramienia krzyża naszy
te były białe guziki 47).I.
Szeregowi: Tureckie fezy, kilku lub kil
kunastu miało mundury czarne. Wszyscy
byli uzbrojeni w strzelby myśliwskie, z któ
rych część zaopatrzona była w dorobione
bagnety 4S).
Kosynierzy: Uzbrojenie — kosy, piki i
halabardy, t.j. siekiery osadzone na dłu
gich drążkach49).
Kawaleria — Oficerowie: Krótki ko
żuch, barania czapka z trójkolorową ko
kardą, pałasz 50>).
II. 186Jf. Pułkownik Kurowski: Granato
wy mundur, wzorowany na mundurach z
przed 1831 r., bogato przyozdobiony akselbantami i naramiennikami o gęstych frendzlach 51).
(D. c. n.).
47) Relacja Ignacego Makomaskiego.
iS) Ożegalski K. J, — loc. cit. 20. Grabówka
K. — Wspomnienia z 1863 r. Str. 13.
49) Grabówka K. — loc. cit. 12.
K)) Grabówka K. — loc. cit. 64.
51) Zienkiewicz K. — loc. cit. 115.

TADEUSZ JAKUBOWSKI.

O technice zdobienia broni
I. Od najdawniejszych czasów człowiek
wyrabiając broń nie tylko nadawał jej
kształt odpowiadający celowi, ale także
starał się ją przyozdobić. Stąd na prze
strzeni wieków, zależnie od epoki i kraju,
w związku z zamiłowaniem do pewnych
form i upodobań narodowych, a wreszcie
mody, wytworzyły się rozliczne sposoby
zdobienia oręża.

Poznanie techniki zdobienia broni posia
da ogromne znaczenie nie tylko dla zro
zumienia artystycznych jej walorów* ale
także dla badania rozwoju poczynań w tej
dziedzinie, ustalania wieku, pochodzenia i
autentyczności danego okazu broni.
Dla umożliwienia zapoznania się z róż
nymi odmianami zdobnictwa stworzono w
zbrojowni Muzeum historycznego w Wied
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niu., w ramach zbioru poglądowego1/), osobny dział, obrazujący powstawanie upiększeń na broni przy użyciu sposobów, z
których jedne utrzymały się po dzień dzi
siejszy, * inne zaś zastąpione zostały meto
dami ulepszonymi np. złoceniem na drodze
galwanicznej.
Jako wytyczne przyjęto :
a) pokazanie zwiedzającemu materiału,
na którym ma powstać ozdoba — w stanie
przed obrobieniem*
b) zebranie kompletu narzędzi jak młot
ki, punce, rylce itd. a nawet chemikalia we
flaszeczkach i umieszczenie tychże przyborów w gablotce, zawierającej pokaz jed
nej techniki,
c) rozłożenie każdej techniki na poszcze
gólne fazy przy użyciu np. kilku płyt sta
lowych, na których kolejno przedstawiono
postępy pracy, od początku aż, do zupełne
go wykończenia,
dl) wielokrotne powiększenie drobnych,
gołym okiem nieuchwytnych szczegółów.
I tak np. przy nabijaniu innym metalem
(damasquinage, Tausia, lavoro alkazzimina) bruzdy wyżłobione w podłożu są sze
rokości 1 cm, a przeznaczony do wbicia
mosiądz, czy srebro przedstawia się jako
gruby wałek. Pozwala to zdać sobie jasno
sprawę jak bruzdy musiały być podcięte
by po wklepaniu w nie wałeczka uchroniły go przed wpadnięciem, dalej, jak
przez wygładzenie uzyskiwano jednolitość
powierzchni i przejrzystość rysunku itd.
e) objaśnienie danej techniki za pomocą
zwięzłych opisów i rysunków, umieszczo
nych w każdej poszczególnej gabilotce obok
prac wykonanych w materiale.
II. Zachowując w zasadzie system przy
jęty w wiedeńskim dziale poglądowym —
jednak uzupełniwszy go technikami, któ
rych nie wymienia — rozróżniamy:
1) Rytöwanie 'płaskie: (grawerunek —
Flachgravierung) znane już w czasach
*) Patrz 273 str. Nru 11 i 12 „Broni i Barwy“
-z 1936 r.
■ -
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przedhistorycznych, polega na tym, że na
płycie metalowej (na drzewie i kości p. ni
żej) , pociągniętej cienką warstwą farby
(zwykle białej): a) kreśli się rysunek, b)
żłobi się jego linie rylcem, d) po starciu
podkładu ewent. wypełnia się linie farbą.
2) Rytowanie wypukłe (Reliefgravierung) uskutecznia się następująco: a) ryl
cem znaczy się kontury, b) wyżłabia się
śródpola i c)śródpola te groszkuje się. Jest
to technika sięgająca również czasów
przedhistorycznych.
3) Rzeźba iv metalu (Eisenschnitt-Verschneiden) rozwinięta w XVI. w. wyma
ga : a) wykonania rysunku rylcem, b) . wy
żłobienie dłutem poszczególnych pól i
wreszcie c) wykończenie całości puncami.
4) Rzeźba a jour (koronkowa, ’ Durch
bruchsarbeit, Laubsäge) występująca pod
koniec XV. w. na późno - gotyckich zbro
jach niemieckich, powstaje przez: a) wy
cięcie wyrysowanego poprzednio ornamen
tu, b) oczyszczenie tegoż i c) rytowanie
(grawerowanie ),
5) Barwienie metalu (stali) stosowano:
a) oblepiając przedmiot tkaniną, przede
wszystkim brokatem lub aksamitem (XVI.
do XVII w.).
b) malując go farbą olejną,
c) ogrzewając stal do różnej tempera
tury. Skala kolorów występujących przy ogrzewaniu stali jest, następująca: przy
temperaturze około 220° C blado żółta —
przy 230° C słomkowa — przy 255° C bru
natna — przy 270° C purpurowa — przy
290° C niebieska — przy 316° C czerwononiebieska, wreszcie granatowa i czarnogranatowa.
Barwę tęczową, mieniącą się, uzyskiwa
no przez jednostronne podgrzewanie stalo
wego przedmiotu.
6) Złocenie w ogniu uskuteczniano na
kładając mieszaninę złotego proszku z rtę
cią (w stosunku: 2 części złota na jedną
część rtęci). Po wyparowaniu rtęci pod
działaniem ognia pozostawała na przed
miocie warstewka złota.

BROŃ I BARWA

Nr. 2

47

7) Złocenie płatkami: polegało na po barwę niebieską, poczem płynną farbą po
wleczeniu powierzchni lakierem bursztyno krywano miejsca (rysunek, czy też całe po
wym i nałożeniu na to płatków złota. Przez la), które miały zachować kolor niebieski.
ogrzanie przedmiotu następowało przywar Następnie przy pomocy kwasu octowego usuwano niebieskie zabarwienie z części niecie złota do podłoża.
8) Wytrawianie w kolorze niebieskim pokrytych farbą, a na koniec zmywano ter(Blauätzung) wykonywano w ten sposób, •pentyną farbę, spod której występował
(c. d. n.)
że rozgrzewano płytę stalową aż osiągnęła wzór w kolorze niebieskim.

JAN JĘDRZEJOWICZ.

O militariach zamku łańcuckiego
Dzięki uprzejmości p. Ordynata Alfreda
Potockiego mogłem przed niedawnym; cza
sem oglądnąć bliżej pamiętniki wojskowe
w zamku w Łańcucie. Wśród wspaniało
ści bezcennych zbiorów dzieł sztuki, z, któ
rych słusznie słynie zamek, militaria nikłą
tylko cząstkę stanowią i przeważnie nie są
związane z historią Łańcuta. Trudno tu
wyłuszczać tego przyczynę, fakt, że hr. Po
toccy wcho dząc juiż w cz asach p o r ozbioro
wych w posiadanie Zamku, taki stan rze
czy już w nim zastali.

zachowana, bogato zdobiona, jako uszy del
finy. Na polu zapałowym wśród ornamen
tów herb Filawa otoczony insygniami or
deru Orła B. oraz ,yen relief“ figura św.
Andrzeja z napisem „S. Andreas“, ponad
to okolony ornamentami napis nast.: „Jo
sephus, a Potok in Stanisl. Zbaraż. Brody.
Niemirów. Potocki Pal. et Crl. ter. Kijoviae. Supr. Exercit. Reg. Pob. Dux. War
saw. Sniat, Leżays. Capita. Ad profligationem hostium fortalitatis Stanislavoviensis
defensionem fieri inssit 1740“.

Najgłówniejszy dział stanowią lufy ar
matnie, słusznie przechowane i w hallu
zamku ustawione.

3) Lufa z zamku w Stanisławowie, spi
żowa, świetnie zachowana, dł. 2.59 m, kal.
około 12 cm, bogato zdobiona, zamiast del
finów uszy w formie lwów z. ogonami ople
cionymi naokoło brzucha. W części zapało
wej „en relief“ h. Pilawa w ornamentyce
oraz, okolony ornamentami napis: „Andre
as a Potok in Stanisławów Potocki Castell.
Grac. Dux. Camp. Exer. Regni, Capns. Lezayscen. Ad profligationem hostium forta
litatis sui confinialis Stanislawowen. Defentionem Me fieri curavit. A. D. 1691“.
Ponadto u końca pola wylotowego motto:
„Dum mugio ferio.“
Zapał zagwożdżony, jak również w arma
cie pod 2) opisanej.

1) Lufa z zamku łańcuckiego, spiżowa,
dł. 4.20 m, kal. około 12 cm, świetnie za
chowana. Wszystkie części lufy oddzielone
bogatą ornamentyką, tak samo listwa,
przydymek i grono. Na polu zapałowem da
ta 1634 i herb Szreniawa (Lubomirskich,)
oraz, w wieńcu laurowym przeplatanym, festonami ułożone w formie tarczy herbowej
litery: S (tanislaus) L)ubomirski) C (omes) (in) W (iśnicz) P (alatinus) R (ussiae) G (pissensis) S (andecensis) B iałocercocensis) D (oberycensis) Z atorensis)
C (ąpitaneusi). Uszy w formie pięknie wy
konanych delfinów, na polu wylotowym
pełzający wąż „en, relief‘. 'Zapał zagwożdżony.
2) Lufa z zamku w Stanisławowie, spi
żowa, dł. 2.45 ni, kal. około 9 cm. świetnie

4) Lufa żelazna, widocznie wykopana,
niewiadomego pochodzenia dł. 2.10 m, kal.
około 7 cm, zardzewiała, silnie uszkodzona,
(bez delfinów^ i czopów oraz grona), niezagwożdżona. Na części zapałowej h. Pilawa
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otoczony ornamentem z liści palmowych,
bez napisów i daty. U wylotu na wierzchu
jakby ślad celownika wycięty kwadrat z
małą dziurką w środku.
5) Lufa żelazna,, również wykopana i
niewiadomego pochodzenia, dosyć zardze
wiała ale nieuszkodzona, dł. 2.10, kal. oko
ło 7 cm. Uszy w formie delfinów, na części
zapałowej h. Leliwa bez ornamentów, na
pisów i daty. Zapał niezagwożdżony. Obie
te ostatnie lufy do siebie podobne, przypo
minają konstrukcją lufy z Kolbuszowej

Nr. 2‘

niedawno przeze mnie opisane, systemu,
jak się zdaje, gen. de Valiere — pochodzą
przeto zapewne z początku XVIII w.
6) Dwie kule żelazne puste (granaty?)
z otworem okrągłym, jedna o średnicy około 24 cm, druga 17 cm, oraz kilkanaście
kul żelaznych pełnych, o średn. około 12
cm, 9 cm i 7 cm wykopane przed kilkuna
stu laty koło zamku łańcuckiego z okazji
robót ziemnych w głębokości 4 m.

Lista nowych członków
307. Instytut Techniczny Intendentury.
308. Koźmiński Ksawery art. mal.
309. Kiedacz Zbigniew Stanisław porucz
nik.
810. Zamoyski Stefan hr.
311. Ogórkiewicz Marian major dyplomo
wany.

(C. d. n.).

SPIS RZECZY.
O kordelasach — Stanisław Meyer — str. 25. Gwardia Narodowa Lwowska 1848 roku — Sta
nisław Gepner — str. 83. Kilka słów o bronności Kalisza — Kazimierz Stefański — str. 35. Z hi
storii artylerii — Michał Wieliczko - Wielicki — str* 39. Notatki o mundurach z lat 1863 — 64 —
Juliusz Kozolubski — str. 43, O technice zdobienia broni — Tadeusz Jakubowski — str. 45. O mi
litariach zamku łańcuckiego — Jan Jędrzejewicz — str. 47. Lista nowych członków — str. 48.
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