
              Polski orzeł wojskowy obok dwuznaczne  logo z  roku 2009 
                oraz   dziwne   loga i odznaki  dla  jednostek  WP 

 

Orzeł Wojsk Lądowych

Narysowanie dwóch liter i wkomponowanie w to orła z koroną kosztowało naszą armię 22 tysiące
złotych. Według wojska inwestycja w logo to dobry wydatek,  bo - jak przekonuje departament
wychowania i promocji obronności MON - znak będzie kiedyś tak rozpoznawalny jak logo Coca-
Coli. 

Polska  armia  ma  pierwszy  w  swej  historii  znak  promocyjny:  biało-czerwone  litery  WP  z
wkomponowaną w tę ostatnią głową orła.Po co żołnierzom własne logo? "Potrzebujemy go tak
samo jak każda dobra firma XXI wieku. 

Chcemy,  aby  żołnierze  z  różnych  jednostek  mogli  się  z  nim  identyfikować"  -  mówi  Michał
Łazowski  z  departamentu wychowania i  promocji  obronności  Ministerstwa Obrony Narodowej.
Znak, który wybrano w rozpisanym przez resort konkursie, składa się z dwóch liter: białej "W" i
czerwonej "P" - w tą ostatnią wkomponowano głowę orła w cesarskiej koronie  ??  zwieńczonej
krzyżem, pod nią zaś znalazł się napis: "Wojsko Polskie".

( korona jest  niemiecka  - 
korona  Rzeszy Niemieckiej  ).
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Wojsko to  Coca - Cola! 

Autorem zwycięskiej  pracy  jest  znany  artysta  plastyk Andrzej  Pągowski,  który  wcześniej
zaprojektował  dla  MON  serię  plakatów  promocyjnych  "Zawód  -  żołnierz".

"Chciałem stworzyć  łagodne i  przyjazne  dla  oka  logo,  które  nie  kojarzyłoby się  z  militarnymi
zadaniami armii. To ma być znak firmy, w której warto pracować: dynamiczny, ale nie agresywny"
– tłumaczy Pągowski.Pierwszy w 90-letniej historii naszej armii znak promocyjny ma być mocno
promowany. 

Projekt, który kosztował 22 tys. zł, ma zdobić wojskowe gadżety, pojawi się również na plakatach i
billboardach.W resorcie są też plany, aby nosili je żołnierze na koszulkach i dresach, w których
odbywają  poranne  ćwiczenia.  Na  razie  jednak  wojsko  nie  ma  na  to  pieniędzy.

"Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasz znak był powszechnie rozpoznawalny. Tak jak coca-cola czy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" - mówi Łazowski.Oficjalnie logo zostanie zaprezentowane
jutro podczas warszawskich uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

WĄŻ  

Od zarania ludzkości w wszelkiej maści podaniach, malowidłach i przekazach ustnych wąż jawi się,
jako istota przebiegła i nikczemna. Ma rozdwojony język i pełzając w prochu przemieszcza się w
swoich niecnych sprawach. Aczkolwiek w wielu sytuacjach wąż też jest  symbolem pożytecznych
nauk jak chociażby medycyny.

Polski orzeł wojskowy – symboliczny znak żołnierza polskiego stanowiący stylizowaną odmianę
godła państwowego. 

Geneza polskiego orła wojskowego

Pierwowzorem  orła  wojskowego  są  dawne  znaki  rodowe  umieszczane  na  herbach  rycerskich.
Najliczniejszą grupę reprezentowały wówczas herby wyobrażające strzałę, podkowę, półksiężyc,
gwiazdę, topór lub pierścień. Rycerze tego samego oddziału nosili jednakowe znaki rozpoznawcze,
a  dowódcy  wyróżniali  się  dodatkowym  emblematem  –  zwanym  klejnotem.  Władcy  Polski,
począwszy od Króla Polski Władysława Łokietka,  stosowali  klejnoty wyobrażające znak orła  z
podniesionymi ku górze skrzydłami. 

Pierwsze  orły  na  czapkach  wojskowych  wprowadził  król  August  II  Mocny.  Zostały  one
umieszczone na kaszkietach grenadierskich gwardii  pieszej  koronnej.  Oficerowie gwardii  nosili
orły  białe,  z  saskim herbem na  piersiach,  na  niebieskim tle,  a  żołnierze  tłoczone  z  mosiądzu.
Ponadto nad orłem umieszczono biało-niebieskie inicjały królewskie AR. 

W ramach  reformy mundurowej  z  1764  roku  zastosowano  w husarii,  oddziałach  pancernych  i
lekkiej jeździe oznaki metalowe w formie tarcz z inicjałami królewskimi SAR. Wydane 11 marca
1791  rok  przepisy  mundurowe  wprowadziły  dla  wszystkich  żołnierzy  orła  blaszanego  z
monogramem królewskim.  Orzeł  w tej  wersji  jest  dość  nieregularny i  ma rozwarte  skrzydła  z
przechylonym  w  bok  korpusem.  Umieszczenie  orła  na  czapkach  doprowadziło  do  zmiany
ceremoniału wojskowego. Do tej pory oddawano honory przez ukłon i zdjęcie kapelusza, a teraz
prezentowano broń i przykładano rękę do daszka czapki.         
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Orzeł wojskowy w okresie rozbiorów

 
Orzeł 2 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego

 
Orzełek legionowy

W Księstwie Warszawskim orzeł nie był powszechnie stosowanym znakiem żołnierza, ale po 1809
roku coraz częściej pojawiał się na czapkach wojskowych. 16 marca 1807 roku Komisja Rządząca
ustaliła wzór i kształt grotów z orłami do sztandarów wojskowych. Zatwierdzone w marcu 1807
roku przepisy mundurowe określiły wzór orłów na ryngrafach oficerskich i czapkach wojskowych.
W nawiązaniu do tradycji starożytnej Grecji zastosowano tarczę amazonek, czyli półokrągłą blachę,
zakładaną  z  przodu czapki  pod orłem.  Na jej  powierzchni  nanoszono symbole  wojskowe oraz
numery pułków Wprowadzono też guziki wypukłe z orłem wojskowym. 

Przepisy ubiorcze z 3 września 1810 roku wprowadzały orła białego i żółtą blachę. W artylerii orzeł
wspierał się na skrzyżowanych lufach armatnich. Żołnierze Legii Północnej nosili blachę żółtą w
kształcie półksiężyca, a grenadierzy dodatkowo oznaki dwóch granat. 

W Korpusach Kadetów w Kaliszu i  Chełmnie ustalono 19 sierpnia 1809 roku formę nagród w
postaci  złotych i  srebrnych orłów.  Wręczano je  po zakończeniu  egzaminów i  były  noszone na
zielonej wstążce z lewej strony munduru. W armii Królestwa Kongresowego ustawa konstytucyjna
z 27 listopada 1815 roku zapewniała wojsku zachowanie poprzedniego koloru munduru i symboli
narodowych. 
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Opracowano nowy wzór orła wojskowego, który stał się obowiązującym znakiem we wszystkich
rodzajach broni. Był on znacznie większy od dotąd używanych znaków[c]. Szpony orła na stałe
połączono z tarczą amazonek. Orły bez tarczy amazonek nosili artylerzyści, żandarmeria i kadeci. 

Wzory  orła  armii  Królestwa  Kongresowego  w  powstaniu  listopadowym  dostosowywano  do
wielkości nakryć głowy. Piechota nosiła na stosunkowo niskich czapkach niewielkie orły przypięte
do biało-czerwonych kokard.  W pułkach kawalerii na tarczach orła umieszczano czasem nazwy
jednostek. W czasie Wiosny Ludów noszono na czapkach orły bez korony, zbliżone kształtem do
znaków powstania listopadowego. 

 
Orzeł Legionów Polskich

W oddziałach powstania styczniowego kształt orła określała Instrukcja mundurowa, opracowana
przez Rząd Narodowy w maju 1863 roku. Przewidywała ona: "Czapkę rogatą granatową, wysoką
na 5 cali, po lewej stronie klamrę z orłem białym w czerwonym polu, podpinkę skórzaną, daszek
czworokątny, szeroki cali dwa, długi cali sześć". 

Polskie  oddziały  tworzone  u  boku  armii  państw  zaborczych  przyjęły  orła  przypominającego
emblemat z okresu Królestwa Kongresowego. Był on jednak znacznie mniejszych rozmiarów[d].
Orły  strzeleckie  i  w  I  Brygadzie  Legionów  były  bez  korony,  o  braku  korony  zadecydował
przypadek. Wzór na polecenie Piłsudskiego przygotował Czesław Jarnuszkiewicz, którego rodzina
posiadała oryginalną sztancę z okresu Królestwa Kongresowego. Wzór Jarnuszkiewicz wykonał z
kruchej blachy i korona się odłamała, czego nie zauważono. Na podstawie tego wzoru wykonano,
później  orzełki  na  czapki.  Na  tarczy  amazonek  wytłaczano  literę  "S"  lub  "L".  W 1916  roku
wprowadzono  we  wszystkich  brygadach  legionowych  orła  przypominającego  wielkością  i
kształtem znak z powstania listopadowego. 

W formacjach polskich na Wschodzie stosowano od 1918 roku białe orły z koroną. Ułani Legionu
Puławskiego nosili orła umieszczonego na metalowym krążku o barwie srebrno-czerwonej. 

W oddziałach Armii Polskiej we Francji orzeł był noszony na amarantowej kokardce . Miał na
głowie koronę, a na tarczy amazonek numer pułku. Na naramiennikach noszono orły haftowane. 
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Orzeł Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej

 
Orzełek na czapkę wojska II RP

 
Orzełek Wojsk Wielkopolskich

 
Orzełek na kołnierz munduru
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Orzełek wojska II RP

W pierwszym okresie niepodległości Polski istniała duża różnorodność wzorów orła wojskowego.
Dopiero  w  1919  roku  zaczął  obowiązywać  jednolity  orzeł.  Przepisy  ubioru  polowego  Wojsk
Polskich wprowadzały  orła  wojskowego  nawiązującego  do  czasów  Księstwa  Warszawskiego  i
Królestwa  Kongresowego.  Charakteryzował  się  rozpostartymi  do  lotu  skrzydłami  i  koroną.
Wykonany z ciemno-oksydowanej blachy, o wysokości od dołu tarczy do szczytu korony 5 cm.
Orzełek na czapce oficerskiej przypinano tak, aby potną częścią tarczy przykrywał górny sznurek
naszyty dokoła otoka.  Na czapce szeregowych zaś  tak,  aby tarcza orzełka wypadała na środku
otoka. Na tarczy amazonek widniał numer pułku lub nazwa broni. Wzór orła bez tarczy amazonek
zaczęto  też  nosić  na  barwnych  patkach  mundurów  generalskich  oraz  na  guzikach.  Ponadto
oficerowie Sztabu Generalnego mieli znak orła na kołnierzach kurtek. Orzełek noszono także na
obowiązujących wówczas hełmach francuskich wz. 1915. Przymocowany był do przedniej części
dzwonu hełmu. Na innych typach hełmów do roku 1930 orzełki malowane białą farbą. Od początku
1920 roku weterani powstania styczniowego nosili na czapkach orły z wypukłą złoconą literą "W"
na piersi orła oraz również złoconą datą "1863" znajdującą się na tarczy amazonek. 

W 1920 roku w Marynarce Wojennej  wprowadzono dla  szeregowych  "orzełek  biały  metalowy,
umieszczony  na  przedzie  czapki,  w  środku  nad  wstążką.  Na  ryngrafie  złota  kotwica".
Podchorążowie nosili orzełki oficerskie wykonane z metalu, lecz bez wieńca z liści laurowych. Dla
oficerów  wprowadzono  emblemat:  orzełek  haftowany  srebrem,  ryngraf  ciemnogranatowy,  na
ryngrafie  złotem haftowaną  kotwicę  oraz  wieniec  z  liści  laurowych.  Również  urzędnicy  nosili
takiego samego orzełka jak oficerowie, tylko zamiast wieńca laurowego na ryngrafie znajdowały
się dwie skrzyżowane małe gałązki laurowe. 

W 1927  roku  zmieniono  nieco  kształt  orła  ogólnowojskowego  i  nie  umieszczano  już  żadnych
znaków na tarczy amazonek. Orły wykonywane były z metalu i oksydowane na stare srebro. Ich
wysokość wahała się między 55 a 62 mm. Po 1930 roku rozpoczęto produkować orły na furażerki o
wysokości 40 i 45 mm i nieco innym rysunku. 
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W 1933 roku określono warunki, jakim ma odpowiadać orzeł wzoru 1919. Instrukcja dopuszczała
dokładność wymiarów (+ -) 5%. Określała, że: 

"Orzełek  powinien  być  wykonany  z  blachy  białego  metalu  (alpaki)o  składzie
chemicznym: niklu 14%, miedzi około 66% i cynku około 20%. Grubość blachy 0,9
mm".

30 maja 1936  minister spraw wojskowych, generał dywizji Tadeusz Kasprzycki „wprowadził dla
żołnierzy  lotnictwa  nową  barwę  munduru  stalowo-niebieską  oraz  nowe  typy  niektórych
przedmiotów umundurowania”. Jednym z nowych przedmiotów umundurowania był „orzełek na
czapce dla żołnierzy lotnictwa wzoru dotychczasowego w obramowaniu skrzydeł husarskich”. Na
czapkach oficerskich orzełek był haftowany nićmi metalowymi, oksydowanymi na stare srebro, na
usztywnionej podkładce sukiennej. Na czapkach dla szeregowców orzełek był wykonany z białego
metalu i oksydowany na stare srebro. Nowe godło symbolizowało zwycięstwa polskiej husarii spod
Kircholmu i Wiednia. 

W roku 1937 wprowadzono orły haftowane na sukiennej podkładce: szarą nicią dla szeregowców,
srebrną — dla oficerów. Noszone byty na rogatywkach polowych furażerkach i beretach. Orzeł
haftowany  na  furażerkach  był  wzorowany  na  orle  wprowadzonym  do  rogatywek  polowych  i
beretów żołnierzy broni pancernych i zmotoryzowanych. Powinien być wyszyty na podkładce z
sukna barwy ochronnej lub barwy beretu, kręconą przędzą barwy szaro-stalowej. Wymiary orła:
wysokość 40 mm, szerokość 30 mm. 

Orzeł w Polskich Siłach Zbrojnych

 
Orzeł 2 DSP

Żołnierze  polscy  we Francji  początkowo nosili  orły  przywiezione  z  kraju  lub  wykonywane  na
własną rękę.  Ostatecznie jako godło na nakryciu głowy żołnierzy Wojska Polskiego we Francji
przyjęto orła z okresu międzywojennego. 

Orzeł był wykonywany w różnych wersjach: metalowy — noszony na rogatywkach i furażerkach,
malowany  w kolorze  jasnoszarym przez  szablon  — na  hełmach,  tłoczony  jasnoszarą  gumą na
suknie koloru khaki — przyszywany do beretu. Stosowano też orły wyszywane na furażerkach oraz
wycinane z sukna lub haftowane — na beretach. 
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Pod koniec 1939 roku, dla potrzeb Wojska Polskiego we Francji wykonano orła z blachy srebrzonej
i oksydowanej. 

Posiadał on koronę zamkniętą, bez krzyża, skrzydła z dwu warstw piór ostro wyciętych, znacznie
oddalonych dolnymi brzegami od tarczy. Stał na wyprostowanych nogach, na spłaszczonej tarczy
amazonek. 

Wysokość orła z tarczą wynosiła 53 mm, a samej tarczy 15 mm. Przestrzenie między nogami orła a
rogami tarczy nie były wycięte.  Na brązowych beretach żołnierze nosili  orły tłoczone w szarej
gumie, a na beretach khaki orły haftowane bez tarczy amazonek o wysokości 28 mm. 

W 1941 roku,  dowódca internowanej  w Szwajcarii  2  Dywizji  Strzelców Pieszych gen.  Prugar-
Ketling nakazał zastąpić orły z gumy, orłami z lekkiego oksydowanego stopu wykonanymi przez
szwajcarską firmę Hugenin  Freres  z  le  Locie.  Orła  zaprojektował  Bohdan Garliński.  Był  nieco
mniejszy od przedwojennego, różni się rysunkiem piór i kształtem skrzydeł, a na tarczy amazonek
ma inicjały "DSP".                                      

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii nosili na nakryciach głowy orła, którego wzór
opracowany został w Paryżu w 1940 roku. Wysokość orłów metalowych wahała się od 36 do 55
mm. Wykonywane były przeważnie z mosiężnej, posrebrzanej lub oksydowanej blachy, zdarzały się
egzemplarze  z  mosiądzu  i  plastyku.  Na  furażerkach  noszono  metalowe,  oksydowane  orły
wojskowe, na beretach w zasadzie haftowane srebrną, szarą lub białą nicią, a na hełmach malowane
olejną farbą. Oznaki stopni na furażerkach i beretach haftowano lub naszywano początkowo z lewej
strony — oficerskie poziomo, podoficerskie pionowo, a od lutego 1943 roku lokowano je między
orłem a skórzanym obszyciem dolnej krawędzi beretu. 

Orzeł w ludowym Wojsku Polskim

W Ludowych  czyli komunistycznych  Polskich   Siłach Zbrojnych w ZSRR wprowadzono nowy
wzór orła. Został on zaprojektowany przez Janinę Broniewską i był wzorowany na wizerunku orła z
sarkofagu Władysława Hermana znajdującego się w katedrze w Płocku. W założeniach nawiązywał
do tradycji  piastowskich,  stąd  jego fałszywa nazwa „orzełek  piastowski”,  ale  w rzeczywistości
wizerunek z grobowca był neogotycki i powstał w 1824. 

Nowo powstały orzełek nie miał tarczy amazonek ani korony. Został wykonany z patynowanego
mosiądzu o wymiarach 4,5 na 5 cm. Wzornik orła datowany na 1 czerwca 1943 roku trafił  do
moskiewskich fabryk. Popularnie nazywany przez żołnierzy  kuricą,  kurą czy też  wroną. Nie był
lubiany przez żołnierzy, przez co niejednokrotnie na froncie wymieniali je na orzełki wz.19, czasem
z odciętą koroną.Pierwszą partię orłów wprowadzono oficjalnie rozkazem dziennym nr 39 z 12
lipca 1943 dowódcy Dywizji Kościuszkowskiej. Emblemat „orła kościuszkowskiego” noszono na
czapkach i furażerkach. Malowany był na hełmach, broni ciężkiej i sprzęcie wojskowym. Stanowił
godło na wszystkich sztandarach wykonanych w ZSRR. Według regulaminu miał być noszony do
końca 1944 roku, choć w użyciu pozostawał częściowo jeszcze do 1947/48 r. 

Później pojawił się jeszcze na odznakach Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego w 1957, Medalu
„Za udział w walkach w obronie władzy ludowej” potocznie zwanego „medalem utrwalaczy” w
1983 i Krzyżu Bitwy pod Lenino w 1988. 
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1  stycznia  1945  roku  Naczelny  Dowódca  WP  wydał  rozkaz,  którym  wprowadził  wzór  orła
wojskowego z okresu Królestwa Polskiego i powstania listopadowego, ale bez korony.

 Na  czapkach  generalskich  był  on  metalowy,  a  na  kołnierzach  kurtek  i  płaszczach  haftowany
srebrnym bajorkiem.  Szpony  i  dziób  orła  tkano  złotem.  Dla  pozostałych  oficerów  i  żołnierzy
wprowadzono na czapkach orła z białej  blachy lekko oksydowanej.  Orzełek wojsk lotniczych -
wizerunek orła stojącego rozwartymi nogami na rozetkach rogów tarczy amazonek, po bokach na
wysokości samego orła stylizowane skrzydła husarskie. 

Orły  rodzajów  SZ  RP  (wojsk  lądowych,  sił  powietrznych,  marynarki  wojennej,  wojsk
specjalnych i wojsk obrony terytorialnej) 

Pierwszy orzeł po lewej  to orzeł ogólnowojskowy  z  okresu II RP a  obecnie  jako  wojsk
lądowych. 
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Tarcza Amazonek (pelta) (gr. πέλτη péltē; łac.  peltă) – tarcza greckiej lekkiej piechoty zwanej
peltastami. 

Wykonana z wikliny i obciągnięta skórą, miała charakterystyczny kształt zbliżony do półksiężyca.
Jako  broń  defensywna  przypisywana  też  legendarnym wojowniczkom Amazonkom.  Motyw tej
tarczy stał się elementem zdobniczym, pojawiającym się na wyrobach ceramiki antycznej. Tarcza
Amazonek  znalazła  się  również  w  symbolice  Legionów  Polskich  uwidoczniona  w  graficznym
projekcie  orzełka  legionowego  autorstwa  Czesława  Jarnuszkiewicza,  a  także  we  współczesnej
symbolice znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie orzeł biały trzyma w szponach
taką tarczę. 
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                        Polecany  e-book   ‘O Scytach i Sarmatach ‘
……………………………………………………………………………………………………….

GENERAŁ 
Czesław Jarnuszkiewicz herbu Lubicz (ur.  27 sierpnia 1888 w Kochoniu,  zm.  19
czerwca 1988 w Londynie) – generał brygady Wojska Polskiego. 

Działalność niepodległościowa

Od 1906 działał w młodzieżowej Organizacji Bojowej PPS. Uczestnik strajku szkolnego 1905, 
aresztowany przez władze carskie, skazany na 4 lata zesłania i zesłany na Syberię, skąd w 1910 
zbiegł do Krakowa, był członkiem polskich organizacji wojskowo–niepodległościowych. Studiował
malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych i działał w Związku Strzeleckim. W czasie I wojny 
światowej w latach 1914–1917 służył w Legionach Polskich – oficer 5 pułku piechoty – kapitan z 
1915 i dowódca batalionu, który wsławił się min. bitwą pod Stochodem. Poza tym był uczestnikiem
walk pod Opatowem, w Ksanach, Budach Michałowskich, pod Urzędowem i Jastkowem. Ze służby
liniowej został odwołany w listopadzie 1915 roku i skierowany do Departamentu Wojskowego 
Naczelnego Komitetu Narodowego – którego szefem  był Władysław  Sikorski ( a piszą,że   to 
Piłsudski kazał  mi  opracować    orła  legionowego)  w którym zajmował się m.in. projektami 
polskich mundurów, odznak i stopni wojskowych. 

Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. Po zwolnieniu wszedł do Polskiej Siły 
Zbrojnej jako dowódca batalionu – major z 1918, skąd automatycznie w Wojsku Polskim. 

W  listopadzie  1918  wstąpił  do  Wojska  Polskiego,  dowódca  batalionu  w  Grupie  pułkownika
Minkiewicza  i  Grupie  pułkownika  Serda–Teodorskiego  w  walkach  na  froncie  ukraińskim  i
bolszewickim.  Tam  czasowo  dowódca  8  pułku  piechoty  Legionów.  Był  w  latach  1920–1927
dowódcą 66 pułku piechoty.  17 marca 1927 roku mianowany dowódcą piechoty dywizyjnej 16
Pomorskiej Dywizji Piechoty w Grudziądzu. 

24  grudnia  1929 roku Prezydent  RP Ignacy  Mościcki  mianował  go  zastępcą  dowódcy Okręgu
Korpusu Nr I w Warszawie. 13 lipca 1931 roku został dowódcą tego Okręgu Korpusu. W 1935 roku
przeniesiony na równorzędne stanowisko dowódcy Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu. W 1939
roku został inspektorem Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Państwowym
Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie. Był członkiem
Rady Głównej Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich w 1939 roku. 

We  wrześniu  1939  roku,  w  czasie  ewakuacji  na  wschód  został  zatrzymany  przez  NKWD  i
uwięziony w obozie w Starobielsku, skąd wywieziono go do więzienia na Łubiance w Moskwie. Po
zwolnieniu w sierpniu 1941 formalnie w Armii Andersa, ale przydziału nie otrzymał i po ewakuacji
na  Bliski  Wschód,  od  lutego  1942  w  stanie  nieczynnym  w  tzw.  II  grupie  w  Palestynie.  Po
zakończeniu II wojny światowej przeniesiony w stan spoczynku. Osiedlił się w Wielkiej Brytanii w
Londynie, gdzie zmarł. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera
293-2-8). 
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Był  prezesem  Towarzystwa  Przyjaźni  Polsko–Perskiej  w  Anglii.  W  1986  ofiarował  Muzeum
Wojska  Polskiego  w  Warszawie  cenną  historyczną  szablę.  Opublikowano  jego  dwie  książki:
Wspomnienia  gen.  Czesława  Jarnuszkiewicza.  Od  Sybiru  do  Łubianki  (1996),  oraz  Szabla
wschodnia i jej typy narodowe (Londyn 1973). 

 

Orzełek legionowy - projekt Czesława
Jarnuszkiewicza

W okresie międzywojennym był opiekunem grupy

oficerów – emigrantów tzw. „kaukazczyków”. Był

też kolekcjonerem militariów, miłośnikiem dawnej broni, znawcą białej broni oraz autorem projektu

orła Związku Strzeleckiego, orła Legionów i odznaki pamiątkowej 66 pułku piechoty. Prezes 

Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska i komendant Związku Rezerwistów.  Był jednym z 

dwóch generałów (obok gen. Jerzego Wołkowickiego) który uniknął zagłady w czasie zbrodni 

katyńskiej.        

PELTAST 

Pelty agryjskie . Ten peltast trzyma trzy oszczepy, jeden w dłoni do rzucania i dwa w dłoni 

z peltą (tarczą) jako dodatkową amunicję.

Peltasta ( grecki : πελταστής peltastes ) był rodzajem lekkiej piechoty , pochodzące 

z Tracji i Paeonia , który często służył jako harcowników w greckich i hellenistycznych armii. W 

średniowieczu tym samym terminem określano typ piechoty bizantyjskiej .

Tarcza Pelte
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Peltaści nosili tarczę z wikliny w kształcie półksiężyca zwaną „ pelte ” 

( πέλτη , peltē ; łac .: peltajako główną ochronę, stąd ich nazwa.

 Według Arystotelesa , futro było pozbawione krawędzi i pokryte skórą kozią lub owczą. 

Niektóre  źródła  literackie  sugerują,  że  tarcza  może  być  okrągła,  ale  w  sztuce  jest  zwykle
przedstawiana w kształcie półksiężyca.

 Pojawia się również w sztuce scytyjskiej i może być typem powszechnym w Europie Środkowej. 

Tarczę można było nosić za pomocą centralnego paska i  uchwytu w pobliżu obręczy lub tylko
centralnego uchwytu. 

Mógł również mieć pasek do przenoszenia (lub guige ), jakTrackie peltasts przewieszoną tarcze na
plecach podczas uniku wroga.

Broń

Peltasts  broń składała się z kilku oszczepów ( akontia ), co może mieć ramiączka, aby umożliwić

bardziej siłą mają być stosowane do rzutu.
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Rozwój 

Peltasta z cała jego wachlarz (na czerwono figury kylix )

W okresie archaicznym grecka  tradycja  walki  koncentrowała  się  prawie  wyłącznie  na  ciężkiej
piechocie,  czyli hoplitach .Styl  walki  używany  przez peltarzy wywodzi  się  z Tracji ,  a  pierwsi
greccy peltaści zostali zwerbowani z greckich miast na wybrzeżu Tracji. Zwykle są przedstawiani
na  wazach  i  na  innych  obrazach  jako  noszący  typowy  strój  tracki,  który  obejmuje
charakterystyczną czapkę  frygijską wykonaną  z  lisiej  skóry  i  nausznikami. Zwykle  nosili  też
wzorzyste  tuniki,  buty  z  płowej  skóry  i  długie  peleryny,  zwane zeirami ,  ozdobione  jasnym,
geometrycznym  wzorem. Jednak prawdopodobnie w Grecji
zrekrutowano wielu najemnych peltarzy . Znaleziono  także  wazy  przedstawiające  hoplitów
(mężczyzn  w korynckich  hełmach , nagolennikach ikirysy ,  trzymające  włócznie  hoplitów)
niosące futra .

 Często mityczne Amazonki (kobiety-wojowniczki) są pokazywane z wyposażeniem peltastowym .

Peltastowie stopniowo  stawali  się  coraz  ważniejsi  w  greckich  wojnach,  w  szczególności
podczas wojny peloponeskiej .

Ksenofont ,  w Anabasis opisuje peltasts w  akcji  przeciwko perskiej kawalerii w bitwa  pod
kunaksą w 401 rpne, gdzie zostali służąc jako część najemników życie Cyrusa Młodszego .

Tissaphernes nie uciekł podczas pierwszej szarży (przez wojska greckie), ale zamiast 
tego szarżował wzdłuż rzeki przez greckich peltarzy . Jednak nie zabił ani jednego 
człowieka, gdy przechodził. Grecy otworzyli swoje szeregi (aby przepuścić perską 
kawalerię) i przystąpili do zadawania ciosów (mieczami) i rzucania w nich oszczepami. 

Opis Ksenofonta wyjaśnia, że ci peltastowie byli uzbrojeni w miecze, a także oszczepy, ale nie we 
włócznie. W obliczu szarży perskiej kawalerii, otworzyli swoje szeregi i przepuścili kawalerię, 
uderzając ich mieczami i rzucając w nich oszczepami. 
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Peltaści na Grobowcu Payawy

Peltaści na grobie Payava ( ok.  
360 pne), mniej więcej w 
czasach Iphicrates . Są one 
wyposażone w exomis Z Pilos z 
grzebieniem i cheekpiece i 
okrągłego pelte tarczy, wbijając 
overarm z włócznią. 

Peltaści stali się głównym typem 
greckiej piechoty najemnej w IV wieku p.n.e. Ich sprzęt był tańszy niż tradycyjne hoplitów i byłby 
łatwiej dostępny dla biedniejszych członków społeczeństwa. 

Ateński  generał Iphicrates zniszczył falangę spartańską w bitwie  pod  Lechaeum w  390  rpne,
używając głównie pelangi . 

W  relacji Diodora Siculusa , Iphicratesowi przypisuje  się  ponowne  uzbrojenie  swoich  ludzi  w
długie włócznie, być może około 374 roku pne. Ta reforma mogła doprowadzić do powstania typu
„ peltastu ” uzbrojonego w małą tarczę, miecz i włócznię zamiast oszczepów. 

Niektóre  autorytety,  takie  jakJGP  Best ,  stwierdza,  że  ci  późniejsi  „ peltaści ”  nie  byli
prawdziwie peltaściami w  tradycyjnym  sensie,  ale  lekko  opancerzonymi  hoplitami
niosącymi tarczę z pelty w  połączeniu  z  dłuższymi  włóczniami  -  kombinację,  która  została
zinterpretowana jako bezpośredni przodek macedońskiej falangi . 

Jednak  włócznie do  pchania znajdują  się  na  niektórych  ilustracjach pelastastów sprzed  czasów
Iphicratesa, a niektórzy peltaści mogli je nosić jako oszczepy, a nie jako ich zamiennik.

 Ponieważ żadne opisy bitew nie opisują peltaścieużywając pchających włóczni, może być tak, że
były  one  czasami  noszone  przez  jednostki  z  wyboru  (a  nie  jako  część  polityki  lub
reformy). W Lykian  sarcophagas  z  Payava od  około  400  pne  przedstawia  żołnierza  niesie
okrągłą pelte , ale przy użyciu overarm wepchnięcie przyrządu.

 Nosi hełm pilos z policzkami,  ale bez zbroi. Jego wyposażenie przypomina więc rzekome nowe
wojska Iphicratesa. Wydaje się, że peltaści z IV wieku pne również nosili hełmy i lniane zbroje .

Aleksander Wielki zatrudniał peltystów wywodzących się z plemion Traków na północy Macedonii,

zwłaszcza Agrianoi . W 3. wieku pne, peltasts były stopniowo 

zastępowane thureophoroi piechoty. Późniejsze odniesienia do peltastów mogą w rzeczywistości nie

odnosić się do ich stylu wyposażenia, ponieważ słowo peltast stało się synonimem najemnika .
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Ateński Peltast

Ateński najemnik peltast (po lewej) 
wspierający rycerza Achemenidów z 

H ellespontine Phrygia (w środku) 
atakujący greckie psilos (po 
prawej), Altıkulaç Sarkofag , początek
IV wieku pne. 

Ateński peltast jest  wyposażony  w miecz machaira ,  małą  okrągłą  tarczę  z  pojedynczym
uchwytem,  z oszczepami zaklinowanymi w uchwycie, co czyni go skutecznym wojownikiem w
zwarciu przeciwko zdezorganizowanemu wrogowi. 

W Anatolii istniała  tradycja  walki  oszczepami,  lekką  tarczą,  a  czasem  włócznią, a  kilka
kontyngentów uzbrojonych w ten sposób pojawiło się w armii Kserksesa I , która najechała Grecję
w 480 roku pne. 

Na  przykład Paflagończycy i  Frygijczycy  nosili  wiklinowe  hełmy  i  tubylcze  buty  sięgające  do
kolan. Nosili małe tarcze, krótkie włócznie, oszczepy i sztylety. 

W armii perskiej 

Od  połowy  V  wieku  pne na  greckich  przedstawieniach wojsk perskich zaczęli  pojawiać  się
żołnierze peltaści .  Byli  wyposażeni  jak  greccy  i traccy  peltaści ,  ale  ubrani  byli  w
typowo perskie mundury wojskowe. 

Często nosili lekkie topory, znane jako sagari , jako broń boczną . Sugerowano, że wojska te były
znane w języku perskim jako takabara, a ich tarcze jako taka . Persowie mogli znajdować się pod
wpływem greckich i trackich peltytów . 

Innym  alternatywnym  źródłem  wpływów  byłyby  plemiona  anatolijskie,  takie
jakCorduene , Mysians lub Pisidians .  W  źródłach  greckich,  oddziały  te  były  albo
zwane peltasts lub peltophoroi (nosicielami pelte ).

W armii Antygonidów 

W okresie hellenistycznym , że Antigonid królowie Macedońskiego miał elitarny korpus rodzimych
macedońskich peltasts .

 Jednak siły tej nie należy mylić z omawianymi wcześniej potyczkami peltarzy .

W peltasts były  prawdopodobnie,  według  Frank  William  Walbank  około  3000  liczby,  choć
przez Trzeciej  wojny  macedońskie ,  trwało  to  do  5000  (najprawdopodobniej  pomieścić  do
elitarnego Agema , który był pododdział w Peltasta corps). 
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Fakt,  że  zawsze  są  wymieniani  jako  tysiące,  sugeruje,  że  pod  względem
organizacyjnym peltaści byli zorganizowani wchiliarchies .

 Ten elitarny korpus był najprawdopodobniej tego samego statusu, podobnego wyposażenia i roli
jak hipaspiści Aleksandra  Wielkiego. W  tym  korpusie peltaści znajdowała  się  jego  elitarna
formacja, Agema . 

Wojska te były używane w wymuszonych marszach przez Filipa V Macedońskiego , co sugeruje, że
były lekko wyposażone i mobilne. Jednak w bitwie pod Pydną w 168 rpne Liwiusz zauważa, jak 
macedońscy peltaści pokonali Paeligni i jak to pokazuje niebezpieczeństwa płynące bezpośrednio 
na przód falangi. 

Chociaż może wydawać się dziwne, że jednostka, która walczyłaby w szyku falangi, nazywana 
jest peltastami, Pelte nie byłoby niewłaściwe imię dla macedońskiego tarczy. Mogą one być 
wyposażone w podobne hoplitów Iphicratean lub peltasts , opisane przez Diodora. 

Wdrożenie 

Peltasta walcząc panterę (z Attic biało-gruntowych kubek, 5 wieku pne)

Peltaści byli zwykle rozmieszczani na flankach falangi , zapewniając łączność z każdą kawalerią 
lub na nierównym lub zniszczonym terenie. Na przykład w Hellenice , Ksenofont pisze: `` Kiedy 
Dercylidas dowiedział się o tym (że w pobliżu jest armia perska), rozkazał swoim oficerom, aby 
ustawili się w szeregu na osiem stopni głębokości (falanga hoplitów), tak szybko, jak to możliwe, i 
aby stacja peltasts po obu skrzydła wraz z kawalerią. Mogły też działać jako wsparcie dla innych 
lekkich oddziałów, takich jak łucznicy i procarze.

Taktyka 

W obliczu hoplitów peltaści operowali rzucanymi oszczepami z bliskiej odległości. Gdyby hoplici 

zaatakowali, peltaści wycofaliby się. Ponieważ nosili znacznie lżejszy sprzęt niż hoplici, zazwyczaj

udawali im się wymykać, zwłaszcza w trudnym terenie. Następnie wracali do ataku po zakończeniu

pościgu, jeśli to możliwe, wykorzystując wszelkie zamieszanie stworzone w szeregach 

hoplitów. Na bitwa pod sfakterią , że ateński siły włączone 800 łuczników i co najmniej 

800 peltasts . Tukidydes pisze w Historii wojny peloponeskiej:
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Oni (spartańscy hoplici) sami byli trzymani przez broń wystrzeloną do nich z obu 
skrzydeł przez lekkie oddziały. Chociaż oni (hoplici) odepchnęli lekkie oddziały w 
dowolnym momencie, w którym wbiegli i zbliżyli się zbyt blisko, oni (lekkie oddziały) 
nadal walczyli nawet w odwrocie, ponieważ nie mieli ciężkiego sprzętu i mogli łatwo 
prześcignąć swoich prześladowców teren, na którym od tego czasu miejsce to było 
niezamieszkane, a poruszanie się było trudne i trudne. 

Walcząc z innymi typami lekkich oddziałów, peltaści byli w stanie zbliżyć się bardziej agresywnie 

w zwarciu , ponieważ mieli tę przewagę, że posiadali tarcze, miecze i hełmy.

Średniowieczne bizantyjskie

Jeden  rodzaj  piechoty  zwany Peltasta ( peltastēs )  jest  opisana  w Strategikon ,  6th-wne  traktat
wojskowy  związany  z  wczesnym bizantyjskiego cesarza Maurycego . Peltasts były  szczególnie
widoczne  w armii  bizantyńskiej w Komnenian  okresie w  późnych  11.  i  12.
wieku. Chociaż peltaści starożytności byli lekką piechotą bojową uzbrojoną w oszczepy, nie można
bezpiecznie  założyć,  że  wojska  o  tej  nazwie  w  okresie  bizantyjskim  miały  identyczną
funkcję. Bizantyjscy peltaści byli czasami opisywani jako „oddziały szturmowe”. 

Wygląda na to, że bizantyjscy peltaści byli stosunkowo słabo wyposażonymi żołnierzami, zdolnymi
do dużej mobilności na polu bitwy, którzy potrafili prowadzić potyczki, ale byli równie zdolni do
walki  w  zwarciu. Być  może  ich  broń  zawierała  krótszą  wersję włóczni kontarionowej używanej
przez współczesną ciężką piechotę bizantyjską. 

Objaśnienia 

^ Zdrobnienia peltarion (grecki) i peltarium (łacina, zarówno „mała tarcza”) są wykorzystywane w 
biologii do opisania struktury i niespokrewnionych organizmów, , ale opublikowane historycy nie 
wydaje się, aby stosować warunki dla rzeczywistej tarcze. W taksonomii używane są 
również nazwy i epitety peltatus , peltata i peltatum („mający pelta ”).

^ EOS . Narodowe Muzeum Nauk Przyrodniczych. 1981. s. 231. nazwa peltarium (z 

greckiego peltarion , zdrobnienie od pelte , tarcza) 
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        Nietoperz                                                     A  to co  to ? Tygrys czy  kocur ? 

                                  https://18pr.wp.mil.pl/pl/index.html

O co  chodzi ?

Dokąd zmierza współczesny terroryzm

depot.ceon.pl › bitstream › handle
słynne sekty „sicari” (nożowników) w I wieku 736, czy bardziej podobnej do ... 736 Sekta Sicari 
(od nazwy krótkiego miecza „sica”) - żydowska organizacja …
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Bardzo niebezpieczny chaos globalny - Przegląd Socjalistyczny
przeglad-socjalistyczny.pl › opinie › 1676-szafarz
Za pierwszych terrorystów uważa się żydowskich sykariuszy – nożowników (sicari), którzy 
atakowali Rzymian (oraz Żydów kolaborujących z nimi) w I wieku.

Nietoperz symbolizuje mianowicie dwoistość i śmierć. Z jednej strony jest to zatem zwierzę 
symbolizujące problemy ze skonstruowaniem spójnej tożsamości; z drugiej zaś, dzięki strachowi 
który wywołuje, może być przedstawiany jako ucieleśnienie sił zła oraz ciemności. Może stać się 
symbolem nadchodzącej śmierci. 

Nietoperz często był przedstawiany jako zwierzę charakteryzujące się dwoistą naturą. Wymyka się 
on jednoznacznym klasyfikacjom, nie może zatem dziwić, że przedstawiciele starożytnych kultur 
traktowali go jako symbol dwoistości, braku zdecydowania czy też dwulicowości (gdyby te mity i 
przypowieści powstawały dziś, to nietoperz byłby zapewne sławiony jako idealne ucieleśnienie 
elastyczności – cechy tak popularnej we współczesnej kulturze). 

W mitach i bajkach często opisywano np. jego skłonność do przekraczania granicy pomiędzy 
światem ssaków i ptaków – w zależności od sytuacji i potrzeb, definiował on siebie bądź to jako 
ssaka, bądź ptaka. Taką postawę można interpretować jako przejaw inteligencji i mądrości, ale 
można także uznać, że jest to dowód na zdradziecki i dwulicowy charakter nietoperza. Poza tym 
oczywiście był on kojarzony z mrokiem oraz ze śmiercią. Zamieszkiwanie mrocznych jaskiń, które 
w wielu kulturach uważane były za wrota do krainy śmierci, na trwałe ukształtowało sposób 
postrzegania tego latającego ssaka. Wydaje się zatem, że w naszej podróży przez wybrane kultury 
możemy przyjąć jako swoisty drogowskaz, właśnie te dwa aspekty natury nietoperza – dwoista 
natura oraz ścisły związek ze światem mroku i śmierci. 

Wzmianki na temat nietoperzy, które można odnaleźć w mitologii starożytnej Grecji, nie odbiegają
raczej  od  tego  o  czym  była  już  mowa  w  poprzednich  odcinkach.  Nietoperz  nie  kojarzył  się
starożytnym Grekom pozytywnie. Przede wszystkim, uważano te zwierzęta, za istoty demoniczne,
które mają kontakt z królestwem Hadesa – boga podziemi i umarłych. Greckie boginie Erynie, które
strzegły jednej z trzech krain podziemi – Tartaru – często przedstawiano ze skrzydłami nietoperzy .
Podobnie  jak  w  sztuce  średniowiecznej  Europy  (analizowanej  w  pierwszej  części  niniejszego
cyklu), także i  tu nietoperz traktowany jest  jako zwierzę mające silne związki ze śmiercią oraz
piekłem. 

Wzmianki na temat nietoperzy, które można odnaleźć w mitologii starożytnej Grecji, nie odbiegają 
raczej od tego o czym była już mowa w poprzednich odcinkach. Nietoperz nie kojarzył się 
starożytnym Grekom pozytywnie. Przede wszystkim, uważano te zwierzęta, za istoty demoniczne, 
które mają kontakt z królestwem Hadesa – boga podziemi i umarłych. Greckie boginie Erynie, które
strzegły jednej z trzech krain podziemi – Tartaru – często przedstawiano ze skrzydłami nietoperzy  .
Podobnie jak w sztuce średniowiecznej Europy (analizowanej w pierwszej części niniejszego 
cyklu), także i tu nietoperz traktowany jest jako zwierzę mające silne związki ze śmiercią oraz 
piekłem. 
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Inne cechy tego zwierzęcia akcentowano natomiast w mitach i legendach Ameryki Środkowej i 
Południowej. Bardzo ważną – i zazwyczaj złowieszczą – rolę odgrywał np. nietoperz w kulturze 
Majów. Zwierzę to było kojarzone z krainą śmierci bądź też z piekłem. Niewątpliwie wynikało to 
ze stylu życia tych zwierząt zamieszkujących mroczne i niedostępne jaskinie, które uważano za 
wrota do piekieł. W panteonie bogów czczonych przez Majów ważne miejsce zajmował Zotz 
(nietoperz). „Owego boga wyobrażano sobie jako człowieka ze skrzydłami nietoperza u ramion, 
jego usta ukrywały rzędy zębów, na twarzy miał zaś
wielką, spiczastą narośl (…). Czasem narośl ta była
kamiennym nożem, którym bóg zabijał swe ofiary” .
Zabijanie ofiar przez Zotza jest stałym motywem wielu
opowieści o nim. Trzeba bowiem pamiętać, że składanie
ofiar (także z ludzi) było ważnym elementem kultury
Majów. 

https://gothamwdeszczu.com.pl/blog/symbolika-
nietoperza-nietoperz-w-kulturach-swiata/

TYGRYS
W Indiach, Chinach i innych azjatyckich kulturach,  tygrys uważany jest  za króla zwierząt.  Jest
symbolem mocy, energii, dzikości, a jednocześnie ochrony. Jako, że potrafi doskonale widzić nocą,
utożsamia się go także jako przynoszącego (wewnętrzne) światło.  W buddyźmie uchodzi on za
przewodnika w dżungli życia,  nauczyciela. 
W negatywnym sensie symbolizuje jednak również gniew i złość oraz związaną z tym bezsensowną
utratę kontroli.

W  dziedzinie  symboliki  zwierząt,  wielki  kot  pojawia  się  z  pozytywnymi,  jak  i  niekiedy
negatywnymi znaczeniami. Z szamańskiego punktu widzenia zwierzę to symbolizuje uzdrawianie,
usuwanie toksyn ze środowiska. Tygrys jest nieprzewidywalny, impulsywny, uczuciowy i hojny. W
kulturze  Dalekiego Wschodu stanowi  wartość  szybkości,  potęgi,  dzikości,  piękna oraz  odwagi,
jednocześnie symbolizując ochronę. Uchodzi za zwierzę yang, które dzięki swej odwadze posiada
zdolność do odpędzania złych demonów. Chińscy bogowie nierzadko dosiadali tygrysa. Ruch ten
symbolizował zwycięstwo nad śmiercią i osiągnięcie nieśmiertelności. W buddyzmie biały tygrys
jest władcą świata podziemnego, dlatego kojarzony jest ze śmiercią.

 W negatywnym przesłaniu symbolizuje podporządkowanie zwierzęcej woli. 

Tygrys  jako  totemiczne  zwierzę  reprezentuje  również  nieprzewidywalność  zdarzeń  w  naszym
życiu. Być może nieoczekiwane zmiany zakłócą wyznaczone cele. Ponadto, może symbolizować
nagłą przemianę uczuć i emocji, nie tylko naszych, ale i bliskich. Zwłaszcza jeżeli są to uczucia
związane z gniewem lub strachem.
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Kiedy kot pojawia się w naszym życiu

Tak samo jak znaczenia, tygrys może przynieść pozytywne jak i negatywne wiadomości podczas 
swojej wizyty. To totemiczne zwierzę jest zarówno oznaką potencjalnego zagrożenia, jak i 
wezwaniem do odwagi. Może być wyznacznikiem agresji, której doświadczamy. Chce wskazać na 
punkt, w którym zbierają się negatywne emocje, jak i ich kierunek. Może być to gniew skierowany 
na nas, bądź agresja delegowana wobec kogoś. Odwiedzając, przynosi pewne zmiany, chce pomóc, 
poprowadzić nas i ochronić.

Kiedy się pojawi, zajrzyj w swoje życie. Przypomnij sobie, co może wydawać się niebezpieczne lub
groźne. Miej również na uwadze sytuacje, które wymykają się spod kontroli, wywołują strach, złość
lub frustracje. Tygrys próbuje nas także mobilizować, abyśmy nie pozostawiali spraw do których 
woła nas serce. Pcha, by życiowe rewolucje stały się czymś świadomym, sensownym i lepszym niż 
dotychczas. Pomaga nam wyznaczać granice i osobistą przestrzeń, uczy jak w razie potrzeby jej 
bronić. Do tego wizyta ssaka działa jak potężne przypomnienie o pokonywaniu przeszkód i lęków. 
Pokazuje jak możemy obrać korzystne dla nas cele, podczas których nie stracimy kontroli i nie 
ulegniemy presji.

https://akademiaducha.pl/zwierze-mocy-tygrys/

DZIKI  KOT
Kot według  senników od  wieków  uważane  były  za  symbol  domowego  ogniska.  Strzegły
gospodarstw  przed  szkodnikami,  a  więc  myszami  i  szczurami,  a  przy  tym,  jako  zwierzęta
udomowione,  były  ulubieńcami  małych  dzieci.  Ale  to  nie  jedyne  oblicze  kociej  symboliki.
Starożytność  przypisywała  im  boskie  cechy,  ze  względy  na  ich  talenty  łowcze,  zwinność  i
niezależność.
W chrześcijaństwie widziano w nich obraz Jezusa, który niszczy szatana, symbolizowanego przez
myszy i szczury, były więc symbolem zwycięstwa nad złem i miały pozytywne konotacje.Obraz ten
zmieniło  jednak  przypisanie  kotom magicznych  mocy  –  odtąd  zaczęto  je  kojarzyć  z  czarami,
czarownicami i czarnymi siłami, powszechna była też opinia, że koty są zabijane podczas praktyk
czarnoksięskich. 
Stały się więc symbolami zła, nocy (z powodu na umiejętności widzenia w ciemności), a nawet
szatana, zaczęto im też przypisywać negatywne cechy ludzkiego charakteru, jak lenistwo, egoizm,
złodziejstwo, dwulicowość, fałsz.
W  późniejszych  wiekach  koty  zaczęto  kojarzyć  ze  zmysłowością  i  miłością  cielesną,  a  kota
polującego  na  zdobycz  utożsamiano  z  mężczyzną  czyhającym  na  cnotę  kobiety.  W
przedstawieniach malarskich walka kota z psem, była obrazem walki zła z dobrem. 

Szczególnie negatywnego znaczenia nabrał czarny kocur, utożsamiany z pechem i śmiercią.

Według skandynawskich wierzeń był on przewodnikiem dusz do świata zmarłych. Warto dodać, że
symbolika takiego zwierzaka różni się w zależności od rejonu świata.  W Polsce czarny kot ma
negatywne skojarzenia, podobnie jest w Rosji czy Chinach, gdzie symbolizuje głód. Natomiast w
Wielkiej Brytanii, Japonii czy Łotwie czarny kot jest zwiastunem szczęścia i bogactwa.

https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/senniki/sennik-kot-co-oznacza-sen-o-kocie-aa-DAJH-
PmmV-yVvs.html
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Centralna Grupa Działań Psychologicznych ma odrażającego pająka  - poniżej- czarną wdowę. 
Ich jad, neurotoksyna, jest 15 razy silniejszy od jadu grzechotnika, zabija owady i paraliżuje ssaki i 
ptaki, u człowieka powoduje zatrucie, silne bóle. 

Latrodectus mactans zamieszkuje wszystkie stany Stanów Zjednoczonych z wyjątkiem Alaski. 
Występuje również w Meksyku, na Kubie, w Gwatemali, Belize, Hondurasie, Salwadorze aż do 
Nikaragui i Kostaryki. Dużo osobników zaobserwowano na Jamajce, Haiti i Dominikanie. 
Spotykany również na Bermudach i Hawajach. 

13 kwietnia 2012

Trzy czarne wdowy przeraziły celników w gdańskim porcie. Odkryto je w kontenerze z 
zabytkowymi autami z lat 50., który przypłynął ze Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że 
pająków jest więcej. W dodatku mogły złożyć wewnątrz jaja. Dlatego konieczna była dezynfekcja 
kontenera, która zakończy się w poniedziałek. 

"Czarne  Pająki"  i  "Psyops" (sajops)  to  nieoficjalne  nazwy jednostki,  której  pełna  nazwa brzmi
CGDP czyli  Centralna  Grupa  Działań  Psychologicznych.To  elitarna  i  wyspecjalizowana  grupa,
która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 2002 roku. Od 10 lat zajmuje się wojną psychologiczną i
zastosowaniem  działań  o  charakterze  psychologicznym  na  polu  walki  oraz  w  operacjach
pokojowych na szczeblu operacyjnym i taktycznym.Na wyposażeniu grupy znajdują się rozgłośnie
elektroakustyczne na pojazdach Honker, UAZ-452 oraz UAZ-469, sprzęt poligraficzny do druku
materiałów,  sprzęt  radiowo-telewizyjny,  pojazdy  osobowe,  pojazdy  osobowo-terenowe  Honker,
pojazdy ciężarowe Star 266 oraz broń osobista  żołnierzy grupy którą są karabinki  AKMS oraz
pistolety PW-83 - czytamy na portalu www.jednostki-wojskowe.pl.  Żołnierze "Czarnych Pająków"
służyli  w  Iraku.  Teraz  pełnią  misję  w  Afganistanie.  W obu  tych  krajach  prowadzili  kluczowe
działania na froncie wojny psychologicznej.

 Zajmowali  się  m.in.  zjednywaniem sympatii  miejscowej  ludności  i  kruszeniem więzi  między
cywilami  a  powstańcami, rozpoznawaniem  potrzeb  lokalnych  społeczności  i  skutecznym
kierowaniem pomocy, drukiem informacyjnych i propagandowych ulotek oraz gazet. 
Mężczyzna znaleziony w Tatrach to żołnierz … 
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- Oddziaływanie  na  psychikę  staje  się  więc  nieodłączną  częścią  działań  militarnych.  I  to  jest
właśnie  obszar  działania  dla  naszej  komórki -  mówił  szef  grupy  major  Rafał  Zgryziewicz  w
rozmowie z "Polską Zbrojną".Włodzimierz N., 36-letni były żołnierz zawodowy, odnaleziony w
Tatrach,  służył  w tej  jednostce.  Jej  polska  siedziba  znajduje  się  w Bydgoszczy.  Teraz  żołnierz
odnaleziony w Tatrach w stanie skrajnego wyczerpania trafi do jednej z najlepszych wojskowych
klinik w Warszawie. Będzie w niej leczony nie tylko z odmrożeń, których nabawił się w górach, ale
także z zaburzeń natury psychicznej, jakich mógł nabawić się podczas pobytu na misji wojskowej.

17 luty 2012
 https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/bohater-z-tatr-sluzyl-w-czarnych-pajakach/wn46z9z

A  to  co jest ?  https://www.wojsko-polskie.pl/barwy-symbole/

Jakiś   czarny orzeł   lub  kogut  .

Kogut (także pod nazwami:  kur,  kurek,  kokot) –
jako  samiec  kury  domowej  –  w  symbolice  i
ikonografii  jest  wieloznacznie  interpretowany.
Symbolizujący  nadejście  światła,  zwiastujący
początek  dnia,  od  czasów  antycznych  oznaczał
czujność i  przezwyciężenie ciemności.  Wówczas
pojawiły  się  inne  znaczenia  –  walczące  koguty
symbolizowały kłótnię i gniew. 

Swoim pianiem kogut miał również odstraszać demony czy złe moce. W starożytnej Grecji miał on
przeganiać  Hekate,  boginię  ciemności.  W  czasach  późniejszych  miał  przeganiać  kulturowego
odpowiednika,  diabła.  Wierzono  również,  że  odstraszał  upiory,  czarownice  i  diabły.  Obszar,  w
którym  dało  się  dosłyszeć  pianie  koguta  uważano  za  bezpieczny.  Z  jaja  starego  koguta  miał
wykluwać się bazyliszek. W Chinach biały kogut miał strzec przed złymi duchami i symbolizował
czystość  nowego  życia.  Karmazynowy  strzegł  przed  ogniem  i  pożarem.  Według  Słowian
bałkańskich szpony koguta miały chronić przez nieczystymi mocami; noszono je przy sobie lub
wieszano nad kołyską niemowlęcia. Do nowego domu wpuszczano najpierw koguta, aby przegonił
złe duchy. Ptaka utożsamiano z opiekunem domu, a niekiedy duchem przodka – być może z tego
powodu umieszczano drewniane lub żelazne koguciki na szczytach domów. 

Z  drugiej  strony,  dawniej  w  chrześcijaństwie  kojarzono  koguta  z  czarną  magią  –  kropieniem,
kąpaniem się i mazaniem krwią tegoż ptaka. Formę czarnego koguta miały przybierać potępione
dusze, strachy i demony. 

                                                                   23.



Wielki, czarny kogut miał służyć za wierzchowca diabłów, czarownic i czarodziejów.

 Istnieje  motyw podróży na kogucie,  jak podróżowali  doktor  Faust i  Twardowski(Zapiał  przed
samym domem. Trzeba z tym się zgodzić: Lepiej jeździć kogutem niż piechotą chodzić). 

Kogut służył również do wróżb, szczególnie militarnych. Wspominał o tym już Pliniusz Starszy.
Jeżeli kogut wyszedł rano z kurnika i nie jadł, miało to zwiastować klęskę w konflikcie zbrojnym.
Kogut jako wróżebne zwierzę znany był także Litwinom. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kogut_(symbolika)

BUŁAWA  CZY OBUCH A  MOŻE   TŁUCZEK 

https://www.jednostki-wojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:oznaka-
sztabu-generalnego-wp&catid=15

OZNAKA ROZPOZNAWCZA SG WP

Oznaka rozpoznawcza była i jest traktowana w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej jako identyfikacja i świadectwo przynależności oraz symbol więzi

duchowej łączącej wszystkich żołnierzy danej jednostki lub instytucji. Dążenie żołnierzy do jej
wprowadzenia łączy się z pragnieniem ugruntowania prestiżu profesji żołnierza w środowisku
społecznym dla osiągnięcia celu daleko ważniejszego jakim jest konsolidacja wysiłku całego

społeczeństwa na rzecz umacniania bezpieczeństwa państwa. Głęboko zakorzeniona w psychice
chęć podkreślenia dumy żołnierskiej wypływająca z faktu pełnienia służby w danej strukturze
wojskowej jest inicjatywą niezwykle ważną z punktu widzenia budowania morale a przez to

zwielokrotnienia wartości bojowej jednostki.

Oznakę rozpoznawczą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wprowadza decyzja nr 328/MON z
dnia  14  września  2011r.  w  sprawie  wprowadzenia  oznaki  rozpoznawczej  Sztabu  Generalnego
Wojska  Polskiego.  Oznakę stanowi  koło o średnicy  70mm. Granatowe tło  nawiązuje  barwą do
pierwszych  polskich  mundurów wprowadzonych  przez  Stefana  Batorego  w końcu  XVI  wieku.
Umieszczone w centrum skrzyżowane buławy, znak dostojeństwa i władzy wojskowej, symbolizują
zwierzchnictwo  szefa  Sztabu  Generalnego  WP  nad  wojskami.  Podkreślają  one  kontynuację
bogatych tradycji Sztabu Generalnego przez użycie pamiątkowej buławy ofiarowanej marszałkowi
Edwardowi  Śmigłemu  Rydzowi  przez  oficerów  Wielkopolskiej  Brygady  Kawalerii
prawdopodobnie  w 1937 r.  Umieszczone  po obu stronach  buław wężyki  generalskie,  spięte  w
dolnej części czterema gwiazdkami, charakteryzują rangę szefa instytucji i  symbolicznie sytuują
Sztab  Generalny  na  najwyższym,  strategicznym,  poziomie  dowodzenia.  Poszczególne  elementy
graficzne są haftowane. 
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Wężyk generalski oraz gwiazdki wykonane są nicią koloru srebrnego. Umieszczone w centralnej
części skrzyżowane buławy wykonane są w barwie złotej z cieniowaniem.

                                                       
Oznaka rozpoznawcza Sztabu Generalnego wykonana będzie dodatkowo
w dwóch wariantach polowych podszytych od spodu strukturą typu „rzep”:

  
mundur  letni:  tarcza  w  kolorze  jasno  zielonym  (zgodnie  z  kamuflażem  wz.  93)  z  czarnymi
symbolami;
mundur pustynny: tarcza w kolorze jasno brązowym z ciemno brązowymi symbolami.
Prawo do noszenia odznaki rozpoznawczej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przysługiwać
będzie wszystkim żołnierzom pełniącym w nim służbę.

Dziękujemy za informację rzecznikowi prasowemu Panu płk Andrzejowi Wiatrowskiemu.

Zatem  trzeba  wyprostować : 

 Buława  hetmańska  była  symbolem  Marszałka Polski a  nie  Sztabu Generalnego 
a  także  hetmanów  koronnych  i polnych. 

Zaś  tłuczek   to inaczej  ubijak.

Buława – bułat – broń obuchowa, udoskonalona forma kościanej lub drewnianej maczugi. Składała
się  ze  styliska  oraz  kulistej  lub  gruszkowatej  głowicy.  Używana  była  do  rozbijania  hełmu
przeciwnika.  Znak  dostojeństwa  wojskowego.  Popularna  broń  na  wschodzie  (starożytny  Egipt,
Mezopotamia, Indie, Persja, Imperium Osmańskie) i w Europie (na Węgrzech, w Rzeczypospolitej i
na Rusi). W Polsce znak urzędu hetmana w XVI-XVIII wieku, później marszałka w XX wieku. Aby
podkreślić znaczenie dowódcy, często wykonywano je z cennych materiałów i bogato dekorowano. 
Buława marszałka Śmigłego-Rydza-nie ma  na  niej  gwiazdek  jak  w logo . 

Buzdygan (węg.  bozdogan - pałka, tur. - maczuga) – broń obuchowa pochodzenia wschodniego,
metalowa głowica osadzona na trzonku o długości ok. 60 cm. Trzonek był drewniany, okuty blachą
lub  całkowicie  metalowy,  czasami  z  ukrytym  wewnątrz  sztyletem  (odmiana  perska).  Głowica
zbudowana była z piór (najczęściej 6 do 8, choć były buzdygany o ponad 20 piórach) promieniście
rozchodzących się od drzewca. Pióra w jej formie bojowej miały kształt trójkątny lub trapezowy,
zwężający się  ku dołowi.  W wersji  paradnej  pióra bywały zaokrąglone,  obite  srebrną lub złotą
blachą, wysadzane klejnotami. 
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Liczne odmiany można było spotkać na obszarze od Chin do Francji, a w Europie występowały od 
X do XV w., używane zarówno przez piechotę, jak i jazdę. Na Rusi znany był również jako 
sześciopiór. W Polsce od XVI do XVIII wieku stanowił oznakę władzy oficerskiej w kawalerii 
narodowego autoramentu: rotmistrzów, pułkowników, poruczników i chorążych. Wykorzystywana 
także w Ameryce Południowej, między innymi w Państwie Inków. Od roku 1992 czasopismo 
Polska Zbrojna przyznaje raz w roku nagrodę Buzdygany dla wyróżniających się osobowości, 
osobom związanym z obronnością - oficerom, politykom, dziennikarzom i przemysłowcom, 
wszystkim tym, którzy twórczo zmieniają otaczającą ich rzeczywistość, przyczyniając się do 
rozwoju Wojska Polskiego i wzrostu obronności. 

Ilustracje buzdyganów 

z Encyklopedii staropolskiej. 

Inny  buzdygan.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Buzdygan   i buława
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