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Polski orzeł na francuskiej
furażerce
Tomasz Zawistowski

Władysław Sikorski, który przeby
wał we Francji od 25 września,
dowodził formującą się tam
Armią Polską i 7 listopada
objął funkcję Naczelnego
Wodza i Generalnego In
spektora Sił Zbrojnych.

Orzeł stojący na tarczy
amazonek był i jest
podstawowym znakiem
wyróżniającym polskich żołnierzy. Szczególną wagę do noszenia go na wszystkich
rodzajach nakryć głowy przywiązywano
w latach wojny, kiedy
to Polacy w obcych
mundurach nie odróżniali się zbytnio od wojsk
sojuszniczych. Potrzeba
wyprodukowania dużej liczby godeł dla
armii odtwarzanej
na obczyźnie po raz
pierwszy pojawiła się
we Francji.

Utworzenie
Polskich Sił Zbrojnych we Francji

Fot. Ze zbiorów autora
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ozmowy o two
rzeniu polskich
formacji wojskowych
we Francji rozpoczęto
wiosną 1939 roku, ponieważ już wte
dy zaczęto mówić o mobilizacji żyją
cych tam Polaków – oczywiście w razie wybuchu wojny. Przeciągające się
negocjacje przyspieszyła niemiecka
agresja na Polskę. Umowę zezwalającą
na utworzenie jednej polskiej dywizji
zawarto 9 września 1939 roku.
Tego samego dnia ambasador fran
cuski w Polsce wysunął propozy
cję przeniesienia najwyższych pol
skich władz państwowych do Francji
w przypadku, gdyby wojska niemie
ckie zajęły całą Polskę. Elementem tej

Ð Orzeł wz. 39 wyprodukowany przez
firmę Alavoine. Egzemplarz ten jest
pamiątką po por. Wacławie Ilcewiczu
z 1. Dywizji Grenadierów

koncepcji było również odtworzenie
Wojska Polskiego we Francji. Ewaku
acja władz RP zakończyła się interno
waniem ich w Rumunii, a następnie
powołaniem nowego rządu w Paryżu.
Prezesem Rady Ministrów i ministrem
spraw wojskowych został gen. dyw.

Odtworzenie Wojska
Polskiego na terenie
Francji planowano przy
wykorzystaniu dwóch
źródeł zasobów ludzkich.
Pierwsze – to wojskowi
w liczbie około 85 tys., którzy,
przekroczywszy granice po klęsce
wrześniowej, zostali interno
wani w państwach ościen
nych, przede wszystkim na
Węgrzech i w Rumunii,
w mniejszym stopniu na
Litwie i Łotwie. Drugie –
to Polonia, przede wszyst
kim francuska, której po
tencjał szacowano na około
70 tys. rekrutów. Ponadto
z okupowanej Polski przy
bywali przez „zieloną granicę”
ochotnicy – wojskowi i młodzież.
Rząd francuski oddał Polakom do
dyspozycji obóz wojskowy Coëtqui
dan, do którego napływali poborowi
i ochotnicy. Na początku przezna
czono dla nich stare, sorty francuskie
różnych typów, wobec czego polscy
żołnierze nosili błękitne mundury
z lat I wojny światowej, a na głowach
berety strzelców alpejskich i charak
terystyczne kepi. Tylko część z nich
otrzymała umundurowanie w barwie
ochronnej, ponieważ konieczność
umundurowania i wyposażenia ty
leż nieoczekiwanej, co licznej armii 
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Fot. z zasobów Instytutu Polskiego
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Ð Orzeł wz. 39
noszony na furażerce
przez kapitana broni
pancernej wiosną
1940 roku we Francji

sojuszniczej okazała się bardzo
trudnym wyzwaniem dla fran
cuskiej intendentury.

Przepisy mundurowe

Wydane w październiku rozka
zy tymczasowe nakazywały no
szenie na francuskich mundurach
polskich oznak stopni, na nakryciach
głowy zaś – polskich orłów. Oznakami
broni były patki na kołnierzach. Pod
pułkownik Gustaw Łowczowski, któ
ry przybył do obozu Coëtquidan jako
nowy szef wyszkolenia, wspominał:
„Wieczorem 1 października wjechałem
w obozową bramę, strzeżoną przez
żołnierza we francuskim okrągłym
kepi, ozdobionym polskim orzeł
kiem. Przywitaliśmy się obaj
uśmiechem”.
Orzeł na nakryciu głowy był je
dynym elementem mundurowym
wspólnym dla wszystkich woj
skowych. Do rozwiązania po
zostawało zagadnienie zaopa
trzenia w orły kilkudziesięciu
tysięcy żołnierzy. Początkowo
wydawano orły prowizorycz
ne, haftowane białą nicią lub
też aplikowane z białego sukna
na okrągłych, czerwonych pod
kładkach. Były one jednak nietrwa
łe i niezbyt ładne. Kilku lokalnych
wytwórców rozpoczęło produkcję
orłów metalowych, lecz były one za
drogie dla żołnierzy. Pojawiła się
potrzeba zamówienia przez inten
denturę orłów jednocześnie este
tycznych i trwałych, identycznych
dla wszystkich wojskowych. Przy
jęto jednak, że nowe godło powin
no różnić się od wz. 1919, używa
nego w okresie międzywojennym.
Nie wiemy, kto podjął taką decyzję,
ale faktem jest, że produkcji orłów
według wzoru przedwojennego na
skalę masową nie rozpoczęto.

Firma Madame Alavoine

Produkcji nowych orłów pod
jął się paryski zakład Alavoine,
mieszczący się pod adresem
5 Rue Fresnel. Nie mamy wielu

informacji o tej firmie, co martwi, jeśli
wziąć pod uwagę jej ścisłe i długolet
nie związki z historią polskich orłów
wojskowych. Najstarsza znana dotąd
wzmianka o tej firmie zachowała się
w pamiętnikach gen. Józefa Hallera,
pamiętającego „panią Alavoine, której
matka była Polką i która przechowy
wała tradycje polskie i haftowała pol
skie srebrne orły, jakie nosili polscy
żołnierze na ramieniu”. Istotnie, firma
Alavoine wykonywała w latach 1918–
1919 zarówno orły haftowane, przewi
dziane do noszenia na naramiennikach,
jak i orły metalowe z emblematami
jednostek i broni, noszone na czap
kach przede wszystkim przez ofice
rów Armii Polskiej we Francji, two
rzonej tam u końca I wojny światowej.
W okresie międzywojennym firma nie
zerwała kontaktów z Polską; w latach
1921–1922 prowadziła koresponden
cję w sprawie zaopatrywania Wojska
Polskiego w orły czapkowe, który to
kontrakt nie doszedł jednak do skutku.
Jak wiadomo, historia kołem się toczy,
równo dwie dekady po zakończeniu
produkcji dla Armii Polskiej we Francji
przyszło firmie Alavoine wyproduko
wać orły dla formowanego tam po raz
kolejny Wojska Polskiego.

Nowy orzeł

Nie wiemy, w jaki sposób trafił do
tej firmy projekt nowego orła, wie
my natomiast, że w 1939 roku jego
pierwowzór znajdował się w Polsce,
na Jasnej Górze. Był to orzeł ozda
biający powiększoną wersję pamiąt
kowej odznaki I Korpusu Polskiego,
którą byli żołnierze gen. Józefa Dow
borMuśnickiego złożyli jako wotum
w 1935 roku. Po czterech latach ten
orzeł trafił on na czapki polskich żoł
nierzy we Francji. Był godłem nowo
czesnym i eleganckim, a jednocześnie
trwałym i jednoznacznie czytelnym
dla aliantów. Zrezygnowano bowiem
z umieszczania symboli broni bądź od
działów na tarczy amazonek, na której
stoi orzeł; ponadto orły szeregowych
i oficerów nie różniły się od siebie.
Dzięki zwartości rysunku i wykonaniu
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z dość grubej i sztywnej blachy mo
siężnej, nowe godło było trwałe i prak
tyczne. Mocowano je do czapek przy
użyciu pionowo zaginanego drutu
przylutowanego na rewersie (znana
jest też niewielka liczba egzemplarzy
mocowanych na słupek gwintowany
z nakrętką).
Pismem Szefa Wydziału Gospodar
ki i Zaopatrzenia Ministerstwa Spraw
Wojskowych z 8 grudnia 1939 roku,
nowy orzeł został przyjęty do użytku
w wojskach lądowych.

Międzynarodowa kariera
nowego godła

W 1940 roku orzeł wz. 39 znalazł się
na nakryciach głowy niespełna poło
wy polskich żołnierzy, ponieważ
wyprodukowanie ponad 60 tys.
sztuk musiało zająć trochę czasu.
Oczywiście, w obliczu czerwco
wej klęski zadanie to zeszło na
ostatni plan.
Nowe godło przetrwało jednak
upadek Francji. Wyniesione przez
żołnierzy do Wielkiej Brytanii
i Palestyny, było powielane w obu
krajach. Początkowo – przez sa
mych żołnierzy, którzy odlewali
je ze stopów na bazie ołowiu bądź
miedzi, później – przez firmy
w pełni profesjonalne. W Wiel
kiej Brytanii wybijano orły
z mosiądzu i srebrzono,
a od początku 1944
roku wykonywano
również z tworzy
wa sztucznego. Dla
specjalnych klien
tów robiono wersje
luksusowe – bite ze
srebra i odpowied
nio sygnowane.
Z Wielkiej Brytanii
wz. 39 zawędro
wał do Kanady,
gdzie dwie firmy
Fot. z zasobów
Instytutu Polskiego
i Muzeum
im. gen. Sikorskiego
w Londynie

z Toronto i Montrealu wykonały w du
żym nakładzie swoje, skądinąd bardzo
staranne wersje. Wskutek fiaska kon
cepcji werbunku ochotników w Ka
nadzie gotowe orły trafiły do Europy,
gdzie polscy żołnierze fasowali je jesz
cze w 1945 roku.
Z kolei wyroby firmy Alavoine,
przeniesione z francuskiej Syrii do bry
tyjskiej Palestyny przez żołnierzy gen.
Kopańskiego, były powielane jako od
lewy i jako odbitki matrycowe na ca
łym Środkowym Wschodzie; m.in.
odlewano je w Kairze i bito w Jerozo
limie. Gdy żołnierze 2. Korpusu gen.
Władysława Andersa trafili ze Środko
wego Wschodu do Włoch, produkcję
orłów wz. 39 podjęła firma braci Lo
rioli z Mediolanu i Rzymu.
Ð Orzeł wz. 39 na furażerce
harcerki w szeregach
Armii Polskiej na
Wschodzie

Bez najmniejszych wątpliwości
można stwierdzić, że orzeł wz. 39 był
wzorem najbardziej rozpowszechnio
nym pośród wszystkich typów godeł
zdobiących czapki polskich żołnierzy.
Był to jedyny orzeł, którego produkcję
podjęto na trzech kontynentach, a no
szono na czterech – bowiem pewną
liczbę orłów otrzymali również Polacy
uchodzący z sowieckich łagrów.
Tak Tadeusz Mieczysław Czer
kawski wspominał spotkanie w Tasz
kiencie (w drodze do polskiego woj
ska) delegata sztabu Armii Polskiej
w ZSRR, hr. Michała Tyszkiewicza,
wraz z żoną Hanną, czyli Hanką Or
donówną: „Przez plac szła wolno para:
on – wysoki, szczupły, lekko przygar
biony, w wyblakłej furażerce o zna
jomym kroju z jedną gwiazdką i ory
ginalnym orzełkiem w koronie, ona
– elegancka, choć skromnie odziana
pani, około lat czterdziestu […]. Tysz
kiewiczowa obejrzała nas od stóp do
głów. Czułem się jak przypiekany na
rożnie. Wyszmelcowana i nadpalo
na kufajka trzymała się grzbietu siłą
przyzwyczajenia. Pantalony podziu
rawione w kilkudziesięciu miejscach
w czasie palenia gałęzi na liesopowale
starczyły mi do okrycia dolnych koń
czyn tylko do wysokości łydek. Reszta
owinięta była pseudoowijaczami spo
rządzonymi własnym przemysłem ze
starych, drelichowych, polskich por
tek wojskowych. Stopy miałem obute
w gumowe czółenka, prawdziwie sza
tański wymysł. Gacie były nieobecne.
Natomiast krótko ostrzyżoną łepety
nę okrywała oryginalna, przecudnej
roboty tiubietiejka, wymieniona na
szlaku turystycznym OrenburgTasz
kient za sukienną budionnowkę […].
Tyszkiewiczowa wydała nam orzeł
ki, a na pożegnanie po paczce an
gielskich papierosów. Orzełki przy
kręciliśmy do kufajek na wysokości
lewej piersi”.

Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów
monografii polskiego orła wojskowego, urzędniczego
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1917–1945
(kolejne dwa tomy w przygotowaniu)
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