Polski Orzeł Wojskowy.
Polska — przypomnieć wypada - należy do nielicznych społeczeństw, których
symbol narodowy w postaci orła kształtować się zaczął u zarania tysiącletniej
państwowości. Zbiory numizmatyczne i sfragistyczne z okresu panowania
Władysława II Wygnańca w XII wieku dokumentują pierwowzór dzisiejszego orła,
wskazują - jak zmieniał się jego wizerunek w miarę ustępujących epok.
Orzeł ze skrzydłami rozwiniętymi do lotu towarzyszył wojskom książęcym w walkach
z najeźdźcami, stanowił główny element chorągwi, pieczęci, monety - a wcześniej
jeszcze - tarczy. Biel rysunku orła oznaczała DOBRO. Czerwień (purpura) DOSTOJEŃSTWO. „Biały orzeł - ptak symbolizujący odwagę, piastun bohaterskości,
majestatu, czystości dążeń narodu i państwa..." Te wierzenia Słowian uszanowane
zostały po dzień dzisiejszy.
Choć godło Polaków ma tak odległą historię - jednak na nakryciach głowy żołnierza
pojawia się dopiero w XVIII wieku, w dobie panowania Augusta 11. „Pierwsze orły,
wprowadzone w latach trzydziestych przez króla Augusta II Mocnego - przypomina
Kazimierz Madej - zostały umieszczone na kaszkietach grenadierów gwardii pieszej
koronnej. W XVIII wieku grenadierzy stanowili oddziały wyborowe, złożone
z najsprawniejszych i zwykle najwyższych wzrostem żołnierzy przeznaczonych
głównie do walki na bagnety. Na kaszkiecie grenadiera znajdował się maszkaron
otoczony półkoliście pięcioma płonącymi granatami. Na nim, na niebieskiej emalii,
umieszczony był monogram królewski „AR", a później - również na niebieskim tle dla
oficerów i dla żołnierzy tłoczony w mosiądzu - polski orzeł z saskim herbem na
piersiach. Całość wykonana była z posrebrzanej ażurowej blachy, której tło stanowiło
czerwone sukno..."
Orzeł wg. przepisu
z 11.III.1791 roku
z czapki szeregowego
piechoty.

Orzeł 1 pułku ułanów
z okresu Królestwa
Polskiego.

Wojciech Kossak: Żołnierz i dziewczyna.

Orzeł i zdobiona tarcza
amazonek 2 pułku
piechoty Księstwa
Warszawskiego.
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Pod koniec XVIII wieku następuje stopniowe eliminowanie wzorów obcych
w umundurowaniu. Charakter narodowy kolorów i krojów a takie oznak utrwala się
przepisem z 11 marca 1791 roku. Wówczas to na kaszkietach, m.in. gwardii pieszej
koronnej, pojawia się „blacha naczelna" z orłem - ale różniącym się od państwowego,
z wkomponowanym na tarczy monogramem królewskim. „Orzeł ten - jak pisze w swej
pracy drukowanej w Kalendarzu Wojskowym na rok 1984 Kazimierz Madej - noszony
m.in. przez Działyńczyków, jak też w regimencie pieszym Buławy Wielkiej Wielkiego
Księstwa Litewskiego stanowi wyjątkowy egzemplarz wśród polskich orłów
wojskowych. Głowa tego orła zwrócona jest w lewą stronę, a nie jak wymagają tego
zasady heraldyki - w prawą. Nie jest on poza tym tworem symetrycznym. W prawym,
mocno zaciśniętym szponie tkwi ozdobnie wykonane berło, a lewy szpon niewidoczny - podtrzymuje owalną tarczę z monogramem Stanisława Augusta
Poniatowskiego - S.A.R. Tego właśnie orła bojowego, zrywającego się do lotu,
wzorowano najprawdopodobniej na wyobrażeniu orła z hełmu Kazimierza Wielkiego,
nawiązując tym samym do okresu świetności naszego państwa. Warto również
dodać, że poprzez nałożenie orła na żołnierskie czapki w poważny sposób
podniesiono rangę służby wojskowej. Stała się ona zaszczytnym obowiązkiem jak
kiedyś przynależność rycerzy do królewskiej chorągwi przybocznej. Symbol, będący
niegdyś przywilejem królewskim, był teraz noszony również i przez najniższych
stopniem żołnierzy..."

Orzeł z miecza
koronacyjnego królów
polskich (1320r.)

Władysław Gościmski: Artyleria – forsowanie Wisły.

Orzeł z czasów
Kazimierza Wielkiego

Orzeł z czasów
Władysława Jagiełły

Orzeł z czasów
Stanisława Augusta

Orzeł noszony w oddziałach artylerii
Królestwa Polskiego.

Orzeł 4 pułku piechoty z okresu
Królestwa Polskiego.
2

Pojawienie się orła na żołnierskich czapkach wniosło w obyczaj wojskowy nowy
sposób oddawania czci starszemu. Jak przypomina w swej pracy omawiającej
historią polskiego orła wojskowego (a zamieszczonej w Kalendarzu Wojskowym na
rok 1984) Kazimierz Madej -„...do końca XVIII wieku żołnierze oddawali honory
poprzez ukłon i uchylenie czapki lub kapelusza, teraz zaś przez prezentowanie broni,
a następnie przyłożenie ręki do daszka czapki. Czapki z godłem podlegały ochronie
i przez długi czas mogły być noszone tylko do bitwy, na ćwiczeniach, paradach
i podczas służby wartowniczej. Orły polskie znalazły swoje miejsce także na
bandolierach, klamrach pasów, przykrywkach ładownic czy też czaprakach. Jest to
zarazem początek umieszczania godła narodowego na guzikach mundurów
generalskich oraz na grotach sztandarów (zwyczaj ten upowszechnił się w dobie
powstań narodowych).
...Nowy okres w historii polskiego orła wojskowego związany jest ze zmianami, jakie
pod wpływem rewolucji francuskiej nastąpiły w wojsku Księstwa Warszawskiego.
Mimo przejęcia pewnych schematów szkoleniowych i organizacyjnych z armii
francuskiej, formowane wojsko polskie miało charakter narodowy, co wyrażało się
w umundurowaniu, zwyczajach oraz języku. Utrzymano w nim atmosferę
demokratyzmu i braterstwa. Powołana przez Napoleona 15 marca 1807 roku
Komisja Rządząca ustaliła wzór i kształt grotów z orłami do sztandarów wojskowych.
Stały się one pierwowzorem dla niemal wszystkich późniejszych chorągwi i sztandarów wojskowych. Istotnym elementem o charakterze narodowym w umundurowaniu
było noszenie godła wojskowego na nakryciu głowy, które - mimo że wprowadzone
oficjalnie dopiero w 1810 roku - noszone było faktycznie od początku formowania
wojska..."

Godło państwowe
z czasów Stanisława
Augusta.
Godło Królestwa
Polskiego
(wzór z 1842r.)

Wojciech Kossak – Huzar z koniem.

Godło Księstwa
Warszawskiego
(1807-1815r.)

Godło z okresu
powstania
listopadowego (1831r)

Orzeł 2 pułku z okresu powstania
listopadowego.

Orzeł noszony w oddziałach
saperów Królestwa Polskiego.
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W dobie Księstwa Warszawskiego istniała wielka dowolność w kompozycji kształtu
godła noszonego na nakryciach głowy żołnierza. Np. orzeł łączony był - jak podaje
Kazimierz Madej w Kalendarzu Wojskowym na rok 1984 - „...z blachą naczelną, na
której znajdował się numer pułku, emblemat artyleryjski czy granat albo tłoczono go
w blasze mosiężnej i wycinano w kształcie rombu. Pierwsze orły były stosunkowo
prymitywne w rysunku i wykonaniu. Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego (po
upadku Napoleona) z 27 listopada 1815 roku głosiła, że – (Wojsko zachowa swoje
mundury, swój ubiór właściwy i wszystko, co się tyczy jego narodowości). W okresie
Wiosny Ludów noszono orły Królestwa Polskiego, bądź powstania listopadowego niekiedy z usuniętymi koronami. Noszone były również w polskim legionie na
Węgrzech. W oddziałach powstania styczniowego kształt czapki i godła określała
(instrukcja mundurowa), opracowana, przez Rząd Narodowy w maju 1863 roku. Np.
w oddziale żuławów śmierci Franciszka Rochebrune'a utworzonego w 1863 roku
w obozie Kurowskiego w Ojcowie noszono na głowie fez turecki, na którym z przodu
przypięta była kokarda o barwach narodowych z polskim orzełkiem. Tuż przed
wybuchem pierwszej wojny światowej polski orzeł ponownie wraca na czapki
w formie oznaki Polskich Drużyn Strzeleckich, czy też Drużyn Bartoszowych..."

Orzeł ze sztandaru
Legionu Polskiego
na Węgrzech
(1848r.)
Godło
Rzeczypospolitej
Polskiej
(1927-1945r.)

Godło z okresu
powstania
styczniowego
(1863r.)

Godło
Rzeczypospolitej
Polskiej
(1919-1927r.)

Władysław Gościmski: Wejście wojsk polskich
do wyzwolonego miasta.

Biało-czerwona metalowa
kokarda z orłem z okresu
powstania styczniowego.

Odznaka Polskich
Drużyn Strzeleckich

Odznaka Drużyn
Bartoszowych.

Orzeł strzelecki z literą „S”
noszony w Legionach
Polskich w latach
1914-1917r.

Orzeł legionowy z literą
„L” noszony
w Legionach Polskich
w latach 1914-1917r.

Orzeł legionowy
z ażurową tarczą
amazonek noszony jako
odznaka patriotyczna.
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Orły noszone w Legionach Polskich w lotach 1914-1917 można podzielić na dwie
grupy: na tzw. orzełki strzeleckie i legionowe oraz na orzełki dość wiernie
wzorowane na orłach
wojsk
Królestwa
Polskiego z lat 1815-30. Orzełki
legionowe i strzeleckie były mniejszych rozmiarów, bez korony, na tarczy
amazonek miały tłoczoną literą „S" (Strzelec) lub „l" (Legiony). Orły tego typu były
wyrabiane i noszone do końca istnienia Legionów, w niektórych wypadkach nawet do
roku 1918. Wielką popularnością cieszyły się zwłaszcza orzełki z literą „S".
Wprowadzając orły bez korony organizatorzy Związku Strzeleckiego, kontynuatorzy
Organizacji Bojowej PPS i rzecznicy współpracy z PPS Frakcją Rewolucyjną
nawiązywali
do
symboliki
demokratycznego
odłamu
polskich
ruchów
narodowowyzwoleńczych XIX w. Orzełki wzorowane na orłach wojska polskiego
z lat 1815—1831 niewiele większe i z koroną, na wewnętrznych tarczach posiadały
najczęściej numer względnie oznakę artylerii lub saperów. Orły z koroną noszone
były przeważnie w II i w III Brygadzie Legionów i w pułkach ułanów. Od 1916 roku
występowały również w I Brygadzie. (W środku tarczy data 1914 przedzielona dużą
rzymską cyfrą I).

Orzeł mazowieckich Piastów – według pieczęci
Siemowita III.

Orzeł 2 pułku ułanów Legionów
Polskich.

Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie.

Orzeł noszony w II Korpusie
polskim w Rosji w okresie
I wojny światowej.

Orzeł 3 pułku piechoty
Legionów Polskich z 1916r.
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Istniejące w pierwszych latach II Rzeczypospolitej formacje polskie na Wschodzie
oraz utworzone we Francji i Stanach Zjednoczonych nosiły na czapkach
i rogatywkach orzełki różniące się tylko stylizacją poprzednich wzorów czy
materiałem, z którego były wykonywane. Obok czapek żołnierze polskich formacji
wojskowych w I wojnie światowej nosili także hełmy niemieckie (Polska Siła Zbrojna
i Polski Korpus Posiłkowy) i hełmy francuskie (polskie oddziały wojskowe w Rosji)
z malowanymi białą farbą polskimi orzełkami wojskowymi różnej wielkości. W Armii
Polskiej we Francji noszono najczęściej na hełmach francuskich wz. 1915
wytłaczane w blasze orzełki w koronie i bez Tarczy amazonek. Orzeł na czapkach
noszony był również przez powstańców śląskich i wielkopolskich. W powstaniach
śląskich - jak też w początkowym okresie powstania wielkopolskiego, noszono
orzełki różnych typów (bądź przeniesione z innych zaborów lub też wykonane
indywidualnie przez powstańców). Dla regularnej Armii Wielkopolskiej formującej
się od 12 grudnia 1918 roku przyjęto (wzorowanego na krechowickim) orzełka
metalowego,
srebrnego, jasnomatowego, stylizowanego i otwartą koroną, bez
tarczy amazonek, wysokość 40-43 mm.

Orzeł Oddziału Technicznego WP z okresu
I wojny światowej.

Orzeł oficerski Armii Polskiej
we Francji.

Orzeł z okresu króla Zygmunta augusta wyszyty
na jednym z arrasów wawelskich.

Orzeł wielkopolski noszony w okresie
powstania wielkopolskiego.
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W roku 1920 wprowadzony został orzełek ciemno oksydowany z tłoczonym na tarczy
numerem pułku lub oddziału, a u służb z inicjałem. Orzełek ten noszony był też na
hełmie francuskim, jaki wówczas obowiązywał. Na innych hełmach był namalowany
białą farbą. W późniejszym okresie nie umieszczono żadnych znaków na tarczy
amazonek i zmieniono nieco jego kształt. Najbardziej udane odmiany orła wz. 1919
pochodzą z lat po 1935 roku. W roku 1937 do polowych rogatywek i czarnych
beretów broni pancernej wprowadzono orły haftowane białą nicią. Na początku roku
1920 - o czym warto wspomnieć - weterani powstania styczniowego nosili do
czapek orły wojskowe z wypukłą złoconą literą „W" na piersi orła oraz złoconą datą
„1863" znajdującą się na tarczy amazonek. W roku 1920 w Marynarce Wojennej
wprowadzono dla szeregowych (do plutonowego włącznie) „orzełki białe - metalowe,
umieszczone z przodu czapki, w środku nad wstążką. Na ryngrafie znajdowała się
złota kotwica". Podchorążowie i sierżanci nosili orzełki oficerskie, wykonane
z metalu, lecz bez wieńca laurowego. Dla oficerów wprowadzony został emblemat:
orzełek haftowany srebrem, ryngraf ciemnogranatowy (barwy sukna czapki), na
ryngrafie złotem haftowana kotwica oraz wieniec z liści laurowych. W 1936 roku
wprowadzono do lotnictwa nowy, niespotykany dotąd typ orła, którego obramowanie
stanowiły dwa skrzydła husarskie zwrócone piórami na zewnątrz. Symbol ten,
nawiązujący do tradycji zwycięskiej polskiej jazdy spod Kircholmu i Wiednia, noszony
również przez lotników w Polskich Dywizjonach w Anglii, stał się godłem
obowiązującym we współczesnym lotnictwie ludowym. Uczniowie Korpusu Kadetów
nosili orła w kształcie godła państwowego na szwoleżerskim półsłońcu.

Orzeł oficerski
wz. 1919r. z okresu
międzywojennego.

Orzeł dla szeregowych
Marynarki Wojennej
z okresu międzywojennego.

Orzeł z czasów Stefana Batorego.

Orzeł oficerski
haftowany
wprowadzony
w roku 1936
w lotnictwie.

Orzeł Korpusu Kadetów
z okresu międzywojennego.

Orzeł (według wzoru zatwierdzonego uchwałą
sejmu z 1919 roku) na sztandarze
33 pułku piechoty (łomżyńskiego).

Orzeł metalowy
lotniczy
wprowadzony
w roku 1936r.
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Orzeł typu ogólnowojskowego, w nieco zmodyfikowanej formie był również noszony
po wybuchu II wojny światowej przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz
w warunkach konspiracji. Mimo że w oddziałach polskich na Zachodzie
obowiązywało noszenie munduru wojskowego tych państw, u boku których oddziały
te walczyły - polskie orły wojskowe, sztandary, oznaki stopni, komendy czy też
naszywki naramienne «POLAND» - wyróżniały te oddziały i świadczyły o ich
przynależności
do
Polski. Tytko Marynarka Wojenna zachowała tradycyjny
mundur sprzed września 1939 roku, a również takie same orły wz. 1917r.
z nakładaną kotwicą. Oficerowie nadal nosili haftowane emblematy. We Francji
żołnierze polscy na czapkach i furażerkach nosili orły metalowe różnych wzorów,
na beretach - wytłaczane z tworzywa bądź wyszywane, na hełmach - malowane
farbą lub metalowe. Podobne orły o nieco smuklejszych kształtach nosili żołnierze
polscy w Anglii i na Bliskim Wschodzie. Znane są również przypadki wykonywania
orłów tylko dla określonych jednostek. Taki orzeł z literami «DSP» na tarczy
amazonek został wykonany w 1941 roku dla internowanej w Szwajcarii II Dywizji
Strzelców Pieszych - a z inicjałami «12 U» dla 12 pułku ułanów".

Orzeł noszony
w oddziałach lądowych
Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.

Wyobrażenia orła z przełomu XIII
i XIV wieku, odkrytego podczas
prac wykopaliskowych
w Ostrowie Lednickim.

Orzeł wg wyobrażenia
na Szczerbcu
i w pieczęci majestatycznej
Przemysła II z 1295 roku.
Orzeł noszony
w oddziałach lądowych PSZ
na Zachodzie
(na furażerkach).

Orzeł na denarze Bolesława
Chrobrego (początek XI w.).

Orzeł lotniczy oficerski PSZ
na Zachodzie.

Orzeł z okresu Wiosny Ludów
(1848r.), na który przysięgali
powstańcy przed bitwą pod
Miłosławiem.

Orzeł z monogramem
Zygmunta Augusta.
Orzeł lotniczy metalowy
w PSZ na Zachodzie.

Wizerunek orła (1224 r.)
na pieczęci Leszka Białego.
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W warunkach konspiracyjnych okresu okupacji hitlerowskiej w Polsce orzeł noszony
był przez partyzantów wszystkich niemal oddziałów. Orły - wykonywane najczęściej
indywidualnie - były różnych wzorów, niekształtne, prymitywne - ale z dumą
noszone przez żołnierzy Polski podziemnej. Orły uzupełniane były różnymi inicjałami,
literami w formie kotwicy, literami WP czy PW. Bardzo często malowane były tuszem
czy białą farbą na opaskach, przypinane wprost do mundurów i cywilnych ubrań.
W obozach jenieckich także rzeźbiono lub wręcz wyklepywano z kawałków blachy
i łyżek aluminiowych godła – przypominające tę - która utraciła wolność. Orzeł bez
korony stał się w tym czasie symbolem lewicowego podziemia, które łączyło walkę
o wyzwolenie z perspektywą rewolucyjnych przemian społecznych. Orzeł z koroną
natomiast został utrzymany przez organizacje podporządkowane Rządowi Polskiemu
na emigracji. W Gwardii Ludowej obowiązujący stał się znak dynastii piastowskiej,
symbol postępowych i rewolucyjnych tradycji polskich demokratów, który miał
symbolizować ludowy charakter organizacji zbrojnej, w przeciwieństwie do innych
organizacji konspiracyjnych, stojących na gruncie ciągłości i niezmienności państwa
okresu międzywojennego. Warto przypomnieć, że jeszcze przed wprowadzeniem
orła piastowskiego, bo już latem 1942 roku, ogłoszono w Gwardii Ludowej w trybie
zalecenia organizacyjnego, oznaki odróżniające ją od innych organizacji
podziemnych. Był nią (przeważnie czerwony) trójkącik z inicjałami „GL", a później
„AL", noszony zwykle na czapce, furażerce, często obok orła międzywojennego. Na
przełomie 1942/1943 partyzanci z oddziału GL im. Ziemi Kieleckiej zwracają się do
dowództwa Głównego GL z propozycją zastąpienia trójkącików i opasek orłem
powstańczym bez korony...

Jedna ze skrzynek pocztowych
w b. Wolnym Mieście Gdańsku w 1925r., ze
zdrapanym przez nacjonalistów niemieckich
orłem polskim.

Orzeł Gwardii Ludowej
i Armii Ludowej.

Orzeł 2 Dywizji
Strzelców Pieszych
internowanych
w Szwajcarii.

Orzeł noszony
w niektórych
oddziałach armii
Krajowej.

Orzeł na XVII-wiecznej kracie okalającej
fontannę Neptuna na Długim Targu w Gdańsku.
Orły te, obłamane przez hitlerowskich
bojówkarzy w 1936r., zostały odtworzone
podczas rekonstrukcji zabytkowych dzielnic
Gdańska po wyzwoleniu.

Emblemat noszony
w niektórych oddziałach
Batalionów Chłopskich.

Sztandar 1 Brygady
im. Ziemi Kieleckiej AL
z orłem bez korony.
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Wraz z decyzją utworzenia polskiej dywizji w ZSRR stanął problem jej
umundurowania, opracowania kształtu godła i wzoru sztandaru. Ówczesny instruktor
Wydziału Wojskowego Związku Patriotów Polskich Janina Broniewska otrzymała od
Wandy Wasilewskiej (przewodniczącej Związku Patriotów Polskich) polecenie
przedstawienia w krótkim czasie propozycji kroju polskiego munduru oraz wzoru orła,
który swym kształtem nawiązywałby do tradycji i historii - ale miał także praktyczny
walor dla wojsk idących na front. W odnalezieniu odpowiedniego wzoru orła
dopomógł Paweł Ettinger, historyk sztuki i właściciel swoistego muzeum polskiego
w Moskwie. Tutaj Broniewska znajduje wizerunek orła z okresu panowania
Kazimierza Wielkiego. Ale - jak pisze Broniewska - poszukiwaliśmy dalej. Niedługo
znaleziono to - czego szukano; wizerunek krypty grobowca, w którym spoczywają
szczątki Bolesława Krzywoustego. Grobowiec w katedrze płockiej, ufundowany
w 1825 roku - a na płycie - wspaniały orzeł. On to stał się wzorem dla orła noszonego
przez kościuszkowców od pierwszego dnia powstania dywizji. Pierwsze egzemplarze
orła - wspomina przed laty w wywiadzie dla „Żołnierza Polskiego" członkini zespołu
teatru 1 Dywizji Ryszarda Hanin - otrzymali właśnie aktorzy tej polskiej sceny.
Orzełek kościuszkowców miał wiele wersji pochodzących z różnych sztonc.

Orzeł Wojsk Lądowych
z końca lat czterdziestych.

Orzeł Wojsk Lądowych
z końca lat pięćdziesiątych.
Orzeł
1 Dywizji
im. Tadeusza Kościuszki.

Orzeł oficerski
Wojsk Lądowych wz. 1.

Orzeł oficerski
Wojsk Lądowych wz. 2.
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Kościuszkowski orzeł noszony był do końca II wojny światowej, chociaż już od
połowy roku 1944 przyjmuje się wzór godła noszonego przed 1939 rokiem,
nawiązujący w kształcie do wzorów z okresu Królestwa Polskiego i okresu powstania
listopadowego. Mimo wprowadzenia nowego typu orła wielu żołnierzy 1 i 2 Armii WP
z tymi właśnie piastowskimi orzełkami wracało do swych rodzinnych stron po trudach
wojennej tułaczki. Duża część żołnierzy, już jako osadnicy na Ziemiach
Odzyskanych, do dnia dzisiejszego pieczołowicie przechowuje swe mundury z orłem
piastowskim na wypłowiałych rogatywkach, jako najdroższe pamiątki z trudnych lat
swej młodości. Również w lotnictwie polskim na terenie ZSRR godłem był orzeł
piastowski często oksydowany lub malowany na kolor szary, aby upodobnić go do
stalowej barwy munduru. Obok orłów kościuszkowskich - na czapkach żołnierzy
1 Armii WP noszono również orły wzoru przedwojennego ze zdjętą koroną. Od
połowy 1944 roku orły wzoru sprzed 1939 roku były produkowane dla potrzeb wojska
początkowo w Lublinie, a następnie w Warszawie i Łodzi. Po zakończeniu wojny orły
kościuszkowców - symbol odrodzenia Wojska Polskiego - zostały zastąpione
wzorami, które z niewielkimi zmianami przetrwały do dnia dzisiejszego…

Orzeł Wojsk Lądowych
szeregowych (wersja obecnie
obowiązująca).

Orzeł Wojsk Lądowych
noszony do ubioru polowego
(tłoczony w pl.)

Orzeł noszony
przez podoficerów
w Wojskach Lotniczych
w latach 1951-52r.

Orzeł oficerski Wojsk
Lotniczych i Wojsk Obrony
Powietrznej Kraju wz. I.
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Pierwszym rozkazem, który określał dotychczasowe zmiany i wprowadzał nowe
elementy w umundurowaniu Wojska Polskiego był rozkaz MON, obowiązujący od
1 stycznia 1947 roku. „Przepisy Ubiorcze Żołnierzy Wojska Polskiego" wydane
1 marca 1949 roku a obowiązujące od 1 stycznia 1951 roku ustalają także - jaki wzór
orła ma być odtąd noszony w WP. Należy wyjaśnić, że do 1949 roku sprawy
noszenia godła były regulowane wewnętrznymi rozkazami przełożonych wyższego
szczebla. W tym okresie noszono orły wzorowane na orłach z okresu
międzywojennego - wykonywane w Polsce Ludowej, bądź też orły okresu
międzywojennego ze zdjętą koroną. Przepisy ubiorcze z 1949 roku po raz pierwszy
w Polsce Ludowej sankcjonują noszenie orzełka niklowanego typu niklowanego typu
ogólnowojskowego dla wojsk lądowych. Dla Marynarki Wojennej przepisy
wprowadzające: dla oficerów - orzeł srebrny z kotwicą i liną kotwiczną złotą w otoku
z 8 liści wawrzynu haftowanego złotym bajorkiem na czarnej podkładce sukiennej.
Dla podchorążych szkół oficerskich kształcących się na oficerów zawodowych
Marynarki Wojennej - ten sam orzeł w otoku z 4 liści wawrzynu haftowanego złotym
bajorkiem na podkładce z czarnego sukna. Dla podoficerów i szeregowców - sam
orzeł tłoczony w metalu srebrny z nakładaną kotwicą i liną kotwiczną złotą. W lotnictwie wprowadzone zostały orły identyczne jak w Marynarce Wojennej z tą różnicą,
że oficerskie i podchorążych były haftowane bajorkiem na chabrowym tle - a orzeł dla
szeregowców nie posiadał nałożonej kotwicy.

Orzeł oficerski Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej
Kraju wz. II.

Orzeł żołnierski
Wojsk Lotniczych.

Emblemat oficera
Marynarki Wojennej wz. I.

Emblemat podoficera
Marynarki Wojennej wz. I.

12

Rok 1952 przynosi gruntowną zmianę przepisów ubiorczych, jednak orzeł typu
ogólnowojskowego nadal pozostałe w wojskach lądowych. Taki sam orzeł zostaje
wprowadzony do lotnictwa. W Marynarce Wojennej orzeł metalowy z liśćmi
laurowymi zostaje zastąpiony samym orłem z nakładaną kotwicą. W 1957 roku
przywrócono tradycyjna formę ubiorów w Marynarce Wojennej. Wrócił też na swoje
dawne miejsce (na otok) emblemat oficerski, a gwiazdki oficerskie na pasek czapki.
Wydane w 1901 roku „Przepisy ubiorcze żołnierzy WP w czasie pokoju"
i wprowadzają trzy rodzaje [godła na czapki, furażerki i berety dla wojsk lądowych,
lotniczych i Marynarki Wojennej. Wykonane są one w formie haftu bajorkiem
srebrnym lub złotym, tłoczone z blachy lub [haftowane nicią jedwabną. Przy godle
lotniczym obserwujemy nawrót do tradycji polskiego lotnictwa.

Orzeł metalowy dla podoficera
Marynarki Wojennej
noszony w latach 1951-52r.

Emblemat oficera
Marynarki Wojennej wz. II

Emblemat podoficera
Marynarki Wojennej wz. II
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