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 2Kula — g∏upia, 
bagnet — zuch! 

Bagnet to broƒ bia∏a k∏ujàca lub k∏ujà-
co–sieczna, która umocowana na

koƒcu lufy broni palnej umo˝liwia jej
przed∏u˝enie i wykorzystanie do walki
wr´cz. Nazwa pochodzi od akwitaƒskie-
go miasta Bayonne, niegdyÊ s∏ynnego
oÊrodka p∏atnerskiego i mieczniczego. 

Jako wersja szpuntowa, uniemo˝liwia-
jàca ∏adowanie broni palnej i oddawa-
nie kolejnych strza∏ów, pojawi∏y si´
w Europie w po∏owie XVII w. równocze-
Ênie dla broni wojskowej i ∏owieckiej.
W wojsku oddzia∏y strzelców wyposa-
˝onych w muszkiety z bagnetami po-
czàtkowo uzupe∏nia∏y szyki pikinierów,
by ich ca∏kowicie wyprzeç z u˝ycia
u schy∏ku stulecia. 

W XVIII w. wszed∏ powszechnie w u˝y-
cie bagnet tulejowy z ostrzem przesu-
ni´tym poza oÊ lufy, który pozwala∏ na
równoczesne u˝ycie karabinu jako bro-
ni palnej i bia∏ej, co nie by∏o wprawdzie
zbyt wygodne ale podnoszàce funkcjo-
nalnoÊç broni oraz skutecznoÊç ˝o∏nie-
rzy. Uformowane w czworoboki szyki
wyçwiczonej zawodowej piechoty, wy-
posa˝onej w „obagnetowionà” broƒ
palnà, by∏y w XVIII i XIX w. bardzo trud-
nym przeciwnikiem dla jazdy. 

W po∏. XIX w. bagnety zacz´to upo-
dabniaç do r´cznej broni bia∏ej. Ich
g∏ownie sta∏y si´ krótsze, ale moc-
niejsze, zbli˝one do pa∏aszowych.
Poza piechotà oddzia∏y techniczne
wykorzystywa∏y je do zadaƒ in˝ynie-
ryjnych. Wersje krótsze mog∏y s∏u˝yç
do walki okopowej, uzupe∏niajàc
maczugi i tasaki. W starciu z prze-
ciwnikiem uzbrojonym w karabin
z bagnetem, szermierz z pa∏aszem
czy szabla nie mia∏ wi´kszych szans. 

Uderzenie bagnetem powodowa∏o bar-
dzo powa˝ne urazy, zazwyczaj Êmiertel-
ne. Nic dziwnego, ˝e ˝o∏nierzy od XVIII
do po∏owy XX w. powszechnie szkolono
w pos∏ugiwaniu si´ tà bronià — przy
atakowaniu, odpieraniu ataków oraz
wszelkich mo˝liwych starciach okopo-
wych i na otwartym polu. SkutecznoÊç
walki bagnetem (oraz — o czym si´
cz´sto zapomina — tak˝e ci´˝kà drew-
nianà i okutà kolbà karabinu), bardziej
zale˝a∏a od sprawnoÊci fizycznej ˝o∏nie-
rza ni˝ specjalistycznego wyszkolenia
szermierczego. 

Rosyjski generalissimus Aleksander
Wasiljewicz Suworow (1729–1800)
mia∏ podobno mawiaç, posy∏ajàc
swoich ˝o∏nierzy do boju na bagnety:
„Kula — g∏upia, bagnet — zuch!” (ros.
„Pulja — dura, sztych — mo∏odiec!”).
Kto zawróci∏ — dostawa∏ owà ruskà
„g∏upià kul´” od plutonu egzekucyjne-
go. We wspomnieniach z rzezi war-
szawskiej Pragi dokonanej w czasie

Zwiàzkowy Klub Strzelecki
ul. Marymoncka 42
01–977 Warszawa

tel. +48 (22) 834 41 08
fax +48 (22) 865 77 15

http://www.zks.waw.pl
biuro@zks.waw.pl
kolekcjonerzy@zks.waw.pl
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t∏umienia insurekcji koÊciuszkowskiej przez ˝o∏daków Suwo-
rowa 4 listopada 1794 r. ich bagnety uzyska∏y „poczesne miej-
sce”, odnotowane przez tych Êwiadków wydarzeƒ, którym
uda∏o si´ ocaliç gard∏a. 

Pierwszy polski podr´cznik walki na bagnety to Nauka podaià-
ca sposoby bicia si´ na bagnety, opracowany pod nadzorem
pu∏kownika Stanis∏awa Tr´bickiego (1792–1830), wydana
w Warszawie w 1827 r. i zawierajàcy gruntowny opis technik
i postaw. Pisano w niej m.in.: „Naytrudniey nadewszystko iest
rozwinàç myÊli ˝o∏nierza tak dalece, a˝eby nigdy bez zamiaru
i obmyÊlenia sposobu obrony nie naciera∏; tudzie˝ a˝eby na-
wyk∏ po pierwszych poruszeniach sàdziç, w czem iest przeciw-
nik niebezpieczny a w czem s∏aby. Prócz tego naywa˝nieyszy
cel tey nauki iest nadanie ciàg∏ey przytomnoÊci umys∏u, za po-
mocà którey iedynie ˝o∏nierz mo˝e korzystaç z b∏´dów prze-
ciwnika, zastosowaç i u˝yç sposobów iakie nauka podaie, i na-
koniec oszcz´dziç si∏y w∏asne a˝ do stanowczey chwili w wal-
ce”. Czy wojsko Królestwa Polskiego by∏o dobrze wyçwiczone
w walce na bagnety (a przy okazji tak˝e na rakiety) — pokaza∏
przebieg bitwy pod Olszynkà Grochowskà z Moskalami pod-
czas powstania listopadowego 21 lutego 1831 r.

Warto wspomnieç, ˝e ów podr´cznik w jakimÊ stopniu kontynu-
owa∏ filozofi´ kilkadziesiàt lat starszego opracowania autorstwa
Chrystiana Piotra Aignera (1756–1841) pt. Krótka nauka o ko-
sach i pikach, wydrukowanego w Warszawie w 1794 r. podczas
insurekcji koÊciuszkowskiej (przedruk: dwukrotnie w Warszawie
w 1831 r.; ekscert: Do w∏oÊcian polskich. Nauka o urzàdzeniu
kos i pik do obrony ku u˝ytkowi obywateli, gospodarzy, kowa-
li, Warszawa 1830). 

Polska ksià˝ka z 1827 r., to jeden z najstarszych na Êwiecie
podr´czników fechtunku na bagnety, wnikliwsza ni˝ poprze-
dzajàca jà o 2 lata nigdy nie ukoƒczona monografia autorstwa
saskiego kapitana Eduarda von Selmnitz (1790–1838) — Die

Bagnet typu jatagan do karabinu Chassepot wz. 1874, francuski u˝ywany po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci w Wojsku Polskim, na r´kojeÊci oznaczenie wz.
74/Z oraz numer w kanale
Nr 4266 (M.P.)

Bagnet do karabinu Gras–Kropatschek wz. 1874/84, francuski, w pochwie, u˝y-
wany po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w Wojsku Polskim, na r´kojeÊci oznaczenie
wzoru, liczba 44 (44 Pu∏ku Strzelców Kresowych) oraz numer karabinu P559.
Nr 667 (A.G.)

Niemiecki bagnet zast´pczy z 1916 r., na r´kojeÊci wygrawerowany znak pol-
skiego Pociàgu Pancernego „Groêny” (bioràcego udzia∏ w poczàtkowej fazie
wojny polsko–sowieckiej) i napis; „Pamiàtka S∏u˝by — Groêny, Równe 1920”.
Nr brak (K.P.)

Bagnet wyjÊcowy wzorowany na niemieckim bagnecie dla strzelców karabi-
nów maszynowych (Kurzes Seitengewehr 98 für Maschinen Gewehrschützen)
Nr nieznany (W.C.)
Nr brak, polski wz. 29 mobilizacyjny, 1939 r., nie ukoƒczony pó∏produkt: bez
jelca, ok∏adzin i pochwy. Prod. Paƒstwowa Wytwórnia Uzbrojenia Fabryka Bro-
ni w Radomiu 
Nr brak (K.P.)

Tzw. gwóêdê do karabin brytyjskiego Lee–Enfield No 4 Mk I i II z okresu II woj-
ny Êwiatowej. 
Nr brak (K.P.)

oprac. Artur K.F. Wo∏osz

Artur Grottger (1837–1867) — Na bagnety!

Aleksander Or∏owski (1777–1832) — Epizod z rzezi Pragi w 1794 r. 

Nauka walki na bagnety w 1 batalionie 1 Warmiƒskiego Pu∏ku Piechoty,  
tzw. nowe koszary nad Jeziorem D∏ugim w Olsztynie, ok.1905 r.

M∏odzi szermierze na bagnety podczas 
Spartakiady Okr´gowej w Rybniku w 1952 r. 
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Bajonetfechtkunst, oder Lehre des Verhaltens mit dem Infan-
terie–Gewehre als Angriffs– und Vertheldigungs–Waffe, cz. I,
Dresden 1825 (wyd. 2, Berlin–Posen–Bromberg 1832), która
t∏umaczona na najbardziej popularne j´zyki europejskie stano-
wi∏a podstawowe opracowanie do nauczania fechtunku ̋ o∏nie-
rzy a˝ po 2. po∏ow´ XIX w. 

Do nauki walki u˝ywano przerobionej na szkoleniowà regula-
minowej broni bojowej, egzemplarzy nieodwracalnie uszko-
dzonych mechanicznie, modeli wycofanych z u˝ycia itp. —
w których lufach montowano zakoƒczone ga∏kà t∏oki, opiera-
jàce si´ o spr´˝yny wsparte w tyle komory prochowej bàdê
zamkowej. Przyk∏adowo, po 1918 r. trafia∏y do Polski karabi-
ny Gras wz. 1874 przerobione jeszcze we Francji do szer-
mierki. Zbli˝one urzàdzenia wytwarzano tak˝e specjalnie, bez
przerabiania broni „ostrej”. W II Rzeczypospolitej — oraz bez-
poÊrednio po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej — cz´Êç z nich
by∏a realizowana w „linii stylistycznej” niemieckiego Mausera,
a cz´Êç sowieckiego Mosina. 

W mi´dzywojennej Europie (tak˝e w Polsce) starano si´
z walki na bagnety stworzyç czwartà — po szabli, florecie
i szpadzie — specjalnoÊç szermierczà (Instrukcja walki na
bagnety, Warszawa 1921; Instrukcja walki bagnetem, Radom
1927). Szkolono intensywnie szermierzy w armii ale równie˝
w organizacjach paramilitarnych (Szko∏a junaka. Podr´cznik
instruktora przysposobienia wojskowego. Wychowanie fi-
zyczne, Warszawa 1933). 

W jednej z instrukcji armijnych stwierdzono nawet, ˝e „Bój na
bagnety jest cz´stym, a niejednokrotnie rozstrzygajàcym
o zwyci´stwie przejawem walki. Mimo szerokiego zastosowa-
nia w walce z bliska strza∏u i granatu r´cznego, ˝o∏nierz mu-
si byç przygotowany na natarcie wr´cz i z∏amanie oporu
przeciwnika bagnetem lub walkà pierÊ o pierÊ. ˚o∏nierz musi
w∏adaç bagnetem doskonale. Zaufanie do trzymanej w r´-
kach broni zada mu pewnoÊç siebie oraz podniesienie ducha
zaczepnego i zwi´kszy odpornoÊç. Umiej´tnoÊç w∏adania
bagnetem wyrabia si´ przez ciàg∏e çwiczenia. Nauka powin-
na byç prowadzona systematycznie, przez ca∏y czas s∏u˝by
w szeregach. Systematyczne çwiczenia w walce bagnetem
wyrabiajà ogólnà sprawnoÊç fizycznà, Êmia∏oÊç i zdolnoÊç do
szybkiej decyzji. Nauka walki bagnetem musi byç dostoso-
wana do warunków, w jakich odbywa si´ wspó∏czesna walka”
(Instrukcja walki bagnetem {tymczasowa}, Warszawa 1928,
s. 1; wersja zmodyfikowana: Instrukcja walki bagnetem, Wiel-
ka Brytania 1943, s. 5). 

Po 1945 r. szermierk´ na bagnety rozwijano podobnie jak przed
wojnà. Pojawi∏y si´ podr´czniki cywilne (Kazimierz Laskowski,
Program szermierki na bagnety, Warszawa 1950; ten˝e, Spor-
towa szermierka na bagnety, Warszawa 1951), wojskowe (Zyg-
munt Jaworski, åwiczymy szermierk´ na bagnety, Warszawa

W i e l k a  B r y t a n i a

Karabin brytyjski Martini–Metford, b.d. 
Karabin jednostrza∏owy, produkowany od 1889 r. do koƒca XIX w.
Stworzony g∏ównie przez wymian´ lufy skonstruowanej przez Willia-
ma Ellisa Matforda (1824–1899) w modelu Martini–Enfield (produko-
wanym w latach 1878–1902), zaprojektowanym — w wyniku do-
Êwiadczeƒ wynikajàcych z przebiegu wojny z Zulusami w 1879 r. —
w oparciu o karabin Martini–Henry (Mk I 1871–1876, Mk II
1877–1881, Mk III 1879–1888, Mk IV 1888–1889) kal. 0.450/0.577
Boxer–Henry (11,43 x 60 R). Kaliber 0.303 (7,7 mm) na nabój 0.303
British. Alexander Henry (1818–1894). Proj. systemu Friedrich von
Martini (1833–1897), prod. ERA, Wielka Brytania. 
Nr 1068 (P.Z.)

Bagnet:
Nr brak, brytyjski wz. 1887, 1894 r. (P.Z.)

Karabin brytyjski Lee–Enfield No 1 Mk III wz. 1907, b.d. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 10–nabojowym,
produkowany od 1907 r. w zasadzie do wspó∏czesnoÊci. Rozwini´-
cie konstrukcyjne karabinu Lee–Metford (Martini–Metford) oraz star-
szych modeli Lee–Enfield produkowanych od 1895 r. Kaliber 0.303
(7,7 mm) na nabój 0.303 British. Proj. James Paris Lee (1831–1904)
oraz Royal Small Arms Factory (RSAF) w Enfield, prod. Birmingham
Small Arms and Metal Company Limited (BSA), Birmingham.
Nr 2137 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr brak, brytyjski wz. 1907 (P.Z.)

Karabin brytyjski Enfield wz. 1914, 1916 r.
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 5–nabojowym,
produkowany od 1915 r. do II wojny Êwiatowej. Kaliber 0.303 (7,7
mm) na nabój 0.303 British. Prod. Birmingham Small Arms and Metal
Company Limited (BSA), Birmingham, prod. ERA, Wielka Brytania.
Nr 674103 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr brak, brytyjski wz. 1913, amerykaƒski, prod. Remington Arms, Ilion, 1917 r.
(P.Z.)

W ∏ o c h y

Karabin w∏oski Vetterli–Vitali wz. 1870/87/16, 1889 r.
Karabin jednostrza∏owy, produkowany od 1887 r. do koƒca XIX w. Ka-
liber 6,5 mm na nabój 6,5 x 52 mm. Proj. Salvatore Carcano (1827–
–1903), prod. Fabbrica d'Armi di Torino, Turyn. 
Nr DF7430 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr brak, w∏oski wz. 1871, prod. Fabbrica d'Armi di Torino, Turyn (P.Z.)

Karabin w∏oski Carcano wz. 1891, 1918 r.
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 6–nabojowym, pro-
dukowany w latach 1892–1945. Kaliber 6,5 mm na nabój 6,5 x 52 mm.
Proj. Salvatore Carcano (1827–1903), prod. Arsenale di Roma, Rzym.
Nr 8086 (P.Z.)

Bagnety: 
Nr brak, w∏oski wz. 1891 (P.Z.)
Nr brak, w∏oski wz. 1891 (H.S.)

Karabin w∏oski Carcano wz. 1891/24, b.d.
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 6–nabojowym,
produkowany w latach 1892–1945. Kaliber 7,92 mm na nabój 7,92
x 57 mm. Proj. Salvatore Carcano (1827–1903), prod. nie ustalony.
Nr 60232 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr brak, w∏oski wz. 1891 (P.Z.)

B a g n e t y  b e z  k a r a b i n ó w  

Bagnet typu jatagan do karabinu Chassepot wz. 1866, francuski u˝ywany po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci w Wojsku Polskim, na r´kojeÊci oznaczenie wz. 66
oraz numer. 
Nr 14545 (M.P.)

Nauka walki na bagnety na poligonie 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich 
z ¸odzi w 1926 r. 
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1955), a nawet oficjalne przepisy do stosowania podczas zawo-
dów sportowych (Szermierka na bagnety. Regulamin zawo-
dów, oprac. Polski Zwiàzek Szermierczy, Warszawa 1950). 

Wprowadzenie na uzbrojenie komunistycznego wojska
„automatu” Ka∏asznikowa sprawi∏o, ˝e uczenie fechtunku przy-
gotowujàcego do walki karabinami powtarzalnymi sta∏o si´
bezcelowe. By∏y i inne przyczyny, ˝e w poczàtku lat 60. XX w.
zaniechano powszechniejszego nauczania — brakowa∏o przed-
wojennych fachowych instruktorów oraz postawiono w armii na
zagony pancerne. Ostatnie wi´ksze zawody szermiercze na
bagnety mia∏y miejsce bodaj˝e na prze∏omie lat 50./60. XX w. 

Ta sztuka walki o˝ywa jednak od kilku lat za sprawà takich re-
konstruktorów jak Marcin ˚mudzki z Warszawy czy Grupa Re-
konstrukcji Historycznej III Okr´gu Policji Paƒstwowej Komi-
sariat w Radomiu z Radomia. 

Bagnet po II wojnie Êwiatowej nie wyszed∏ wprawdzie ca∏kowi-
cie z u˝ycia, ale w wi´kszej cz´Êci utraci∏ swojà pierwotnà funk-
cj´; pozosta∏a reprezentacyjno–paradna, ale przede wszystkim
— sà to no˝yce do ci´cia zasieków, otwieracz do konserw, pro-
ste d∏uto i namiastka siekierki. Niewiele armii uczy ̋ o∏nierzy wal-
ki bronià „obagnetowionà”, ale nie jest to bynajmniej mi∏osier-
dziem w stosunku do wroga, ale morfologià wspó∏czesnej bro-
ni palnej, która nawet jeÊli posiada w ogóle zaczep do bagne-
tu, to jej d∏ugoÊç i kszta∏t skutecznie uniemo˝liwiajà sprawne
pos∏ugiwanie si´ nià jako narz´dziem do walki wr´cz. 

Na zakoƒczenie s∏owa podzi´kowania — za nieoceniony
wk∏ad „w naturze” w niniejsza wystaw´ — dla p. Iwony i Paw-
∏a Zaniewskich (Muzeum Or´˝a i Techniki U˝ytkowej w Koby∏-
ce) oraz naszego klubowego kolegi p. Krzysztofa Paweli. 

˚ycz´ mi∏ej autopsji

Zinngiesser

Casimir François Delavigne 

Warszawianka 1831 r.

Oto dziÊ dzieƒ krwi i chwa∏y, 
Oby dniem wskrzeszenia by∏! 
W t´cz´ Franków Orze∏ Bia∏y 
Patrzàc, lot swój w niebo wzbi∏. 
S∏oƒcem lipca podniecany, 
Wo∏a do nas z górnych stron: 
„Powstaƒ Polsko, skrusz kajdany, 
DziÊ twój tryumf albo zgon!”. 

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety! 
˚yj swobodo, Polsko ˝yj! 
Takim has∏em cnej podniety, 
Tràbo nasza, wrogom grzmij! 
Tràbo nasza, wrogom grzmij! 

„Na koƒ!” — wo∏a Kozak mÊciwy, 
„Karaç bunty polskich rot!
Bez Ba∏kanów sà ich niwy, 
Wszystko jeden zgniecie lot”. 
Stój! Za Ba∏kan pierÊ ta stanie, 
Car wasz marzy p∏onny ∏up! 
Z wrogów naszych nie zostanie, 
Na tej ziemi, chyba trup. 

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety! 

Droga Polska, dzieci Twoje, 
DziÊ szcz´Êliwszych dosz∏y chwil. 
Od tych s∏awnych, gdy ich boje, 
Wieƒczy∏ Kremlin, Tybr i Nil. 
Lat dwadzieÊcia nasze m´˝e, 
Los po obcych ziemiach sia∏, 
DziÊ, o Matko, kto pol´˝e, 
Na Twem ∏onie b´dzie spa∏. 

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety! 

Bagnet: 
Nr nieczytelny, rosyjski tulejowy wz. 91 I wojny Êwiatowej, prod. nie ustalony
(A.G.)

Karabin sowiecki SWT–40, 1941 r. 
Karabin samopowtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 10–nabojo-
wym, produkowany w latach 1940–1945. Kaliber 7,62 mm na nabój
7,62 x 54 mm R Mosin. Proj. Fiodor Wasiljewicz Tokariew (1871–
–1968), prod. Tulska Fabryka Broni, Tu∏a. 
Nr GI (cyryliczne) 399 (T.W.)

Bagnet: 
Nr 720, sowiecki do SWT–40, niklowany, w latach 50. XX w. u˝ywany przez
Kompani´ Reprezentacyjnà Wojska Polskiego (A.W.)

Karabin sowiecki Mosin–Nagant 1891/30, 1943 r.
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 5–nabojowym,
produkowany w latach 1930 – ok. 1950. Kaliber 7,62 mm na nabój
7,62 x 54 mm R Mosin. Zamek i magazynek proj. Émile 1830–1902
i Léon (1833–1900) Nagant, bezczelnie skopiowany przez Siergieja
Iwanowicza Mosina (1849–1902), prod. b.d. 
Nr NW (cyryliczne) 1472 (W.M.)

Bagnet: 
Nr 3931, sowiecki tulejowy wz. 91, sygn. „Ja” (cyryliczne), 1944 r. ? (M.K.)

Karabin sowiecki SKS, 1953 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 10–nabojowym, produ-
kowany w latach 1944–1945 i 1949–1956. Kaliber 7,62 mm na nabój
7,62 x 39 mm wz. 43. Proj. Siergiej Gawry∏owicz Simonow
(1894–1986), prod. prod. b.d. 
Nr RJu (cyryliczne) 5307 (M.S.)

Bagnet: 
Nr brak, sowiecki, zawiasowy (M.S.)

S t a n y  Z j e d n o c z o n e

Karabin Springfield wz. 1903, 1942 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany w latach 1903–1957, od 1936 stopniowo zast´powany przez ka-
rabin M1 Garanad. Kaliber 7,62 mm na nabój 0.30–06 US (7,62 x 63
mm). Proj. i prod. rzàdowy arsena∏ Spriengfield Armory, Spriengfield. 
Nr 1387704 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr brak, amerykaƒski wz. 1903, prod. UFH, 1942 r. 

Strzelba amerykaƒska Mossberg 590A1 Blackwater, b.d. 
Strzelba g∏adkolufowa „pompka” z magazynkiem rurowym. Kaliber
12GA. Prod. O.F. Mossberg & Sons, North Haven. 
Nr U167269 (R.S.) 

Bagnet: 
Nr nie ustalony, amerykaƒski typ M8AI, w pochwie (R.S.) 

S z w a j c a r i a

Karabin szwajcarski Schmidt–Rubin wz. 1889, b.d. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 12–nabojowym,
produkowany w latach 1891–1897. Kaliber 7,5 mm na nabój 7,5 x 55
mm Swiss. Proj. Rudolf Schmidt (1832–1898) do amunicji Eduarda
Rubina (1846–1920), prod. Waffenfabrik Bern, Berno. 
Nr 97046 (P.Z.)

Bagnet:
Nr 112410, szwajcarski wz. 1900 (P.Z.)

Karabin szwajcarski Schmidt–Rubin wz. K–11, ok. 1939–1941 r.
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 12–nabojowym,
produkowany w latach 1891–1897. Kaliber 7,5 mm na nabój 7,5 x 55
mm Swiss. Proj. Rudolf Schmidt (1832–1898) do amunicji Eduarda
Rubina (1846–1920), prod. Waffenfabrik Bern, Berno. 
Nr 78926 (W.M.)

Bagnet:
Brak. 



P o l s k a

Karabin polski Mauser wz. 98k, 1928 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, skrócony,
kawaleryjski, z koêlikiem i zachowanym pasem noÊnym, po przenie-
sieniu fabryki z Gdaƒska do Warszawy produkowany do 1939 r. Kali-
ber 7,92 mm na nabój 7,92 x 57 mm Mauser. Proj. Peter Paul Mauser
(1838–1915). Prod. Paƒstwowa Fabryka Karabinów w Warszawie. 
Nr 3911B (K.P.)

Bagnety: 
Nr 367219, polski wz. 27, prod. Towarzystwo Fabryki Motorów „Perkun”
w Warszawie, pochwa w ˝abce sygnowanej przez Inwalidzkà Spó∏dzielni´ Ry-
marzy i Siodlarzy w Warszawie (M.P.)
Nr nieczytelny, polski wz. 28 z oznaczeniem wzoru, pochwa w oryginalnej ˝abce
wz. 24. Prod. Paƒstwowa Wytwórnia Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu (K.P.)

Karabin polski Mauser wz. 1929, b.d. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany w latach 1930–1939. Kaliber 7,92 mm na nabój 7,92 x 57 mm
Mauser. Proj. Peter Paul Mauser (1838–1915), prod. Paƒstwowa Wy-
twórnia Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu. 
Nr 4324 (P.Z.)

Bagnety: 
Nr 8368, polski wz. 29 bez oznaczenia wzoru. Prod. Paƒstwowa Wytwórnia
Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu (K.P.)
Nr 7341, polski wz. 29, skrócony w epoce. Prod. Paƒstwowa Wytwórnia
Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu (K.P.)
Nr 5505, polski wz. 29 mobilizacyjny, 1939 r., zniemczony przez fosfatowanie
i obci´cie pierÊcienia jelca. Prod. Paƒstwowa Wytwórnia Uzbrojenia Fabryka
Broni w Radomiu (M.P.)
Nr brak, polski wz. 29 mobilizacyjny, 1939 r. Prod. Towarzystwo Fabryki Moto-
rów „Perkun” w Warszawie, pochwa w zielonej farbie w ˝abce sygnowanej
przez Inwalidzkà Spó∏dzielni´ Rymarzy i Siodlarzy w Warszawie (K.P.)

Atrapa karabinu typu Mauser, zapewne lata 50 XX w.
Atrapa karabinu do nauki walki na bagnety, np. w Wojsku Polskim
i Lidze Obrony Kraju (Towarzystwie Przyjació∏ ˚o∏nierza 1944–1950,
Lidze Przyjació∏ ˚o∏nierza 1950–1962). Linia kolby typu Mauser.
Nr — brak (M.P.)

Atrapa karabinu typu Mosin, zapewne lata 50 XX w.
Atrapa karabinu do nauki walki na bagnety, np. w Wojsku Polskim
i Lidze Obrony Kraju. Linia kolby typu Mosin. Nie rozpoznane logo
producenta (SWSW, WSWS, WSSW) oraz polski odbiór KT3.
Nr — brak (M.K.)

R o s j a  i  Z S R R

Karabin rosyjsko–amerykaƒski Mosin–Nagant wz. 1891, 1915 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 5–nabojowym,
produkowany w latach 1891 – ok. 1930. Kaliber 7,62 mm na nabój
7,62 x 54 mm R Mosin. Zamek i magazynek proj. Émile 1830–1902
i Léon (1833–1900) Nagant, bezczelnie skopiowany przez Siergieja
Iwanowicza Mosina (1849–1902), prod. dla Rosji w New England
Westinghaus Company, Pittsburgh. 
Nr 809087 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr nieczytelny, rosyjski tulejowy wz. 91, prod. nie ustalony (H.S.)

Karabin rosyjski Mosin–Nagant wz. 1891, 1917 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 5–nabojowym,
produkowany w latach 1891 – ok. 1930. Kaliber 7,62 mm na nabój
7,62 x 54 mm R Mosin. Zamek i magazynek proj. Émile 1830–1902
i Léon (1833–1900) Nagant, bezczelnie skopiowany przez Siergieja
Iwanowicza Mosina (1849–1902), prod. Tulska Fabryka Broni, Tu∏a.
Nr 372944 (P.Z.)

Bagnet:
Nr 59549, rosyjski tulejowy wz. 91, prod. Tulska Fabryka Broni, Tu∏a (P.Z.)

Karabin sowiecki Mosin–Nagant wz. 1891, 1921 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 5–nabojowym,
produkowany w latach 1891 – ok. 1930. Kaliber 7,62 mm na nabój
7,62 x 54 mm R Mosin. Zamek i magazynek proj. Émile 1830–1902
i Léon (1833–1900) Nagant, bezczelnie skopiowany przez Siergieja
Iwanowicza Mosina (1849–1902), prod. Tulska Fabryka Broni, Tu∏a. 
Nr 114742 (P.Z.)

Wstaƒ KoÊciuszko! Ugodê serca, 
Co z litoÊcià mamiç Êmià. 
Zna∏˝e litoÊç ów morderca, 
Który Prag´ zala∏ krwià? 
Niechaj krew t´ krwià dziÊ sp∏aci, 
Niech nià zrosi grunt, z∏y goÊç! 
Laur m´czeƒski naszej braci, 
Bujniej b´dzie po niej roÊç. 

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety! 

Tocz Polaku bój zaci´ty, 
Ulec musi dumny car. 
Poka˝ jemu pierÊcieƒ Êwi´ty, 
Nieul´k∏ych Polek dar, 
Niech to god∏o Êlubów drogich, 
Wrogom naszym wró˝y grób. 
Niech krwià zlane w bojach srogich, 
Nasz z wolnoÊcià Êwiadczy Êlub. 

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety! 

O Francuzi! Czy˝ bez ceny,
Rany nasze dla was sà?
Spod Marengo, Wagram, Jeny,
Drezna, Lipska, Waterloo…
Âwiat was zdradza∏, my dotrwali,
Âmierç czy tryumf – my, gdzie wy!
Bracia, my wam krew dawali,
DziÊ wy dla nas nic — prócz ∏zy!

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety! 

Wy przynajmniej, coÊcie legli, 
W obcych krajach za kraj swój, 
Bracia nasi, z grobów zbiegli, 
B∏ogos∏awcie bratni bój! 
Lub zwyci´˝ym — lub gotowi, 
Z trupów naszych tam´ wznieÊç, 
By krok spóêniç olbrzymowi, 
Co chce Êwiatu p´ta nieÊç. 

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety! 

Grzmijcie b´bny, ryczcie dzia∏a,  
Dalej! dzieci w g´sty szyk! 
Wiedzie hufce WolnoÊç, chwa∏a, 
Tryumf b∏yska w ostrzu pik. 
Leç nasz Orle w górnym p´dzie, 
S∏awie, Polsce, Êwiatu s∏u˝! 
Kto prze˝yje wolnym b´dzie, 
Kto umiera — wolnym ju˝! 

Ref.: Hej, kto Polak, na bagnety!    

t∏um. Karol Sienkiewicz

muz. Karol Kurpiƒski 
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Aleksander Or∏owski (1777–1832) — Rzeê Pragi w 1794 r. 



W∏adys∏aw Broniewski

Bagnet na broƒ 

Kiedy przyjdà podpaliç dom, 
ten, w którym mieszkasz — Polsk´, 
kiedy rzucà przed siebie grom, 
kiedy runà ˝elaznym wojskiem 
i pod drzwiami stanà, i nocà 
kolbami w drzwi za∏omocà — 
ty, ze snu podnoszàc skroƒ, 
staƒ u drzwi. 
Bagnet na broƒ! 
Trzeba krwi! 

Sà w ojczyênie rachunki krzywd, 
obca d∏oƒ ich te˝ nie przekreÊli, 
ale krwi nie odmówi nikt: 
wysàczymy jà z piersi i z pieÊni. 
Có˝, ˝e nieraz smakowa∏ gorzko 
na tej ziemi wi´zienny chleb? 
Za t´ d∏oƒ podniesionà nad Polskà — 
kula w ∏eb! 

Ogniomistrzu i serc, i s∏ów, 
poeto, nie w pieÊni troska. 
Dzisiaj wiersz — to strzelecki rów, 
okrzyk i rozkaz: 
Bagnet na broƒ! 
Bagnet na broƒ! 
A gdyby umieraç przysz∏o, 
przypomnimy, co rzek∏ Cambronne, 
i powiemy to samo nad Wis∏à.

Warszawa 1939 

wany od 1906 r. Kaliber 6,5 mm na nabój 6,5 x 50 mm SR. Proj. Kiji-
ro Nambu (1869–1946) na bazie karabinu Arisaka wz. 30. Prod. Ar-
sena∏, Tokyo. 
Nr 17543 (P.Z.) 

Bagnet: 
Nr brak, japoƒski wz. 1897 (P.Z.) 

N i e m c y

Karabin niemiecki Mauser wz. 1888, 1890 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany w latach 1888–1944. Kaliber 7,92 mm na nabój 7,92 x 57 mm
Mauser. Proj. Peter Paul Mauser (1838–1915), prod. b.d.
Nr b.d. (W.M.)

Bagnety: 
Nr brak, zast´pczy, niemiecki (A.G.)
Nr 9362, niemiecki, ˝abka orginalna (A.W.)

Karabin niemiecki Mauser wz. 1888, 1891 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany w latach 1888–1944. Kaliber 7,92 mm na nabój 7,92 x 57 mm
Mauser. Proj. Peter Paul Mauser (1838–1915), prod. Gewehrfabrik
Danzig, Gdaƒsk. 
Nr 8420 (P.Z.) 

Bagnet: 
Nr brak, zast´pczy, niemiecki (P.Z.).

Karabin niemiecki Mauser wz. 98, b.d.
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany w latach 1898–1935. Kaliber 7,92 mm na nabój 7,92 x 57 mm
Mauser. Proj. Peter Paul Mauser (1838–1915), prod. nie ustalony. 
Nr nieczytelny, destrukt. 

Bagnety: 
Nr brak (albo nieczytelny), zast´pczy, niemieck  i bez pochwy, ok. 1916–1918
r. (M.K.)
Nr 3438g, sygn. 44 fnj, niemiecki w pochwie bez ˝abki, 1944 r. (M.K.) 
Nr oryginalny zeszlifowany, niemiecki tzw. liÊç, prod. Gottlieb Hammesfahr &
Co., Solingen–Foche, po odzyskaniu niepodleg∏oÊci u˝ywany w Wojsku Pol-
skim, przerobiony przez wymian´ ok∏adek na g∏adkie, wybicie oznaczenia wz.
98, nr na jelcu 2702, pochwa w zielonej farbie, ˝abka oryginalna wz. 24.
Nr 23325 (na r´kojeÊci), polski wz. 22, prod. Zbrojownia nr 4 w Krakowie, po-
chwa austrow´gierska, ˝abka oryginalna sygn. Jaromal Warszawa (A.W.)

Karabin niemiecki Mauser wz. 1898a, 1916 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, skróco-
ny, kawaleryjski, produkowany w latach 1899–1923. Kaliber 7,92 mm
na nabój 7,92 x 57 mm Mauser. Proj. Peter Paul Mauser (1838–
–1915), prod. Deutsche Waffen und Munitions Fabriken GmbH, Ber-
lin. 
Nr 4087 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr 7178, niemiecki wz. 1898/05, asw1944 (P.Z.)
Nr brak, niemiecki wz. 1871/98, po odzyskaniu niepodleg∏oÊci u˝ywany
w Wojsku Polskim, na r´kojeÊci oznaczenie wz. 98 (A.G.). 

Karabin niemiecki Mauser wz. 98k, b.d. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, skróco-
ny, produkowany w latach 1935–1945. Kaliber 7,92 mm na nabój
7,92 x 57 mm Mauser. Proj. Peter Paul Mauser (1838–1915), prod.
nie ustalony. 
Nr nieczytelny, destrukt. 

Bagnety: 
Nr C 4759, niemiecki sygn. „J. Sch.[midt]”,1938 r., w pochwie nr a 9976, ze
skórzanà oryginalnà ˝abkà (W.P.)
Nr 142394 (przekreÊlony przez Sowietów), polski wz. 24 z oznaczeniem wzo-
ru, prod. Towarzystwo Fabryki Motorów „Perkun” w Warszawie, ˝abka uniwer-
salna (replika wspó∏czesna (A.G.)
Nr 11226, polski wz. 24, oznaczenie wzoru wybite pionowo: „bg. wz. 24”,
prod. Towarzystwo Fabryki Motorów „Perkun” w Warszawie (A.G.)
Nr 54370, polski wz. 24 w pochwie ze skórzanà oryginalnà ˝abkà w zielonej
farbie, oznaczenie wzoru wybite pionowo: „pol. wz. 24”, prod. Towarzystwo
Fabryki Motorów „Perkun” w Warszawie (M.P.)
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Nauka walki na bagnety na poligonie 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich 
z ¸odzi w 1926 r. 



Karabin francuski Lebel wz. 1886, 1890 r.
Karabin powtarzalny z magazynkiem rurowym 8–nabojowym, produ-
kowany w latach 1886 – ok. 1918. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm
R. Proj. Nicolas Lebel (1838–1891), prod. Manufacture d‘Armes de
Saint–Étienne (MAS), Saint–Étienne.
Nr 15646 (P.Z.)

Bagnety: 
Nr 2666, francuski wz. 1886, 1887 r., prod. nie ustalony (P.Z.)
Nr 3820, francuski wz. 1886/93, r´kojeÊç melchiorowa, jelec obci´ty, ˝abka ory-
ginalna; po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w Wojsku Polskim, oznaczenie wz. 86/93. 
Nr 08110, francuski wz. 1886/93, zachowany jelec ale skrócony (przeznaczo-
ny do artylerii lub jednostek transportowych); po odzyskaniu niepodleg∏oÊci
w Wojsku Polskim, oznaczenie w pionie wz. 86/93 (M.P.) 
Nr brak, francuski wz. 1886/93, na przyci´tym jelcu litera „P”, r´kojeÊç mosi´˝-
na; po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w Wojsku Polskim, oznaczenie w pionie
BG.FS.Wz.86–93 (H.S.) 

Karabin francuski Berthier wz. 1907/15, 1915 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem rurowym 3–nabojowym, produ-
kowany w latach 1915 – ok. 1920. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm
R. Rozwini´cie karabinu Berthier wz. 1902 i wz. 1907 zaprojektowa-
nych w oparciu o karabiny Lebel wz. 1886 oraz Mannlicher wz. 1888,
prod. Manufacture d‘Armes de Saint–Étienne (MAS), Saint–Étienne. 
Nr 9988 (P.Z.)

Bagnety: 
Nr 74327, francuski wz. 1886/93/16, prod. nie ustalony (P.Z.)
Nr oryginalny zeszlifowany, francuski u˝ywany po odzyskaniu niepodleg∏oÊci
w Wojsku Polskim, na r´kojeÊci oznaczenie wz. 92, na jelcu bicie „P.P. 45” —
czyli 45 Pu∏k Piechoty Strzelców Kresowych (M.P.). 

Karabin francuski Berthier wz. 1907/15, 1917 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem rurowym 3–nabojowym, produ-
kowany w latach 1915 – ok. 1920. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm
R. Rozwini´cie karabinu Berthier wz. 1902 i wz. 1907 zaprojektowa-
nych w oparciu o karabiny Lebel wz. 1886 oraz Mannlicher wz. 1888,
prod. Manufacture d‘Armes de Chatellerault (MAC), Chatellerault. 
Nr 64652 (P.Z.)

Bagnet: 
nr 70996, francuski wz. 1892, prod. nie ustalony (P.Z.) 

Karabin Berthier wz. 1907/15 (M16), 1918 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem rurowym 5–nabojowym, produ-
kowany w latach 1916 – ok. 1925. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm
R. Rozwini´cie karabinu Berthier wz. 1907/15, prod. Manufacture
d‘Armes de Chatellerault (MAC), Chatellerault oraz Manufacture
d‘armes de Saint–Étienne (MAS), Saint–Étienne. 

Bagnet: 
Nr 1415, francuski wz. 1886/93/16, prod. nie ustalony (P.Z.)

Karabin francuski Berthier wz. 1916, 1918 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem rurowym 5–nabojowym, produ-
kowany w latach 1916 – ok. 1925. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm
R. Rozwini´cie karabinu Berthier wz. 1907/15, prod. Manufacture
d‘Armes de Chatellerault (MAC), Chatellerault.
Nr 66046 (P.Z.)

Bagnety: 
Nr 46085, francuski wz. 1886/93/16, prod. nie ustalony (P.Z.)
Nr oryginalny zeszlifowany, francuski u˝ywany po odzyskaniu niepodleg∏oÊci
w Wojsku Polskim, na r´kojeÊci oznaczenie wz. 92, na jelcu nr 2339, pochwa
w zielonej farbie, ˝abka oryginalna. 

Karabin francuski MAS, wz. 1936, b.d. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem pude∏kowym 5–nabojowym,
produkowany w latach 1936–1940. Kaliber 7,5 mm na nabój 7,5 x 54
mm MAS wz. 1929. Prod. Chatellerault oraz Manufacture d‘armes de
Saint–Étienne (MAS), Saint–Étienne. 
Nr 18701 (P.Z.)

Bagnet:
Nr brak, francuski wz. 1936 r. Prod. Chatellerault oraz Manufacture d‘armes de
Saint–Étienne (MAS), Saint–Étienne.

Japonia

Karabin japoƒski Arisaka wz. 30 (modyfikacja 1905), po 1906 r. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-

Krystyna Krachelska

Hej, ch∏opcy, bagnet na broƒ

Hej, ch∏opcy, bagnet na broƒ! 
D∏uga droga, daleka, przed nami,
Mocne serca, a w r´ku karabin,
Granaty w d∏oniach i bagnet na broni.

Jasny Êwit si´ roztoczy, wiatr owieje nam oczy
I odetchnàç da p∏ucom i rozgorzeç da krwi,
I piosenk´, jak t´cz´, nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy…
Hej, ch∏opcy, bagnet na broƒ!
D∏uga droga, daleka, przed nami trud i znój,
Po zwyci´stwo my, m∏odzi, idziemy na bój,
Granaty w d∏oniach i bagnet na broni.

Ciemna noc si´ nad nami, roziskrzy∏a gwiazdami,
Bia∏e wst´gi dróg w pyle, d∏ugie noce i dni,
Nowa Polska, Zwyci´ska, jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy…

Hej, ch∏opcy, bagnet na broƒ!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziÊ
Przyjdzie rozkaz, ˝e ju˝, ˝e ju˝ trzeba nam iÊç…
Granaty w d∏oniach i bagnet na broni!

Warszawa 1943 
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Kamil Mackiewicz (1886–1931) — Plakat propagandowy 
z okresu najazdu bolszewickiego na Polsk´ w 1920 r.



Eksponaty na wystaw´ udost´pnili

Waldemar Czarnota (W.C.)
Bart∏omiej Glezman (B.G.)
Agata Grabowska (A.G.)
Miros∏aw Krynicki (M.K.)
Wac∏aw Majewski (W.M.)
Krzysztof Pawela (K.P.)
Micha∏ Pawela (M.P.)
Wojciech Pierzyƒski (W.P.)
Hubert Sander (H.S.)
Mieczys∏aw Sielczak (M.S.)
Rafa∏ So∏tan (R.S.)
Tomasz Weppo (T.W.) 
Artur K.F. Wo∏osz (A.W.)
Iwona i Pawe∏ Zaniewski, Muzeum Or´˝a i Techniki 
U˝ytkowej w Koby∏ce (P.Z.) 

Komisarz wystawy

Artur K.F. Wo∏osz 

Obs∏uga wystawy 

Andrzej Aromiƒski
Bart∏omiej Glezman
Agata Grabowska
Micha∏ Kurowski
Robert Mikrut
Kamil Nowakowski
Krzysztof Pawela
Micha∏ Pawela
Hubert Sander
Iwona Zaniewska
Pawe∏ Zaniewski

Pokaz walki na bagnety 

Micha∏ Pawela
Bartosz Wronowski

Na wystawie zobaczymy… 
(w uk∏adzie paƒstw producentów
i chronologicznym egzemplarzy) 

A u s t r o w ´ g r y

Karabin austrow´gierski Mauser wz. 1871, b.d. 
Karabin jednostrza∏owy, produkowany w latach 1871–1888. Kaliber 11
mm na nabój czarnoprochowy 11 x 60 mm Mauser. Proj. Peter Paul
Mauser (1838–1915), prod. Österreichische Waffenfabriksgesellschaft
(OEWG), Steyr. 
Nr 9659 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr brak, austrow´gierski wz. 1871 (P.Z) 

Karabin austrow´gierski Steyr–Kropatschek wz. 1886, 1886 r. 
Karabin jednostrza∏owy, produkowany w latach 1886–1898. Kaliber 8
mm na na nabój czarnoprochowy 8 x 60 mm R. Proj. Alfred Ritter von
Kropatschek (1838–1911), prod. Österreichische Waffenfabriksge-
sellschaft (OEWG), Steyr. 
Nr brak (P.Z.)

Bagnet: 
Nr Q282, austrow´gierski, 1886 r. Prod. nie ustalony. 

Karabin austrow´gierski Mannlicher wz. 1890, b.d.
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany od 1890 do ok. 1895 r. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm R.
Proj. Ferdinand Mannlicher (1848–1904), prod. Österreichische Waf-
fenfabriksgesellschaft (OEWG), Steyr. 

Nr 8408B (P.Z.)

Bagnet: 
Nr brak, austrow´gierski, zast´pczy (A.W.) 

Karabin austrow´gierski Mannlicher wz. 1895, b.d.
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany od 1895 do ok. 1918 r. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm R.
Proj. Ferdinand Mannlicher (1848–1904), prod. Österreichische
Waffenfabriksgesellschaft (OEWG), Steyr.
Nr 4495P (P.Z.)

Bagnety: 
Nr 1308, austrow´gierski wz. 1895, prod. MO (P.Z.)
Nr brak, austrow´gierski wz. 1895, oryginalna pochwa i ˝abka, u˝ywany w Le-
gionach Polskich, w drewnianej r´kojeÊci osadzony polski orze∏ek (A.W.)
Nr brak, austrow´gierski wz. 1895, oryginalna pochwa zielonej farbie i ˝abka, u˝ywa-
ny w Legionach Polskich, na r´kojeÊci mí dzywojenne oznaczenie wz. 95 (M.P.).
Nr brak, austrow´gierski, zast´pczy (H.S.) 

Karabin austrow´gierski Mannlicher wz. 1895, b.d.
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany od 1895 do ok. 1918 r. Kaliber 8 mm na nabój 8 x 50 mm R. Proj.
Ferdinand Mannlicher (1848–1904), prod. Österreichische Waffenfa-
briksgesellschaft (OEWG), Steyr.
Nr 14510 (P.Z.)

Bagnety: 
Nr 2649, austrow´gierski wz. 1895, prod. Fémárú, Fegyver– és Gépgyá
(FGGY), Budapest (P.Z.)
Nr brak, austrow´gierski wz. 1895, oficerski, r´kojeÊç koÊciana, bagnet i po-
chwa niklowane (A.G)
Nr brak, austrow´gierski wz. 1895, bez pochwy, u˝ywany w Legionach Pol-
skich, w r´kojeÊci osadzony polski orze∏ek, na g∏owni trawiony napis: Mie-
chów (prawdopodobnie na pamiàtk´ wyzwolenia miasta w 1914 r. i obaleniu
rosyjskich s∏upów granicznych (K.P.). 

B e l g i a

Karabin belgijski Mauser wz. 1889, b.d. 
Karabin powtarzalny z magazynkiem sta∏ym 5–nabojowym, produko-
wany od 1889 r. a˝ do II wojny Êwiatowej. Kaliber 7,65 mm na nabój
7,65 x 57 mm Mauser. Proj. Peter Paul Mauser (1838–1915), prod.
Fabrique Nationale d’Herstal, Herstal. 
Nr 109 (P.Z.)

Bagnet: 
Nr S0018, argentyƒski wz. 1891, prod. Kirschbaum Niemcy (P.Z.)

C z e c h y

Karabin czeski CZ wz. 858–4V Tactical, b.d. 
Karabinek samopowtarzalny z magazynkiem pude∏kowym, akceso-
ria FAB. Kaliber 7,62 mm na nabój 7,62 x 39 mm wz. 43. Stworzony
na cywilny rynek pó∏nocnoamerykaƒski na bazie karabinka automa-
tycznego CZ vz. 58 zaprojektowanego w latach 1956–1957 przez
Jifiego Čermáka (1926–2006) z Českiej Zbrojovki w Brnie, prod.
Česká Zbrojovka, Uhersky∂ Brod.
Nr B147514 (B.G.)

Bagnet: 
Nr A 7338, czechos∏owacki vz. 58 (B.G.) 

F r a n c j a

Karabin francuski Gras wz. 1866/74, b.d.
Karabin jednostrza∏owy, produkowany w latach 1874 — ok. 1885.
Kaliber 11 mm na nabój czarnoprochowy 11 x 59 mm R. Proj. Basi-
le Gras (1836–1901), prod. Manufacture d‘Armes de Saint–Étienne
(MAS), Saint–Étienne. 
Nr 15646 (P.Z.)

Bagnety: 
Nr 10919, francuski wz. 1874, 1876 r., prod. Manufacture d‘Armes de Tulle
(MAT), Tuluza (P.Z.) 
Nr 61519, francuski wz. 1874, po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w Wojsku Pol-
skim, oznaczenie wz. 74 (K.P.)
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