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1.  Posiłek INDEX 
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1.A.  Posiłek 

Sprzęt regulacyjny  

 

► Chlebak "musette " 1914 (model 1892) 

► Manierka " bidon" 1915 (model 1882 r.) z oryginalnymi zakrętkami i paskiem nośnym ; 

► Źelazna łyżka i widelec ; 

► Pełna miska "cantine" 1914 z dwoma przegrodami ; 

► Czarka "quart" 1915 (model 1865 r.) - Producent Japy (produkuje także hełmy 

wojskowe) ; 

► Pudełko na żywność (model 1917). 

Sprzęt osobisty 

 

► Nóż (noże nie dostarczone przez armię) ; 

► Przyrząd "singe" (małpa) : otwieracz do puszek ; 

► Różne pudełka (czekolada, ciasteczka, ...) 

 

 

INDEX 
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1.B.  Posiłek 

 na lewej : "Kuchaż" (Żarcie niedzieli) - Reprodukcji Rysunki Lucien Jonas - La guerre documentée - 1919.  

 w środku : "Kuchnia podróżująca" - Reprodukcji Rysunki P.F. Namur - La guerre documentée - 1919.  

 po prawej : "Kawa podczas przerwy" - Reprodukcji Rysunki P.F. Namur - La guerre documentée - 1919.  

Oprócz racji żywnościowych żołnierze mogli kupować żywność w w wędrującach sklepach spożywczych : kawę i czekoladę w proszku, 

mleko skondensowane, różne przetwory (pasztety, sardynki). Francuski corned beef nazywana była "małpką" (także przezwisko 

otwieracza do puszek). 

INDEX 
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2.  Wolny Czas INDEX 
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2.A.  Wolny Czas 

Paczka 40g tytoniu "Scaferlati" kupiona w 

sklepie pożywczym. Armia rozdaje co 

tydzień identyczną paczkę 100g - 

Pierścień wykonany w tulei naboju.  

Domino i karty były najpopularniejszymi grami. Z 

powodu wilgotności (i szczurów) wszystkie 

przedmioty były chronione w żelaznych pudełkach. 

INDEX 

Małe butelki likierów 

(Cointreau, quinquina, mięta). 

Wysyłane przez rodziny w 

pakietach. 
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2.B.  Wolny Czas INDEX 

"Tragiczna wizja" (żołnierz rysujący 

krajobraz z rowu) - reprodukcja P. F. 

Namur - La Guerre documentée - 1919.  
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                            3. Czytanie i Pisanie   INDEX 
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                            3.A.     Czytanie i Pisanie   INDEX 

Satyryczne gazety byłi bardzo 

popularne w okopach.  

Regulacyjna latarnia składana 

Monjardet. Ściany miki. Osłona z 

tkaniny "cachou" została 

zgubiona. 

Ogień - historia oddziału w okopach 

Henriego Barbusse'a - wyd. 1917 r. Jedna 

z pierwszych powieści poświęconych I 

wojnie światowej. Najpopularniejsza 

książka podczas wojny. 

Żołnierze musieli czekać długie godziny, 

czasami dni, między atakami. Czytanie 

gazet było główną działalnością, pomimo 

patriotycznej propagandy, która 

zlekceważyła brutalną rzeczywistość 

konfliktu. 

Pocztówki wysłane z obozu 

Sille le Guillaume - obóz 

przygotowujący żołnierzy 

Błękitnej Armii w okresie od 

marca do czerwca 1918 r. 
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3.B.  Czytanie i Pisanie 

Po lewej :  oryginalny rysunek z 1916 r.   

Po prawej: "Źołnierz piszący list" - Reprodukcji Rysunki P.F. Namur - 1919. 

Korespondencja z rodziną i "matkami chrzestnami wojnych" pomagała żołnierzom 

zachować spokój i nadążać w ekstremalnych warunkach. 

INDEX 
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4.  Higiena i Czystość INDEX 
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4.A.  Higiena i czystość 

Sprzęt regulacyjny  

 

► Układ "cousette" (szwaczka) : drobny sprzętu do szycia; 

► Pojemnik na tłuszcz z dwoma przegrodami: na broń i na 

skórę ; 

► "Patience" (cierpliwość) : drewniane narzędzie do 

czyszczenia guzików munduru bez brudzenia tkaniny ; 

► kieszonkowe lustro. 

Przedmioty osobiste 

 

 Golenie ; 

 Różne leki (np. ból gardła) ; 

 Butelki z lekarstwami -

remountants: chinina, likier 

ciontreau ; 

 Butelka balsamu przeciwko 

wszm, pchłom oraz na  

pluskwy ; 

 Grzebień ; 

 Chusteczka (tkanina 

regulacyjna) ; 

 Nóż ; 

…...w toku 

INDEX 

Sprzęt regulacyjny żołnierza (1915) 
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4.B.  Higiena i czystość 

od lewej : "Śmierć pchły!" oryginalny rysunek z 1915 r.   

Po prawej: "Pchły" reprodukcji Rysunki P.F. Namur - La guerre documentée - 1919 

Walka z pasożytami (wszy, pchły, pluskwy, szczury) była ciągłą troską żołnierzy. 

INDEX 
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5.  Wiara INDEX 
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5.A.  Wiara 

Grudzien 1914 - Artykuł 

przedstawia historię 

barbazyńskiej napaści na 

Sanktuarium Matki Bożej 

Częstochowskiej na Jasnej 

Górze  w Częstochowie przez   

niemieckich  żołnierzy którzy  

splądrowali Sanktuarium 

Jasnogórskie i zbezcześcili 

Małe szczęśliwe maskotki 

żołnierza : statuetki i Agnus Dei. 

Czasami te małe rzeczy były 

wszywane w rąbek munduru. 

Żołnierze mieli szczególne 

nabożeństwo do błogosławionej 

Św. Teresy z Lisieux 

(kanonizowana w 1923).  

Mały medal z lat 1860. Mały krzyż ze słomy. Medal Matki Bożej 

Zwycięskiej odmalowany Białym Orłem.  

Uwaga: Bardzo delikatne obiekty. Niestety nie podróżujᶏ poza 

Paryżem ponieważ są zbyt kruchę. 
Brassart małej sieroty z 

medalem Matki Boskiej 

Zwycięskiej. 

Modlitewnik "Jezus, Maryja, Józef" - 

Warszawa Naklad Wincentego 

Świerkosza 1910. 

INDEX 
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5.B.  Wiara 

Na froncie polskie flagi były rzadkością. W sekcjach polscy żołnierze często używali 

składanych flag francuskich (cięcie było zabronione). To zdjęcie daje złudzenie 

polskiej flagi. Czasopismo L’Illustration, listopad 1917 r.  

INDEX 
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6.  Rzemiosło okopowe INDEX 



19 

6.A.  Rzemiosło okopowe  

Rzemiosło okopowe 

 

► Lampa naftowa wykonana w francuskiej łusce do 

naboju kaliber 75mm  ;  

► obsadka pióra, wykonany z łusek  do niemieckich naboi 

od  karabinu Mauser ; 

► Pudelko cukru wykonana w okopach z napis (gra słów) 

"sucre de guerre - guère de sucre" (żaden cukier, wojny 

cukier) ; 

► Zapalniczka wykonana z  łuski francuskiego naboju  do 

karabinu Lebel ; 

► Pierścień wykonany z łuski  - Orzeł koronowany jest 

podobny  do tego na fladze niemieckich jeńców polskiego 

pochodzenia, którzy angażują się we francuską armię w 

1914 r. 

► Kubek wykonany w niezidentyfikowanej skorupie; 

 

► Małe pudełko wykonane z niezidentyfikowanego 

materiału. 

….w toku 

INDEX 
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6.B.  Rzemiosło okopowe INDEX 

 
Oryginalny rysunek z 27 Maja 1917 r. 

« dłutowanie wieczne obsadkę pióra" - 
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INDEX 

 

7.  Smutek i Pamięć 
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INDEX 7.A.  Smutek i Pamięć 

Mały opaskę noszoną przez osierocone 

dzieci podczas ceremonii  

w latach 1915-1918.  

Biżuteria wdowy 

W latach 1918-1919, pocztówki ilustrują 

motyw wdowy i sieroty. 

Pamięć o Polskich Wolontariuszach jest 

honorowana w narodowych nekropoliach Notre-

Dame-de-Lorette i La Targette. W 1929 r., w 

Neuville-Saint-Vaast wzniesiono pomnik 

poświęcony ich odwadze. 
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INDEX 7.B  Smutek i Pamięć 

Ponad 1,4 miliona żołnierzy zginęło pod francuską flagą, a 300 000 zaginęło.  

W 9 maja 1915 r., podczas napadu na Białe Zakłady (Ouvrages Blanc - Cote 140 

de Vimy) zginęło prawie trzy czwarte Polskich żołnierzy. 
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