
Drodzy Uczniowie, poniżej zamieściłam dla Was krótki opis dotyczący husarii (polska-
zbrojna.pl). Większość elementów uzbrojenia już wykonaliśmy. Podzieliliśmy również
zadania na czas zawieszenia zajęć. Proszę wykażcie się wyobraźnią. Korzystajcie z

materiałów, które macie w domu;)

Husaria pojawiła się w Polsce na początku XVI wieku jako lekkozbrojna formacja
wspierająca ciężkozbrojnych kopijników – mówi Jarosław Godlewski, historyk z Muzeum
Wojska  Polskiego  w  Warszawie.  Pod  koniec  XVI  wieku,  za  czasów Stefana  Batorego,
formacja  zaczęła  przekształcać  się  w  jazdę  cięższą.  Wówczas  jej  zadaniem  stało  się
przełamywanie  szeregów wroga.  Husaria  szła  do ataku jako pierwsza i  impetem swojej
szarży rozrywała szyki przeciwnika. – Można ją nazwać młotem bojowym polskiej armii, 
a jej zadanie było podobne do roli współczesnych wojsk pancernych – wyjaśnia historyk.

Kopia i skrzydła

W czasach swojej świetności, czyli od końca XVI przez wiek XVII, polska husaria
była zaliczana do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii.  Swoją
skuteczność  zawdzięczała  doskonałemu  uzbrojeniu,  wyszkoleniu  oraz  taktyce  walki.  –
Niezwykle groźną bronią husarii używaną podczas szarży była kopia – zauważa historyk.
Wykonywano ją z drewna wydrążonego w środku i oplecionego rzemieniem. To sprawiało,
że była sztywna, ale lekka i łatwo było nią manewrować. Kopia miała od 4 do 6 m długości
i była zakończona stalowym grotem. Dzięki temu była dłuższa niż piki piechoty i jeźdźcy
mogli dosięgać broniących się piechurów. Uzbrojenie żołnierzy uzupełniała husarska szabla,
koncerz, czyli rodzaj długiego miecza oraz dwa pistolety.

Husarza  chroniła  półzbroja  z  napierśnikiem i  naplecznikiem,  potem pojawiła  się  polska
zbroja  karacenowa  składająca  się  ze  skórzanego  kaftana  z  przynitowanymi  do  niego
nachodzącymi  na  siebie  metalowymi płytkami  w kształcie  łusek.  –  Do dziś  na  świecie
zachowało się zaledwie 26–28 takich zbroi. Kilka z nich jest w naszym muzeum – podkreśla
Godlewski.



Na głowę husarz zakładał szyszak. – To jeden z najlepszych hełmów, jakie wymyślono:
osłaniał głowę, twarz, kark, a jednocześnie był w miarę wygodny i umożliwiał obserwację
pola bitwy – tłumaczy historyk.

Charakterystycznym elementem rynsztunku husarii były przymocowane do siodła skrzydła.
Do dziś historycy spierają się, jaka była ich główna rola. Zdaniem jednych miały swoim
wyglądem wywoływać popłoch wśród koni przeciwnika. Inni uważają, że chroniły jeźdźca
przed  zarzuceniem arkana  na  szyję.  Według  Godlewskiego  skrzydła  przeznaczone  były
głównie do ozdoby i jako znak rozpoznawczy formacji podczas parad. 

Sukces w walce zapewniały konie husarskie, specjalnie hodowane i szkolone, aby były silne
i odporne na trudy, a jednocześnie szybkie (mogły rozwinąć prędkość do 40 km/h) oraz
zwrotne  (husarz  był  w  stanie  zawrócić  konia  prawie  w  miejscu).  –  Takie  konie  były
niezwykle cenne, a za ich oddanie lub sprzedaż za granicę groziła kara śmierci – opowiada
Godlewski.

Całe wyposażenie husarskie żołnierz musiał kupić na własny koszt, z wyjątkiem kopii, którą
dostawał  od  państwa.  Dlatego  husaria  była  formacją  elitarną,  rekrutującą  się  
z  przedstawicieli  zamożnej  szlachty.  Tylko ich  było  stać  na  taki  wydatek.  Koszt  kupna
konia,  uzbrojenia  i  wyposażenia  mógł  być  wyższy  niż  roczny  dochód  z  dużej  wsi.

Zwycięstwa husarii  były też efektem unikalnej polskiej taktyki,  która łączyła szybkość i



impet  ataku  z  ruchliwością  i  zwrotnością  kawaleryjskich  szeregów  oraz  umiejętnością
rozluźniania  i  zacieśniania  szyków w trakcie  szarży.  –  Tuż przed uderzeniem na wroga
husarze  jechali  tak  blisko  siebie,  że  dotykali  się  kolanami,  dzięki  takiemu  zwartemu
szykowi  bez  problemów  rozrywali  szeregi  przeciwnika  –  tłumaczy  historyk.

Początek XVII wieku to czas największych zwycięstw husarii, która rozstrzygała losy bitew.
Formacja  liczyła  wówczas  8  tys.  żołnierzy  –  najwięcej  w swojej  historii.  Do  słynnych
triumfów można  zaliczyć  bitwę  pod  Kircholmem w 1605  roku.  Niemal  czterotysięczne
wojska polsko-litewskie, głównie dzięki użyciu husarii, rozgromiły trzykrotnie liczniejszą
armię szwedzką.

Pięć lat później pod Kłuszynem 35 tys. Rosjan zostało pokonanych przez niespełna 6,8 tys.
polskich żołnierzy, w tym ponad 5 tys. husarzy. Z kolei w 1673 roku pod Chocimiem dzięki
brawurowej szarży husarii liczącej ponad 1670 żołnierzy wojska polskie zdobyły turecki
obóz i odniosły zwycięstwo nad liczącą około 35 tys. armią osmańską. 

Do zobaczenia;)
M.W.


