Poradnik doboru uzbrojenia w chorągwi Grunwaldzkiej Podolskiej ☼

Ryc. Herb Podola pośród herbów województw Rzeczypospolitej Obojga Narodów1
Na temat uzbrojenia napisano już tysiące pozycji, dlatego zebranie w całość wiedzy na
ten temat jest rzeczą niemożliwą. Mimo iż w miarę możliwości będę podpierał się fachową
literaturą i stosował aparat naukowy, nie należy tej pozycji traktować jako pracy naukowej.
Z założenia ma to być tytułowy poradnik, będący tylko wprowadzeniem do tematu dla osób
chcących się z nim zapoznać. Poradnik ma za zadanie pokazać niezbędne dozwolone
MINIMUM uzbrojenia, jakie wymagane będzie w chorągwi, oraz pokazać podstawowe
dopuszczalne formy. Za przykładem czerwonej książeczki podkreślam, że NIE JESTEM
NIEOMYLNY, dlatego konstruktywna krytyka jest nawet wskazana. Poniżej opisane zostaną
egzemplarze uzbrojenia z kręgu zachodnioeuropejskiego. Polecam członkom chorągwi
własne poszukiwania, ze wskazaniem, aby wykorzystywane przez nas wynalazki posiadały
najlepiej trzy rodzaje źródeł potwierdzających: zabytki muzealne lub archeologiczne, źródła
ikonograficzne oraz historyczne.
Ogólne założenia chorągwi grunwaldzkich dla ciężkozbrojnych wchodzących na pole
inscenizacji zakładają: hełm zamknięty, przeszywanicę, osłonę tułowia, rękawice, osłonę rąk
i nóg. Chorągiew Podolska dostosowuje się do tych wymogów. Jednym z założeń
uhistorycznienia chorągwi jest zawężenie datowania na 1380-1410 (jednak dość szerokie
występowanie niektórych elementów uzbrojenia wskazuje na poszerzenie dolnej granicy na
powiedzmy 1350 a górnej 1415-1420, tak naprawdę wszystko zależy od miejsca
występowania kręgu kulturowego/narodowego, coś, co występowało w Anglii 10 lat wcześniej
u nas jest szczytem mody nie wspominając już o niepowtarzalnej wszechrekonstruowanej
Italii).

HEŁMY:
Hełm, jako jedyny ze wszystkich części uzbrojenia używany jest przez walczących,
nieprzerwanie aż do obecnej chwili, nawet wtedy, gdy inne typy uzbrojenia wyszły już z
użycia. Nie można wskazać jednej linii rozwojowej hełmów, gdyż jego odmiany powstawały
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zapewne niezależnie w różnych kulturach i miejscach. Często linie typologiczne krzyżowały
się lub zamierały, zacierając w ten sposób swoje pierwotne pochodzenie 2.Hełmy jako
przedmiot badań bronioznawczych, nie doczekały się zbyt pokaźnej ilości publikacji. W dużej
mierze są to opracowania poszczególnych zabytków. Przyczyny tego można dopatrywać się w
małej ilości, znajdywanych poprzez badania archeologiczne hełmów, a także niezbyt dużej
ilości egzemplarzy zachowanych w zbiorach muzealnych. Badacze w Polsce swoją uwagę
poświęcili zabytkom znalezionym podczas prac wykopaliskowych: w Siedlądkowie 3,
Plemiętach4, Spytkowicach5, Leśnie6 czy Smoleniu7.Opracowana została także, specyficzna
przyłbica „pekilhube” z Muzeum Okręgowego w Toruniu8, oraz hełm z zasłoną klapową z
Olsztyna9. Monografii doczekał się hełm z Sandomierza, wiązany z osobą króla Kazimierza
Wielkiego10. Pracą syntetyczną w pełnym znaczeniu jest zbiorowa praca pod redakcją A.
Nadolskiego ”Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450”11. Pozycja ta stanowi
zebranie całokształtu stanu wiedzy o polskim uzbrojeniu w wybranych latach. Hełmy zostały
opisane w wyczerpujący sposób, wymieniono podstawowe ich typy, używane
w
Polsce, analizując jednocześnie zachowane oryginały, mieszczące się w przedziale czasowym
książki. Uzbrojeniem w źródłach pisanych a szczególnością ich cenami niejednokrotnie
zajmował się Jan Szymczak12, jego zasługa jest też próba identyfikacji nazewnictwa
stosowanego w źródłach pisanych i przyporządkowania konkretnych typów uzbrojenia
ochronnego głowy do średniowiecznej terminologii13.
Hełmem występujący wielokrotnie na przedstawieniach malarskich lub rzeźbiarskich
jest łebka. Jest to otwarty hełm, stożkowatego kształtu, noszony najczęściej z czepcem
kolczym. W literaturze bronioznawczej przyjął się właśnie termin „ łebka”, chociaż w
średniowiecznych źródłach pisanych takie hełmy występują pod nazwą „ szłom”14. Hełm ten
przedstawiają np. nagrobek Czarnego Księcia z katedry w Canterbury z 1380 roku15, czy
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nieco wcześniejszy witraż z opactwa Tewkesbury przedstawiający rycerza Hugha Despensera
16
. Niestety ze względów bezpieczeństwa hełmy otwarte w chorągwiach ciężkozbrojnych
walczących w inscenizacji bitwy grunwaldzkiej, używać mogą jedynie dowódcy i
chorążowie.

ryc. Przedstawienia hełmów otwartych
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Hełmami, które najbardziej interesują uczestników bitwy grunwaldzkiej są przyłbice,
czyli hełmy z różnie mocowaną zasłoną chroniącą twarz17.
Najwcześniejsze dopuszczalne przyłbice posiadają ruchomy mobilny nosal, który z
jednej strony mocowany jest do zaczepu czołowego a część dolna łączona jest z czepcem
kolczym. Prawdopodobnie taką przyłbicą był hełm z Sandomierza datowany na 1350-136918.

ryc. Hełm z Sandomierza, obok zasłona wczesnego typu (sposób mocowania).
Z czasem niewielki nosal poszerzono i wysklepiono tworząc osłonę całej twarzy.
Przyłbice typu „Klappvisier” używane były niemal w całej europie najbardziej znany polski
egzemplarz to hełm z Siedlądkowa19 datowany na 1380-1385. W okresie bitwy grunwaldzkiej
hełm ten powoli przechodzi do historii na rzecz hełmów na zawiasach skroniowych. W
przedstawionej ikonografii polskiej brak przyłbic wczesnego typu20, występują nieliczne
przyłbice z zasłoną na zawiasie czołowym (niem. Klappvisier)21 znane z zachowanych
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zabytków. Nie znaczy to jednak, że hełmy owe nie były używane. Zaznaczyć trzeba ze tego
typu hełmy masowo wyobrażane w ikonografii zachodniej22 u nas zostały potraktowane po
macoszemu. Oprócz przykładu siedlądkowskiego znamy jeszcze zachowane Klappvisiery z
Wrocławia (aktualnie znajdujący się w Berlinie), Valeria Schloss - Sion/Sitten, Norymbergi,
Amsterdamu, Leeds, zasłonę do tego rodzaju hełmu z Soffumbergi, oraz bodajże dwie o
mocno wydłużonym kształcie z Włoch.

ryc. Hełmy typ Klappvisier i zasłony od nich.
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Zasłonie klapowej pod koniec XIV wieku zaczęto nadawać szpiczasty kształt
zwierzęcej mordy, początkowo mocowano takie zasłony na zawiasie skroniowym jak w
egzemplarzach znanych z Coburga czy z Kopenhagi (poniżej):

ryc. Hełmy na zawiasie czołowym zwane potocznie „ krecim pyskiem”
Prawdopodobnie ze względów praktycznych (zawias czołowy zbyt łatwo i często się
obluzowuje, przez co zmusza właściciela do przytwierdzenia zasłony na stałe dla
bezpieczeństwa, jednocześnie przyłbica traci swoje podstawowe walory, czyli możliwość
podnoszenia zasłony) zmieniono zawias czołowy na zawiasy skroniowe. Najczęściej są to
zawiasy sztyftowe pozwalające na całkowite zdjęcie zasłony. Do tej odmiany przyłbicy
przylgnęła niemiecka nazwa, „hundsgugel” czyli nasz psi pysk. Jest to obok kapalinów
najbardziej rozpowszechniony hełm w okresie grunwaldzkim. Poniżej egzemplarze z
Krakowa, Cluny, hełm Charlsa VI i nieśmiertelny Churbug
W użytkowaniu utrzymał się jeszcze jakiś czas, na co wskazuje chociażby „ psi pysk” na
epitafium Wierzbięty z Branic pochodzącym z 1425 roku23.
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ryc; hełmy typu psi pysk.
7

Dopuszczalna jest tez charakterystyczna przyłbica o cylindrycznym kształcie dzwonu
przechodzącym w szpiczasty szczyt. Hełmy takie zwane w źródłach pisanych „pikenhube”
uznawane są za zapożyczone od ludów bałtyjskich i z powodzeniem używane przez zakon
krzyżacki jak i kombatantów polskich czy czeskich. Znany egzemplarz z Torunia24, nie
posiada zachowanej zasłony, dla historycznego bezpieczeństwa można używać zasłon typu
klapenvisier lub psi pysk (dla zainteresowanych dodam tylko, że prawdopodobnie w druku
ukaże się praca Wojtka Wasiaka na podstawie jego obronionej pracy mgr omawiająca
wyczerpująco temat tych hełmów jak i kilka typów proponowanych przez niego zasłon)

ryc. Hełmy typu „pikenhube” .
24
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Podsumowując dopuszczalne hełmy to: przyłbice wczesnego typu, klapenvisiery, psie
pyski, pikenhube. Nie znaczy to jednak, że inne hełmy nie będą dopuszczone. Wymienione
wyżej typy stanowią pewien kanon, który jak najbardziej może być łamany przez inne hełmy
pod warunkiem potwierdzenia występowania takiego hełmu przynajmniej w dwóch rodzajach
źródeł. Jak np. w wypadku tej przyłbicy z charakterystyczną zasłoną.

Kwestia sporną są kapaliny z odpowiednio zachodzącym rondem zaopatrzone w
osłonę gardła, szyi i brody, w postaci np. kołnierza kolczego, lub nazwijmy to proto
podbródka (w pełni wykształcony wyprofilowany podbródek jest późniejszym wynalazkiem)
dopuszczanie takich patentów pozostawiam w gestii dowódcy.

ryc. Przykładowy „proto podbródek” w zestawieniu z hełmem typu kapalin.
Wiem, że poniższych słów nie muszę pisać, ale dla jasności wspomnę jeszcze
NIEDOPUSZCZALNYM hełmem na okres bitwy grunwaldzkiej jest hełm garnczkowy. Były
to hełmy całkowicie zamknięte, zbudowane ze znitowanych blach25. Hełm garnczkowy stał
się szybko typowym rycerskim atrybutem, a efektowny wygląd spowodował, że bardzo często
wyobrażano go w ikonografii, nierzadko samodzielnie jako symbol stanu rycerskiego26. Na
szczycie hełmu osłoniętego labrami, czyli barwnym materiałem w barwach właściciela,
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ustawiano klejnot, trójwymiarowe wyobrażenie herbu rycerza27.Mimo odpowiedniego
datowania ikonografii przedstawiającej takie hełmy, te nie występowały już na polach bitew a
jedynie jako atrybut rycerskości na nagrobkach i innej ikonografii, a jego odmiana pojawiała
się jako hełm turniejowy28.
Mam nadzieje, że nie muszę, ale dodam dla świętego spokoju, że wszelkie salady,
armety, łebki z tarczkami skroniowymi, barbuty, kapaliny z wiziurami nie mieszczą się w
datowaniu. Pierwsza wzmianka o saladzie w Polsce to 1416 rok.
OSŁONY TUŁOWIA:
Kilka typów osłon tułowia jest dopuszczalne jako uzbrojenie używane w chorągwi
podolskiej.
Należy wspomnieć, przynajmniej dla zasady, o przeszywanicy tekstylnej - osłonie
amortyzującej siłę uderzeń; w zależności od ilości przeszytych ze sobą warstw materiału jest
ona odpowiednio gruba i twarda. Przeszywanica jako element uzbrojenia ma być schludna, w
miarę czysta i nie popruta. Nikt nie będzie sprawdzał, jakim sposobem jest wykonana, ale
niedopuszczalne i karygodne są znane przypadki poprutej i ciągnącej się firanki wystającej z
przeszywanicy. Wewnętrzna i zewnętrzna strona przeszywanicy powinna być zrobiona z lnu
ewentualnie wewnątrz może być barchan. W oryginale na interesujący nas okres osobiście
znam tylko trzy ubiory pikowane bojowe: Purpoint Stefane de Blois, jake Charlsa VI i cotte
de arms Czarnego Księcia. Wskazane jest, aby wzorować sie na tych egzemplarzach, ale
trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to tylko malutki wycinek całości. Poza tym uznaje się, że
są to stroje wierzchnie. Wskazują na to, w stroju Charlsa VI, chociażby rękawy dostosowane
do pomieszczenia naręczaków z liśćmi, oraz rozcięcie na lewym boku służące do wystawienia
pochwy. Wyznacznikiem tego jest też krótki rękaw w ubraniu czarnego księcia.
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Dopuszczony jest pancerz w postaci samej kolczugi, jednak pamiętać trzeba, że w
okresie nas interesującym nie występowała ona samoistnie. Kolczugę zakładano przez cały
okres średniowiecza pod inne rodzaje uzbrojenia ochronnego29. Nie jest to wymagane na
inscenizacji bitwy grunwaldzkiej. Na pewno obowiązuje zakaz noszenia kolczugi
ocynkowanej oraz wskazane jest, aby kolczugi były nitowane. Oczywiście jest to duży
wydatek, dlatego nie jest to obowiązek, ale wskazanie kierunku rozwoju. Jasne tez jest, że
osoby używające pancerza kolczego jako jedynej osłony, muszą posiadać odpowiednio
grubsze przeszywanie.

ryc. Fragmenty kolczugi z Plemiąt i kompletna z Churburga.
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Bardzo popularną i dopuszczalną osłoną są tzw. płaty. Są one potwierdzone zarówno
w ikonografii jak i zachowały się oryginalne egzemplarze np. Plemiąt, czy Nowego Miasta
nad Wartą. i inne. Wspomnieć należy o najbardziej znanych płatach z Visby, jest to
kilkanaście rodzajów płatów odnalezionych na pobojowisku, jeszcze na zwłokach (dodatkowa
wartość poznawcza). Chociaż datowanie płatów to 1360 rok, to na Grunwald oczywiście są
dopuszczone wszystkie ich formy30. Pomimo że jest to często używane przez dzisiejszych
rekonstruktorów i w bractwach rycerskich uzbrojenie, podkreślić trzeba, że jest to rynsztunek
wychodzący z mody w okresie grunwaldzkim. W końcu XIV wieku, płaty były już
przestarzałe, a co za tym idzie można powiedzieć, że "biedne".

ryc: Płaty z Plemiąt, Nowego Miasta nad Warta, Passau, Visby, Chalkis.

30

Thordeman, Armour from the Battle of Visby I-II 1939–40
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W okresie bitwy grunwaldzkiej szczytem mody był kirys zapewne używany przez
większość kombatantów bitwy.
Kirys kryty (“brostblechy”) od 1350 r. wypiera płaty, potwierdzają to źródła ze
zbrojowni krzyżackich zamków – były one w tym okresie kupowane tysiącami. Kirys taki
wykonywano z już profilowanych elementów blach, szczelnie obitych, przykrytych,
oklejonych skóra lub materiałem i to zarówno lnem jak i bogatszym wzorzystym jedwabiem.
Prawdopodobnie szczątki omawianego kirysu znaleziono w Siedlądkowie31 znamy zabytki np.
z Monachim i Chalkis, oraz kontrowersyjny egzemplarz znajdujący się w Nowym Yorku,
przypuszczalnie będący twórczą fantazją muzealników.

ryc. Kirysy kryte Monachium i Chalkis oraz włoska corrazina( coś pomiędzy płatami a
brygantyną)

ryc. naplecznik z Öttepy 1396 oraz z Borówka
Kirys biały zapewne na zachodzie i we Włoszech był już znany i używany i
przypuszczalnie występowały jego pojedyncze egzemplarze na bitwie grunwaldzkiej to
31

Nadolski A. Hełm i fragmenty zbroi z Siedlądkowa, Prace i Materiały Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 15,1963
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niestety nie są potwierdzone. Okres jego świetności nadszedł w okresie późniejszym.
Świadczy o tym choćby epitafium Wierzbięty z Branic z 1425 roku uznawane za pierwsze
zachowane przedstawienie zbroi białej w Polsce. Na pewno używano samych napierśników
płytowych zakładanych czy to na pikowane purpointy, czy na herbowe jaki, kurty lub cotte.

Generalizując zbroja biała na Grunwaldzie jest całkowitym szczytem mody i powinny
ją nosić tylko osoby odtwarzające bardzo zamożne postaci. Wskazane jest, aby w miarę
możliwości zakrywać wszelkie uzbrojenie tułowia szatami herbowymi: jakami, tabardami,
lenterami czy cotte.

14
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RĘKAWICE
W okresie bitwy grunwaldzkiej typem rękawic, które najczęściej używano są rękawice
„klepsydrowe”. Zbudowane z ochrony kości śródręcza profilowanej w kształt przypominający
dłoń, różnej ilości zbrojników chroniących palce, oraz mankietu, który tworzy w połączeniu z
osłoną śródręcza wygląd „ klepsydry”. Zaleca się, aby osoby walczące w chorągwi podolskiej
używały właśnie takich rękawic. Za używaniem tego typu ochron dłoni przemawiają
wszystkie rodzaje źródeł. Odnajdujemy je w spisach zbrojowni miejskich 32, zarówno polskich
jak i krzyżackich33. Także powinności bojowe sołtysów przewidywały ich użycie. Źródła
ikonograficzne z okresu przedstawiają duże ilości rękawic klepsydrowych.
Znane są też egzemplarze oryginalnych zabytków, z Polski i zachodniej europy. Fragmenty
rękawicy odkryte zostały w Bolesławcu nad Prosną (datowane na 1396-1401 34), na zamku w
Czchowie35, znanych jest też wiele okazów z zach. Europy. Najbardziej chyba interesujące
nas rękawice znaleziono na pobojowisku grunwaldzkim36.

32

Historia Kultury Materialnej Polski w zarysie, t 2, Wrocław 1978, s. 102, Uzbrojenie w Polsce
średniowiecznej 1350 -1450, pod red. A. Nadolskiego, Łódź 1990, s 60.
33
Nowakowski A. Arsenały zamków krzyżackich w Prusach w latach 1364-1431 w: Mediewalna Archeologica,
1986, t31, s.93
34
Maik J. Military Accessories from Bolesławiec on the Prosna, Asciculi Archaeologiae Historicae X, Łódź
1997, s.19-39
35
Szpunar A, Glinianowicz M. Uzbrojenie późnośredniowieczne z zamku w Czchowie w
Małopolscy, Acta Militaria Medievalia II, Kraków- Sanok 2006, s. 137-188
36
Znaleziona na stanowisku: Stębark st. 1-kaplica, Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350…, s. 59
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Oczywiście były też używane rękawice innych typów, najbardziej znane to rękawice
znalezione na pobojowisku Visby i dokładnie datowane na 1360 rok. Znaleziono kilka typów
różniących się od siebie ułożeniem ochronnych zbrojników. Jednak na polach bitwy
grunwaldzkiej ten rodzaj ochrony był już stosunkowo przestarzały.

Podobnie jest z rękawicami kolczymi, które występują jeszcze w tym okresie, ale jest
to już przeżytek. Rękawice tego typu będą dopuszczone do używania, ale tylko pod
warunkiem ładnego, porządnego ich wykończenia (odpowiedniego doszycia do
jednopalczastej rękawicy pikowanej lub podszytej amortyzującym filcem, a nie rękawicy
spawalniczej ), wskazane jest tez dążenie do używania nitowanej plecionki kolczej.
Osłony rąk i osłony nóg
Obowiązują następujące osłony rąk: zarękawie, nałokietnik, opacha. Zarękawie nie jest
wymagane jedynie w dłoni pod tarczą. Odnośnie nóg obowiązkowe są nabiodrki, nakolanniki
i łydki, trzewiki nie są obowiązkowe. Różne układy zbrojników przynitowanych do podkładu
skórzanego lub tekstylnego widoczne są na wielu nagrobkach i ikonografii. Analiza
statystyczna Douglasa W. Stronga
http://talbotsfineaccessories.com/armour/effigy/German-Effigies.htm przeprowadzona na
nagrobkach ukazuje, że pełne płytowe osłony rąk pojawiają się ok połowy XIV wieku
wypierają z użycia zbroje innego rodzaju. Dlatego znowu musze użyć stwierdzenia, że osłony
zbrojnikowe na Grunwaldzie to uzbrojenie przestarzałe. Na dodatek często nagrobki
przedstawiają użytkowników w niepełnym uzbrojeniu, występuje samo zarekawie i
nałokietnik. Nałokietniki do zestawów zbrojnikowych to najczęściej same miseczki bez liscia
z czasem liść przybiera formę okrągłej tarczki. Czasem osłony rąk na ikonografii są
niewidoczne - zakryte rękawem stroju herbowego lub kolczugą. Wymogi bezpieczeństwa
wypaczają trochę ideę rekonstrukcji zgodnej z ikonografią. Sceptyczne podchodzę też do
osłon z samej skóry, jak opacha znana z Londynu, tego typu uzbrojenie będzie dopuszczane
jedynie po sprawdzeniu przez kompetentne do tego osoby na polach Grunwaldu lub innych
imprezach chorągwi Podolskiej. Najbardziej pasującym uzbrojeniem na bitwę grunwaldzką są
pełne płytowe osłony zarówno rąk jak i nóg Oprócz dopuszczenia zbrojnikowych
nabiodrków, dopuszczalne będą osłony pikowane pod warunkiem dobrze ubitej grubej
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warstwy pikowania. (osoby pragnące powalczyć mocniej wszywają między warstwy
materiału podłużne kawałki blachy dla wzmocnienia.)

18

Na koniec kilka ogólnych zasad
Dopuszczalne uzbrojenie mieści się w szerokim przedziale powiedzmy okołogrunwaldzkim.
Dlatego wskazane jest, aby trzymać się jak najbliżej roku 1410. A przynajmniej żeby to był
kierunek rozwoju Chorągwi.
W tym miejscu miałem napisać o tzw. kontekście odtwarzanej postaci, ale muszę
przyznać ze dosłownie miałem w głowie słowa zapisane już w regulaminie chorągwi
Siemowita, które teraz zacytuję:
19

„Przede wszystkim ważna jest spójność historyczna całej postaci walczącego. Jeśli mamy na
sobie element wzorowany na czymś pochodzącym z 1360 roku, starajcie się nie łączyć tego z
elementem z roku 1420. Naprawdę dużo lepiej wygląda ktoś ubrany w sprzęt pochodzący w
całości z jednego okresu.
Dobrym pomysłem jest wybranie sobie wizerunku nagrobkowego rycerza lub jakiejś ryciny i
robienie uzbrojenia w całości odpowiadającego przedstawionemu. Wtedy macie większą
pewność, że wszystko będzie dobrze i historycznie.
Poza tym należy zwrócić uwagę, na to, z jakich materiałów jest wykonana zbroja. Wchodzą w
grę tylko elementy wykonane z materiałów dostępnych w epoce (tj. żadnego aluminium,
nierdzewnej stali, czy stopów tytanu z wolframem).
Także najpierw, zanim kupisz coś, co się Tobie wizualnie podoba, sprawdź czy jest to wzór
odpowiadający historycznemu wzorcowi i datowaniu, na które się zdecydowałeś. Oraz czy
całość Twojego opancerzenia odpowiada stanowi odtwarzanego przez ciebie walczącego37” Dodam tylko od siebie, że odnosi się to nie tylko do uzbrojenia, ale wszystkich przedmiotów
kultury materialnej średniowiecza.
Wzorując się na ikonografii pamiętajmy, że wszystkie zorganizowane czy też nie przejawy
życia społecznego, miały związek z religią. Większość zabytków ikonografii było jednym ze
sposobów ewangelizacji społeczeństwa. Dlatego należy podchodzić ze szczególną
ostrożnością do przedstawień religijnych ukazujących uzbrojenie, gdzie autorzy podkreślając
nieznany, pogański czy nienawistny chrześcijaństwu charakter noszących je postaci
udziwniali, fantazjowali i wymyślali niektóre elementy38.

Maciej Ficyk (Hoorn)

37

Wysoczański. B Wymogi uzbrojenia na bitwę grunwaldzką w Chorągwi mazowieckiej X. Siemowita na
Grunwaldzie 2009 – regulamin znajduje się w Internecie
:http://www.ch.ks.siemowita.webpark.pl/zasady/uzbrojenie/uzbroj_ciezkozbrojni.htm
38
O zbroi szyderczej i jej ideologicznych przesłankach przeczytać można w: Z. Żygulski, Jun. Średniowieczna
zbroja szydercza, [w:], Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978.
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