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Galeria zdjęć (cz. I)
Galeria zdjęć Piotra Waseńczuka

Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie.Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie.Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie.Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie. Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie.Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie.Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie.Grupa żołnierzy KOP 1 Kompanii 18 Batalionu w lesie.

Zdjęcie portretowe żołnierza KOP, 9 września 1939 r.Zdjęcie portretowe żołnierza KOP, 9 września 1939 r.Zdjęcie portretowe żołnierza KOP, 9 września 1939 r.Zdjęcie portretowe żołnierza KOP, 9 września 1939 r.

Żołnierz KOP z osobami w cywilu w powozie.Żołnierz KOP z osobami w cywilu w powozie.Żołnierz KOP z osobami w cywilu w powozie.Żołnierz KOP z osobami w cywilu w powozie. Grupa żołnierzy KOP w czasie posiłku w plenerze.Grupa żołnierzy KOP w czasie posiłku w plenerze.Grupa żołnierzy KOP w czasie posiłku w plenerze.Grupa żołnierzy KOP w czasie posiłku w plenerze.

Zdjęcie pozowane dwóch żołnierzy KOP. Pierwszy zZdjęcie pozowane dwóch żołnierzy KOP. Pierwszy zZdjęcie pozowane dwóch żołnierzy KOP. Pierwszy zZdjęcie pozowane dwóch żołnierzy KOP. Pierwszy z
prawej Józef Dumała z Zaporza, Brześć nad Bugiem,prawej Józef Dumała z Zaporza, Brześć nad Bugiem,prawej Józef Dumała z Zaporza, Brześć nad Bugiem,prawej Józef Dumała z Zaporza, Brześć nad Bugiem,
1936 r.1936 r.1936 r.1936 r.

Grupa żołnierzy KOP z rowerami.Grupa żołnierzy KOP z rowerami.Grupa żołnierzy KOP z rowerami.Grupa żołnierzy KOP z rowerami.

Awers pocztówki bożonarodzeniowej.Awers pocztówki bożonarodzeniowej.Awers pocztówki bożonarodzeniowej.Awers pocztówki bożonarodzeniowej. Żołnierze 2 Kompanii Szkolnej VII Kursu im. pułk.Żołnierze 2 Kompanii Szkolnej VII Kursu im. pułk.Żołnierze 2 Kompanii Szkolnej VII Kursu im. pułk.Żołnierze 2 Kompanii Szkolnej VII Kursu im. pułk.
Leopolda Lisa - Kuli, 23 września 1936 r. - 28 lutegoLeopolda Lisa - Kuli, 23 września 1936 r. - 28 lutegoLeopolda Lisa - Kuli, 23 września 1936 r. - 28 lutegoLeopolda Lisa - Kuli, 23 września 1936 r. - 28 lutego
1937 r.1937 r.1937 r.1937 r.

Patrol żołnierzy KOP na nartach, 1932 r.Patrol żołnierzy KOP na nartach, 1932 r.Patrol żołnierzy KOP na nartach, 1932 r.Patrol żołnierzy KOP na nartach, 1932 r. Żołnierze KOP na koniach w czasie defilady.Żołnierze KOP na koniach w czasie defilady.Żołnierze KOP na koniach w czasie defilady.Żołnierze KOP na koniach w czasie defilady.

Żołnierze KOP w czasie ćwiczeń.Żołnierze KOP w czasie ćwiczeń.Żołnierze KOP w czasie ćwiczeń.Żołnierze KOP w czasie ćwiczeń. Żołnierze KOP oraz harcerze w czasie posiłku naŻołnierze KOP oraz harcerze w czasie posiłku naŻołnierze KOP oraz harcerze w czasie posiłku naŻołnierze KOP oraz harcerze w czasie posiłku na
terenie obozu polowego.terenie obozu polowego.terenie obozu polowego.terenie obozu polowego.

Nabożeństwo polowe.Nabożeństwo polowe.Nabożeństwo polowe.Nabożeństwo polowe.

Dwóch żołnierzy KOP w plenerze.Dwóch żołnierzy KOP w plenerze.Dwóch żołnierzy KOP w plenerze.Dwóch żołnierzy KOP w plenerze.

Zdjęcie pozowane żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane żołnierzy KOP. Żołnierz KOP z dzieckiem na sankach.Żołnierz KOP z dzieckiem na sankach.Żołnierz KOP z dzieckiem na sankach.Żołnierz KOP z dzieckiem na sankach.

Żołnierz KOP prawdopodobnie z żoną i synem w lesie.Żołnierz KOP prawdopodobnie z żoną i synem w lesie.Żołnierz KOP prawdopodobnie z żoną i synem w lesie.Żołnierz KOP prawdopodobnie z żoną i synem w lesie. Spacerujące dwie kobiety w tle żołnierz KOP.Spacerujące dwie kobiety w tle żołnierz KOP.Spacerujące dwie kobiety w tle żołnierz KOP.Spacerujące dwie kobiety w tle żołnierz KOP.

Żołnierz KOP spacerujący z kobietą, Kraków, 1937 r.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą, Kraków, 1937 r.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą, Kraków, 1937 r.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą, Kraków, 1937 r. Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.

Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą. Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.Żołnierz KOP spacerujący z kobietą.

Żołnierz KOP w towarzystwie kobiety i mężczyzny wŻołnierz KOP w towarzystwie kobiety i mężczyzny wŻołnierz KOP w towarzystwie kobiety i mężczyzny wŻołnierz KOP w towarzystwie kobiety i mężczyzny w
cywilu.cywilu.cywilu.cywilu.

Spacerujący żołnierz KOP w towarzystwie trzechSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie trzechSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie trzechSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie trzech
kobiet.kobiet.kobiet.kobiet.

Dwóch żołnierzy KOP na przejściu granicznym.Dwóch żołnierzy KOP na przejściu granicznym.Dwóch żołnierzy KOP na przejściu granicznym.Dwóch żołnierzy KOP na przejściu granicznym.
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Opcje strony

Następny Strona

Żołnierz KOP na promie w towarzystwie dwóch kobiet.Żołnierz KOP na promie w towarzystwie dwóch kobiet.Żołnierz KOP na promie w towarzystwie dwóch kobiet.Żołnierz KOP na promie w towarzystwie dwóch kobiet.

Brygada KOP "Grodno", Szósty Kurs Sanitarny, 9-29Brygada KOP "Grodno", Szósty Kurs Sanitarny, 9-29Brygada KOP "Grodno", Szósty Kurs Sanitarny, 9-29Brygada KOP "Grodno", Szósty Kurs Sanitarny, 9-29
stycznia 1938 r., przy Batalionie KOP "Sejny".stycznia 1938 r., przy Batalionie KOP "Sejny".stycznia 1938 r., przy Batalionie KOP "Sejny".stycznia 1938 r., przy Batalionie KOP "Sejny".

Żołnierz KOP w towarzystwie dwóch kobiet iŻołnierz KOP w towarzystwie dwóch kobiet iŻołnierz KOP w towarzystwie dwóch kobiet iŻołnierz KOP w towarzystwie dwóch kobiet i
mężczyzny w cywilu.mężczyzny w cywilu.mężczyzny w cywilu.mężczyzny w cywilu.

Spacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety iSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety iSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety iSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety i
chłopca.chłopca.chłopca.chłopca.

Żołnierz KOP przy kapliczce na drzewie, wieśŻołnierz KOP przy kapliczce na drzewie, wieśŻołnierz KOP przy kapliczce na drzewie, wieśŻołnierz KOP przy kapliczce na drzewie, wieś
Porzecze, sierpień 1933 r.Porzecze, sierpień 1933 r.Porzecze, sierpień 1933 r.Porzecze, sierpień 1933 r.

Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP.

Żołnierz KOP w ogrodzie w towarzystwie dwóchŻołnierz KOP w ogrodzie w towarzystwie dwóchŻołnierz KOP w ogrodzie w towarzystwie dwóchŻołnierz KOP w ogrodzie w towarzystwie dwóch
kobiet.kobiet.kobiet.kobiet.

Spacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety.Spacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety.Spacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety.Spacerujący żołnierz KOP w towarzystwie kobiety.

Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP. Żołnierze KOP w czasie zbiórki.Żołnierze KOP w czasie zbiórki.Żołnierze KOP w czasie zbiórki.Żołnierze KOP w czasie zbiórki.

Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.

Podziel się

Żołnierze KOP słuchający przemówienia mężczyzny wŻołnierze KOP słuchający przemówienia mężczyzny wŻołnierze KOP słuchający przemówienia mężczyzny wŻołnierze KOP słuchający przemówienia mężczyzny w
cywilu.cywilu.cywilu.cywilu.

Zdjęcie portretowe trzech żołnierzy KOP.Zdjęcie portretowe trzech żołnierzy KOP.Zdjęcie portretowe trzech żołnierzy KOP.Zdjęcie portretowe trzech żołnierzy KOP.

Zdjęcie portretowe żołnierza KOP.Zdjęcie portretowe żołnierza KOP.Zdjęcie portretowe żołnierza KOP.Zdjęcie portretowe żołnierza KOP. Oficerowie KOP w towarzystwie osób w cywilu.Oficerowie KOP w towarzystwie osób w cywilu.Oficerowie KOP w towarzystwie osób w cywilu.Oficerowie KOP w towarzystwie osób w cywilu.

Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP. Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.Zdjęcie pozowane grupy żołnierzy KOP.

Zdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP na tleZdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP na tleZdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP na tleZdjęcie pozowane dużej grupy żołnierzy KOP na tle
budynku Dowództwa 7 Pułku Artylerii Ciężkiej.budynku Dowództwa 7 Pułku Artylerii Ciężkiej.budynku Dowództwa 7 Pułku Artylerii Ciężkiej.budynku Dowództwa 7 Pułku Artylerii Ciężkiej.

Żołnierze KOP w łódce na rzece.Żołnierze KOP w łódce na rzece.Żołnierze KOP w łódce na rzece.Żołnierze KOP w łódce na rzece.

Spacerujący żołnierz KOP w towarzystwie dwóchSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie dwóchSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie dwóchSpacerujący żołnierz KOP w towarzystwie dwóch
kobiet i mężczyzny w cywilu.kobiet i mężczyzny w cywilu.kobiet i mężczyzny w cywilu.kobiet i mężczyzny w cywilu.
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