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SZTABSOFICER subst. m., ab 1755; auch sztab-oficer, sztab-oficyjer,
sztabs-officer, sztabs-oficer, sztabsofficer, sztabsofficyer ; ‘Stabsoffizier,
Offizier mit höherem Dienstgrad’ – ‘oficer sztabowy, starszy oficer’: (1755)
1980 BorFurd 139 Wiadomo czynię 〚...〛 Cudzoziemskiego Authoramentu
Sztabs y Oberofficyerom. ◦ (vor 1792) 1951 Kit.Opis 316 aby tym sposobem
sztab-oficyjerowie regimentowi nie mieli sobie za poniżenie pójść pod jego
komendę. ◦ 1805 GKr 1095, Nowo Zabraliśmy w niewolą 2 woyskowych
komissarzy, 1 sztabsofficyera, 1 kapitana Saperow... ◦ 1834 PT IX 230,
Sjam Śmierć i sztabs-officerów [A: sztabsofficerow] porywa za uszy! ◦
1835–1837 Święc 132, NowoK ja w batalione trzecim młodszego
sztabsoficera pełniłem służbę. ◦ 1836–1873 Cham 233, NowoK słyszał sam
na własne uszu około godziny drugiej ogień karabinowy ..., widział dym
i starał się ..., zwrócić na to uwagę sztabsoficerów pułku. ◦ 1855 GWar 31 1,
NowoK W liczbie tych ostatnich był jeden sztab-oficer i dwóch
ober-oficerów. ◦ [LBel.] 1880 GWar 12 2, NowoK Według dalszego jednak
artykułu, sądowi temu ulegają tylko ober-oficerowie, Sztabs-oficerowie
w podobnych razach bywają za Najwyższym zatwierdzeniem ze służby
uwalniani. ◦ [arch.] 1912 Jabłonow.Hist. 347, Dor Generał Lubowidzki
rozesłał rozkazy do generałów, wszystkich komendantów i znaczniejszych
sztabsoficerów brygad kawalerii narodowej. ◦ [arch.] 1923 Gemb.Uzbr. 336,
Dor Marszałek Suchet rozkazał Klickiemu, sztabsoficerowi z pułku ułanów,
dostawić do Paryża 22 zdobytych chorągwi i klucze Walencji. – Swil, Sw,
Dor (hist.). � Var: sztab-oficer subst. m., [hapax] 1855 GWar 31 1,
NowoK; sztab-oficyjer subst. m., [hapax] (vor 1792) 1951 Kit.Opis 316;
sztabs-officer subst. m., [hapax] 1834 PT IX 230, Sjam; sztabs-oficer subst.
m., [hapax] 1880 GWar 12 2, Nowo; sztabsofficer subst. m., [hapax] 1832
D3 VII przed 1, Sjam; sztabsofficyer subst. m., [hapax] 1805 GKr 1095,
Nowo; sztabsoficer subst. m., 1832 D3 VII przed 1, Sjam ◦ [arch.] 1923
Gemb.Uzbr. 336, Dor. � Etym: nhd. Stabsoffizier subst. m., ‘Offizier, der
zum Stab gehört, ein militärischer Dienstgrad’, Gri. � Der: sztabs-oficerski
adj., (†1837) 1857 Ochoc., Sw, zuerst geb. Sw. ❖ In den Belegen um 1855
kann sztab-oficer ein russisches Lehnwort sein. Vgl. auch Gloger s.v.
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