




Wachmistrz Franciszek Radecki (1908
1985 ) odznaczony przez gen . Rómml a
Krzyżem Ord eru Virtuti Militari za Kam
panię Wrześniową; fot. sprzed roku 1939,
w mundurze plutonowego 15 Pułku Uła

nów Poznańskich .

"... Uratowanie sztandaru 15 Pułku UłanówiPoznañskich
panii wrześniowej1939 roku to niezaprzeczalna zasługa ówcze 
SłUgO plutonowego Franciszka Radeckiego, który bez większej

osłony gdy pułk ruszył do Warszawy, Z towarzyszącym mu ułanem

Józefem Drwonarkiewicrem, a następnie z wachm. Stefanem Dą

browskim, przedostał się pomiędzy oddziałami niemieckimi do sto
licy. (...) Pułk jest dumny z tego, że nie utracił swego sztandaru.
O tym, kto tego dokonał zapomnieć nie wolno..."

Lesław Kukawski
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Od czasów kiedy chorągwie i sztandary przesta ł y pełni ć dawne funk
cje na polach bitew, wzros ło ich znaczenie symboliczne. Sztandar
stal s ię uosobieniem żoł nierskiego honoru,męstwa i wiernośc i przy-

s ięd ze . Na sztandar składano przys i ęgę żo ł niers ką . W XVIII wieku wprowa
dzono pod ział na chorągwie w piechocie i sztandary w jeździe . W Polsce to
zróżnicowanie w nazewnictwie zmieniono dopiero w roku 1937, pozostawi aj ąc

jedną nazwę - sztandar, na god ła wszystkich rodzajów broni. Wtedy też w de
krecie Prezydenta Rzeczypospolitej podano definicj ę sztandaru. "Sztandar jest
widomym znakiem uosabiaj ącym Pa ń stwo Polskie;jest symbolem najwyższych

wartośc i ducha i ciała , których Polska wymaga od swoich ż o ł n i erzy" . '

Ten sam dekret zas t rzegł nazwę "sz tandar" i jego wzór wyłączn ie dla zna
ków używanych przez wojsko."

Polskie oddzia ły wojskowe powstaj ące po wiekowej niewoli, podczas I woj
ny światowej i tu ż po niej , dokladaly s t a ra ń , by m i eć swój znak w postaci sztan
daru czy chorągw i . Wieloletnie pozbawienie Polaków ich s i ły zbrojnej , tęsk

nota za polskim mundurem, polskimi oznaka mi i symbolami, jeszcze bardziej
wpływał a na c hęć posia dania god ła jed noc ząceg o żo ł n i e rzy ca łego pułku.

Z drugiej strony spo łeczeńs two polskie okazywało tworzonym od dz i a ł om swoj ą

radość i życzliwość także przez ofiarowywanie sztandarów. Sztandary i chorą
gwie były darami osó b prywatnych, s towarzysze ń , mi es zka ńc ów miast i wsi.
Sztandary fundowano spontanicznie, częs to na zasadzie zupełnego przypadku .

Caly szereg oddzia ł ów pows ta ńczyc h w Wielkopolsce mial swoje chorągwie

szyte napręd ce , byle tylko mieć swój znak z god łem polskim.' Po powołaniu do
życia sil zbrojnych byłego zaboru pruskiego sytuacja niewiele się zmieniła. Nadal
wręczan o sztandary różnym formacjom wykonywane według fantazji funda
torów. Dopiero w kwietniu 1919 roku u kazały s i ę rozkazy Dowództwa Głów

nego Sil Zbrojnych w byłym zaborze pruskim, regulujące sprawę wyglądu sztan
darów dla poszczególnych p u ł k ów piechoty i jazdy.'

Do dzi ś pokutuje powszechnie opinia, że w Wojsku Polskim II Rzeczypospo
litej pulki wywod zące s i ę z Wojsk Wielkopolskich mialy sztandary nieprzepisu
we. Rzeczyw iśc i e , by ły one nieprzepisowe w stosunku do obowiązujących w
okresiemiędzywojennym regulacji prawnych. Jednak prawie wszystkie były zgod
ne z przepisami dlaWojskWielkopolskich, które wraz z wladzami byłej dzielnicy
pruskiej przez pewien czas nie podlegały wł adzom pa ń stwowym w Warszawie.

I Dekret Prerydenta Rzeczypospolitej zdnia 24 listopada 1937 I : ° lil akach wojska i IIIwylIar
ki wojennej [w :l Dziennik Ustaw RP, nr 5 z 28 I 1938. poz. 32, Art. 7.

, Lw., Art. 5.

, J. Łuczak , Chorągwie i sztandary \l'ojsk Wielkopolskich. "Stud ia do dziejów dawnego uzbro
je nia i ubioru woj skowego" Kruków 1982, cz. VIII. s. 105.

, Rozkazy dzielilie Dowodrrwa Glownego Sil Zbrojnych b. zaboru pruskiego, nr 89 z 3 IV 1919,
nr 90 z, 4IV 1919.



6

Pierwszy organ izujący s ię konspiracyjnie w Poznaniu oddzial kawaleryjski,
który rozpoczął d ziałania 28 grudnia 1918 roku w momencie wybuchu Po
wstania Wielkopolskiego, otrzyma! nazwę Konni Strzelcy St raży Poznariskiej.
Rozrastający s ię oddzia ł , w mies i ąc później , 29 stycznia 1919 roku, rozkazem
Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w był ym zaborze pruskim, na którego
czele stał gen. Józef Dowbor Muśnicki, o trzyma ł nazwę l Pułk Ułanów Wiel
kopolskich. Po włączeniu Wojsk Wielkopolsk ich w ramy jednego wspólnego
Wojska Polskiego, pulk ten w styczni u 1920 roku otrzymał kolejny nowy nu
mer i stal się 15 Pulkiern UłanówWielkopolskich. W lutym tegoż roku, na wnio
sek prezydenta Jarogniewa Drw ę skiego złożony w imieniu władz miejskich
Poznania, pu łk o t rzyma ł nową nazwę i odtąd sta ł s ię 15 PulkiernUłanów Po
zna ń sk i ch .'

Pułk mial tylko jeden sztandar tzw. "typu wielkopolskiego". Ufundował y go
i u szył y Poznanianki z"OgniskaŻoł n i erza Polskiego" przemianowanego później

na Oddzia ł Poznariski Polskiego Czerwonego Krzy ża . " Pulk otrzymaj go po
powrocie z frontu wielkopolskiego, a przed wyjazdem na front wschodni, dnia
29 lipca 1919 roku na późni ejszych Bloniach Grunwaldzkich w Poznaniu. Jak
d oni ósł ówczesny "Kurier Poznariski", na placu ćwiczeti za da wn.[iejszymi]
koszarami tren ów odbyło się w dniu dzisiej szym poświęcen ie sztandaru 1. Pulku
Ula nów Wielkopolsk ich. Uroczystość rozpoczęła ms za św. polowa [o godz. 10],
celebrowana przez dziekana j eneralnego wojsk polskich, ks . kan onika [Józefa]
Prq dryu skiego. Po ceremonji poświęcenia sztandaru i wręczenia go Głć wno -«

dowodzącemu przez pa nny jene rałowne [Ja ninę] Mu sn ickq.' Święcicką i Wli
klitiska odbyła się defilada, świadcząca o ka rnośc i i dys cyp linie pułku, k(61)'
II ' krótki m stosunkowo czasie zorganizował podpułkownik.Anders, by ty szef suabu
Dowództwa Głównego. Po defiladzie przemówił Głownodowodzqcy, jen e rał

Dowb ćr Mus nicki w s łovvachjędrnych , po żołniersku do dzie lny ch Ułanów, którzy

w tych dni ach z pola walki wró cili, wskazując im świętość sztandaru, po d którego
osłoną pójdą IV bój za św. [ i ę tą] sprawę Ojczyz ny. Następnie zabra ł głos do
wódca pulku, ppulk. Ande rs, wzywając żo łn ierzy, aby sz tanda r jako relik wie
św. [ i ę te ] sza no wa li a zwracając się do Głównodowodzącego, rloi yl mu imi e
ni em żołnierza hołd i podziękowan ie, albo wiem stwo rzen ie pułku jest j edynie
jego dz iełem i zasługą.

5 Dzieje 15 Pułku Ulan ćw Poruanskich (red. P. Zarernba), Londyn 1962, s. 71-72 .
• J. J. Czarnecki, Z/II)'s historii wojel/I/ej 15- go Pulku U/III/ÓW Pomanskich, Warszawa 1929,

s. 7- 8; nazwa "Ogniska" podawana różn i e , t ak ż e "Ognisko dla żo łnierzy w Poznaniu", por. po
cz t ó w k ę w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego (dalej : WMW).

7 Janina z Dowbor Muśn icki ch Lewandowska. ur. 22 IV 1905 w Charkowie, ppor. pil. rez.,
żo n a Edwarda; brała udz ial w kampan ii wrześniowej 1939 r., by ła w i ęźniem Osraszkowa
i Kozielska, zamordowana w Katyniu, zob.: J. Tucholski, Mord II ' Katyniu, Kozielsk Ostaszk ów
Starobielsk, Lista ofiar, Warszawa 1991, s. 155. 317.
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Na cześć G ł ć wnodowodzqcego wzniesiono okrzyki, które ź o tnier:e i publicz
ność Z entuzjazmem powtórzyli. Oprócz przedstawicieli wład; cywilnych IV uro
czystośc iach bra li udział członkowie misy] wojskowych koalicji , które w Po
znaniu u rzę dują. Śliczny sztandar jest darem "Ogniska " dla Głównodowodzą

cego, który go darował I. pułkowi Ułanów Wiefkopolskich .3 Nies tety, nie za
chowaly s ię żad ne fo tog rafie z tego uroczystego dnia .

Pierwszym sztanda rowy m zos tal wac hmistrz Stan isław Grzeli ńsk i, który byl
nim do końca wojn y we wszystkich marszach i bojach. By ł on szefem szwa
dronu techni cznego i sztandar stale pozos tawa ł przy tym szwadronie . Przeważ
nie żolnierze tego odd zi a ł u tworzyli ochronę znaku pułkowego. Wachm. Grze
liński zostal awa nsowany do stopnia starszego wachmistrza i za zasług i w wal 
kach odzna czony Krzyżem Srebrn ym Orde ru Wojskowego "Virtuti Militari"
podc zas pier wszej dekoracji żo ł n ierzy pułku , 28 sierpnia 1920 roku."

Prawd opodobni e pła t sztanda ru wręczonego l Puł kowi Ułanów Wielkopol
skic h był wykonany w pracowni artystycznej Jadwigi Gra mlewiczównej w Po
znaniu.'? Autorem projektu zw ieńczeni a drzewca sztanda ru pu łku w formie orła

na podstawie kulistej , a także orl ów na drzewcach wszystki ch innych sztanda
rów Wojsk Wiel kopołskich, zwanych w rozkazie opisującym wygląd sztanda
rów, "orłami napoleońskimi", był pozn ański artysta rzeźbiarz Ed ward Haupt.
Orły te, wyk onane w sre brze, powstały w Fa bryce Wyrobów Srebrnych i Plate
rowany ch "Józefa Frageta" w Warsz awie. Cały gro t ma 25,5 cm wysokości,

sa m orzeł 12,5 cm, rozpiętość skrzyde ł 18,5 cm, podstawa kuli sta 7,7 cm śre

dni cy. Pod kulą, na tulei o długośc i 5 cm, z boku wybity wklęśle zna k firmowy
z napisem "Fraget/Argent" w owalu.'!

Płat sztandaru (naz ywany dawn iej bławatem albo płach tą) mi ał wymiary
82 x 52 cm," a więc niezupełnie zgodne z przepisem, który przewidywał wy
miary dla sz tandarów 84 x 56 cm.

Prawa strona płatu , zwa na w roz kazie z rok u 1919 "stroną II" , była wykona
na z białego wzorzystego adamaszku, którego wszystkie cz tery krawędzie był y

obszy te zł otym ga lonem. Na niej wizeru nek Matki Boskiej Częstochowskiej

wysokości 32 cm, szerokośc i 22 ,2 cm, haftowany barwnymi je dwa bnymi nić
mi, zdobiony złocis tymi i srebrzystymi nićmi metalizowanymi, D nie przylega-

s "Kurier Poznariski", nr 173 z 30 VII 1919; niemal iden tyczną informację zamieści ł "Dzien-
nik Poznański " , nr 173 z tego samego dnia.

• Dzieje..., j .w. , s . 26, 120.
10 J. Łuczak , j .w., s . 108.
II Tamże , s. 107; kar la katalogu naukowego Muzeun: NU/udowego w POll/a llil1 (dalej: MNP)

nr inw. WDep. 1163.
" S. Gepner, Srtandary, [w:] " Ks ięga Jazdy Polskiej", Warszawa 1938, s.251.
I) Karla katalogu naukowego Muzeum Wojska Polskiego (dalej: MW P) , nr inw, 3092 5; ściegi

z nici złotych na sza tach Matki Boskiej i Dzieci ątk a, są dodatkiem powojenn ym, przy rekon
strukcj i sztandaru ; por. dalej .
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jący dolną krawędzią do galonu. W górnej częśc i tej strony pł atu napis hafto
wany złocistymi nićmi "KU CHWALE OJCZYZNY". Strona ta, różniła s ię od
tego, co przewidywal przepis o wyglądzie sztandaru dla pułków ułanów wiel
kopolskich : " ...obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tło obrazu jasnoniebie
skie, płaszcz ciemnoniebieski, obwódka obrazu haftowana zło tem . Nad obra
zem w półkolu dewiza albo napis obrany przez fundatora [...] Pod obrazem

6
u dołu pośrodku napis: np. J9.719. W lewym doln ym rogu chorągwi" np. 3.P.

(3 Pułk), w prawym dolnym rogu U. W (Ułanów Wielkopolski ch)." Dewiza nie byla
w pólkolu, a cyfry i skrótu nazwy pułku oraz daty w ogóle nie było na tej stronie.

Strona lewa płatu, zwana w rozkazie "stron ą l", zgodnie z nim winna być

amarantowa . Relacje ustne byłych żołnierzy lSpułku Ulanów zawsze był y jed
nakowe i s twierdzały, że ta strona płatu była taka, jak kolor otoków na czap
kach, a wi ęc ciemnoczerwona.1.1 Na czerwonym adamaszku o tym samym wzorze
co poprzednio, obszytym wokół czterech krawędzi złotym galonem, orzeł sre
brny w złotej koronie. Pod nim pólwieniec z dwóch przewi ązanych wstążką

gałązek wawrzynu , bez owoców, haftowany zło t ą nicią . W lewym dolnym na
rożniku, skośn ie skrót nazwy pulku: 1. P.U.w. - l Pulk Ułanów Wielkopol
skich, a więc to, co przewidywał rozkaz na odwrotnej stronie pł atu. W prawym
dolnym rogu, t eż skośnie, data: 9.1. l 919 - w wawrzynowym wieńcu z owoca
mi. Wszystko haftowane zł otem . Ta data, to dzi eń wyjazdu z Poznania trans
portem kolejowym szwadronu Konnych Strzelców ppor. Kazimierza CiążYI1

skiego do Gnie zna, skąd wzi ął on ud ział w opera cji szu bińs kiej i walczył

II styczni a pod Rynarzew ern. W lewym górnym rogu nadto herb Poznania
w swoich wła ściwych barwach.

Przepis na tę s t ro nę platu był następujący : " Orzeł (27 cm sze roki x 36 cm
wysoki) Król owej Jadwigi, haftowany srebrem. Pod otlem wieniec lauro wy, haf
towany zlotem/ Jak wynika z opisu sztandaru J Pułku Ulanów Wielkopol skich,
różnił się on od przepisu nakazującego jego wygląd.

Charakterystyczny clla sztandarów jazdy Wojsk Wielkopolskich był sposób
przymocowania płatu do drzewca. Plat sztand aru l Pulku Ułanów był przybity
do drzewca pięcioma ozdobnymi gwoźd zi am i na przestrzeni 20 cm od góry
bezpośrednio krawędzią pionową, bez tulei. Do pozostałej krawędzi płatu były

przyszyte cztery srebrne kółka , obejmujące lu źno drzewce. Pod każdym z tych
pierścieni był wbity do drzewca ozdobny gwóźd ź, który ograniczał możliwość

przesuwania s i ę kółka wzdłuż drzewca.

,. W cytowanych rozkazach Dow. Gl. Sil Zbroj nych b. zaboru pniskiego wyraz)' sztandar i cilO
rqgiew są u żywane wymiennie, a nie sztandar w odniesieniu do jazdy, a chorąg iew do piechoty.

" Informacje wlasne w zbiorach Lesława Kukawskiego; por. także: J. J. Czarnecki, j.w. , s. 8
gdzie kolor płatu zasta l określony jak o pąsowy i S. Gepner, j .w, s. 252, który barwę płatu podal
jako karmazynową.
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Zakończen iem drzewca u góry byl,ju ż wspomniany, typowy dla Armii Wiel
kopolskiej o rzeł na podstawie kulistej. Dól drzewca był okuty spiczastym trze
wikiem. W połow ie długości drzewca, które zgodnie z przepisem winno był o

mieć 2,25 m dlugości , byl do niego przymocowany podłużny pręt metalowy
z ruchomym pierścieniem, służącym do zaczepiania bandoliera przy wożeniu

sztandaru w szyku konnym.
Porni ęd zy prętem , a płatem , na drzewcu była umocowana srebrna plakieta

z i nskrypcj ą upamiętniającą fundatorki sztandaru. Treść wygrawerowanego na
plakietce napisu nie jest dziś znana. Takie srebrne okucie z napisem od funda
tora był o przewidziane w rozkazie o wyglądzie sztandarów Wojsk Wielkopol
skich.

W wojnie polsko-bolszewickiej ł5 Pułk Ułanów walczył w ramach 14 Dy
wizji Piechoty. Wszystkie pułk i piechoty dywizji - 55,56,57 i 58 oraz 14 Pułk

Artylerii Polowej , zostaly w uznaniu swych zaslug bojowych w dniu 6 grudnia
1920 roku pod Zelwą" odznaczone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Orde
rem Wojskowym "Virtuti Militari". Choć 15 Pulk Ułanów nie dostąpił wówczas
tego zaszczytu i powrócił do Poznania bez tego najwyższego polskiego odzna
czenia bojowego, to wrócił z o bie tnicą Naczelnego Wodza, że pulk zostanie
odznaczony wkrótce w swoim m i eśc i e , aby Poznań, który pułk wystawił, mógł

być ś wiad kiem tej chwili ." Ulani doczekali się tego wyróżnieni a w parę mie
s ięcy p ó źniej."

22 kwietnia 1921 roku przyj echał do Poznania Marszalek Pił sudsk i specjal
nie po to, aby udekorować sztandar 15 Pułku Ułanów Pozna ń skich Krzyżem

Srebrnym Orderu Wojskowego "Virtuti Militari"." Przebieg tego uroczystego
dnia był następujący. O godzinie lONaczelnik Pa ń stwa i Naczelny Wódz zosta ł

powitany na dworcu kolejowym przez ministra byłej dzielnicy pruskiej Włady
s ława Kucharskiego i misje alianckie. Dowódca Okręgu Generalnego Pozna ń ,

gen. dyw. Kazimierz Raszewski, towarzyszył Marszalkowijuż od Ostrowa Wiel
kopolskiego. Bezpośrednio z dworca Wódz Naczelny odj echał na Bł oni a Grun
waldzkie, gdzie odebrał raport od gen. bryg. Michala Milewskiego i dokonał
przeglądu wojsk garnizonu pozna ń s kiego. Po przeglądzie, uroczystą Mszę świętą

polową celebrowa ł ks. kardyn ał Edmund Dalbor, a okolicznościowe kazanie
wygłosił ks. biskup Stanisław Łukomski. Po Mszy św. Józef Piłsudski przypiął

16 Zelwa - mi ejscowość nad rzeką Zelwi an k ą (dop ływem Niemna) pomięd zy Wolkowyskiem,
a Slonimem.

17 Dziej e..., j .w., s. 130.
1R 14 Dywi rja Piechoty , l - sza Dywiz]« Strie tcow Wielkopolskich. II' wojnie i pokoju , Poznań

1936. s.120; J. Kapu ściń s ki . 50- le/llia rocmica dekorowania sriandaru Orderem Vir/l'/; Militari
[w:] "U ł a n Poznariski", Biuletyn informacyjny Kola Ułanów Poznariskich, Londyn, R. XXIV;
1971, nr 2/63, s. 3-5.

" Oddz ia ły mogły być dekorowane tylko kl asą V Orderu czyli Krzyżem Srebrnym; nazwa 
Order Wojskowy, przetrwała do roku 1933, w którym wprowadzono nazwę Order Wojenny.
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Dekoracja sz tandaru 15 Puł ku Ułanów Poznańskich Krzyżem Srebrnym Ord eru Wojskowego
" Virtuti Militari " przez Naczelnego Wodza. mars za ł ka Polski Józefa Pilsudskiego, Pozna ń, Bło

nia Grunwaldzkie, 22 IV 1921 r.; w poc zcie od lewej : ppor. Janusz Kapu ściński. podoficer sztan
darowy SI. wac hm. Stan is ł aw Grze liriski . por. Czesław Buszkiewicz; z prawej - adiutant pułku

ppor. Jerzy Dzwo nkowsk i, tylern - adiutant genera lny Nacze lnego Wodza. ppłk Bo lesław Wie
niawa Długoszowsk i.

do sz tandaru 15 Pulku Ulanów Krzyż Srebrny Virtuti Milit ari ze s łowami: "Za
zas ług i odniesione na polu chwały mianuję sztandar J5 Pułku Ułanów kawa
lerem Orderu Virtuti Militari." Jednocześni e Marszal ek udekorował odznaczo
nych oficer ów i szeregowych pułku . Potern przyjął defil adę oddziałów garni
zo nu. Po wydanym przez Miasto ś n i ad a niu w ratuszu, Nac zelnik Pa ris twa wziął

udzial w galowym przedstawieniu w Teatrze Wielkim. Wieczorem był podej
mowany w Bazarze banki etem prz ez korpus oficerski 15 Pułku Ułanów. Wt edy
to w przemówien iu wypow iedział te pamiętne słowa : "Tam, gdz ie byliście, by
liście doskonali - i historia lwią część zwyc ięsl1V wam przypisać musi. IV tej
dziedzinie jesteście najlepszym pułkiem, jaki znam, mówię wam to szczerze
i otwarcte't" O godzinie 0.25 Józef Pilsud ski opuścił Poznań , żegnany owa
cyj nie na dworcu przez wojsko i przedstawicieli społeczeństwa .

Spośród czterdz iestu pułków kawalerii polskiej , 15 Pulk Ułanów był jednym
z p ięciu , na którego szt andarze zaw isl krzyż tego najwyższego i najstarszego
polskiego odznaczenia wojennego, Orderu Virtuti Militari.

' " Cytowa ny fragment przem ówienia Marszałk a za : J. Pilsudski , Pisma zbiorowe, t. X, War
szawa 1938, s. 185-1 86.
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W dniu dekoracji sztandaru w jego poczcie ówczesnym zwyczajem wystą

piło dwóch oficerów - por. Czesław Buszkiewicz i ppor. Janusz Kapuściński,

sztandarowym był st . wachm . Stanisław Grzeliński. Poczet prowadził adiutant
pułku ppor. Jerzy Dzwonkówski . Podoficer sztandarowy już był kawalerem
Orderu Virtuti Militari, pozostali oficerowie pocztu zostali nimi tego samego
dnia."

Dlaczego na dzień św i ęta pulkowego 15 Pułku Ułanów wybrano nie dzień

dekoracji sztandaru - 22 kwietnia, lecz następny - 23 kwietnia, nie wiadomo.
Być może ze względu na to, że 23 kwietnia to dzień św. Jerzego, którego imię

jest związane z pomnikiem pułku. Dziś trudno to już rozstrzygnąć.

Przez lata istnienia pułku w II Rzeczypospolitej, do roku 1939 podoficero
wie sztandarowi zmieniali się . Po st . wachm. Grzelińskim niejednokrotnie wy
stępował ze sztandarem wachm. Piotr Rajczak. a także wachm. Stanisław Go
lembka. Po nich tę zaszczytną funkcję pełnił st . wachmistrz, a następnie chorą

ży Wojciech Grocholski . Zapewne i inni podoficerowie byli wyznaczani na sztan
darowych na po szczególne uroczystości, czy też podczas manewrów, ale je st to
dziś trudne do ustalenia. Z czasem zmieniono skład pocztów sztandarowych
w kawalerii. Zamiast podoficera sztandarowego i dwóch oficerów, poczet skla
dal się z oficera sztandarowego - dowódcy pocztu, starszego podoficera, za-

Adiutant pulku por. Witold Wize i sztandarowy, wachrn. Stanisław Goletubka pozujący ze sztan
durem; pułk na postoju podczas manewrów, ok. 1922 r.; wiuoczne w cal oś ci drzewce sztandaru.

" Dl ieje" ., j.w., s. 135.
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Sztandar 15 PuJku Ulanów Poznańskich, stan z roku 1938 ("); na stronie 11
według przepisu z 1919 r. dla Wojsk Wielkopolskich, a zgodnie z tradycją

stronie prawej (liczonej na lewo od drzewca), widoczne liczne spękania i roz
darcia płatu; dlugie rozdarcie z lewej strony wizerunku Matki Boskiej Czę

stochowskiej, zaznaczone na rysunku S, Gepnera w "Księdze Jazdy Polskiej"
z 1938 r., IV interpretacjach autorów wydanych po wojnie opracowań o hisio
rii kawalerii polskiej, lo widok wieży klasztoru jasnogórskiego (H, Smaczny)
lub ratusza poznańskiego (J, Przemsza-Zieli liski),
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zwyczaj kawalera Virtuti Mili tari - sztandarowego oraz mł od szego podoficera
- podsztandarowego. Prócz tych trzech, w skład pocztu wchodziło jeszcze trzech
ulanów asysty, którzy w szyku konny m peł n i l i ro lę koniowocJ nych wl aściwego

pocztu. Przyj ęło s ię powszechnie w pułkach kawalerii , że na dowódcę pocztu
wyznac zano najmlodszego podporuczni ka. W 15 Pulku Ulanów Poznariskich
dowódcą pocztu sztandarowego był z reguly porucznik, a nie podporucznik."

Do momentu odz nacze nia pułku Krzy żem Orderu Virtuti Militari , na sztan
darze nie był o żad nych wstęg . Po przypięciu na płacie przezMarszałka Pił sud

skiego krzyża tego orderu, na grocie zawiązano wstęgę orderową, zakończoną

złotą Fręd zl ą (przypuszcz alnie, bowiem brak informacji o kolorze frędz l i) . Sam
Krzyż Virtuti Militari, Srebrn y, czyli klasy V (nr 4000) nie zachowaI s ię, nato
miast jego wtórnik zos t a ł wlutowan y w wycięcie na kuli pocJ orłem zwie ńc za

jącym drzewce sztandaru."
Sztandar by ł zazwyczaj przechowywany w gabinecie dowódcy pułku . Przed

front pulku lub od dz ia ł u honorowego wynosiI go poczet sztandarowy przy
dźwiękach hymnu narodowego.W polu sztandar towarzyszy ł pułkowi zw i nięty

w pokrowcu skó rzanym. Na postoja ch, zarów no przed defiladą - rozwin i ęty ,

jak i podczas manewrów - w pokrowcu, był opierany na stojaku robionym z lanc,
szabel lub karabinków, zawsze pod opieką wartownika.

W przededniu wybuchu woj ny w roku 1939, kiedy to spr awom taje mnicy
wojskowej zaczę to poświęcać baczniej szą uwagę , u k azał s ię przepis wprowa
dzaj ący do użyt ku rozety i pokrowce do za sł ani ani a numerów na piatach sztan
(larów i podstawac h orłów na grotach drzewc ów." Po n i eważ na sztandarze
15 Pulku nie było aktualnej cyfry pułku na płacie , ani orze ł zw ie ń czaj ący drzewce
nie mial podstawy skrzynkowej z numerem, przepis ten nie miał tu zastosowania.

Zaraz po otrzymani u przez pułk sztand aru, podoficer sztandarowy otrzymał

bancJolier krótki, wyko nany ze skóry, pokryty materi ałem czerwonym, obszyty
wzdłu ż brzegów i zygzakiem przez środek srebrzystym galonem. Bandeli er ten
u d ołu uj ęty byt piatem skóry wraz z dużym , metalowym pierścieniem z wą

skim rzem ieniem z karabi ńczyk iem, który był przypinany w szyku konnym do
kół ka na pręcie przy drzewcu sztandaru. W ten sposób sz tandar byl zabezpie
czany przed upadkiem w razie wypuszczenia z ręk i przez sztandarowego .Tylec
drzewca był wk ł ada ny do skórzanej tulei zwi saj ącej na rzemieniu przym oco-

" Wedlug kil ku zac howanyc h fotografii pocztu sztandarowego p u ł k u z różnych okresów
w zbiorach L. Kukawskicgo i WMW.

' .1 A . Dere ń, Lisia kawalerrys t ów i onvlerrvstow konnych odrnuczonych Orderem Wojellllyl/l

" vi rt uti M ili/lIri" [II' :) "K si ęga Jazdy Polskiej", j .w., s. 406; T. Jeziorowski, J. Łuczak , Order \ ~}

je nnv virtuti Militari , Katalog zbiorów, M uzeum Narodowe w Poznani u, Poznal! 1993, s. 83-84,
poz. 35.

" Dodalek Tajny Nr / 0 do Dricnnika RozkllUJll' Ministerstwa Sp raw WOjSkOllych (da lej :
Dl . Rozk, MS II'oj sk .) z 2 IX 1938.
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Poczet sztandarowy 15 Pułku Ułanów Poznański ch w szyku pieszym prowadzony przez adiutanta
pułku , rtm. Kazimierza Chlapowskiego, Poznań , Blonia Grunwaldzkie; fol. ze Święta Pułk u

w latach 1931-1 933; oficer sztandarowy por. Jan Brodzki, sztandarowy st. wachm. Wojciech Gro-
cholski, podsztandarowy kpr. J. Głowacki .

Poczet sztandarowy konno, w koszarach pułku, w Poznaniu, 1931 r.; oficer sztandarowy por. Piotr
Pini ń ski (wi ę zie ń Starobielska, zamordowany w 1940 r. przez NKWD). sztandarowy st. wachm.

Wojciech Grocholski, podsztandarowy kpr. podchor. Jan Kubem.
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wanyrn do siodł a . Na początku lat trzydziesty ch dotychczasowy bandelier za
mieniono na obszyty barwami Virtut i Militari." Po wprowadzeniu jednolitych
bandolierów dla całej armii w roku 1938 ,2~ 15 Pulk Ułanów ot rzyma ł bandolier
przepi sowy, długi, kawaleryjski z tuleją skórzaną na drzewce sztandaru, z na
szytymi barwami Virtuti Militari , przewidziany dla pułk ów - kaw alerów tego
orderu.

Poczet sztandarowy 15 Pułku Ułanów Poznańsk ich w defiladzie przed dowódcą Okręgu Korpusu
Nr VII gen. bryg. Edmundem Knoll-Kownackirn i Prezydentem miasta Poznania inż . Tadeuszem
Ruge, Poznań , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego , 1938 r.; oficer sztandarowy por. St anisław Gar-

dulski, sztandarowy chor. Wojciech Grocholski, podsztandarowy kpr. Mikołaj Kledzik.

Poczet sztandarowy 15 Pulku Ułanówdosiadał koni takich, jakie miał szwa
dron wyznaczony jako eskorta sztandaru. Niezależnie od tego , pod sztandaro
wym na początku lat dwudziestych , chodzil koń siwy. Z cza sem ca ly poczet
dosiadał koni jednej maści kasztanowatej, jako charakterystycznej w dwudzie
stoleciu międzywojennym dla hodowli wielkopolskiej, w które Komisje Re
montowe zaopatrywały Ułanów Poznańskich. Tuż przed wojną rozkaz Mini
sterstwa Spraw Wojskowych ustalił dla całego 15 Pułku Ułanów jednolitą maść

kasztanowatą, co bylo wlaściwie zat wierdzeniem stanu faktycznego." Wyjąt-

" Na podstawie zachowanych fotografii w zbiorach L. Kukawskiego i WMW.
" Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 511 938, poz. 53.
" Dodatek Tojll)' I do Dz. Rork. MSWojsk. z 23 II 1939.
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kiem pozostal pluton ł ąc zn ości i t rębaczy na koniach siwych. Ju ż wiele lat przed
wojną poczet sztandarowy dosiad ał koni kasztanowatych z białymi odmianami
na głowach i nogach.

Ostatnim podoficerem sztandarowym, któremu została powierzona stała opie
ka nad sztandarem, wyznaczono w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, w mo
mencie mobilizacji, plutonowego Franciszka Radeckiego. Przydzielono do niego
jako luzaka uł ana Józefa Dzwonarkiewicza, Początkowo sztandar znajdował

się w poczcie dowódcy pu ł ku . Kiedy pułk w rejo nie m. Sobota przygo towywał

się do walki z a t a kującym i Niemcami, sztandarowy otrzyma ł rozkaz pozostania
ze sztandarem przy taborze pułkowym, który też był ciąg le atakowany z ziemi
i z powietrza. Zagrożeni e sztandaru nie było mniejs ze niż przy szwadronach.
Dlatego sztandarowy wraz z luzakiem dołączyli , za zgodą dowódcy taboru
st. wachm. Andrzeja Majdy, do przechodzącego bratniego puł ku ," co zapew
ni ało więks ze bezpieczeństwo sztandarowi ni ż przy taborze. Z tym oddziałem

sztandar dotarl do macierzystego pulku. Od tego czasu sztandar brai bezpoś re

dni ud ział w walkach. Kiedy pododdziały pulku w większośc i przebiły się do
Warszawy, część taboru, koniowodni, plut. Radecki ze sztandarem i ułan Dzwo
narkiewicz, zostali od cięci na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej. Dol ą

czyi do nich wachm. Stefan Dąbrowski , sze f kancelarii pulku i cala trójka ra
zem, nocą z 20 na 21 wrześ nia przedarla s i ę przez p ierścień niemiecki do sto
licy. Aby sztandar w razie zauważenia przez Niemców nie rzucał się w oczy, za
poradą wachm. Dąbrowskiego plut. Radecki przy pomocy ul. Dzwonarklewi
cza z ł amał drzewce, a pł at ukrył pod mundurem ."

Swą rel ację z ud zi ału w kampanii wrześniowej 1939 roku Franciszek Ra
decki koń czy tak: "Okolo godz iny l4-tej dota rliśmy do pułku, któl)' rozkw ate
rował się IV rejoni e Instytutu Wychowania Fizycznego IV Warszawie. Tam też

odda łem szta ndar osob iście w ręce ówczesnego dowódcy pułku mji: Chlapow
sk iego i j ego zastępcy rtm. Bra unka. Dalsze losy sztandaru opisać nie mog ę ,

gdyż przy p rzechowaniu obecny nie byłem, zostałem ty lko powiadomiony przez
dowódcę pułku, iż mam być spokoj ny, bo sztandar jest należycie schowany
w kościele . Tego sam ego dnia po wkroc zeniu do Warszawy okola godziny 19,00
został ciężko rann y tuż przy mni e uł. Dzwonarkiewicz, który zosta ł natychmiast
odstaw iony do szpitala w ktorym zmarł. Nadmienić muszę, iż dużą zasługą,

odwagą i po święcen iem było st. wachm. Dąbrowskiego, któl )' w tak krytycznej

'" Prawdopodobnie był to 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich. W relacji Franciszka
Radcekiego (zob. n i żej ) jest "7 puł k u łan ów", co powtórzyI w swym opracowaniu Zbigniew Ba
ruriski (por. przypis 31).

,. F. Radceki. Krót ki op is historycrnego prz ebiegu i okoliem uset zwiqwII )'cli Z sztandarem
15 pll/kil ulan ćw Pornosiski ch w wrresn iu 1939 roku, rkps, relacja bez daty w zbiorach WMW:
drzewce sztandaru zgodnie z przepisem z roku 1919 było jednolite, nie dzielone, sam sztandar
kryty był skórzanym pokrowcem.
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chwili zorien tował mni e \ 1' syt uacji i nie opuscil, lecz dopomagał, b)' ten wa 
leczuy i odznaczony krzyżem virtut: Militari sztandar z roku 1919 nie popadł
w ręce wroga' :"

Przed kapitulacj ą Warszawy, po pożegnan iu sztandaru przez pulk, w taje
mnicy złożon o go na przechowanie w kości ele ss. Wizytek na Krakowskim
Przedmieśc i u . Przej ął sztandar 15 Pulku Ulanów proboszcz ks. dr Remigiusz
Dąbrowski w obecności kości elnego, a przekazał dowódca pułku, mjr Kazi
mierz Chlapowski z rtm . Janem Brodzkim." Grot metalowy zakopano na
podwórcu klasztornym pod przyporą bocznej nawy. Piat sztandaru zm ien ia ł

miejsca ukrycia . Był pomięd zy ornatami w zakrystii, potem zniesiono go do
podziemi kośc io ł a i włożono do trumny tam s poczywającego dostojnika ko
śc ie l nego. Obawiaj ąc się , że piat ukryty w trumnie 'Zbutwieje, siostry ponownie
ukryły sztandar w szafie na szaty liturgiczne, pomi ęd zy deskami podwójnych
plec ów."

Po zamachuArmii Krajowej na genera ł a policji i SS Kurscherę l lutego 1944
roku, gdy Niemcy zarząd z il i ewaku acj ę Polaków z trasy pogrzebu, siostry nie
w i ed ząc najak długo opuszczały klasztor, obawiaj ąc się rewizji i ewentualnych
n astępstw w razie znalezienia p ł a t u sztandaru, wyc i ęł y wizerunek Matki Bo
skiej pozostawiając go pomiędzy ornatami w szafie, a resz tę płatu spa l i ł y.

W roku 1946 rtm. Jan Brodzki po powrocie z obozu jeńców odebrai z kla
sztoru metalowego orla i to, co zostało z płatu i przechowywał te szczątki sztan
daru pułkowego w domu w Poznaniu. W roku 1952, t w i erd ząc , że jest poważ

nie chory, przekazał pozost ał ośc i sztandaru rtm. Zbigniewowi Barańskiemu ,

który te najcenniejsze pamiątki puł ku z pietyzmem przechowywał dalej w swoim
domu. O posiadaniu tych przedmiotów poinformował kolejno najstarszych ofi
cerów pułku - rtm. Adama S ic i ń s kiego , rtm. Kazimierza Rzóskę i ppłk. Zyg
munta Dobrowolskiego. Wkrótce o uratowanych pam i ątkach dowiedzieli s ię

wszyscy oficerowie pułku i wojenny dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawa-

) 0 SI. u ła n Jerzy Dzwonarkiewicz wed ł u g "Ks ięg i pochowanych żo ł n i e rzy polskich poleglych
w II wojnie św i a towej " , t. I, Żo ł n ierze Wrześ n i a , Pruszków 1993, s. 187 polegl we wrześniu (brak
daty dziennej) w Puszczy Kampinoskiej i spoczywa tamże w Kwaterze Wojennej Nr I.

) 1 K. Satora, Opowieset wrzesni owych sztandarów, Warszawa 1990, s. 224; według relacji rtm.
Jana Brodzkiego (przy karcie kalal ogu naukowego MWP nr inw. 30925), Z. Barańsk iego , Sl/{lIl
dar (Wspomnienie) w zbiorach WMW i arty ku ł u K. Satory ("WTK" nr 24 z 12 VI 1966), przy
ukryciu sztandaru w roku 1939 byt obecny podoficer sztandarowy Franciszek Radceki. czemu
zaprzecza on zdecydowanie w swojej relacji .

" Wedlug J. Kubickiego, Zestawienie relacji doi. losów sztandaru b. 15 - go Pulku UIGlI ÓW
Poruanskich od 1 wrześn ia 1939 ,: do chwili obecnej z 12 VII 1966 ( w zbiorach WMW),
o do kł adnym miejscu przechowania sztandaru na terenie kościo la wiedzieli obok ks. Dąbrow

skiego tylko siostra przełożona oraz t e n że J. Kubicki, ówczesny mjr rez. 15 p. ul.; t ę informację

potwierdzi! osobiście ks. Dąbrowski 18 J j 966, o którym J. Brodzki (por. przypis wyżej ) podal, że
zmarl podczas okupacj i.
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lerii gen. bryg. dr Roman Abraham. Odtąd gro t z dodaną wstęgą Virtuti Militari
wystawiany był niekiedy podczas kole ż e ńskich spotka ń oficerów pułku w domu
rtm. Barańskiego . Wizerunek Matki Boskiej naszyty z czasem na bi ałą, a t łaso

wą materię, zawiesil po 1959 roku w ramach pod szk łem " .

W jesieni 1959 roku mjr Michał Kwaliaszwili sugerowal przekazanie tych
zachowanych części sztandaru do organizującego się na nowo po zniszcz eniach
wojennych Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu. Niemal rów
nocześnie chcia ł odebrać te przedmioty rtm. Brodzki. Postanowion o jednak
n awiązać kontakt z Muzeum Wojska Polski ego w Warszawie i tam rtm. Barari
ski w dniu 2 1 marca 1960 roku p rzekazał zachowane fragmenty sz tandaru
15 Pułku Ułanów, co zostało zapisane w księd ze darów pod numerem 468 .34

Parę lat później oficerowie 15Pułku Ulan ów-mieszkający w Poznaniu , kiedy
ju ż Wielkopolskie Muzeum Wojskowe miało czyn ną ekspozycj ę doszli do prze
konania , że odrzucon a wcześniej koncepcja mjr. Kwaliaszwili była słus zna.

Żałowano, że zbyt pochopnie przekazano elementy sztandaru do Muzeum Woj
ska Polskiego w Warszawie tym bardziej, że postanowiono zrekonstruować zni
szczony znak pułku . Po rozmowach z dyrekcjami muzeów w Poznaniu i War
szawie, przy poparciu posła Wacława Kiełczewsk iego (brata poległego oficera
pułku), do którego zwróci ł się w tej sprawie mjr Kwaliaszwili ustalono, że

Muzeum Wojska Polskiego przekaże w depozyt Wielkopolskiemu Muzeum
Wojskowemu wizerunek Matki Boskiej z pł atu sztandaru 15 Pułku oraz grot
drzewca, wyrażając j ednocześnie zgodę na odtworzenie sztandaru. P

Rekonstrukcji podj ęł a się Pracownia Haftów Artystyczno-Kościelnych Ja
dwigi Kwiatkowskiej w Poznaniu. Zbiegiem okolicznośc i , jej właści ciel ka

w roku 1919 była zatrudniona przy wykonywaniu sztandarów dla Wojsk Wiel
kopolskich." Koszty przedsięwzięcia ponieśli oficerowie, podoficerowie i uła

ni pułku w kraju i zagranic ą."
Zrekonstruowany sztandar na dorobi onym ro zkręcanym , dwudzielnym

drzewcu, jest eksponowany w Wielkopol skim Muzeum Wojskowym, będącym
Odd ziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Z racji znajdujących się w nim
uratowanych, oryginalnych fragmentów, jest honorowany jak pierwotny sztan
dar. Prócz drzewca , sztandar różni się od oryginału odmiennym deseniem tka
niny płatu , nieznacznie odmiennym naszyciem wizerunku Matki B ożej , dera-

JJ Relacja ustna mec. Przemys ława Bara ń skiego , syna 11m. Zbigniewa Bara ń sk iego , złożona

redakcj i.
].I Karta katalogu naukowego MWP nr inw. 30925.
JS Umowa użyczenia nr 220 z dnia 6 XII 1966 i protokół zdawczo- odbiorczy fragmentu płatu

oraz grotu sztandaru mi ę dzy MWP w Warszawie i Muzeum Narodowym w Poznaniu; pismo MWP
nr 33 z 12 I 1967 z wyrażen i em zgody na rekon st rukcję sztandaru (WMW, korespondencja).

J' Karta katal ogu nuuk owego MNP nr inw, WDep.1163.
J7 J. Łuczak , j .w., s. II I.
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larni orla, herbu miasta Poznania, wieńca i liternictwa oraz odmie nnym sposo
bem przymocowania p ła tu do drzewca. Wymiary 84,5 x 52 cm różn i ą s ię i od
przepisowych i od pierwotnego sztandaru.

Opis inwentarzowy odtworzonego sztandaru jest n ast ę pujący : " p/at - strona
główna (w rzeczywistośc i strona lewa) z czerwonego adamaszku o wzorze ro
ślinnym, pośrodku orzeł polski z otwartą koroną na glowie i opuszczonymi
w d ół piórami skrzydeł, haftowany wypukło ści egiem nakładanym paskami sre
brnej folii metalowej , korona, dziób i szpo ny haftowane zł oci s tymi n i ć mi me
talizowanymi, ogon i szpony n i ćmi metalizowanymi srebrnymi o żó ł tawym

odcieniu, oko i brew z nici czarnych,język z czerwonych, konturowanych czar
nymi. Pod orlem pólwieniec z dwóch przewi ązan ych wstążką gałązek waw
rzynu, haftowany zloc i st ą folią meta l ową i n ićmi metalizowanymi w kilku od
cien iach, wstążka dodatkowo konturowana gru bą ni c i ą z brązowego jedwabiu.
W górnym rogu przy drzewcu aplikowany herb m. Poznania z bi ałej tkaniny
jed wabnej, gładkiej , malowanej fa rbą niebi es k ą, brązową i bl adoczerwon ą, kon
tury z nici zł oc i stych, srebrzystych i brązowych, brzeg tarczy z pasków żó łt a

wej folii metalowej . W lewym dolnym rogu haftowany złocistymi ni ćmi meta
lizowanymi napis "l. P U.W.".W prawym dolnym rogu data "9.1.1919 ." hafto
wana jak napis w przeci wległym rogu, wokół wieniec z dwóch ga łązek waw
rzynu haftowany złocis tą (w kilku odcieniach) fol ią metal ową. Wokół platu
naszyty galon tkany z pasków złocis tej folii metalowej , szerokośc i 2 cm.

Strona odwrotna (w rzeczywistości strona prawa)z bialego adamaszku o wzorze
roślinnym (identycznym jak na stronie głównej), w częśc i górnej napis "KU
CHWALE OJCZYZNY" haftowany złocis tymi n ićmi metalizowanymi, w częśc i

dolnej , przy krawędzi, aplikowany wizerunek Matki Boskiej Częs tochows kiej,

haftowany wcześ ni ej barwnymi n i ćmi jedwabnymi, zdobiony złocis tym i i sre
brzystymi nićmi metalizowanymi, wokół pł atu galon jak na stronie odwrotnej.

Zawieszenie na tulei z grubej tkaniny barwy oliwkowej z rzadkim wątkiem

nici metalowej , srebrnej . Tuleja wszyta w bok płatu jest przybita do drzewca
trzema gwoździami tapicerskimi o dużych, ozdobnych główkach z blachy mo
siężnej . W czterech uszkach z wąskiego galonu złoc i stego, wszytych w bok
płatu po n i żej tulei, kółka z drutu żelaznego , n ałożone na drzewce i swobodn ie
s ię po nim przesuwające.

Drzewce z jasnego drewna, politurowane, dwuczęściowe, okucia mos iężne

skręcane, z trzewikiem u do ł u, o wymiarach - część górna razem ze zwie ńcze

niem dlugości 11 4 cm o śred n icy 3,8 cm, część dolna długości 126 cm o śred n i cy

4 cm.Zwieńczenie drzewca zachowane pierwotne bez jakichkolwiek zmian. Płat

jest przymocowany do drzewca trzema gwoździam i, ja k tego wyrnag al przepis
z roku 1919, a nie pięcioma , jak było w rzeczywistości do roku 1939.

38 Wecllug kar l)' ka talogu na ukowego MNP nr iuw, WDep.1 163.
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15 Pułk Ułanów Poznańskich zostal odtworzony w II Korpusie Pol skich Sil
Zbrojnych na Zachodzie dzięki staraniom jego dawnego dowódcy gen. Włady
sławaAndersa. Za udział w walk ach w Italii zasłużył na odznaczenie Krzyżem

Orderu Virtuti Militari . Ponieważ przepisy nie pozwalają oddziałów odznaczać

wyższą klasą tego orderu jak piątą, ani nikogo dwukrotnie krzyżem tej samej
klasy, Kapituła Orderu Wojennego "Virtuti Militari" rozpatrując wnioski odzna
czeniowe stanęła przed dylematem - co zrobić z pułkami, które już są kawale
rami Orderu, a ponownie zasłużyły na uhonorowanie nim zas ług bojowych. Do
taki ch pułków należal 15 Pułk Ulanów. Rozwiązano ten problem w ten spo sób ,
że odd ziałom tym decyzją Kapituły z dnia 11 listopada 1966 roku nadano pra
wo umieszczenia na biało-czerwonych wstęgach państwowych sztandaru na
pisu wyróżniającego złotymi literami, z podaniem kampanii . Ułani Poznańscy

otr zymali wstęgę z napisem : "WYRÓŻNIONY ZA NIEZWYKŁE MĘSTWO

ZA KAMPANIĘ WE WŁOSZECH 1944 - 1945".39

Odtworzony sztandar 15 Pulku Ułanów Poznariskich po dekoracji nades ł aną z Kapituł y Orderu
Wojennego "Virtuti Militari" w Londynie biało-czerwoną wstęgą państwową z napisem: "Wy
różniony za niezwykle męstwo za kampanię we Włoszech 1944-1 945", Wielkopolskie Muzeum
Wojskowe w Poznaniu, 1967 r.; od lewej: długolet ni sztandarowy pułku chor. Wojciech Grochol
ski, organizator i pierwszy prezes utworzonego w 1933 r. Towarzystwa b. żołnierzy I Pułku Uła

nów Wielkopolskich (15 Pulku Ułanów Poznańskich) Stefan Klainert, powstaniec wielkopolski
i żołnierz I Pulku Ułanów Krechowieckich PSZ na Zachodzie Jan Siwek oraz rotmistrz 15 Pulku
Ulanów i major AK, więzień Workuty, Michał Kwaliaszwili.

,. wyka r nadan ycl: Krzyży Srebrnych Orderu Il'ojel/I/ego "irtlIIi Militari ZlI lata 1939-1945
oddzl aiom Polski cli Sil Zbrojn ycli przez Radę Tri ech w Londynie 11 lis/opadli 1966 roku, Kopia
w zbiorach L. Kukawskiego,
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Nadanie tego zaszczytnego wyróżnienia, będącego de facto powtórze
niem odznaczenia najwyższym i naj st arszym polskim odznaczeniem boj o
wym, zbiegło się z wyeksponowaniem odtworzonego w Poznaniu sztanda
ru , Przysłana z Londynu wstęga z napi sem raz em z nową wstęgą Virtuti
Militari (pr zedwojenna nie zachowała s i ę ) , zost ały umieszczone pod gro
tem na drzewcu sztandaru. Wstęga orde rowa jest zawiązana na drzewcu na
kokardę i zakończona srebrną fręd zl ą. Wykorzystano tu o t rzymaną przez
Wiel kopolskie Muzeum WojskoweWielkąWstęgę Orderu Wojennego "Vi r
tuti Militari" z mory j edwabnej, szerokości 11 ,8 cm (długoś ci 95 i 110 cm) ;
fręd zla ma długość 3,5 cm . Poniżej przypięta jest wstęga biało-czerwona

wyk onana z ryp su jedwabn ego, s zerokości 10 cm (dl ugoś ci 76 i 86 cm ),
haft owana złoc i s tym baj orkiem, z frędzlą o długości 5 cm." Wstęga ma
kokardę przyszytą .

W kilkanaście lat później, w dniu la września 1982 roku, podczas uroc zy
stości odsłonięcia odnowionego pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich przy
ulicy Ludgardy w Poznaniu, sztandar pułku został udekorowany OdznakąHo
norową miasta Poznania, która zost ał a przypięta do płatu."

Jedna z zachowanych przedwojennych fotografii sz tandaru 15 Pułku Uła

nów (niestety niedatowana) dowodzi, że zwłaszcza prawa, biała strona platu
był a poważnie uszkodzona, w paru miejscach rozdarta. Zaznaczył to Stanisław

Gepn er, autor ilust rowanego swoimi rysunkami artykułu o szt and arach kawa
leryjskich w "Księd ze Jazdy Polskiej?". W wydan ej w roku 1989 bezwarto
ś ciowej i wręcz skandalicznej "Księdze Kawalerii Polskiej'' jej autor, Henryk
Sm aczny, dopat rzył się w tym rozdarciu sztanda ru w ieży kośc i oł a jasnog ór
skiego [!] i taki to wizerunek umieścił na nadomiar cał kowic ie błędnym, swoim
rysunku sztandaru 15 Pul ku Ułanów." Jan Przemsza-Zieliński, autor drugiej,
podobnej publikacji rojącej s i ę od błędów merytorycznych, napisał z kolei
w swojej "Wrześniowej Księd ze Chwały Kawalerii Polsk iej" z 1995 roku , że
"pu łk otrzymaj sztandar z orłem wielk opolskim f !]. herbem Poznania i frag
mentem ratus za poznańskiego [1]"."44

W roku 1985 Sekcja Kola 15 Pulku Ułanów Poznańskich im , gen, Włady
sł awa Andersa w Stanach Zjednoczon ych Amer yki i Kanadzie, z inicjatyw y
Stanisława Wern era, s tarszego ulana w kamp anii włoskiej , postanowił a zamówić

w Polsce wierną kopię szt and aru, co też za zgod ą Kola Pułkowego w Londynie

'0 Kanu katalogu naukowego MN P nr inw, W Dep . 1163.
" Por. fol. zamieszczoną w: "Ulali Poznariski", j .w., R. XXXVII: 1983, nr 2/96, s . 9.
" S. Gepner, j .w., s. 250.
" H. Smaczny, Księga Kawalerii Polskiej 19/4-/947, Rodo wod y - barwa - broń, Warsz awa

1989, s. 4 12.
.u J. Przemsza-Zie li ń sk i, Wrześllilll rtl Księga Chwały Kawaleri i Polskiej. Warszawa 1995,

s . 135.
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zrealizowano."; Wykonala j ą ta sama pracownia Jadwigi Kwiatkowskiej, która
odtwarzała prawie dwadzieścia lat wcześniej sztandar pułku . Koszt wykonania
tej kopii wyn i ósł 1.000 dolarów amerykańsk i c h, na co złożyli si ę członkowie

Sekcji. Grot do sztandaru ufundował kapelan Sekcji ks. F. C. Pientka za kwotę

100 dolar ów."
Ozdobny dokument przygotowany na poświęceni e kopii sztandaru, podpi

sany przez wszystkich uczestników pamiętnej dla byłych Ułanów Poznańskich

zamies zkałych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie uroczystości, jest jedno
cześnie metryką tej namiastki sztandaru . Tekst aktu jest następuj ący:

"Ku chwale Boga i Ojc zyzny. Na wieczną pamiątkę ku wspomnieniu bolw
terskich czynów Ułana - żo łn ierza polskiego oraz jako symbol jedności z Oj 
czyzną i wiary w Polskę Wolną i Niepodległą nini ej sza Replika SZTANDARU
15 P UP została ufundowana dz ięki inicjatywie Koła 15 P UP im. Gen. Wła
dyslawa Andersa, Sekcja w US.A . i za zezwoleniem Centralnego Kola 15 P UP
w Londynie, Anglia. Replika sztandaru 15 P U P została wykonana przez Za
kład Art. Hafciarski w Poznaniu pod kierunkiem p. J. Kwiatk owska,[!] dokła

dnie wedle pomiarów oryginalnego sztandaru w Wielkopolskim i Wojskowym
[ l] Mu zeum w Poznaniu. w Polsce oraz pod nadzorem kustosza mu zeum
mgr. Jezioratiskiego ." - Grot wraz z o rłem zosta ł wykonany w Zakładzie Art.
Złotniczym i Brąz. Kosińskiego w Poznaniu pod nadzorem inżyniera plastyka
Jerzego Hofinana. Przy wykonaniu całości czuwał i oddał wiele usług ułan 
żo łnierz i pr zy)aciel- emet: Rotm istrz Dr. Zbi gni ew Baranski z Poznania. Sztan
dar został wykonany i przewie ziony do Stanów Zjedn oczonych w r: 1985. Po
święcen ia dokonano w Dniu Święta Pułkowego, w niedzielę dnia 27 kwietnia
1986/; w kościele parafialnym ŚIV, Michała, w Lyndhurst, New Jersey , przy Ridge
Road - Page Ave. w czasie Ms zy Świętej. o godz. 12:30 po południu . Podpisy
z łożyli: księża , chrzestni sztandaru i goście ."48

" Nagminnie używa s ię obecnie w odniesieniu do wykonywanych kopii sztandarów określe

nia "replika", co jest błędem. O replice można mówić wtedy, gdy wykonuje ją ta sama osoba,
która wykonała oryg i na ł. Dziś ju ż takich możliwości nie ma i są to zatem wszystko kopie sztan
darów, a nie repliki.

""Ułan Poznański", j .w., R. XXXX[; 1986. nr 1/103, s. 7. Pornysl ame rykańsk iej Sekcji Kola
Ułanów Poznańsk ich sporządzen i a kopii sztandaru wzbudził kontrowersje w Zarząd zi e Kola
w Londynie; ostatecznie uznano "inicj atywę za dopus zczalną formalnie i godną uznania i popar
cia ze względu na szlachetne intencje, którymi kierowali s ię inicjatorzy"; por. "U ła n Pozna ń ski",

j .w., R. XXXX; 1985, nr 2/ 101. s. 7 . W II Rzeczypospolitej pu ł kowe organizacje kombatanckie
miały swoje chorągwie i nikomu na myś l nie przyszlo, aby sprawiać sobie kopię sztandaru ma
cierzystego pułku i z nią występować jako znakiem kola. Dzi ś jes t niestety inaczej, a szereg śro

dowisk kombatanckich dopuśc i lo do wykonania kopii sztandarów i traktuje je z całym rytualem
przewidzianym dla sztandarów wojskowych.

" Nie Jeziora ński . lecz Jeziorowski, który jednak nie nadzorował prac nad kopią sztandaru,
ponieważ nie było go wówczas w Poznaniu,

"' Reprodukcja aktu w; "Ułan Pozna ń ski " , j .w., nr 2/104, s. 30- 31.
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Jako rodzice chrze stni s ą wymienieni: T. Badowski, J. Konik, R. Kołbus z ,

1. Michułka, M. Moraw ski, T. Otreruba, M. Pukaluk, Br. 1. Szmolke, L. Szy
delko, W. Szybcio i kpt. R. Winowski, Koło Pulkowe w Londyni e reprezento
wal rtm. L. Rybicki.

W grudniu 1992 roku Sekcja Koł a Pułkowego rozesł ała do swoich cz ło nków

pismo następuj ącej treści : "Sekcja Kola 15 Pułku Ułanów Pornatiskich im. gen.
W Andersa w USA zawiadamia, że I I' braku możliwości prowadzenia dalszej
aktywnej działalności ulega rozwiązaniu z dniem / - go stycznia J993-ego roku.
W zw iązku Z tym replika sztandaru pułkowego, która znajduje s ię obecnie chwi
lowo pod życzliwą opieką Ojców Salwatorianów w verona, New Jersey, zosta
nie II' najbliższej przys ziosci uroczyście przekazana do Murcum 2-go Korpusu
li' Orchard Lake, Michiganl'" Wcześniej, poczet kopii sztandaru brał wielo
krotnie ud zi a ł w uroc zys t ościach Polonii Amerykańskiej .

Uratowanie sztandaru 15 Pułku Ułanów Poznański ch w kampanii wrześnio
wej 1939 roku to niezaprzeczalna zas ł uga ówczesnego plutonowego Franc i
szka Radeckiego, który bez większej os ł o ny gdy pulk ru szył do Warszawy,
z towarzyszącym mu ułanem Józefem Dzwonarkiewiczern, a następnie z wachm.
Stefanem Dąbrowskim , przedost ał się pomiędzy odd zi ałami niemieckimi do
stolicy. W swej skromnej relacji zasłu gę uratowania sztandaru przed dostaniem
się w ręce wroga przypisuje wachmistrzowi Dąbrowskiemu , nie chwaląc się , że

to on przez trzy, jakże trudne tygodnie tej odwrotowej kampanii , skrupulatnie
wypełniał rozkaz zabezpieczania najwyższego symbolu pułku - jego znaku bo
jowego - sztandaru Ułanów Pozua ń sk ich . Pułk jes t dumny z tego, że nie utracił

swego sztandaru. O tym, który tego dokonał, zapom n ieć nie wolno.
Gen. bryg. dr Roman Abraham w swej ksi ążce o kampanii wrześniowej wy

mienia sztandarowego 15Pułku Ułanów Franciszka Radcekiego jako wachmi
strza, który za wrzes ień 1939 roku został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu
Virtuti Militari." Potwierdzenie jego odznacze nia i stopnia pochodzi z roku
1959 i został o podpisan e przez gen. J. Rórnmla."

***
Uratowany z pożogi wojennej wizerunek Matki Bożej Częs tochowskiej , ory

ginalna część odtworzonego sztandaru Ułanów Poznań ski ch, stal s ię wzorem
wykorzystanym w nowym znaku Wojska Polskiego. Utworzona w 1996 r.

15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broniWłady sława An-

~. "U łan Pozuariski'Lj .w., R. XLIX: 1993, nr 3/ 121. s. nlb.
.'0 R. Abraham. WSl'lIlI/Iliellil/ wojenne rntul \\'lm ." i 8 1.(11 ) ', Warszawa 1969. s. 374.
\I T. Jeziorowski, J. Łuczak , Order WojelIII )' virtuti Militari, j.w., s. 118 poz. 107; wachm.

Franciszek Radceki zmarł w Pozuauiu 22 I 1985 i pochowany jest na cmentarzu g órczyriskim,
por. nekrolog w zbiorach IvI NP.
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de rsa, jest dziedzicem tradycji wszys tkich brygad kawalerii wielkopolski ej ,
a zwłaszcza dwóch jej bezpośrednich poprzedniczek - Wielk opolskiej Bryga
dy Kawalerii z lat 1937-1939 i 14Wielkopolskiej Bryg ady Pancernej z lat 1944
1947 z Polskich Sil Zbrojny ch na Zachodzie. W obu tych brygadach, pierw
szym pułkiem był Pułk Ułanów Poznańskich. Dzięki staraniom Towarzystwa b.
Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pulku Ułanów Pozna ń skich , nowa Brygada otrzymała

num er " 15" na pamiątkę tego najstarszego i naj słynniej szego pułku jazdy wiel
kopolsk iej , a nadany j ej szt and ar zawiera szczególn ą sym boli kę.

Ob ok herbu miasta Sulęcina , bowiem na teren ie tej gminy stacjonuje obecn a
Bry gada oraz oznaki rozpoznawczej 14 Wielkopol ski ej Brygady Pancernej
("czarnej pantery"), wyh aftowano na nim herb miasta Poznania o tarcz y kształtu

j ak na sztandarze 15 Pułku Ułanów i wizerunek Matki B ożej Częstochows kiej ,

ponieważ był na wszystkich sztandarach pułków kawalerii wielkopolski ej
II Rz eczypospolitej . Ale ksztalt tego wizerunku , zos tal wiernie powtór zony
wed ł ug zachowanego oryg i na ł u na sztandarze Ułanów Poznańskich.

Wyk onany w Poznaniu sz tandar 15 Bry gady, w dn iach 5-20 kwietnia 1996 r.
był e kspo nowany w Wielk opol skim Muzeum Wojsk owym obok szta nda ru
[5 Pulku Ulan ów. W dniu 21 kwietnia, w Święto Pulku - Dni Ułana ' 96, zos tal
zaprezentowany przy o ł ta rzu , podczas Mszy św. polowej odprawionej na po
znańskim pl. Wolności , w historycznym miejscu z 1919 r., na którym po raz
pierwszy stanęli Ułani Poznańscy. Podczas Mszy św. n astąpiło przekazanie barw
kawalerii wielkopol skiej nowej Brygadzie. W dniu 22 kwietnia, sztandar po
święcono i wręczono żo ł nierzom 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pan
cernej w miejscu postoju Brygady, w Wędrzyn i e

Podczas uroczystośc i poznańskich , kompani a reprezentacyj na Bry gad y wy
s t ąp i ł a w barwach Ułanów Pozna ńskich , Barwy te przej ąl l Batali on Czoł gów

Brygad y. Now e pokolen ie uł ańskie, Ulani Pozn a ń scy III Rzeczyposp olitej , raz
jeszcze rozpoczęli s l użbę w myśl dewizy wid niejącej na sztandarze 15 Pułku

"Ku chwale Ojczy zny".
I znów patronuje im w tym Matka Boża Częstochowska.

(red.)






