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tarczyk . Warszawa

Fo t. nr. Odz na ka oficerska wykon ana
IV 19 38 r.: wyrób: Stefan Zygmaniak. Po
w aJl

Fot . V. Odznaka wykonana w 1943 r., wy
rób w Eg ipcie: od lew z odznaki z wytw órni
W. Gontarczyka

Fol. n' Odz naka szeregowych. seria trzecia;
wyrób: Wikt or Gontarczy k, WaTS7.aWa

Fot. IV. Odzn aka szeregowych z 1933 r.;
wyrób: Karol Steinberg,Poznań , Podkladk a
z sukna w bar wie pułkowej

Fot.VI. Odznaka wykony wana współcześnie
w Londynie: odlew z odznaki z włoskiej wy
twórni S. A. Picchiani & Barlacchi , Firenze



Prawa i obowiązki płynące Z posiadania odznaki:
prawem jest przynależnośćdo rodziny pułkowej,

obowiązkiem godne noszenie znaku, który j est
niejako częścią pułkowego sztandaru.

Pik Gwido Poten , dowódca 15 Pułku Uł anów Poznańskich ,

w wystąpieniu podczas uroczystości pierwszego rozdawn ictwa
Znaku Pułkowego, 8 grudnia 1"923 r.



Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół
15 Pułku Ułanów Poznańskich

Zeszyty Historyczne

Redaktor

Tadeusz Jeziorowski

Poznań



Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół
15 Pułku Ułanów Poznańskich

2

Tadeusz Jeziorowski

Odznaka

15 Pułku Ułanów Poznańskich

Poznań 1997



Projekt godła Towarz ystwa - wizerunek Pomnika 15 Pulkn Ułan ów Poznarisk ich
oraz proje kt okład ki , która jako plakat towarzyszyła Świę tu Pułkowernu,

"D niom Ułana' 97" - prof. Andr zej Jeziorkowski.

Wszys tkie rep rodu kowane obiekty pochodzą ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Poznaniu - Oddział Wielko polskie Muzeum Wojskowe.

Fotografował Maciej Jes ke.

Niniej sza pozycja zost ała wydana d zięki dotacj i Władz Miasta Poznania ,
którym Towarz ystwo skład a serdecz ne podziękowania.

Ku Chwa le Pulku i ca łej Kawalerii!

ISBN 83- 906193-)-8

Skład komputerowy, druk i oprawa
Zespó ł Redakcyjn o-Wydawniczy

Wojsk Lotnic zych i Obr ony Powietrznej
POZNAŃ , ul. Kościuszki 92/98. rel , 857 27 74



5

Picrwszy odd zi ał kaw~ lel:ii pow.s t~ ni,a Wielkop.olskieg.o ~ 9 18119 ro~u

form ował ppor. Kazimie rz Ciążyris ki w zajęty ch JUz 28 grudn ia
pozna ń s kich koszarach pruskiego 1 Pułku Królewskich Strze lc ów

Konn ych (Reg iment Koni gs-Jagcr zu Pferdc Nr. l ). Ci ążyński jeszcze w li
st opad zie 1918 r. miał objąć z ramienia POW zaboru pruskiego konną straż

bezpieczeństwa - Berittener Wach-und Sich erh eitsdi enst. Być może ze wzglę

du na powyższe oraz wspomniane miej sce organizacj i, sfor mowa ny przez
niego oddzia ł p rzyjął n azwę Kon nych Strzelców Straży Poznariskiej. Będąc

jednak pierwszym w Wielkopol sce pułkiem odro dzonej j azdy polsk iej, spo n
tani cznie przybrał uła ń skie, narod owe, bi ało-czerwone prop orczyki . Ba r
wom tym Pułk pozo stał wierny przez całą swoją historię.

W trzy dni po uroczystym zaprzysiężeniu, 29 stycznia 1919 r. dotychczasowy
Pułk Strzelców Konnych , występuj ący w tym czas ie już z cyfrą" l " i przyd om
kiem "Wielkopolskich" , został przem ianowany na l Pułk Ułanów Wielkopol
skich. Po roku , po scaleniu wojsk byłego zaboru pruski ego z pozostałymi for
macjami w kraju w jednolite Wojsko Polskie, zachowuj ąc imię UłanówWielko
polskich, Pułkowi zmieniono numer na "15". W lutym 1920 r. na prośbę Prezy
denta Poznania, Jarogniewa Drwęskiego, by ułanów bardziej związać z mia
stem, w którym powstali, niedawn emu 15 Pułkowi Ułan ów Wielk opolskich Na
czelny Wódz, Józef Pilsudski, nadał ostateczne miano - " 15 pułk Ułanów Pc-
znariskich ( I p. Ul. Wlkp.)" , Odtąd tradycyjnie każdorazowy Prezydent Mia sta
uosab i ał Honorowego Szefa Pułku - S tołeczne Miasto Poznari, a Pułk stojąc gar
nizonem w Poznaniu by ł jego "straż ą" tak, j ak w chwilach swo ich narodzin.

Ułan i Poznańscy byl i j ed ynym pułkiem kawalerii odro dzonego pańs twa,

któremu dane było walczyć z dwom a zaborcami - pruskim i rosyj skim. Pierw
szych poległych dziew ięciu ułanów strac i ł w boj u pod Szub inem , pierwszy
ofice r - rtm . Teod or Raszewski - poległ na fro nc ie zac hodn im. Ale j uż dru gi
oficer - ppor . S tanis ław Jezio row ski - zg i nął pod Ihumen iern, na fr onc ie
wschodnim. Łączn ie stracił tam Pułk ki l ku dzies i ęci u poległych. Za to II zdo
byt ych ar mat, ponad 70 ka rabi nów m aszynowych, kilka tysięcy wziętych do
niewol i jeńców, 6 1 otrzy ma nych Krzyży Vir tuti Militar i i 392 Krzyży Wa
lecznych - to plon wałk z bo lszewikami.
Dzi eń tryumfu , d zień uzn ani a za swoj e wojenne czyn y, ułani przeżyl i

22 kwietnia 1921 r. na Błon iach Grunwald zkich w Poznaniu . Naczelny Wód z,
mars załek Polski Józef Piłsudski, udekorował wówczas sz tandar 15 Pułku

Ułanów Poznańskich Krzyżem Sreb rny m Orderu Virtuti Militari. Tego sa 
me go dni a, Mars załek podejmowany przez korpus ofice rski w Białej Sali
Bazaru , wypowi ed ział o Pułku sł owa, które po dzi ś dzi eń są pow odem dumy
każdego mieszka ń ca Poznania : "Tam, gdz ie byliście, byliście doskonali - i hi
storia lwią częs ć z wycięstw wam przypisać musi. W tej dziedzin ie jesteśc ie

naj lepszy m pułkiem. j aki znam, mówię wam to szczerze i otwarcie" .
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Nie dziwi zatem , że gdy Ułani Poznańscy postanowili wzorując się na
innych, wprowadzić odznakę pamiątkową, jej projektant zawarł w niej sy m
bole żołnierskiej chwały pozna ńskiego pułku. Znamię Polaków, a zarazem
Wielkopolski - srebrnego Orła, trzymającego w dziobie Krzyż Virtuti Mili
tari z rozwiniętą wstęgą i osiadającego po zwycięstwi e na obnażonej szabli,
sy mbolu kawalerii - okol ił wawrzynowym wieńcem sł awy (laur zwycięstwa)
z nałożonymi czterema, uła ńskimi biało-czerwonymiproporczykami puł

kowymi, symbolizującymicztery szwadrony i rozdzielającymi hi storyczną

datę początku Pułku, Powstania Wi elkopolskiego: 27 XII 1918 . Godzi s i ę

przy tym zauważyć, że porny slodawca sylwetką Orła w otwartej koronie
i z wzn oszonymi do ro zpostarcia sk rzy d ł am i , nawiązał do Orla ze zw ieńcze

nia sztandaru pułkowego, pierwszego tego wzoru w Wojskach Wielkopol
skich , wprowadzonego przepisami z 3 i 4 kwietni a 1919 1". , a wręczonego

Pu lkowi 29 lipca t. r. I.

Projektantem tego znakomicie zako mpo nowanego i oryginalnego zn aku
(większość pułków przyjęładla swyc h odznak formę krzyża kawalerskiego),
był oficer Ułanów Poznańskich, rtm . Jaretna Zapolski .

Zapolski, "o charakterystycznej twarzy siczow ego raporoica, kresowiec, typ
oficera bojowego , nader lubiany przez swoich kolegów i podwladnycli"? w służbie

woj skowej rod zinne kresy wschodnie zamien i ł na zachodn ie. Do Wojska Pol 
skiego wstąpił do 1. Korpusu gen . Dowbor Muśnickiego. mając już za sobą

służbę w rosyjskiej kawalerii. Do Po znania sprowadził go gen . Muśnieki wra z
z grupą byłych swoich oficerów dla przyspieszenia organizacj i tworzonej z pow
stariczyc h oddziałów Wielkopolski regularnej armii . Początkowo dowodził n.
dywizjonem Pułku, a na froncie litewsko-białoruskim2. szwadronem. Wrócił
do Poznania na dowódcę szwadronu zapasowego, z którym ponownie wyszedł

na front w roku 1920. Dowodził szwadro nem zapasowym także po powrocie
z wojny, z której wyniósł dwa Krzyże Walecznych. Zweryfikowany w stopniu
majora, pełnił funkcję kwatermistr za Pulku. W 1928 1". mianowany podpuł

kownikiem, był już zastępcą dowód cy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

i w barwach tego pułku przeszedł w stan spo czynku',

l Orzeł - zn uk ŻIJ/nierza polski ego, KUlulog wystawy pod red. Antoniego Romualda C ho
dyriskiego. Malbork 198J - 1983, s . 163 poz. 253 : Orzel nu odznace pamiątkowej 15 Pulku
Ulanów Pozna ński ch () P. Ul. Wlkp.) ora z s. 2J 1 przyp . 140 (autor hasła T. Jeziorowski): zob.
także L. Kukawski, Suandar 15 Pulku Ulunow Pornans kich, Poznań 1996 . Nr t w nini ej szej
serii Zeszytów Historycznych. . '

, Przyto czona opinia za : ppłk Stanisław Lnudariski. Manewry i ć wicren i« wielk opolskie]
kuwal er]i IV sierpniu i wrt esni u 1923 I: . "ŻO ł n ierz Wiel kopolski" R. IV: 1923, Nr 22 - 23,
II X J923, s . 6.

l Jaretna Zapolsk i. w łaśc . Jeremi Ksaw ery JUIl Zapolya-Zapolski (7 III 1886 - ? IX 1939) ;
Dekret em Nr 55 Kornis ariatu Nac zelnej Rudy Ludowej w Poznaniu (dalej: NRL) z dn . 2J V
1919 r. uzyskał w posiadanym stopniu rotmi strza starszer istwo z dniem I XI 1916 r., por, Tygod-
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Ten legendarny, także z uwag i na typ swej urody oficer u łanów i szwole
żer (zwany prze? kolegów "barankiem"), zgi nąl podczas Kampanii Wrze 
ś n i owej w do dzi ś nic wyj aś n i onych okoliczno ści ach" . W 1994 r. Wojskowy
Przegląd History czny opublikował śc iś l e tajne sprawozdanie prokuratury
wojskowej Frontu Ukraińskiego o zastrzeleniu 28 września 1939 r. przez mł.

lejt nanta Nazari enkę ze 148 p. kawalerii : "przebranego w cywilne ubranie
dowódcy 25 p. ul. płk. Zap olskiego, mjt: Wiśniewskiego (?) i adiutanta pułku

pOI: Zielskieg o'", Dowódca 25 P. Ul. Wlkp . istotn ie zginął we wrześniu 1939 r.

z rąk sowieckich wraz ze swoi m adiutantem i jednym lub dwoma oficerami
(informacje różne), ale dowódcą był pik Stachlewski. adiutantem rtm . Pi lin 
kiewicz, a towarzyszącym i oficer ami por. Witkowsk i i, być może , ppor. Gę
dzierski", Czy podali oni bolszewikom fałszywe dane, czy też rzeczywiście

zginął wówczas z nimi ppłk Jaretna Zap olski, nie ma dotąd pewności.

nik Urzędowy NRL Nr 16 z 4 VI 19 19 r., s. 72 ; w WP dekretem Na czeln eg o Wodza L. 227 z 27
V[fI 1920 r. 'l OS (al za twie rdzo ny w stopniu rotmistrza z dn . I IV 1920 (D ziennik Per sona lny
M inisterstwa Sp raw Wojskowych - da lej : Dz . Per s . MSWojsk. - Nr 33 z l IX 192 0 poz . 791 ),
a 'l dn . 29 VII I rozka zem L. 1208 otrzymał oficjalny przydział do I') p. ul. (D z. Pe rs . MSWojsk .
Nr 34 z 8 rx J 920 po z. 825) ; w Spisie oji ccr' ;1V slu iucych cZYIITlic w {/IliII I . 6. 2 / r .• Wars zawa
192 1, s. 25 9 poz. 17 wykazany jako ro tmistrz 15 p. ul. z błędnym imienie m Kons tanty zamiast
Ksawe ry ; zwe ry fikowany przez Ogólną Komisję Wery fikacyjną w stopniu majora ze sturszeii
stwem z dn . I VI 191 9 r. zo b. Lisia s turs t.etistw a I!tit' crńw zawodowych, War szawa 1922. s . 157
(lokat a 10 111 15); mianow any podpułkownikiem ze st arszeństwem z dn. I l 192 8 (kolejność 9/19).
por. Rocznik Oficersk i (dalej : RO) 1928; nad an ie Krzyża Walecznych po raz ł i 2 ogłoszone

w Dz Per s . MSWojsk . Nr 24 'l I VIII 1922 , s . 577; nie wymieniony już w RO ł 932 . w RO
Rezerwy 1934 s . 336 wykazany wśród ofi cerów w sranic spoczynku w stopniu jw,

, Przypo m nie nie pr zydomk u i opinię "o pięknej sylwerce sa rmackiej " Zapolski ego zo b.
Dz ieje 15 Pulkii Ulwrów Ponuuiski cl: (/ P Ul. W/kp.), red. P. Za re rnba , Londyn 1962. s . 54 ; wg
J . Wielh ors ki , R. Dembi ń ski , Kawaleria polska i bronie lowarz.)'sZf[ce IV Kampanii Wrześnio

wej 1939 roku. Ordre de Butuille i ob,wdy personulne, Londyn 1979. s . 8 wymi eni ony wśród

o fice rów w barwac h 2 p. szwol, poza swą j edno stką maci erzyst ą i Ośrodkiem Zapasowym.
tylko z adnotacją o śmierci we wrześniu i mobil izacji ze SIanu s poc zynk u; pod obnie tylko
śm ierć we wrześn i u 1939 r. pod aje T. Kryska-Karski. SImt)' korpusu ofice rskiego IV 19 3 9 
/ 945. Londyn J996 . s . 499 przypomin aj ąc o zamieszkiwaniu przed wojną na teren ie Okręgu

Korpu su Nr l1l (Grodno); la sam a info rmacja wcześniej : Lista ż o łn ierzy Wojsku Polskiego pole
głych w 1939 r. o nieznanym miejscu pochowania [w :] Księg« pOc!lIJwonycl1 ialnierry po lskicli
poległych \l' IJ wojnie światowej. t. l Żołn ierze Września N - Z, Pruszk ów 1993. s . 383.

; Wojskowy Przegląd Historyczny, R. XXXIX : t994 Nr 1-2, Wyb ór dokumentów do agre
sj i 17. 9. 1939.. cz , V. s . 217: "Tajn e s pecja lnego znacze nia. Sp rawo zdanie prokuratury woj 
s kowej Frontu Ukraiń skiego , Lwów, 9 . 10. 1939; l. Bezprawne rozstrzelanie [...J 2 . 2 8. 9 .
sz wadron 148 pk w czasie zbiera nia zdobycznego mienia w tejonie Kruki enie zatrzyma ł [...1.
Podc zns konwoj owaniu jeńców dok onano napadu na żołn ierzy. MI. lej tn. Nazar ienko ro z
s t rze la ł zatr zymanych nu miej scu , uzasadniając lO tym . że zw i ązany ochroną je ńc ów nie mó
głby odeprzeć ataku nieprzyjaciel a."; wymienione w notatce Krukl eniec l eżą w połowie drogi
m iędzy Samborem. a Mościskami .

(, Datę śm ierc i ca łej cz wórki ofic erów - 29 IX wraz 7, ad notacją : "za mordowani prze z Uk ra i ń

ców w rejoni e Sambora". podają J. Wielhorsk i, R. Dembi ński , Kawuleria polsku... jw.. s. 72 /73;
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Zaproponowany przez rtm. Zapolskiego projekt rysunkowy znaku przed
stawio no drogą służbową do zatwierdzenia ministrowi Spraw Wojskowych .
Odmiennie jednak niż w przypadku odznak innych pułków, zatwierdzenia
nie ogłoszono w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. , a odznakę zaaprobowano
indywidualnym pismem z Gabinetu Ministra L. dz. 7260/23 G. M. z dnia
30 marca 1923 L, skierowanym do dowódcy Pułku7.

Jeżeli Zapolski opracował projekt jako rotmistrz, to rysunek musiałbypo
wstać jeszcze w 1922 r., zanim zweryfikowano mu stopień i awansowano na
majora, co ogłoszono z datą zatwierdzenia 3 maja 1922. Szykowano może

odznakę na pierwsze Święto Pułkowe . Odręczne zatwierdzenie odznaki prze
słanojednak z początkiem kwietnia 1923. A więc przed następnym Świętem

Pulku, obchodzonym w latach 1922 - 1923 dnia 22 kwietnia. Była to pa
miątkadekoracji w tym dniu sztandaru Ułanów Poznariskich przez marszał

ka Pilsudskiego",
Nie pomogło ulokowanie zam ówienia na wykonanie znaku w zakładzie

najbardziej znanego dostawcy wojskowego, Wiktora Gontarczyka w War
szawie. Termin był zbyt krótki i pierwsze rozdawnictwo odznaki przesunięto
na koniec roku. Jednocześnie w przyjętym regulaminie zapisano, że rozda
wan ie odznak odbywać się będzie co rok w dzień Święta Pułkowego, ale już

23 kwietnia. Było to konsekwencją ustalenia dla 15 pułku tego właśnie dnia
przez Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu, w rozkazie z maja
1923 r. Nb . nastąpiło to na prośbę dowódcy Pułku, płk. Potena, jeszcze z wrześ

nia 1922 r.~.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej regulaminem , odznaki, nazwane zna
kiem pułkowym, przyznawała Kapituła, a prawo do znaku mieli wszyscy
oficerowie i szeregowi po roku wiernej słu żby w szeregach Ułanów Poznań-

okoliczności i data śmierc i rozbieżne w pozostałej literaturze. pur. T. Kryska-Karski . Slral)'

korpusu oficerskiego ... jw .; Lista żołn ierzy Wojska Polskiego poległych... jw.; W. A. Lasceki.
Z dzi ejow 25-NO Pulku U/al/ów wietkopotskicb, Londyn 1970. s. 25.

7 H. Wielecki, R. Sieradzki, Wojsko Polskie 1921 - /939. Organiruc]« i odznaki kawalerii ,
Warszawa 1992. s. 90; drugi podobny pr zypadek nie ogloszenia zatwi erdzenia w Dz. Rozk .
MSWoj sk. dot, odznaki 21 p. III.; jw. s. 45 .

x O obch odzeniu pierwotnie Święta w dniu 22 kwietnia na pamiątkę rocznicy udekorowa
nia sz tandaru pułkowego przez. Naczelnego Wodza Orderem Virtuti Militari zob. odpowied ź

dowódcy Pułku z 6 V 1922 L. dz. 2618/22 na ankietę Wojskowego Instytutu Naukowo-Wy
dawniczego. Centralne Archiwum Wojskowe (dalej : CAW). I. lOO. 68.30 oraz rozkazy dzienne
Pułku nr 109/22 i 10812::1. CAW.1. 321.15.1.

., Prośbę o zatwierdzenie jako Święta Pułkowego dnia 23 kwietnia. zawarł dowódca Pułku

w piśmie L. dz, 1137/22 z 24 IX 1922 r. adresowanym do Dowództwa 7 Brygady Jazdy w Po
znaniu. CAW, l. 300.6830; DOK Nr VII ustalając terminy świąt pułkowych w rozkazie Nr 61
z 2 V 1923 poz . 6 podało dla 15p. ul. żądaną datę i od 1924 r. dniem Święta Pulkowego jest ju ż

23 kwietn ia. MSWojsk. potwierdziło powyższe w ogłoszonym wykazie św i ą t pulkowych
w Dz. Rozk. MSWoj sk . Nr 16 z 19 V 1927 poz . 174.
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skich oraz osob y, które swoją d ziałaln ością zw i ązały si ę śc iś le z historią j tra
dycją Pulku. Uroczystość pierwszego rozda wnictwa odz nak odbyła s ię 8 grud
nia 1923 r. Jej obszern y opis zamieścił "Żołnierz Po lski"!",

Do kos zar Pułku w Pozn aniu, przy ul. Grun wald zkiej , pr zyb yli gencrało

wie : ge n. dy w. Kazimier z Raszew ski - s tryj pierw szego poległ ego oficera
Pułku rtm. Teod or a Ra szewski ego, dow ód ca Okręgu Korpusu Nr VII (Po 
zn ań ) ; ge n . dyw. D anie l Konarzewski . dowód ca Okręgu Korpusu Nr 1 (Wa r
sz aw a) , w kt órego grupie operacyj nej Pułk wa lczy i na [ron cie wsc ho dn im ;
e mery towany ge n. bryg . Antoni Unrug , kawalerzyst a, w 1919 r. in spektor
Obwod owych Komend Uzupełniaj ących. Li cznie przybyli oficerow ie i pod
o fice row ie re zer wy, szereg ofice rów pclniących czasowo s łużbę po za Puł

kiern oraz kilku zwi ązanych z Pułkicm uczestnictwem we w spólnych bo
jach. Pod kreślono, że ten wyj ątkowo lic zny zjazd rezer wistów był świadec

t wern poczuc ia śc is łej więzi pułkowej międ zy Ul anam i Pozn a ńskimi.
Uroczystość rozpoczęto od Mszy Św. polowej odpraw io nej przez byłego

kapelan a Pulku , ks. Czesława Woj tyniaka, odznaczo nego dwom a Krzy żami

Walecznych , którego uł an i zapamięta l i j ak przed atakiem na Bo brujsk konn o
obj eżdża ł szwad rony i udzielał abso lucj i" . O n też wy głosił s tosowne kaza
nie. Po Mszy n astąpiło oficjalne wystąpienie dowód cy Pulku, plk. Gwido
Potena, zakończone uczczeniem poległych oficerów i uł an ów odegrany m przez
pułkową orkies trę marszem żało b nym .

Wym owne byly s łowa płk. Poten a , który okreś l i ł praw a i obowiązki po
siadacza odz nak i: prawem jest przynależność do rodziny pułkowej,obo
wiązkiern - godne nosz enie znaku, który jest ni ejako częścią pułkowego

sztandaru. Tak wy sokie potraktow anie odzna ki pułkowej b yło ewene men
tern na tle zw yczajów w inn ych formacjach Wojska Polskiego . A słowa te
wypowiedz i a ł dawny ofice r c . k. aus t ro-węgiersk iej kawalerii, ofic er WP
z wyboru , który swój wybór przedłożył ponad wszystko: zgin ą ł jako puł

kown ik w sto sp. Ułanów Pozn ańskich w maju 1940 r. na U krai nie, zamordo 
wa ny przez sowiec kie NKWD'2.

Głos za brali jeszcze ge ne rale wie Ras zewski i Ko narzewski . po czym na
s tąp i ł o wręczenie odzna k, a całość zako ńczono uroczystym śn i ada niem w ka
sy nie ofice rski m, przy ws po mnieniowyc h toastach.

'" U roczysto ś ć utworzenia znaku pułkowego w 15 p. ul. Poznmiskich [w .] "Żołn ierz Pol
ski" Nr 5 (38')). :\ II 1924. s . II ; ta mże szczegó ly regula minu.

" D zieje 15 Pulku Ulon ćw .... jw.. s. 44 i 55.

"Gwido Erwi n von Poten ( 1879 - 1940 ) w Polsce nie u żywał party kufy "von"; do c hwi li
otrz yma nia przez Polskę w 1994 r. listy straco nych w 1940 r. na poleceni e Biura Politycznego
W KP(b) ZS RR obywalc li po lskich na Ukr aini e. oko liczno śc i śm ie rc i płk . Poteua nic by ły

zna ne; dz i ś, nic znając jeszcze miejsca jego kaźni wie my. ż e pod zi elił los t ys ięcy pol ski ch
ofice ró w - zos ta ł zamo rdowa ny s trza łem w t ył g łowy; por. List» Katvtiskicj r:iqg dalsry, S tra 
cen i na Ukraini e , Warszawa 1994. s . 75 poz. 2379 .
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Odznaki otrzymali dawni przełożeni Pułku : gen. broni StanisławSzep
tych aktualny minister Spraw Wojskowych, podczas wojny dowódca Frontu
Litewsko-Białoruskiego; gen. broni Józef Dowbor Muśnicki - w 1919 r.
Głównodowodzący Wojsk Wielkopolskich; gen. dyw. Leonard Skierski.
na wojnie dowódca 4 Armii; gen. dyw. Daniel Konarzewski. dowódca
14 Dywizji Piechoty w skladzie 4 Armii. To z tą dywizją Pułk odbył całą

swoją kampanię na froncie wschodnim. Znak otrzymali również kolejni
dowódcy Pułku: mjr Józ ef Lossow, gen. bryg . Aleksander Pajewski, ppłk

SO WładysławAnders oraz rodziny poległychoficerów i podoficerów. a także

rodzina nieżyjącegoJarogn iewa Drwęskiego, pierwszego Prezydenta mia
sta Poznania, na którego wniosek Pułk otrzymał nazwę Ułanów Poznań

skich!'.
Charakterystyczne, że kolejnośćrozdanych znaków oficerskich została pod

porządkowana starszeństwu. ale wyłącznie w Pułku . I tak odznakę z nume
rem I. otrzymał uważany za najstarszego oficera por. Jerzy Witalis Kubleki
(por. Kazimierza Ciążyńskiego,jakonie służącego już w barwach "piętnast

ki", pominięto); z numerem 2. - pierwszy dowódca Pulku, wspomniany wy
żej mjr Józef Lossow ; z numerem 3. - por. Kazimierz Rzćska, a z 4 . - por.
Janusz Kapuściński. Tenże, po latach już pułkownik, w 1974 1". na łamach

ukazującego się w Londynie "Ulana Poznariskiego", biuletynu Koła Pułko

wego, opublikował listę 31 najstarszych wyróżnionychoficer ów!' .
W pierwszej kolejności według niego znak otrzymali oficerowie z byłego

zaboru pruskiego, organizatorzy Pułku w grudniu 1918 i styczniu 19 I 9 r.,
często nie posiadający jeszcze wówczas stopnia oficerskiego. Janusz Ka
puściński, który jako sierżant braI udział w pierwszej bojowej akcji po
wstającego Pułku - ataku na Ławicę, a na stopień podporucznika promo
wany był 26 stycznia w pamiętnym dniu przysięgi Wojsk Wielkopolskich
na pl. Wilhelmowskim (późn.Wolności)w Poznaniu, przez lata służby w bar
wach "piętnastki" zapewne te nazwiska dobrze zapamiętał.Toteż gdy po
daje, że od numeru 5. kolejno otrzymali znak: rtm . Jerzy Skrzydlewski,
por. Witold Pluciński, por. Stanisław Bartlitz, rtm . Kazimierz Kalkstein,
por. Adam Siciński, rtm .Andrzej Rojewski, por. Adam Wi ttwer, por. Stan i
sław Gauza, por. Kazimierz Chlapowski. por. Czesław Buszkiewicz, por.
Ludomir Frezer, por. Stefan Dąmbski i por. Mieczysław Żniński - można

by bylo tę listę przyjąć za wiarygodną. Ale kolejność wyszczególnionych
na niej oficerów budzi wątpliwości. Np. por. Stanisław Gauza: promowany

1.\ Uroczystość utworzenia znaku pułkowego.... jw.

14 Janusz Kapuściński , Znak Pułkowy [w:] "Ułan Poznański" , Biuletyn informacyjny Koła

15 Pułku Ułanów Pozna ń skich im . generała Władysława Andersa, Londyn, R. XXVlI: 1974 ,
Nr 1/7r, s. 2-3.
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na podporucznika byłtego samego dni a co Rzóska i Kapuścińsk i ' , ale przed
nimi " .

Z dalszymi numerami znak mieli otrzyma ć ofi cerowie przybyli do Wiel
kopolski wraz z gen. Mu śnickim . z b. L Korpusu i z innych formacj i: mjr
Albert Traeger, rtm . Jarema Zapolski, rtm. Leon Schmidt (dowódca Pulku od
27 VII do 3 l X 1920 w za st ępstwie rannego ppłk . W. Andersa), por. Antoni
Tu ncelman , por. Włodzimierz Świderski, por. Włodzimierz Peu cker, por. Jerzy
Anders, por. Jan usz Czarnecki, por. Franciszek Szystowski, por. Mieczysław
Poniatowsk i, por. Witold Borcysza , por. Anto ni Maryanowski, rtm. Witold
Mikulicz-Radecki i rtm. Karol Doman icwski .

l ta c zęść odtworzonej po Jatach listy pie rwszych wyróżnionych nie jest
jednak w zupełności zgo d na co do s tarszeń s twa wymienionych . Na zwisko
por. Boreyszy jest na li ście pik, Kapuśc iński ego 28 . w kolejności . Jednocze
śn ie zachowana po Boreyszy w zbiorac h W ielkopol skiego Muze um Wojsko
wego , wydana mu wówczas lcgitym ncj n tymczasowa do odznaki, ma numer
47 1h

. Co więcej , po wymienionym w pie rwszej grup ie oficerów na miejscu 8,
rtm . Kazimierzu Kalkstcinie, zachowana w tych że zbiorach odznaka ma wybity
numer 53 17• Mimo to, przypomnienie nazwi sk ofice ró w, uważanych za se
niorów Pulku, wydaje s i ę być wa żne . Do tej lis ty można dodać jeszcze na 
zw isko porucznika służby zd row ia Włodzimierza Ambrożewicza, lekarza
Pułku w latach 1922 - 1927 . Zestal wówczas równie ż wyróżniony odznaką,

ale jako że nie s i u ż y ł w kor pusie oficerów kawalen i, l egitymację tego same
go wzoru co poprzednia wystawiono mu jednak be z numeru".

To, że numerowano odznaki wyłącznie oficero m kawalerii potwierdza inna
legitymacj a, tak ż e j eszcze tymczasowa , z 1924 r., wystawiona urzędnikowi

wojskowemu XI rang i Stanisławowi Paszkę, ó wczes ne mu kapelmis trzowi

" Dekre tem Komi sar iatu NRL z dni a 7 lr 19191'.. na wni osek G l ć wnodowod zącego , nastę

pujących si erżantów bylcj ar mii niemieckiej przyjęto do Sil Zbroj nych Polskich w b. zaborze
pruskim i mianow ano porlporuczniknmi kawaleri i ze sturszcristwcm z 21 I 19 19 r.: s ierż . sz tab.
Wacł awa Soberski ego. sierżan tów Stan is ł awa Gauzę , Kaz imierza Rz ó skę , Stani sława Jczio
rowskicgo, tvI leczysla wa Maciej ew skiego, Janu sza Kapuścuiskicgo: por. Tygodnik U rzędowy

NRL Nr 6 z 19 II 19 19 r.. s. 30; w Dziejach 15 Pulku Ulon ćw .... j w. w " Wykazie ofice rów
pułku od 1'J19 do 1939" (s. 479-48 l) brak Sc bcrskiego i Maciejewskiego, choć jednocześn ie

są wymienieni w obsad zie personalnej Pulku z 20 III 1919 (s. 14) i wspomniani, że po pewn ym
czasie odeszli z Pu łku (s. 15).

j(, Tymczasowa Legitym acja NI'47 srwierdzaj ącn . że ppor. Witoldowi Borci szy (tak w ory
ginale) przysługuj e prawo <l o noszenia oznaki pa:ll i ~tl:owej 15 pu łku Ulanów Pcznariski ch,
wystawi on a przez Dow ódcę Pull:u, pll:. Porcn a. 3 grudnia 1923 r.: zb.rWie lkopolskicgo Mu
zeum Wojskowego (dalej : WMW) 'lir inw. MNP/Wi\J 1024.

11 Zb. WMW lir inw, I\INP/WJ1'148()/6 n:, plunszy z innymi p;'l<:i:~tkami s ł uż by w WP.

" Tymczasowa Legitym acja jak 'J-: przyp . iii, bez numeru. udosr ępnioua upr zejmie przez
syna, dr i nż . Pawia Ambro ź cw icza z \'!arsza·.vy.
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Pulku!", Ta konotacja jest istotna, bowiem regulamin podkreślał , iż porząd

kowy numer odznaki oficerskiej "milsi być scis le rwiqzan » Z porządkowym

przybyciem daneg o oficera, noszącego barw)' PlIlku"20 Numeracja znaku miała

więc znaczenie presti żowe, na co zwróci! uwagę w cytowanym opracowaniu
płk Kapu ściński przypominając , że dowodem tego było podawanie przez nie
których oficerów numeru znaku przy swoim nazwisku .

Zgodnie z przyj ętą w Wojsku Polskim zasadą, również odznaka 15 Pułku

Ułanów miała tylkojeden wzór, wspólny dla olicerów i szeregowych. Ze wzglę

du jednak na koszty produkcji, zos tał a zrealizowana w dwóch wersjach: oficer
skiej- srebrnej,ze złoconym wieńcem oraz emaliowanymi proporczykami iwstęgą

Virtuti Militari - i dla szeregowych, wybitą w mosiądzu i tylko srebrzoną.

Pierwszą serię rozdanych odznak oficerskich wyróżni a gł ębokie bicie i do
kładność polożenia emalii. Odznaka (fot. I) jest dwuczęściowa : na o krągły

wieniec o wymiarach 3,60 x 3,45 cm z dwóch gałązek wawrzynu (z końcam i

u dolu, stąd różnica w wysokości) z ażurowo wyciętym skośnym "rozwianym"
krzyżem z proporczyków, nałożony i przymocowany czterema nitami ukoro
nowany Orzeł śred n icy ok. 2.50 cm, siedzący na szabli, c ięty także ażurowo .

Wieniec jest złoc ony, a cyfry umieszczonej na nim daty spolerowane, srebrne.
Emalia czerwona jasna, wpadająca w oranż, przejrzysta, na kreskowanym pod
kładzie , Orzeł patynowany, ze złoco n ą koroną, łapami ze szponami i rękoje

ścią szabli. Rozwinięta na boki wstęga od trzymanego w dziobie Krzyża Vir
tuli Militari , pokrytajest emalią barwy ciemnej ultram aryny, Na odwrocie ś l ad

stempla na obu częściach, a u dołu wieńca bity numer kolejny o ozdobnym
kroju cyfr, Nakrętka z wyciętymi skrzydclkarn i gładka lub z popr zecznie bilą

w dwóch wierszach nazwą wytwórcy: W. GONTARCZYKJWARSZAWA11
.

1'1 Tymczasowa Legitymacja bez numeru, s tw ie rdzaj ąca , iż "U. w. XI r." Paszkernu Stani 
stawowi przy słu guje prawo do noszenia oznaki pamiątkowej 15 p. Ułan ów Poznmiskich. wy
stawiona przez Dow ód cę Pulku, pik. Poteua , w Pnznaniu. dnia 23 kwietnia 1924 r.: zb. WMW
nr inw. MNP/WAII64.

'" Regulamin odznaki pnmiątkowej I:> p. Ul. Pozna ńskich ( l p. Ul. WJkp.).: CAW syg n.
1.:100.1.:>72: jest to wersja dostosowana do wymo g ów rozkazu MSWojsk. ogłoszonego w Dz. Rozk.
Nr 10 z 2 1 IV 1928 poz. t2 3 (Od7.l/ak i I'IIJlIiąlkmve.lill'IJI llcyi) ; regulamin zatw ierdzono pismem
GM 7372. I. z 2R IV 1930 r. przekazanym dow ódcy Puiku, pik. dypl. Dreszerowi . 2 V I'HO;
zatwierdzenie opublikowan o w Dz. Rozk. MSWnjsk. Nr 17 z 7 VI 1930 poz. 20:1 , Z poró wna
nia z wz mianka mi o reglilamini e w opisie "U roczys tość utwo rzenia znaku .." (zob. przyp . 10)
wynika , że powt órzcno tu zasadnicze s formu ł owan i a pierws zego regulaminu z 1923 r.

" Odzna ki w zb, WMW : z nr )3 zob. przyp . 17; z nr 70 (nr inw, MNP/WZ/904) ora z nalo 
ź ona oa ksi ęgę p amiątkową "Zwyc ięs twa sportowe Pulku" z wpisem dedyka cyjnym pik. Pote
na z 23 IV 1923 r. (MNP/WH/3560) ; odznak i szeregowyc h: M NP/W Zl600/1-2 z l e git yrnacją

po wachm. Andrzej u Mojdzic z numerem serii 1., ale na odznace bity 145 i MNPIW178 z bitym
na niej numerem 199 (cy fry niż sze niż na odzna kach oficerskich): pielwszą seri ę odz nak dla
szeregowyc h za tem ponumer owano . choć regulamin zaznacz u ł , że dotyc zy lo tylko odznak
oficerskich: zob. t ak że niżej , pI7.yp. 30.
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Parado ksalni e , ale ta p i ękna kompozycj a najc zęśc iej j est błędnie opisy 
wana . J uż tekst powstały w Pu lku, a zawart y w regulaminie, ma dwie zasad
nicze pomyłki : "Opis odznaki pamiątkowej 15 pułku ułanów poznańskich:

al podstawa, wieniec laurowy wyko nan y ze zło cistego metalu. hl tło : roz
wiany krzyż Z p roporców czerwono-ebiałych, d na tle proporcó w osiadający

orze ł biały trzymający w szp onach order "virtuti milita ri" o rozwiqzanycti
wstęgach ". Błędnie pod ano barwy pułkowe (proporce czerwono-b i ałe za
miast b ia ło-czerwo ne), a w opis ie Orła zapomniano, że sie dzi na sz abli trzy
mając Krzyż Virtuti Mili ta ri w dz iob ie i pominąwszy ową szab l ę, dan o w (o
miejsce krzy ż jakoby trzym any w szponac h" :

W specjalis tycznych publ ikacjach poświęconych odz nakom w Wojsku Pol
ski rn, a wyda wanych w kraju od lat osiemdziesi ątych , zawarte s ą r ównie nie
zro zumia le omyłki . Autorzy opracowania z 1992 1'. poświęc onego org aniza
cji i odz nakom kawaleri i - Henr yk Wielccki i R udo lf Si eradzki - w opisie
odznaki wyróżnili t rzymaną w dziob ie Orł a wstęgę Krzyża Virtuti Mil itari ,
pomij aj ąc sam wi zerunek krzy ża" . Podo bnie uczyniła Ag nieszka Kowalew
ska w swoim katalogu odznak z mu zeum we Włocławku z 1983 r. oraz Ja n
Par tyka w wydanym w 1997 r. katalogu odz nak PS Z na Zac hodzie": Z kolei
Mi eczysław Wełn a w katalogu wys tawy z 1988 1'. zorganizo wa nej z ok azji
70 rocznicy odzyska nia Niepodl egłości , wyróżn iając krzyż , nie za uważył

wstęgi , szablę całą okreś li ł jako złotą (w rzeczywi stości ma tylko złoconą

rękojeść ), a wieni ec przep as ał jednym prop orczykiem, który li A. Kow alew
skiej je st wstęgą w bar wach Pułku , a u 1. Partyki aż cz tero krotnie opasując ą

wieniec szarfą w barwa ch Pułku" . Nb. błędy opisu A. Kowalewskiej są po
wtórzeniem za taki m samym tekstem w najwcze śniej szej publika cj i, ka ta lo
gu wys tawy z 1978 r. "Broń i barwa niepodległej Polski" , choć i tak aulorka
wykazała więcej inwencj i, skrót 5 KDP rozwiązując j ako 5 Karpacka Dywi
zja Piech oty (w PSZ na Zach odzie Ułan i Pozn a ń scy byli pułkiem rozpo
znawc zym 5 Kresowej Dywi zj i Piech oty )".

" Por . przyp. 20 - je st to pkt 2 regulaminu; w pie rwsz ej wersji tego zapi su jest prawidłowo

"orde r Virtut i Mili ta ri o rozw ianyc h wstęgach" , co W wersji drug iej oraz os tatecz nej , niep o
trzebnie poprawiono na "rozwiązanych wstęgach" ; wszystkie trzy wersje w CAW j ak w przy
walan ym przy pisie .

" Zo b. przyp. 7.

" A. Kowale wska. Odrnaki i odmoczeniu wojskow e w rbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrrytiskie] we W/ociawku, Katalog zbiorów. 1983, S. 29; J. Partyka, Odznuki i oznaki Pol
skich Sil Zbrojnycn IIl/ Zachodzie / 939- / 945 (wojska ludowe}, Rzeszów 1997, s. 83 poz. 140.

' .1 A. Wełn a , Odtnu creuia i odrn uki jednost ek Wojska Polskiego /9/4//9 18 - / 939/) 945.
Katalog wystawy zorganizowanej z okazj i 70 rocznicy odzyska nia Niepodległoś ci. Wroc ław

19RR, s. 66 poz. 385 .

,. Brtni i barwu niepodległej Polski f 'J18-J 97R. Katalog wystawy. red. nan k. B. Pietrusz
ka, s. 170/171 poz. .'15 (autor teks tu: S. Bran icki).



]4

Przygotowane na pierwszą uroczystość legitymacje tymczasowe (fot. l ),
lo pisane na maszynie o pochyłej czcionce przez fi oletową taśmę na kartoni 
kach 7,6 x 11,6 cm jednostronne dokume nty, zaopatrzone własnoręcznym

podpi sem dowódcy Pułku , płk. Porcna i odciskiem piec zęci herbowej z Orłem
i napi sem otokowym dwoma łukami : "Dowództwo 15 p. Ułanów Poznml
skich/ ::( L. p. Ul. Wlkp .)::" Num er, s topień, naz wi sko i imię wpisywano od
ręczn ie . atramentem. Przy tym u oficerów b ył to numer rzec zywisty, kolejny,
u szeregowych wpisywano w to miejsce serię. odpowiadającą latom istnienia
P ulku ; s t ąd najstarszym pod oficerom z 191 9 r. wpi sano "s. I" (seria pierw
sza)". Poza tym legitymacje oficerów i szeregowych między sobą niczym
si ę nie r ó żni ły, co pozostało tradycją w Pułku .

Fot. I. Legitymacja tymczasowa do odznaki z pierw szego rozdaw nictwa , 8 grudnia 192J r.:
podpis pIk. G. Potcna.

W 1924.1'. w pierwsze Święto Pulkow e obchodzone już 23 kwietnia, nadal
jeszcze nie bylo drukowanych legitymacj i i po raz drugi sporządzono legityma
cje tymczasow e (fot. 2). Formatem identyczne jak opisane wyżej, odbite na po
wielaczu stąd tekst jest w kolorze fioletowym . pisane były na maszynie już o zwy
kłej czcionce. Pod wydrukowanąjak poprzedni o wersalikami n azwą dokumentu
(TYMCZASOWA LEGITYM ACJA) umieszczono skrót "Nr. S.", co na legity-

" Tymczasowa Legityma cja Nr 47 ppor. Wit olda Boreyszy (zon . przyp . 16) oraz Tymcza 
sowa Legitymacja Nr S. I. kpr. Stefana Klain erta , zb. WMW nr inw, MNPIWZ1506712.
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macjach oficerskich nic przeszkadzało , a przy wystawianiu legitymacji szere
gowym było drobnym ułatwieniem,bo dopisywano już tylko samą rzymską cy
frę na oznac zenie serii . Pieczęć pułkowa ta sama, dopisano natomiast miejsce
wystawienia (Poznari), dodano nazw isko dowódcy (POTEN), a w nazwie Pułku

zastosowano skrót "p." l te legitymacje dowódca podpisywał własnoręcznie".

Fot. 2. Legitymacja tymc zasowa do odznaki z drugiego rozdawnictwa, 23 kwietnia 1924 r.;
podpi s pik . G. Porcna .

Na obu wersj ach legitymacji tymc zasowej nazwa odznaki, mimo posługiwa

nia się już od początku określeniem "znak pulkowy" , została zapisana w brzmieniu
"oznaka pamiątkowa 15 pułku Ułanów Poznańskich ." Na pierwszych legityma
cjach drukowanych (fot. 3), które powt órzyły format i tekst Z drugiej wersji le
gitymacji tymczasowej, nazwę tę zapisanojuijednakjako "znak pułkowy 15 pułku

ułanów Pozna ńskich" , Legitymacje te wyróżnia ramka z secesyjnych ozdobni
ków typograficznych, natomiast tak, jak poprzednio, numer, stopień, nazwisko
i imię, a także już kolejne daty, wpisywano atramentem ; nadal też używano tej
samej pieczęci.Wydrukowano je po objęciu dowodzenia Pulkiem przez pIk . Sta
nisława Grzmot-Skotnickiego, przygotowując zapewne na Święto Pułkowe

w 1925 r. (Pulk objął w sierpniu 1924, dowodząc nim do września 1927 r.).
Na legitymacjach wydrukowane jest nazwisko dowódcy w formie "SKOTNIC
Kl/pulkownik", a między oboma wierszami widnieje własnoręczny podpis .

" Zob . przyp . 19,
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Fot. :l. Pierw szy wzór legitymacj i (z nazwą s ta t u tową odznaki - znak pułkowy) ; podp is
pik. S. Grzmoi - Skotnickiego.

Nowymi , drukowa ny mi legitym acjami, sukcesyw nie zaczęto zastępować

do tyc hczasowe , o cz ym świadczy egz empla rz zac howa ny w zbior ac h Wie l
kopol sk iego Mu zeum Wojskowego, wystawion y 10 lip ca 1927 dl a jednego
z najstar szych pod oficerów Pułku, wachm. Andrz cja M ajd y, mający zamias t
numeru wpisaną serię pierwszą (S. IYJ.Że praktyka taka m iał a miejsce prze z
czas dłużs zy, dowodem legitymacja następnego wzoru (fo t. 4) , którą w 1932 r.
wy stawion o kpr. re z. Stefanowi Klainertowi , mającemu poprzedn io legi ty
macj ę tymc zasową. N ie wycofywano jednocześnie s taryc h, bo ob ie zacho
wały s ię , by po śm i e rc i ich posiadacza, zasłużonego wsp ółtwórcy i pierw
szego prezesa Towarzy stwa h. Żołnierzy I pułku Ułanów Wielkopolskich
( 15 p. Ul. Pozn. ) , znaleźć się w zbiorach muzealny ch":

,., Legitymacja Nr S. I. stwierdzająca, że wachm, Majdzie Andrzejowi przysluguje prawo no
sze nia znaku pułkowego 15 pułku ulanów Poznariskich, wystawi ona w Poznaniu dnia 10 VTI 27 r.
przez Dowódcę Pulku pulkow nika Skotnickiego ; zb. WMW nr inw. MNP/WZl60012.

'uLegitymacja odznaki pamiątkowej 15 pułku Ułanów Poznariskich (I p. Ul. W lkp.) Nr 104/1.
stwi erdzająca, że kpr. rez . Klainert Ste fan upr awniony jest do noszenia odznak i. wy st awi ona
w Pozn aniu 3 ł m 1932 r. w z. dowódcy z podp ise m ppłk . dyr!. Kaz imierza Dworaku (zen dcy
III 1930 - X l 1932, płk dypl. J l 1930); zwraca uwagę numeracja , która wbr ew regul am inowi.
dotychczasowej i dalszej prak tyce , zamiast samej serii I. zo staln zapisana j ako numer kolejn y
l. seri i; je s t lO nicwąt pliwie ś l ad po numerze na pierwszej odznace - por. na ten tem at uwagę

w przyp. 2 1; zb, WMW nr inw, MNPIWZl506712; legi tymacja tymczasowa tegoż - zob. przyp . 27 .
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Fol. 4. Drugi wzór legitymacji (z nazwą odznaki ujednoliconą - odz naka pamiątkowa) ;

podpis pik. K. Zcmbrzuskiego.

Ten kolejny, nowy wzór legitymacji, wy drukowano po następnej zmia nie
nil stanowisku dow ódcy, gdy Pułk obj ął ppłk SG Rud olf Dr eszer (wrzes i eń

1927 - paźdz i erni k 1931 , płk dypl. I l 1928) . Są to już druki całkowic i e

odmienne , dwustronne , ksi ążeczkowe , ale z wewnę trzną części ą drukowaną

przez cał ość" . Odstąpiono od legitymacj i zwi ązanych z osobą dowód cy, za
przestając drukowani a nazwiska i wpisując tylko funkcję wys tawcy - "Do
wó dca 15 pułku Ułanów Pozn a ńsk ich" . Dzi ę k i temu uniwersalizmowi słu

ży ły n ajdłuż ej . bo aż do roku wybuchu wojny 1939. Wersję później szą tego
wzoru, stanowi ą blankiety wydrukowane w dru giej poł owie lat trzydzie s tych .
Wyróżni a je zmie nio na ramka z ozdobników drukarski ch na pierwszej stro 
nie - zamias t kresk owan ia są drobne lambrekin y, zawieraj ą nadt o biąd w dac ie
w pod st awie zat wierdzenia: za mias t 30 III 1923, jest 30 II 192332

.

" Por. leg i tymację wymienioną w przyp. 30 oraz takie same z nr S. l ula st. wachm. Woj
ciecha Grocholskiego wystawioną 28 V 1929 r.; z nr S z tej samej daty ula por. Michała Kwa
liaszwili; z nr 91 ula por. Bronisława Buszkicw i e ż a wystaw i on ą 22 IV 1933 r. i z nr S. XV dla
ul. Piorra Matuszaka wystaw io n ą 20 IV 1933 r.; brak numeru kolejnego na legitymacji Gruzi
na. por. Kwaliaszwili, wyni kł przypuszczalnie z kontraktowego charakte ru jego słu żby w WP;
zb, WMW kolejno nr inw. MNP/WZJ569512. WA 90R i WZ 95 1/2.

" Dwie legitymacje z nr S. XX wystawione 23 IV 1938 r. w zas tęps tw ie dowódcy przez
ppłk . Mikkc, dla st. III.: Jerzego Blaszaka i Mieczysława Ro zmia rka ; zb , WMW nr inw.
MNPIWA12001 i MNP/W!l 333.
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Pojawieni e się Iych całkow ic i e nowych legitymacji łączyło się nie tylk o
ze zm i a n ą osohy dowód cy, ale i rozkazem MSWojsk . opublikowa nym
2 r kwietnia 1928 L , uj ednolicającym zasady wprowad zania odznak i ich nada
wania'", Zastosowan e w tytule rozkazu jak i w jego tekście nazewnictwo
"odznaka pamiątkowa" , choć jako termin ogólny nic ograniczał innych, zwy
czajowych nazw w pułkach , zos t a ł w wojsku potraktowany dosłownie i s tąd

odstąpienie w 15 puł ku ułanów od tradycyjnej nazwy "znak pułkowy". Na
legitymacjach wprowadzonych w ł 929 r. zamiast tej dawnej naz wy wydru
kowano już "odznaka pamiątkowa t5 pułku Ułanów Poznariskich (1 p. Ul.
WJkp.)". Na s zczęście praw i d łowo odczy tano pkt. 9 rozkaz u, który p olecał ,

i ż. w przyp adku gdy odznaka miała zaw i erać godło pań stwowe , powinn o ono
odpowiadać śc iśle wzorowi ustalonemu przez u stawę. W odznace Ułanów

Poznań skich Orzeł pozostał stylizowany, podczas gdy w innych pułkach oka
zano n adgorliw o ść, zm ien iając częs to swoje sty lizowane ody na państwowe ,

wzoru 1927 . Tak np. zmienili swego trad ycyjnego O rła Ulani Krechowicccy,
zmie niono tak że O rł a w odzn ace 57 p. p. Wlkp. , c hoć w obu przyp adkach nie
mi ał on pierwotnie charak teru pa ń stwowego" .

Zamieszczenie informacji o zatwierdzeniu odznaki oraz wspomniana zmiana
nazwy znaku, to - nie lic ząc samej konwencji druku, podstawowe wyróżn i ki

nowych legitym acji. Dalej numeracj ę cyfrową stosowano zgodnie z tradycj ą

dla oficerów, a numery serii dla szeregowych, dalej używano starej pieczę ci

tyle, że odciskan o j ą ju ż w tuszu czerwonym, a nie fioleto wym i dalej podp i
sywał je własnoręcznie dowódca (w okresie długiej choroby płk . Ze mbrzu
skiego podpisy składał w zastępstw i e ppłkT. Mikke), Zmiana pieczęci pułkowej

nastąpiła w zw i ązku z up ływem terminu przewidzianego w rozporządzeniu

Prezydenta RP o godłach i barwach pań stwowych oraz oznakach, chorągwiach

i pieczę ci ach , ogłoszo nego w grudn iu J927 r. Od 19301'.pieczęć herbowa mi ał a

nowy wzór Orla państwowego, jej legenda nie zawiera ła j u ż pełnej nazwy Pułku

i napis w otoku brzmiał " 15 PUŁK UŁANÓW"~5 .

\.\ Por. przyp. 20 ; roz kaz len. dwukrom ie jeszcze nowelizowan y w punktach dotyc zących

zasad przy znawania, Dz . Ro zk . MSWoj sk Nr 20 z 4 VIJ 1930 poz. 244 i Dz. Ro zk. MSWoj sk.
Nr 2 z 18 JJ 1933 poz. 22 , hył a ż do 1947 r., tj . końca istnienia PSZ na Zachodzie , podstawowym
dokume ntem w tej dziedzinie, bowiem wydany podczas woj ny rozkaz o odznakach parnhltko
wych i rozpoznawczych ogtoszony w Dz. Rozk. Naczelnego Wodza i MON Nr 3 z 2 Vll 1943
poz. 33. był tylko jego dopełnieniem.

" G. Krogulec. Odznaki J Pulku U /UIIÓW Krecho wieckich. Warszawa 1983. s. 31 - 33 - autor
nie zauważy ł lej przyczyny zmiany wizerunku Orla; o zmianie IV odznace 57 p. p. Wl kp, zob.
U r ze/ -lJIuk 7.tJ/Jlierza... jw. s. 150 poz. 206 i s. 2071208 przyp. 122 (autor hasł a : T. Jeziorowski ).

J.\ Rozporząd zen i e Prezyd enta RP z dnia 13 XII 1927 r. o god ł ach i barwach pa ń s twowych

oraz o oz nakac h, chorągwi ac h i pieczęc iach , Dz. Ustaw RP Nr ł 15 z 28 XII 1927 poz. 980 ;
Rozporządzen ie Prezydenta RP z dn ia 20 VI 1928 r. o pieczęc iach urzędowych , Dz. Ustaw RP
Nr 65 z 28 VI 192 8 poz. 593; "Zob. także przyp. 32.
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Zmianom ul egały t a kże sa me odz na ki , początkowo w wer sj i dla szerego,-
wych . Pierwszą zmianą było tyl ko dodanie bi ałego i czerwonego laki eru na
proporczyki, a błękitnego na wstążkę Krzyża Virtuti Milit ari , Drugą bic ie
wieńca j ed nos tron nie w mosi ądzu (od wroci e g ładki e) i nadal srebrzen ie ca
ro ś ci , w ostat niej (fo t. II ) wie niec zaczęto b i ć j edn ostronn ie w masywnym
brązie , srebrząc już tylko same go Orl a, k tóry od początku w odznakac h dl a
szeregowyc h by ł nalutowy wany, Lakier na proporczykach i ws tążce, brąz

wieńca i patyn owane srebrzenie Orła , dawało efek t kolo rystyczny , zwias z
cz a na odz naka ch nowych , zb l iżaj ący j e do ofice rskich".

Z mia ny w odznakach oficer skich był y mn iej is tot ne : wieniec także bity
jed nos tro nnie , n iekied y w tomb aku, zawsze jednak złoconym; na Or le zło

ce nie pojaw i ło się r ó wnie ż na dz iobi e or az w ś rod k u Krzyża Virtuti Mil itar i.
Więks za natom iast , choć ró wn ie mał o zauwa żalna na pierw szy rzut oka od
mi an a, dotyczy ła ko lorów em alii: wstążkę krzy ża pokryto em alią ultrama
ry n ową, ale jaśni ejs zą, a proporczyki ema li ą czerwoną , ni eprzejrzystą. har
dziej n asy coną. Ta ostatnia zmiana ł ączył a s i ę z nowym oficja lny m określe

niem czerwieni na pro porczy kac h pułkowych , które regulaminowo od 1920 r.
pąs owe , w roku 1927 zostały przepisa ne ja ko szkartatne". Jednocześn i e wsk u
tek zużycia mat rycy, kolejn e znaki trac iły na os trośc i rysun ku , a u dołu wieńca

i na Orle pojawiły się cha rakt erys tyczne, drobne rysy pęknięć . Uwagi te do ty
czą odznak produ kowanych w wytwórni Wiktora Gontarczyka . Jego n akrętki

maj ą kolejne sygnatury: "w. GONTARCZ YI0WARSZAWAlMIODOWA [9 ",
"W.GONTARCZYKJWARSZAWA *MIODOWA 19 *" i "w. GONTARCZYK/
WARSZAWA/UL. MIODOWA No . 19"~x .

W latach trzydziestych podj ął produkcj ę odznak gra wer Stefan Zygma niak
w Poznan iu (fol. fi) . Wykonywał odznak i nieco większe ( 3,75 x 3 ,60 cm,

). O dznaki w zbio rach WMW: nr inw. MNP/W Z/6 (po ul. Fe liks ie Ko mosi riskim), WZ
1840 (ze sreb er FO N). WZ 5067/ ł i W G (po ul. Czes ław ie Rudzki m).

)7 Zob. Dz. Rozk . tvlSWoj sk . Nr 22 z 4 VIH 1927 poz. 268 : 3. Kawuterja . t 5 pułk ulan ów
(pro po rczyki): bialu-szkarl arny; by l lo ju ż trzeci odcie ń czerwieni puł kowej po ka rma zynie
przepisanym 8 I I 1919 r. w za łączn i ku do Rozk. dziennego Nr 35 Oow ódzrwn Głównego Sil
Zbroj nych w b. zab, pru skim (op is umun du rowan ia ulanów wie lkopol skich) i pąs ie zatw ie r
dzonym Oz. Rozk . MS Wojsk . Nr 27 z 3 VfII t 920 poz. 636 (ro zkaz przywracający barwne
prop orczyk i na ko łni erzach) .

'" Zb. WMW: nr inw. MNP/WW12696 odzn aka oficerska n oto ż ona na okładkę Ks ięgi Pa
m iątkowej Towarzyslwa b. Żołn ierzy I pul ku Ułanów Wielkopolskich ( 15 p. Ul. Pozn.) z wpise m
założyc ie lsk i m z 1~31 r. oraz nr inw. MN PIW/6 i WZ 5067/1- sze regowych; na Orle hity m
w mos i ądzu i na brązowym wie ń cu widoczne lYSY; MNP/ WZl 1840 sze regow ych ; sygnowanie
ostatniej n akrętki na odznace o ficerskiej z tabl icy honorowych odznak odd zia ł ów Okręgu Kor
pusu Nr VII przyznanych w 1936 r. kardynałowi A. Hlond owi, Prymasow i Polski ; zb. Mu zeu m
Archidiccezja lnego w Poznan iu nr inw. 3840 (w ieniec mosię ż n y, złocony, Orze ł mied ziany. sre
brzony); odznaka o fice rska także tylko ju ż srebrzo na, w 1926 r. zosta ła przeka zana do Muzeum
Woj ska z Gab inetu Ministra Spr aw Wojskowych, zob. H. Wielccki, R. Sie radzk i, jw.. s . 9 1.
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Orzeł śred n icy ok. 2,60 cm) , oficerskie bijąc w srebrze próby ROO i znakując
je na odwrocie U dołu niewielkim stemplem "ST. ZYGMANIAK". Wykona
niem naśladował wyroby Gontarczyka ostatni ej wersji (wszystkie złocen i a

i emalie), podobnie w odznakach dla szeregowych (wieni ec bity w brązie,

Orzeł mosiężny, srebrzony, patynowany, lakier na proporczykach i wstążce

krzyża) . Choć sam Orzeł jest mniej głęboko ryty, zwraca uwagę staranność

wyrobu". Po wojnie , wobec zapotrzeb owania na znaki utracone podczas dzia
łań, wytwórca wznowił na małą skalę ic h wyrób używając zac howanej , ory
ginalnej matrycy, przekazanej po jego śm i e rc i do zbiorów muzealn ych. Na
krętki sygnował "ST. ZYGMANIAKIPOZNAŃ".

Odznaki tylko dla szeregowych wykonywa! jeszcze w Poznaniu grawer Karol
Steinberg (fot. IV). Bite w mosiądzu , cale srebrzone z wie ńcem od spodu gład ki m,

mają tylko lakierowane proporczyki. Wyróżni a je charakterystyczna, poszerzona
dolna strefa lewego dolnego proporczyka oraz brak szczegó łów na Krzyżu Virtuti
Mili tari, który na odznakach Gontarczyka i Zygmaniaka m" zarysowanego Orla
i napisy. Ozdobna, duża srebrzona nakrętka ze sznurowym ornamentem na kra
wędzi, ma oryg inalny napis:"* 15 */PUŁKULANÓW/GRAWERJK.STElNBERG
POZNAŃ" . Zachowany w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym egzemplarz
z legitymacją wystawioną w 1933 r.na imię ulana Piotra Matuszaka. ma podkł ad

kę z czerwonego sukna, co potwierdza obyczaj przyjęty ówcześn ie w Pulku'".
Według regulaminu odznaki zatw ierdzonego w swej zasadniczej osnowie

w 1930 r., a po dostosowaniu jego przepisów po nowelizacjach do ro zkazu
MSWojsk. z 1928 r. w sprawie odznak , zatwierdzonego ponownie w 1937 r.,
odznaka pamiątkowa 15pulku Ułanów Poznariskich byla "s wiadectwem i wi
dontym znakiem, że noszącyją uzyskał ogóln e limanie pułku IV ktorym siuży!.

prlllvo moralne do tradycji bojowych i chwały puikowe]:",

'" Z b. WMW; srebrna odz naka oficerska nale żona na ok ł ad kę albumu z foto grafiami korpusu
podoficerskiego Pulku ofia rowanego płk . Konradowi Zc mbrzuskiernu w 1938 r. na zako ńczen re

dowodzenia - nr inw. MNP/WA/3597 oraz odz naka sze regowych, MNP/W ZI56951l ,

' " Zb. WMW nr inw. M NP/WZI901l1 -2 , zob. tak że przyp. 3 1; o noszeniu odznak w Pulku
na podkładce. por. K. Fili pow, B. Wr óblew ski (ilu str acje), Odrnak! pami'l lkowe Wojska PIII
sk iego 1921 - 1939 , Kawaleria. Warszawa 1992 . s . 26; z.u nieszczajnc na s . 24 fotografię gen .
Andersa z 1947 r. 7. odzna ką Ulanów Pozn a ńsk ich na mundurze , auto r tek stu podal bł ędnie. ż e

je st lO "od znaka 15 p. ut. wielkopolskich".

" D7;. Rozk . MSW ojsk. Nr II z 23 VIll 1937 p0 7.. 138 (pismo GM 3013 - Repr. ), zo b. tak że

przyp. 20 ; sformulowanle zacy towanego punktu powstało pr ze z zm ianę w MSWojsk. je szcze
w 1930 r. pierwszego zapisu, któ ry mial nieco inną wymowę , mianowici e - "jes t ona lodzna
ka] świadectwem i widomym znakie m, że noszący j ą uzysk a ł ogó lne uz nanie pułku w któ ry m
słu ż y ł i pozostając nadal w rezerwie, czy też w stani e s pocz ynku. zac howuje nad al prawo
moralne do tra dycj i bojowych i c hwaly pułkowej "; in teresujące, że s to rmutow anie niemal iden 
tyczne jak to, po poprawce , wprowadzono w ni espełna rok późn iej do regul aminu od znaki
14 p. Ut. Jazl owieckich , zatwie rdzonego Dz . R ozk . MSWojsk . Nr II z 21 IV 19:11 r. poz. J28:
"jest ona widomym znaki em, i ż nos zący ją zaslużyl na uznanie pulku zachowując prawo mo
raln e do tradycj i bojowych i chwały pułku ."; por . H. Wielccki , R. Sieradzki .. ., jw., s . 82.
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Dostosowując się do wymogów wspomnianego rozkazu MSWojsk., po
zostawiono jednak szereg przepisów własnych, wyróżniających odzn akę

Ułanów Poznariskich spośród znaków innych form acji . I tak . o ile zasady
nadawania odz naki w czasie pokoju nie odbiegały od ogólnych (prawo do j ej
ot rzymania nabywano po przesłużeniu co najmniej dw óch lat w pułku) . to
nadawano ją jednak tylko tym oficerom i szerego wym, którzy na nią zasłu

żyli "rzetelną służbą w pułku". A ju ż zdecydowanie wyższe wym ogi sfor
mułowano dla nadań w czasie wojny . Do przepisowe go, nie mniej niż trzy 
miesięcznego pobytu na fronc ie. dodano zas trzeżenie - "o ile w tym okresie
otrzymali dekorację bojową za czyny dokon ane w czasi e pobytu IV pułku" .

Jeżeli w tym czasie żoł n i erz w Pułku nie uzyskał odznaczenia, to wyczeki
wani e na od znakę wydłużano do 6 miesięcy s ł użby na froncie chyba, że nie
mógł dotrzymać terminu z powodu rany. Okres ten wówczas ulegał skróce
niu. Inni musieli przesłużyć rok w Pułku w czasie wojny, a tylko poległym

przyznawano odznakę automatycznie.
Powyższe prawa podlegały kolejnemu ograniczeniu. zarówno w cza sie

wojny jak i pokoju, poprzez zastrzeżenie, że nie mogli o trzymać od znaki
mim o przesłu żenia wymaganego okresu wszyscy ci, "którzy zacho waniem
się swoim czy to w służbie czy to poza służbą. przynoszą ujmę honorowi 11111/1

dum." Rozumiano przez to kary sąd owe , honorowe względnie dys cyplinar
ne za d ezercję. kradzież, s ta łe upij anie się publicznie i awantury po pijanemu
oraz inne przestępstwa natury etycznej i hon orow ej. W podanych przypad
kach oficer lub szeregowy zawodowy mógł uzyskać odznakę dopiero po grun
townej poprawie stwierdzonej w takim samym czasie, co przedłu żało w dwój
nasób okres oczekiwania na przyznanie odznaki .

Oryginalny zap is dotyczył obowiązków posiadaczy od znaki oficerskiej .
Mianow icie oficerowie zawodow i w barwach Pułku poza odd ziałem macie
rzystym ora z oficerow ie rezerwy, zobow i ązan i byli raz na trzy lata przyby ć

na Święto Pułku" . W wyjątkowych wyp adkach zgadzano s i ę na uspr awie
dl iwienie nieobecności. ale o jego ważn o ści decydował sam dowódca Pulku .
Nie przybycie w c iągu trzech lat na Święto, ś w i adczyło o braku przywiąza

nia i zainteresowania si ę Pułkiem, co pociągało za sobą automatyczną utratę

prawa do noszeni a odznaki.
Zm i en i aj ąc regulamin stosownie do wymogów stawianych przez MS Wojsk.,

musiano pominąćoczywiście dotychczasowy organ n adający odznakę, tj. Ka
pitułę, która w spra wie odznak zb ierała się w zasadz ie raz do roku przed
kolejnym Świętem Pułkowym. Wprowadzon o jednak w to miejsce zapis, że

. , Pkt 9 i l ad Regulaminu odz naki ; na s zczególność lego zapisu zwróci ł uwagę j uż. Z. Pi
larczyk . Odzn aki pułkowe w Wojsku Polskim okresu międzywojennego [w:] Stud ia i Materia
ły do Histo rii Wojskowośc i . t. XXlIJ: 1981, s . 282; obowiązek przybycia na święto pułkowe

mieli także posiadacze odznaki 17 p. Ul. Wlkp., por . H. Wiełccki , R. Siera dzk i... . jw.• s. 94.
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dow ódca nadaje prawo do odz naki , ale na podstawie uchwały og ólnego pra
wom ocnego zebrania oficerskiego, przedłożonego jako wnio sek . Zebranic ta
kie abso lu tną większością głosów rozstrzygało o wszystkich sprawach zwią

zanych z odznaką pod warunkiem, że zgromadziło 2/3 ofi cerów noszących

barwy pułkowe, służących w Pułku w miejscu jego postoju i posiadaj ących

odznakę. W przypadku szeregowych , wnioskował tylko dow ódca sz wadronu.
Zebranie w sprawie odznaki zobowiązany był zwołać dow ódca Pułku przy

najmni ej raz na rok , na miesiąc przed Świę-tem Pułku . Utrzyma no w ten spo
só b zwyczaj wcześniej przepisany dla Kapituły. Natomiast ewidencję osó b
up rawnion ych do noszenia odz naki prowad ził j u ż tylko wy znaczony przez
dowódcę ofic er wraz z zas tępcą, naznaczony na ro k sp ośród ofice ró w posia
daj ący ch odznakę. Ofi cer ten przechowywał wszystki e materiały dotyczące

odz nak i, a na zebr aniach w j ej sprawie , k tórych był z urzędu pr ot ok olan tem,
zdawał ro czne sprawozd ani e.

Rozkaz MSWojsk. z 192 8 r. przyznawał prawo do otr zym ania od znaki
pułkowej także dla inn ych osób fizyc zny ch lu b prawny ch , które położyły

specja lne zasługi dla dobra formacji lub wojska, a to na pod st aw ie og óln ego
zebrania oficerskiego, zatw ierdzo nego przez dowódcę Pułku . Przepi s ten został

zapisany w regulaminie odz naki Ułanów Pozna ńskich niem al dosłownie, choć

jego red akcję rozł ożono na dw a punkty. Pkt 7: "Pra wo do otrzymania od
znaki pułkowej może być przyznane wszelkim osobom fiz ycznym i prawnym,
które położą specjalne zasługi dla dobra pułku"; pkt 8: "Prawo noszenia
odzna ki pamiątkowej nadaje dowódca pułku: ['..J ci osob om jak w pkcie 7.
na po dstawie uchwa ły ogólnego zebrania oficerskiego, zatwierdzonej prz ez
dow ćdcę pułku ." Dawało to podstawę do nad ań honorowych o sobistościom

życi a publicznego. Ale prawo to realizowano ju ż wcześ ni ej, począwszy od
pierwszeg o rozdawnictwa w 1923 r., bowiem wspomniane nadania dla do
wódców formacj i, w których s k ład wchodził Pułk podczas wojny polsko
bolszewickiej, były tego dowodem .

Do 1939 r. nadano jeszcze szereg taki ch znaków. Odznakę Ulanów Po
znańskich otrzymał Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski oraz Prezydent
RP, Ignacy Mościcki (fol. 5) . Po ods łon ięc i u w Poznaniu w 1927 r. Pomnika
15 Pułku Ułan ów, znak nadano jego twórcom - arty ście rzeźbi arzowi Mi e
czysławowi Lubelski emu i arch itektow i Ada mo wi Ballenst edtowi ; na kolum
nie Pomnika z przodu umieszczono zres ztą część z symboli odz naki: Orła sie
dzącego na szabli i Krzyż Virtuti Militari . Znak pułkowy otrzymał także płk

w st. sp. Zygmunt Studziński . zasłużony w przydzi ałach remontów dla Pułku ,

szef Departamentu Rem ontu Koni Urzędu Wojskowego w Poznaniu w 1919 r.43
.

•) J. Kapuściński , jw. , s. 3; por. fotografię z wręczeni a odznaki Prezydento wi Mościckiemu

przez delegację Pułku z dowódcą, płk. Zernbrzu skim , mjr. Gauzą, rtm. Chla powskim i st. wachm .
Grochol skim. zb. WMW nr inw. MNPIWA/59.'i .
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Fot. .'i. Wręczenie od znaki pamiątkowej 15 Pułku Ułanów Poznnriskich Prezydentowi Rzeczy
pos poli tej Igna cemu Mościck iemu. Warszawa - Zam ek; od lewej: st. wachm . Wojci ech Gro
chol sk i, gen. bryg. Sergiusz Zahorski , Prezyd ent RP. pIk Konrad Zernbrzuski (dowód ca Puł

ku), mjr S tan isław Gauza, rtm. Kazim icrz Chlapowski (adiutant Pulku); fot. W. Pikicl z Woj-
skowcgo Inst ytutu Naukowo-Wydawn iczego.

W 1936 r. w d z i esięci olecie o bj ęcia rządów w archidiecezji gnieźnieńskiej

i poznański ej przypadaj ące 2 października, honorową odznakę Pułku otrzy
mał Prymas Polski , kardynałAugust Hlond. Wręczonoją umieszczoną na wspól
nej tablicy wraz z 26. innymi honorowymi odznakami nadan ymi uchwałą kor
pusów oficerskich pozostałych oddziałów Okręgu Korpusu Nr VII44.

Obok honorowych n adań indywidualnych. miały jeszcze miejsce hono
rowe nadania spe cjalne, dla zbiorowości . Najbardziej spektakularne z nich
odbyło si ę 20 lipca 1925 r., kiedy to na stopniach Ratusza z rąk dowódcy
Pułku, płk . Stani sława Grzm ot-Skotnickiego. Prezyd ent Po znania Cyryl
Ratajski odebrał odznakę ofi arowaną miastu. Uroczystości towarzys zyli liczn ie
zebrani na Rynku mieszkańcy Poznan ia, a moment wręczeni a znaku pułko

wego poprzedziło przem ówi eni e pik. Skotnickiego, w którym mówca przed
s taw i ł dzieje powstan ia Pułku i walk i Ulanów Poznańskich na froncie wschod
nim : Przekazanie odznaki było wyrazem hołdu dlamiasta Poznaniajako szefa
Pułku, podziękowaniemza stałą i troskliwą opiekęjaką miasto otaczało "Dzieci

44 Zo b. przyp. 38 .
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Poznania." Po oddaniu hon orów wojskowych i odeg ra niu marsza pułkowe

go, przemówił Cyryl Rataj sk i:
"Panie Pułkowniku! Ułani! Sercem przepełnionem wdzię cznoscia i dumą

przyjalem im ieni em stoł. miasta Poruania z rąk Pana Pułkownika odznakę

sławnego 15. pułku ułanów wielkopo lskich, dziękując uprzejm ie Panu Do
wódcy i całemu Pułkowi za niezwykle zaszczytn e dla miasta odznaczenie oraz
za łaskawe i piękne słowa uznania.

Uroczystość dzi siejsza j est widomym dla wszystkicli znakiem zgo dnego
współżyc ia mieszczaństwa naszego z ułanami pozn anskimi , jest dowodem
węzłów miłości i wdzięczności, jakie łączą obywatelstwo na sze z of icera mi
i żołnierzami pułku ułanów.

W panstwie de mokratyczn etn, j aki em jest'Rzeczpospolita Polska, armja
nie stoi poz a nawiasem społeczeństwa. nie j est jakiems odrębnem ciałem.

jest rac zej emanacją najlepszych sil narodu, jest wyk witem patrjotyzmu, jest
tą częścią spo łecznośc i, w której przejawiać się winien w posta ci naj szc zyt 
niejs i ej duch oby watelski, gotowy za wsze do ofiary krwi i poświęcenia mie
nia JW ołtarzu Ojczyzny.

Taki ch źo łnierzy pragnie mieć stolica Wielkopolski, tak iemi być winni utaili
wielkop olscy.

Ulani! Mias to Poznan , jako szef Waszego Pułku, niesie Wam wyraz)' se r
dec znego pozdrowienia. a zarazem ufn osci , ze potrafi cie obronić gród nasz
przed nawałą wrogó w. Niechaj się Hi pułku tym szkoli duch rycerski, pełen
zapa rcia się siebi e, pełen poczucia obowiązku, pełen przyjaźni dla koleg ów
i wyrozumienia dla inn ych. Hartujcie swą wolę, mnóżcie swq wiedzę, roz
sz erzaj cie sw ój widnokrąg, abyście w chwili, gdy koniecznoi ć dziejowa na
rzuc i nam 'wa lkę zbrojną, roinietli Ila lanc ach Waszych sławę imienia pol 
skiego po całym świecie - za wzorem wielkiego Marszałka Józefa Pon iatow
skiego, Z hasłem jego na ustach "Ho nor i Ojc zyzna ".

Przed wiekopomnym naszym ratuszem, z którego spogląda dumnie na Wasze
szwadron)', ciesząc się z Waszej postawy. Waszego ordynku i rynsztunku nas z
orzeł stal )', składam imieniem obywatelstwa poznosiskiego ułanom wielkopo l
skim hołd, wołając Zgłębi serca: 15. pułk ułanów wielkop olskich niech z)~e! " 45.

W roku 1934. na wielkie obchod y piętnastolecia Pulku, na Święto Pułkowe

do Poznania stawiły się przedstawi cielstwa niemal wszystkich pułków kawa
lerii. M. in. przybyły delegacje i dow ódcy czterech pułków, który ch sztandary,
podobnie jak i sztandar Ułanów Poznańskich , odznacz one były Orderem Wo
jermym Virtuti Mil itar i: J p. Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, I p. ut. Krc
chowiecki ech im. plk . Bolesława Mościcki ego, 7 p. Ul. Lub elskich im. gen .
Kazimierza Sosnkowski ego i 14 p. Uł, Jazłowieckich . Dow ódca Ułanów Po-

.,' / 4 Dywitja Piechoty. / Dywirju Strzetc/iw Wieik0i'0!.lkich, \V wojn ie i pokoju. Pozna ń

1936. s. 1[2; tamże fotografia z wręczenia odznaki.
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znariskich, plk. Konrad Zembrzuski, wystąpił wówczas z in i cjatywą wzmoc
nieni a s t a ł ych kont aktów i rozwij ania wspólnej trady cji zwy c ięsk iej wojny
z bolszewikami, s łowem - zadzi erzgnięcia śc iślej s zych więzów kole ż e ństwa

między pulkami, Kawalerami Virtuti M ilita ri, popr zez wymianę od zna k pa
miątkowych. Do koń ca roku 1934 odpowiednie uchwały przyjęto we wszyst
kich wspomnianyc h od dzi a ł a c h, a wym i a nę odzna k przep rowadzono w la
tach 1935 - 1936 podczas świąt pułkowych . Na uroczystoś ci przybywały de
legacje złożo ne z oficerów, podoficerów i ulan ów każd ego z pułk ów":

Ułani Poznariscy znani byli także ze swego koleżeństwa mi ędzy sobą. Ale
rzeczywisty walorwojskowej przyj aźn i potwierdziły wrześn iowe boje.Toteż uchwałą
oficerów Pułku, przebywających w niewoli w ohozic w Woldenbergu, zdecydo
wano przyzn ać odznakę pam i ątkową tym z młodszych kolegów,którzy jej jeszcze
nic posiadali podkre ślając , że nadaje s ię ją za ud zi ał w walkach 1939 r.

Jak można mniemać , nadan ie mi ało miejsce podczas obchodu rocznicy
Św i ęta Pulkowego, być m oże ju ż 23 kwietnia 1940 L Ze zrozum ialych wzglę

dów zabrakło samych znaków, ale zas t ąp i on o je wręczając specj alnie wy ko
nane Legitym acje Tymczasowe (fot. 6). Byl to kolejny wzó r tymczasowego

For. Ii. Trzecia legitymacja tymczasowa w historii od znaki, wyko na na w obozie w WoJdcn 
borgu: podpisy ppł k . dypl . W. Pcuckera i mir. K . Chlapowsktego
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dokumentu do odznaki w historii Pulku. Malowan e gwaszem i pisane ręcz

nie tuszem na skladanym kawałku kartonu o wymiarach [ r x 15 cm, na pierw
szej stronic zaw ieraj ą cy frę pułkową przeplecioną proporczykiem , na dru
giej wizerunek odznaki, na trzeciej odpowiedni wpis: pod wstęgą z napisem
LEGITYMACJA TYMCZASOWA tekst rozpoczęty dużym czerwonym ini
cj a ł em - "Korpus oficerski 15 Pulku Ułanów Pozna ńskich nadal [...] odz na
kę pamiątkową Pułku za udział w walkach 1939 r."

Zadziwi aj ą dwie rzeczy. Stylizowany, zresz tą dobry graficznie wizerunek
odznaki, zawie ra trzy istotn e błędy : Orzeł jest bez korony, całą datę Powstania
Wielkopolskiego wryso wano u dol u wieńca, a sam wieniec oplec iono nie cz te
rema proporczykami , a czterokrotnie skrzyżowaną bi ało-czerwoną wst ążką.

I druga - legityrnacje podpisane są przez dwóch najstarszych w obozie oficerów
Pułku: mjr.KazimierzaChłapowskiego, ostatniegodow ódcę w Kampanii WI7.eśnio

wej oraz ppłk. d ypl . Włod zi mierza Pcuc kera. Ale mjr Chlapowski mimo swej
funk cji dowódcy podpisany jes t na drugim miejscu. Czyżby legityma cje spo
rządzono zatem pó źniej, gdy do obozu dos zła inform acja o odtw orzeniu Pulku
poci nowym dowództwem warmii gen. Andersa? Opisanych legitymacj i roz
dano przynajmniej s iedem n aście . Numerowano je na ostatniej stronie" .

W roku 1942 doszło do odtworzenia [Julku Ułanów Poznariskich w Wojsku
Polskim na obczyźn ie . Co prawdajeszcze bez historycznej nazwy (oddział otrzymał

miano 15 Pulk Kawalerii Pancemcj), ale j u ż z biało-czerwonymi barwami . Na
jego czele s t anął dawny oficer poznańskich u łanów, rtm. Zbigniew Kiedacz, Pulk
powstał na bazie tzw. Batalionu "S", który pod komendą rtm. Kicdacza zorgani 
zowano przy dowództwie Arm ii PoJskiej w ZSRR. Batalion , ewakuowany wraz
z Armią do Iraku , tu zostal przekształcony w pancerno-motorowy puł k rozpo
znawczy 5 Kresowej Dywizji Piechoty, któremu dopiero z ko ńceru 1943 r. nadano
tradycyjne imię - 15 Pułk Ulanów Poznariskich.

W dniu 23 kwietnia 1943 r., na irackiej pustyni ulani obchodzili swoje pierwsze
Święto Pulkowe po odtworzeniu . Uroc zy s tość była skromna nie tylko ze względu

na warunki - brakowało pun ktu św ię t a według wzoru z lat przedwojennych,
wręczenia odznak pamiątkowych . Toteż wkrótce, po przerzuceniu Pulku we
wrześniu do Palestyny, zapad ła decyzja odtworzenia znaku pułkowego .

Z ini cjatywą przy wrócen ia odz naki wystąpił dowód ca Pułku , rtm . Kie
dacz". Ze swoi m projektem zwróci! się do dowódcy 2 Korpu su Polskiego
gen. Andersa, który propozycję poparł i wydał odpowiednie roz kazy . Od
znakę , w ilo ści 800 sztuk:", a więc zgodnie z etatem Puiku, który przewicJy-

47 Legirymacj a Tymerasow a Nr 17 wystuwitmu P/JOl; Okhicrycowi Leon owi (cał y tekst legi
tymacji pisan y wersal ikami . sto pień , naz wisk o i imię tuszem czerwonym. podpi sy wy stawców
atra mentem, na s. 4 syg natura wykon aw cy : BZN): zb. WMW nr inw . M NP/WDcp.1325.

" Drieje 15 Pulku UIIlJl()w.... jw., s. 270 .

'" Os tatni dow ód ca Pulku , ppłk . Adam Bi el i ń ski , w pisemnym oświadczen iu 7. 12 Vt 1980 r.
dla aut om .
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wal 42 oficerów i 777 szeregowych , wykonan o w Egipci e, dokąd oficerowie
i żołnierze jeźd zili turnusam i na kursy w brytyj skich ośrodkach wyszkole
niowych. Za wzór posłużyła oryginalna odznaka rtm. Kiedacza, pochodząca
z wytwórni Wiktora Gontarczyka w Warszawic i z takim napisem na nakręt

ce. Egipski grawer, któremu zalecono by odznaka była identy czna , przejęty
tą wojskową "proś bą" polskich ułanów, odznakę wykonał jak mógł najwicr
niej, tj. metodą odlewu, powi elając także .. . nakrętkę ." .

Z porównania dwóch egzemplarzy odznak zachowanych w zbiorach Wielko
polskiego Muzeum Wojskowego, w tym znaku po ppłk . Kiedaczu wynika, że
wykonawca otrzymał jako wzór odznakę oficerską z pierwszej serii, skoro ema
lia wstążki Krzyża Virtuti Milita ri ma barwę ciemnej ultramaryny, a czerwie ń

proporczyków ma odcie ń rudawy i jest przejrzysta! Zachowano technikę lącze

nia Orla z wi e ń cem czterema nitami, natomiast zł ocony jest tylko wieniec, a cały

Orzeł tylko srebrny, patynowany. Odznaki są nieco mniejsze - 3,47 x 3,36 cm
i zwraca uwagę wyżej wycięty ażur pod lewym skrzy dłem, niż w odznak ach
przedwojennych (rot. V). Nakrętka ma syg n aturę "w. GONTARCZYK/WAP.
SZAWAI*MIODOWA 19*". CZ(;ŚĆ nakładu, j (lk można wnosić na podstawie
znaku pplk. Kiedacza, ma lewy górny proporczyk z ema li ą położoną w od,,·,'ot
nej kolejności (jest czerwono-bi ały). Nadto w oclI ewie, ja ko technice mniej sta
rannej, zatracono niektóre szczegóły i na Krzyżu Virtuti Militari nie maju? śladu

Orla ani napisów" . W srebrze, wykonano znaki dla oficerów, Znaki dla szen:g'.J-
wych, wobec zrealizowania tylko jednej wersji, oficerskiej , nic różniły si ę

zewnęt rzn i e, bo choć wykonane z brązu i lak by ły złocone. srebrzone i emalio
wane. Dopiero dłuższe noszenie znaku oficerskiego uwidaczni ało różnicę w 1I1;1'

teriale -lekkie złocenie wieńca ście rał o się podobnie jak i patyna na Orle i cala
odznaka pozostawała srebrna w przeciwień stwie do odznak dla szeregowych,
w których wykonany w brązie wieniec zawsze był ż ółty ,

Z poc zątkiem 1944 r. Pułk wraz z innymi oddzialami 2 Korpu su Polskicgo
wstał przewieziony do Włoch . W dniu 6 kwietnia 15 Pulk Ulanów Poznal1
xkich wszed ł do akcj i na odcinek bojowy Capracotra. rozpoczynając SWi\ kam
panie wł oską, w której chwalebny ud ział (Monte Cassino, Ankona) przy-

..., Choć in formacj a IV Dzi ejocli 15 Pulku Ulatunv ( por. prz yp . 4 3) o miejscu wykonania
odznaki jest j edn oznaczna. K. Ba rba rski . Odznaki jJll lll i'l lkOlPf. z/luk i .1·I'~Ljtl lJ lIJlci i s luźby

H·'tJj.l'ku P"lskielJo IItl Zuchodr ie 1939 - 1947 [w:) " B ro ń i Barw a" , Biul etyn Se kcj i Muzeal nej
Polskicgo Towarzystwa Historyc znego w Wielkiej Bryta nii, Zeszyt specj alny Nr I Lo ndon
193.\ s. 11/1::' po z. 34 pisze : "o dz naka , j ak się zda je, wykon ana w Eg ipc ie"; wątp l iwo ś ć tv
powtar za 1. Partyka. Odrnaki i oznaki ..., jw.. s. 84, a T. Wariski . Palll i'l/ki Polskich Si! Zbroj
uych fi li ZlII.llI lI ll.it (katalog) . wy d. :I popr . i uzup ., TO l1.1 ń t9<)0. s . 88, poz. 3 podaje z koki , że
odzn ak ę wykon an o w Pale stynie . Nb . u K. Barbarskieg o w b łędnym opisie znaku w ieniec
przepleciony jest proporczyk arui w barwach pułkowych a ż pięciokrotnie .

" Z L.. WMW nr inw, M NP/W ZJ5fi I I (p o pplk. Z. Kiedaczu; jest lo zna k wykorumy dl a
szeregowyc h) I MNP/W Z/t452/1 (znak J, Bieti riski cj ).
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ni ósl mu powtórną dekorację - wyróżnien ie za ni ezwykłe męstwo .

Przygotowując obchody zbliżającego si ę Święta Pułkowego , przedstawio
no do zatwierdzenia dowódcy 2 Korpusu "Statut Znaku Pulkowego 15 Pulku
Uł an ów Poznańskich". Jak widać, sięgnięto zatem do początk ów odznaki i jej
pierwotnej nazwy. W § l . Statutu inform owano o celu odtworzenia Znaku 
uzewnętrznienie zwartości i j ednolitości wszystkich żoł n i erzy Pulku. W R 2.
pkt aj i bl ustalono, że nadaje go dowódca Pufku na wniosek zebrania oficerów
j u ż posi adających odznakę - oficerom po dwóch latach s ł u ż by lub roku w czasie
wojny, pozostałym żo ł n i erzom po roku . Jednym i drugim czas skracano .jeż eli

uzyskali w Pulku odznaczenie Krzyżem Virtuti Mili tari lub Walecznych . Ze
braniu oficerów Znaku mial przewodni czyć zas tę pca dowódcy Pulku , o ile sam
mial Znak; w przeciwnym wypadku przewodniczyi najstarszy oficer posiada
jący Znak Pulkowy , Na wniosek oficerów Znaku możn a bylo nadać odzn akę

(pkt ci ) innym osobom, tak ż e cywilnym, które specjalnie zas łużyły si ę Pu łko

wi . Wprowadzenie do Statutu lego nowego poj ęcia "O ficerow ie Znaku Pułko

wego" , ł ączył o się 7. wspomnianym faktem przywr óceni a tylko jednej wersji
odz naki, oficerskiej, wspólnej od tąd dla wszystkich żo ł nierzy Pułku .

Kolejny § 3. wymagał og łoszen i a nadań w rozkazie, § 4. stwierdzaj, że

oficerowie s ł u ż by czy nnej o t rzym uj ą odznaki nume rowane , § 5. wprowadzał

legit ymacje jako dowód nadani a, § 6 określał warunki na ja kich dow ódca

Pulku mógł odebrać odzn akę na wniose k Kapituły (wydalonym z korpusu
oficerskiego albo karanym za czyny hańbiące) lub Zebrani a Oficerów Znaku
(tu przypomni ano zasadę utrzymywania łączno ś ci z Pułkiem poprzez obec
ność na Świ ę tach Pulkowych), Ważny § 7 glosil, dla jakich celów dowód ca
Pulku powoła Kapitułę Znaku - czuwania nad cał o kształtem spraw związa

nych z nada waniem Znaku, je go ewiclencj i i s tawiania wniosk ów o odebra
nie Zna ku. Jej przewodniczącym miał być oficer z najniż szym numerem od
znak i, a członkami dwaj dowódcy sz wadronów także ze Znakami o naj ni ż
szych nume rach . I wreszcie w ostatnim para grafie- 8., podano termin naua
wania odznaki - Święto Pulkowc , d opuszczając wyj ą tkowo inne okazje.

Dokument len, choć sprzeczny z nadal obowiązującym rozk azem MSWojsk.
z 1928 f . o odznakach pamiątkowych , potwierdzonym rozkazem Naczelnego
Wodza z 1943 L, uzyskał zatwierd zenie dowódcy 2 Korpusu. Gen .Anders pod
pis ał go 15 kwietnia 19441'.52. Zbiegiem okoliczności, w nocy z 14/15 kwietni a

5l Statut Znaku Pulko wego 15 Pułku Ułanów Poznariskich [w:]"Ulan Poznariski" jw ., R. XX :
1967 Nr 3/53 , s. 2 - 3; - opubli kowan y tekst nosi podp is zatw ierd zaj ącego. gen . And er sa, jako
gene rała broni (awa nsował do tego slopnia 16 V 1954 r.) ; z ko le i ppłk Bieluiski w swo im
oświadczen i u (por. przyp . 49) pod ał , że Statut zost ał uchw alony w kwietniu 1946 r. w Ital ii;
w samym t ek ści e Statutu, w *3. nakazującym ogł a szan ie nada ń w rozk azie dziennym, dorlane
jest " lub w biuletyn ie Kola Ułanów Poz narisk ich" ( powstało 23 IV 1946 r. w Giulianova wc
Włoszech ) ; rozbieżności te dotyc zą późn iejszych uzupelnieri Statutu i uchwalenia tzw. prze
pisów przejściowych.
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j eden z patr oli Pułku odn i ós ł pierwszy sukce s bojowy, za który w dwa dni
póź n i ej dowó dca Kor pusu osob i ście udekor ował wyróżnionych uczest ni
k ów akc ji pierwszy mi dla Pułku Krzyżami Walecznych w kampanii wło
skiej .

Dzi eń Święta Pułkowego - 23 kwietnia, zas tał u ł anów w rad osnym na
s troju po niedawnym sukcesie, na miejscu postoju pod niewielką miejsco
wością Pignataro. Do Pułku przybył gen. Włady slaw Anders wraz z dowódcą

S Kre sowej Dy wizji Piech oty gen. Nikodemem Sulik iem i de legacje in nyc h
oddziałów. P ol ową Mszę Św. przed ufundowanym ze składek żołnierski ch

i dopiero co poświęconym ołtarzem , od praw i ł kape lan Pułku , ks. Władysław

Naum owicz. Dzień wcześ niej , zgo dnie ze "Statutem Znaku Pulkowego" roz
kazem dzie nnym Nr 51144 z 22 kw ietnia 1944 L, dowódca Pułku mjr Kie
dacz ogłosi l pierws ze nadan ia odtworzonej odznaki . Nie mając dokładnych

da nych o il ości n adań przedwojennych, przyjęto symboliczn ą ich li czbę 200,
pod aj ąc numer y dla nowych odznak od 201" .

Znak z tym numerem nadano, j ak to uj ęto w roz kazie , " Panu Generałowi

Dywizj i Anders Władysławowi , twórcy odtworzonego Znak u Pułkowego i naj
stars zemu ułanowi Pułku , celem podkresle nia najscislej szego związku do 
tychczasowych nadań Zobecnymi'ś": Jednocześ n ie odznakę przyznano 41 of i
cerom. 87 podoficero m i 627 ulanom. Były to pierwsze w całej historii Uła
n ów Poznańsk ic h wojenne nadania odznaki pułkowej . Uroczyste wręczeni e

znaku mia ło o tyle nietypowy przebieg, że dowódca Pułku mj r Kiedacz, wręczy!

tyl ko j edną odznakę - ge n. Ande rsowi. Następnie czyniąc gest wobec naj
starszego Ula na Poznariskiego, którym był Generał z racji swego dawnego
dowodze nia Pułkiern , popros i ł go o wręcze n ie Znak u Pułkowego oficerom
i delegacjom szwadronowym" (w Pigna taro Pułk nie by ł w komplecie 
2. szwadro n pozostawał w tym czas ie na poprzednim odcinku w Ca pracotta
i dołąc zył do Pulku dopiero 26 kwie tnia).

Wed ł ug cytowanego opisu uroczystości w "Dziejach 15 Puł k u Ułanów" ,

odznakę pu łkową otrzymał wó wczas także ge n. Sulik".

" H. Wielecki , R. S ie radzk i. jw., S. 91 oraz K. Fi lipow , B. Wr ób lewsk i, jw., s. 26 podają, że

do 1939 r. ogó tem nadano ok . 200 odznak ; do l. la oczywiście od znak oficersk ich; ws pomnia
ne w przyp . 3 1 na danie d la por. Bronisława Bu szkiewicza z 2 2 IV 1933 r. (legitymacja), ma
nr 9 1; może tn bud z ić wątp i iwo ś ć , cz y przez n astę pne sześć lal nadano j esz cze sto odznak.

.\J Ro zka z dzie nny Nr 51144 "t 22 IV 1944. Nada nie Znaku Pu lkowego; Instytu t Po lski
i Mu ze um gen. Sikorsk iego w Londy nie (da lej : IPMS) sygn . R. 636

.<l D ziennik Działań Pulk u, cyt. w Driejach / 5 Putkn U /WII)W .. .. jw. , S. 270.

.'" W rozka za ch puł kowych brak potwierdze nia nadania d la gen. Su lika, natomiast Ro zka

zem dzie nnym Nr 79/447. 15 VI 194 4 dow ódca Pu lku nada ł Zn ak pIk . dy p\. Wito ldowi Nowi 
na-Sawie kiemu "Dow/idcy Zgrup owania 6. Lwowskiej BIYI:"d)' Piechoty 1V bojl/ch o Ca.I·;·;Il{/,

wskladr le kt/iregn Pulk bral udtiul od dniu 2 do 28 V 1944 IV walkach IW wzg, Castel lone,
S. AJ/lic/O. PlJ.I".I'O Corno ; MOli/e CI/im ."; IPMS sygn . R. 636.
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Kolejn ość nazw isk wym ienionych w ro zkazie nad aj ącym odzna kę i zwią

za na z tym num eracja św i ad czą, że doch ow an o wierności tradycj i pułkowej
i pi er wsz e num ery nad an o najstarszym służb ą w od tworzonym Pulku, Zresztą
sam S ta tut swo im zap ise m o numer owan iu tyl ko odznak oficerskich, wyra
źn i e naw iązy wał d o zwyczaj u pułkowego jeszcze sprzed woj ny. Nb. w rze
czywis tośc i i ta k odz nak nie pon um erowan o, a przy zna ne i og ł oszone w roz
kaz ie num ery wp isa no z czase m jedy nie do legit ym acj i. Na 4 1 pierwszyc h

n ada ń , jako naj s tarszy z numerem ewid en cyjnym Z naku 202, zes ta l pod an y
por. B ogd an Dyczkowski, Tu ? 1'0 ni m wymie niono por. Witolda Po nikiew

skiego. Przy osobie lekarza pułkowego, por. dr. Józe fa Kwc lli , także podano

nu mer - 209, a więc postąp i ono w tym przyp ad ku inaczej ni ż z lekarzem
Pu łk u w rok u 1923. POl'. Edward Wojciec how icz o t rzymał n um er 217, a ów

czesny zas t ę pca dowódcy Pu lk u, mjr Adam Bielniski - 219 . Z mlodszych
s topniem oficerów ppor. Wiesław Lasceki miał nu mer 224, ppor. Ed m und
Majew ski 233 , a 234 - ppor. Ce zary Bujałski . Z os ta tnim nu mer e m 242 wy
m ie nio no ppor. Anto niego Z iarno , któ ry otrzy mawszy awans J marca, by ł

tym samym naj m lod szyrn oficerem
Już po bitwie o Mo nte Ca ss ino, na pos toj u Pułku w Santa Croce de ll 5al1

nio, w i zy tuj ący Ułanów Poznariskich płk Nowina- Sawicki , dowódca 6. Lwow
s kiej B rygady Picchoty w k tórej zg ru pow aniu ulan i bili się ram ię w ram i ę

razem z p iechotą , wręczył odznakę Pułkow i i j ego dowódcy, mj r. Kicdaczo
wi. Jak zano towano w Dzienniku Działań Pułku "Wr~czel1 ie umotywował

wspo lnie przelaną krwią ulanów pornaiiskich i str zelcó w lwowskich. Dowo 
dem przyjaini - powiedział dca brygady byto odrz ucenie propozycji luzo
wania J5. pułku ulanów potn anskich przez 17. bata lion strrclc ćw; bardziej
umęczon)' i skrwawiony bojami o Monte Cassino'i'" ,Odwzajemniaj ąc to wy
różnien i e, mjr K icdacz na zasadzie § 2 . pkt c. St atu tu n ad ał Z nak Pulkowy
pl k. Sawiekie mu. Nadając Z na k honor owo, nie zaewidencjo nowano go z nu
merem kolej nym".

Mimo dalszego udziału Ułanów Po znari skich w akcji bojowej , rozkazy
dzienne, jako reguluj ące życie w Pułku , zawierały tak że kol ejne informacje

o Z naku . W dniu 15 li pca 194 4 r. odzn akę otrzy ma li dwaj n astępn i oficero 
w ie, po r. Tadeu sz Górski (Znak nr 243) pięć dni wcześniej rann y od nieprzy
j acieł ski ej n awały ogniowej i ppor. Ksawery Kon arski (Znak nr 244)5". Zresztą

S7 Dziennik Dzia ła ń Pu łk u, cyt. w Dziejacli 15 Pułku Ulan ćw ..., jw .. s. 339. Ro zk az 6 LB P
Nr 53 z 29 Y 1944. k tóry m 1S p. Ul. Po znarisk ich i j ego dow ódca mjr Kic dacz otrzymali
"hon orowa odznakę 6. Lwo wskiej BJY{I(1dy Piechoty za ch lubną sluźbę bajową w m inach blY 
J>lIdy " zosta ł ogtoszony w Rozk . dz . pl ltku Nr 69/44 z 3 1 Y 1944 ; JPMS. j w.

" Por. przyp. 56 .

.1" Rozk . dz. Nr 89/44 Z 15 VI! 1944 ; IPMS, jw .
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i w dniu ogłoszenia ro zk azu Pułk przeżył bardzo silne n awały artyleryjskie

i broni maszynowej i to tak ie w rejonie dowództwa, tracąc kolejnych ran
nych. Choć w pułkowym rozkazie z nadaniem odznaki rann emu, brak tego
podkreślenia, miało OIl O przecież specjalny c harak te r,

Dopiero zakończenie bitwy o "lini ę Gotów" przyniosło Ułanom Poznall

skim zawiadomienie o przej ściu t1<1 t yły . Pulk s tan ął 7 września na dłuższy

wypoczynek w Fermo. Tu ogłoszono kolejne nad ania odznak, ale i po ra z
pierwszy odebranie Z naku . Rozkazem z 23 wrześ n ia 1944 dowód ca Pułku
odebra ł Z nak jednemu z kaprali z 3. szwad ronu , a ro zk azem z 6 pa ździernika

d wom ułanom z I. szwad ronu . Motywacja w obu pr zypadkach jednakowa,
" za nielojalne za cho wan ie s i ę względem Pułku'l'", W przyszlo ści jeszcze pa

robotnie rozkazy pułkowe odnotowały podobnie przykre p rzypadki .

W Fermo miało miejsce niecodzienne w Pułku i jedyne podczas wojny
przyznanie Znaku Pułkowego kobi ecie , Nadanie to ugło si! dowód ca, ppłk.

Kicdacz rozkazem z 4 października : "Na podstawie § 2. pkt. c/ starnru. nada
łem Z dn. 2 X 44 Znak Pułkowy p . Janinie Bietitiskiej za nadrwy czaj troskliwa
opiekę nad rannymi ułanami Pułku przebywającymi na leczeniu 11' 3. Szpi talu
Woj ennym. Jej wyjątkowa praca przyczyniła się wielce do ut rzyman ia wyso
kiego morale naszych rann ych kolegó w "". Ze wspomnianą datą 2 paździer

nika , ppłk Ki cdacz przesł ał meldunek () identycznej treści do dow ódcy 2. Kor
pusu, gen . Andersa. Oryginał tego meldunku z parafą Generała zachował się

w zbi orach Wielkopolskiego Mu zeum Wojskowego podobnie jak i opisany
jU7. wcześniej Znak Pułkowy Janiny Bielińskiej, a tak że wy st awion y wów

czas dla niej ozdobny dypl om nadania (fot. VII) . Pi sany kaligr aficzn ie na
kar ci e z bloku akwarelowego z barwnym wizerunkiem odz na ki i podpi sem
ppłk. Kiedacza, zaw iera te kst nieco poszer zony w st osunku do cyt owanego
z roz ka zu : "15 Pulk Ułanów Pozna/iskich. Na podstawie § 2 pkt c Statutu
Znaku Pulkow ego 15. Pulku Ułanów Pornanskich, nadaję Znak Pu łkowy Ja 
śnie Wielmożnej Pani Janinie Bielin ski ej IV uznan iu zasł ug położonych dla
Pułku. Jej nadzwyczaj troskliwa i se tdeczna opieka nad rannymi ofi cerami,
podoficerami i ułanami Pułku przyczyniła się do podniesienia morale Pulku
IV walkach pod Monte Cassino i o Anoonę w czasie od dn. 2. Vdo 4. V1JJ 1944 l:

Włochy, dn . 4- VJll- 1944 l: Dowódca Pułku Kicdacz podpułkownik " 62

'" Rozk. dz. Nr I J9/44 z23 IX 1944 i Nr 129/44 z 6 X 1944 ; JPM5 . jw.

' d R07.k . d7.. Nr 128/44 z 4 X 1944; IPMS, jw.

to, Por. przyp . 51 ; zb . WMW nr inw, MNP/W Z!I 452!2 (dy plom: 32. 1 x 22 cm, z nak wodny
"P. M. FABRIANO (1939)") i 1452/3 (meldunek ); wszystki e trzy przedmioty z daru ostatnie
go dowódcy Pu ł ku, płk . Adama Bieliriski ego. z łożone j ako pamiątk i po żon ie . PIk Bieliri ski
w s topniu rotmist rza , a potem maj ora zas tępca dow ódcy Pułku, z chwilą awansu 1 VIII 1944
za czyny bojowe ua podpułkownika, o t rzyma ł jednocze śnie dow ód ztw o 12 p. Ul. Podolskich.
Po śm i erc i pplk Kleda cza wrócil do Pul ku i obj ął po nim dow od zeni e Ułanami Poznańskimi .
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W świetle cytowanego wyżej meldunku i rozkazu dziennego Pulku, dyplom
jest antydatowany.

Ppłk Kiedacz nic zdążył przed swoją śmiercią powolać zapowiedzianej
Statutem Kapituły Znaku Pułkowego. Uczynił to jego następca, ppłk. Bic
liriski. po zakończeniu działań bojowych w Apeninie Emiliańskim, rozka
zem wydanym 17 grudnia 1944 r. w m. p. Pułku w Civitella di Romagna. Na
pod stawie § 7 Statutu powołał jako Przewodniczącegortm. Ponikiewskiego,
a jako członków por. Bogdana Dyczkowskicgo i rtm. Tadeusza Ziclińskic

go '", Będąc w zgodzie z przywołanym Statutem, Przewodniczącym winien
był zostać por. Dyczkowski, mający najniższynumer Znaku (202, rtm Poni
kiewski - 203) . Widocznie uczyniono ukłon y.; stosunku do wyższego stop
niem . Wkrótce jednak i tak rozkaz ten stracił swą aktualność, a Kapituła w wy
znaczonym składzie po od ejśc iu por. Dyczkowskiego do nowego pułku 25
ułanów, nie podjęła działalności .

Z dniem 5 stycznia 1945 r. tuż przed wyjazdem do Egiptu, 15 Pułk Uła

nów Poznańskich po raz drugi w swej historii wyłonił ze swego składu w dro
dze podziału, 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Licząc się z nowymi nada
niami dla otrzymanych uzupełnień stanów, zamówiono we florenckiej wy
twórn i S. A. Picchiani & Barla ćchi 500 nowych odznak. Zamówienie, jak
podał w swym oświadczeniupik Bieliriski, złożono jeszcze w styczniu 1945 r.(,4.
Skoro wyjazd z miejsca postoju w Maglie do portu w Tarencie, skąd w ra
mach Wielkopolskiej Brygady Pancernej miano płynąć do Egiptu, miał miejsce
tego samego dnia wieczorem, po uroczystościach odtworzenia bratniego pułku,

to kilkudniowa, wcześniejsza podróż z samego południa Włoch, gdzie leży

Maglie do Plorencji, budzi wątpliwość. Niemniej informacja, że szwadrony
mają zakupić zbiorowo odznaki w kwatermistrzostwie Pułku, zawarta w roz
kazie pułkowymwydanym już w Egipcie , 9 maja 1945 r. świadczy, iż w tym
czasiejednak dysponowano nowymi odznakami dla wyróżnionych ułan ów" .

Nowe znaki (fot. VI) zostały wykonane już zwykłą metodą bicia, zatem
zamówiono matrycę. Tym razem za wzór posłużył zachowany u kogoś przed
wojenny egzemplarz odznaki wykonanej w poznańskim zakładzie Stefana
Zygmaniaka. Łatwo można to rozpoznać przez porównanie - kulisty owoc
wawr zynu u dołu wieńca występuje tuż pod cyfrą "2" w dacie "27 XII " (w odz
nakach pochodzącychz Warsztatu Gontarczyka owoc ten jest między cyfra-

., Rozk . dz. Nr 162/44 z 17 xn J944; IPMS, jw.

,,' Por. przyp . 49 ; K. Barbarski. jw., w erracie do poz. 34 pisze ostrożnie : "odznaka. j ak się

zdaje, również wykonana w firm ie Pi ćchiani i Bartacchi. Firen ze".

" .< Rozk. dz. Nr 64/45 z 9 V 1945 : Odmaka Pulkowu, Hl/bycie: Odmaka pułkowa w cenie
325/ 1000 [wartość podana w millemach, jednostce podziału funta eg ipskiego] jest do nabyciu
/I st . wachm. Jele ckiego Mikołaja w kwatermistrrnstwie Pulku. SZ.lVar/I'(my wkupią rbiorowo
IVK złIJżIJnycll meldunkow li! dn. 8 i 9 maja J945 IW uprrednim rg łnszeniu się li Adjutuntu
Pulku.; IPMS. jw,
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mi "2" i "7") . Mniejsza nieco od oryginału, 3,44 x 3,39 cm, wieniec ma
wykonany z miedzi patynowanej na brąz , czerwona emalia proporczyków
jest przejrzysta, Orzeł srebrzony z emaliowaną w kolorze ultramaryny wstążką

Krzyża Virtuti Militari z czytelnymi szczeg ółami. Nakrętka sygnowana
" S. A. PICCHlANI & BARLACCHVFIRENZE"II1,.

W Egipcie Ułani Poznariscy stanęli w tej samej miejscowości Quassassrn,
którą opuścili przed rokiem przerzuceni na półwysep , by wziąć udział w kam
panii włoskiej. Tu leż obchodzili kolejne Ś w i ę to Pulku na obczyźnie. Przed
uroczystościami dowódca Pulku, ppłk Bielitiski. przesłał gen. Andersowijako
najstarszemu Ułanowi Poznańskiernu , meldunek : "Melduję PC/I1U Generałowi.

że Święto Pulk owe obchodzić będziemy w dniu 22 IV 45 I: Byłem zmuszony
prrenies ć datę Święta Pułkowegona niedzielę . gdyż mam}' oficerów i szere
gowych /I({ kursach anęielskict: i nie byłoby możliwe uzyskać dla nich prze
pustki \II dniu codziennej pracy. Święto organizujemy w ramach Brygtuły ]V za 
sadzie według programujaki obowiązywa ł w starym pułku?", Nie zabrakło

zatem nadania kolejnych Znaków. Świątecznym rozkazem dziennym otrzy
mało je dwóch oficerów ze szwadronu dowodzenia - rtm. Edward Pic de
Replonge i ppor. Zygmunt Gorgol oraz jedenastu ułanów".

Po raz pierwszy nic wymieniono jednak przy nazwiskach oficerów nu
merów ewidencyj nych Znaków. Ich ustaleniem zajęła się zapewne powolana
w tydzień później , rozkazem z 27 kwietnia, nowa Kapitula Znaku Pułkowego,

do kt órej na miejsce por. Dyczkowskicgo wszedł rtm .Władysław Staccwicz'".
W tym samym bowiem rozkazie ogłoszono nadanie numerów kolejnych Znaku.
Wspomniani poprzednio rtm. Pic de Replange oraz ppor. Gorgol, zostali wy
mienieni 7. ostatnimi numerami - 255 i 256 , poprzedziła ich natomi ast grupa
dziewięciu oficerów, w tym ppor. Zbigniew Tarnawski 7. nr. 246, ppor. Stani
sław Berkiera z nr. 247, ppor. Wiktor Wojteeki z nr. 248 i ppor. Władysław
Marynowie ż z nr. 249. Wszyscy niegdyś podchorążowie w Puiku z odzna-

,." Na podstawie egzemplarza zac howa nego po ppor. Bernardzie Gawrychu; wg relacji 1.10

ż o uej w 19RO r. amo row i, Znak ten ot rzyma! jako dawny Ułan Poznański os obi ś cie z rąk ppłk .

Kiedac zn w Porto S. Giorgio . m. p. Ul. Karpackich. w kt órych s l u ż y l od 1940 r.; Porto S. Giorgio
leży naprzeciwko Fermo; oba pulki s t ał y obok sie bie nad Adriatykiem w miesiącach wrzesieli
- paźd zi ernik 1944 r. i gdyby przyjąć te ustal enia , nal eżał oby cofnąć czas wykonania nowcj
odznaki na powyższe miesi ące , najpóźnicj do 16 X J944 r., bowi em Ułani Karpaccy opuścili

S. G iorgio 17 X.

' ·1 Dziej" /5 Pulku U/(//IÓW.. . , jw., s. 444.

f.X Rozk . d z. Nr 54/45 z 22 IV 1945; lPMS . jw.

"') Ro zk . dz. Nr 56/45 z 27 IV 1945. Wyznaczenie Kapituły Znaku Pułkowego ; IPI'vlS,jw.;
run, Witold Ponikicwski byl dow ódca 4. szwadronu ; w szeregach Pulku, i lO właśnie w 4. szwa
dronie. wal czyi we wrze śniu 1939 r. jako podchorąży; rtm . Tadeusz. Zieli ński był dowódcą

I . szwad ro nu. n rtm. Władyslaw Stacewic z - 2. szwad ro nu; obaj dowod zili jeszcze kompania
mi (I . i 2.) w Batalionie "S", 11 szwadronami od od two rze n ia Pułku.
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kami wcześniej nadanymi . Stąd teraz tylko przyznano im numerację, Ostat
ni, W. Marynowież. mianowany podporucznikiem 8 XII 1944 L, odznakę

otrzymał jako kapral podchorąży rozkazem z 6 X [944 L, natomiast miano
wanemu z nim równocześnie ppor. Wojteckiernu oraz ppor. Tarnawskiernu
i Berkiecie, mianowanym r VIII 1944 r., wpisano z czasem do legitymacji
datę historycznego rozkazu z pierwszymi nadaniami odtworzonych Znaków,
kiedy otrzymali je jako plutonowi podchorążowie, tj. 22 IV 1944 r., jedno
cześnie antydatując legitymacje na ten dzie ń":

W miarę kończących się działań wojennych w Europie i wyzwalania ko 
lejnych obozów jenieckich, do Pułku, szkolącego się w Egipcie jako pułk

pancerny, przybywali dawni, przedwojenni ."piętnastacy". Dnia 3 sierpnia
[945 r, otrzymał przydział do 2. szwadronu por. Jerzy Si arkiewicz (w 1939 r.
dowódca 1. plutonu w 2. szwadronie). W rozkazach pułkowych zachował

się ślad tego, jaką wagę przywiązywano do posiadania Zn aku Pułkowego.

W jednym z rozkazów z listopada 1945 r. ogłoszono na podstawie oświad

czenia mjr. Kazimierza Chłapowskiego,ostatniego dowódcy Ułanów Po
znari s kich w Kampanii Wrześniowej,który do Pułku zgłosił się jeszcze we
Włoszech, 26 listopada 1944 r., że : "PPOI: Siarkiewic; Jerzy r . [ocznik]
1917 ma prawo no szenia Oficerskiego Zna/w Pułkowego 15 Pułku Ulanćw

Poznariskich':",
W październiku 1945 r. Pulk wraz z całą 14 Wielkopolską Brygadą Pan 

cern ą powrócił do Włoch. Na miejsce postoju wyznaczono nadmorskąmiej
scowość Giulianova. Tu dopiero żołnierze Pułku otrzymali legitymacje do
posiadanych Znaków. Wykonano je na przelomie grudnia 1945 i stycznia
1946 z inicjatywy por. Edmunda Majewskiego, ówczesnego p. o. oficera in
formacyjnego Pułku, w małej drukarni włoskiej mieszczącej się niedaleko
siedziby dowództwa Ułanów Poznańskich (fot. 7) . Drukowane na kawałku

lekko kremowego kartonu 10,4 x 14,5 cm, składane , mają na pierwszej stro
nie wizerunek Znaku na biegnącym skosem od strony czwartej pasie w bar
wach pułkowych . Ta sama czerwień nadrukowana jest na proporczyki, a ciemny
błękit na wstążkę Krzyża Virtuti Militari. Poniżej wizerunku odznaki napis
kursywą, wersalikami "]5 PUŁl( UŁANÓW/POZNAŃSKICH" z tym, że li
terę "Ł" tu i dalej poprawiano ręcznie. Na stronie 2. z miejscem na wpisanie
numeru legitymacji tylko stwierdzenie o upoważnieniu do noszenia Znaku
Pulkowego i podstawa wydania, ale zamiast paragrafu , przywołano "art , 2a,
b" Statutu (dla oficerów pkt aj - dla szeregowych pkt hl). Na stronie 3. miej-

111 POl'. Legitymację ppor. Wiktora Wojte ckiego Nr 248 upoważniającą do noszenia Znaku
Pułkowego Nr 248 nadanego rozkazem dow ództwa Putku Nr 51/44 z dnia 22.4.44. wystawio
ną przez dowódcę Pulku, ppłk. Bieluiskiego. jakoby tego samego dnia, reprodukowaną w:
"Uł an Poznariski", jw. R. XX!II: 1970 Nr 1159. s, 4.

71 Rozk. dz, Nr 141/45 ; IPMS, jw .
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Fol. 7. Wzór legitymacji do odtworzoneg o Znaku Pułkowego nadawanego podczas kampanii
włoskiej oraz po wojnie; wydrukowana w Giulianova we Włoszech w 1946 r.: podpi s ostatniego

dowódcy Pulku, plk. A. Bieliliskiego

sce na wpisanie numeru rozkazu . jego daty i stwierdzenie o nadaniu Znaku
Pułkowego z miejscem na wpisanie danych osobowych oraz numeru Znaku ,
a pod tym drukowane miejsce wystawienia: "ITALIA. DNIA.../J94. ROKU."
oraz wystawca: "DOWÓDCA PUŁKUlBIELIŃSKIlpplk. " Wpisy dokonywa
no odręcznie, przy czym szeregowym numer legitymacji łamano przez literę

"B", jako wystawionej na podstawie § 2b Statutu . Odciskana pieczęć herbo
wa z Orłem miała w otoku podwójny, dwuwierszowy napis poiska-angiel
ski, rozd zielony gwiazdkami " 15 PUŁK UŁANÓW POZNAŃSKICH *
15 POLISH LANCERS REGIMENT"; wszystkie legitymacje podpisywał do
wódca Pułku71 .

" Por. przyp. 70 oraz legitymację w zb. WMW nr inw. MNPIWZJ3390/2; Dzieje 15 Pulku
U/lii/ÓW .. .. jw., s. 407 błędnie, że legitymacje wystawi ano w m. p. Pułku w Fermo, tj . we wrze
śn i u - październiku 1944 r.• co jest niemożliwe. bowiem wszystk ie legitymacje są jednego
wzoru z wydrukowanym nazwi skiem już ppłk. Bieliriskiego. (ppłk Kicdacz poległ 23 X 1944 r.•
Bi ćlinsk i objął po nim dowod zenie 4 XI 1944); relacja ustna mjr. Edmunda Majewskiego z Lon
dynu dla nil tora (mianowa ny porucznikiem I I 1945, p. o. oficera informacyjnego Pułku był

30 X 1944 - 8 \li 1946 ; IPMS. jw.),



36

Wobec zb l iżaj ącego s ię zakończen ia działali PSZ na Zachodzie, sko ro Pulk
nie m ógł wrócić do kraju z rozw i n ięty mi proporcami na czołgac h, lecz mi al
i ść jako tłum rozbrojon ych i prześ l adowanych roz bitków, Uł an i Pozna ń scy ,

jak to zan otowali w swoich " Dziej ach" - wybrali drogę znacz nie c ięższą,

pozos tając na dobrowolnej emigracj i. 1 choć tym post anow ieniem nie polep
szali so bie wówc zas osobistego bytu , wy raża j i w len sposó b pr otes t pr ze
ciw ko krzywdzie Polski , głosząc jednocześni e go towość słu żeni a jej do ko ńca ,

o bojętnie w jakich warunkach .
Podczas Święta Pulkowego obchodzonego w Ginlinnova 23 kwi etni a 1946 r.,

p r zewidując rozw i ąza nie Pułku , powołano Kol o Pul kowe . Jednocześni e Ofi 
ce rowie Z naku uch walil i tzw. "Przepis y przej ści owe". Jako uzupełnienie Sta
tutu Z na ku Pułkowego , miał y ohowiązywać od czasu rozwi ązan i a , aż do od
tworzenia w przyszłośc i Ulan ów Poznań s kich.

W § 1." Przepi sów " zawa rto zasady ideow e podkreślaj ąc, że gd yby k tóryś

z O fice rów Z nak u mi ał zrezygnować z wa lk i o niep od legło ś ć kraju , m a mo
raln y obowiązek złożyć Z nak Puł kowy, sy mbo l wyznawanych za sa d . W prze
widywa niu trudności uniemożliwi aj ących IN przy s złości zebra nie Oficeró w
Z naku, powołan o ( § 2) Kap i tu ł ę w rozszerzonym , d wunast o osob ow ym sk la 
dzie, wybieraj ąc oficerów, kawaler ów Orde ru Wojennego Virtuti Mil itari, którzy
w lata ch woj ny 1939-1 945 wyb itnie przyczy nili s ię do c h wały Pulku, Obo k
o ficerów z Kapituły upr zedniej , do nowej Kapituły weszli : ppłk Ad am Bi el iń

ski , dow ódca Pulku (na mocy § 3. za razem jej Przewodn i czący) , ppłk Kaz i
mierz Chlapowski. os tatni dowódca Pulku w Kampanii Wrześniowej.mjrWla
dysław Mackiewic z, kawaler Virtu ti Mi li tar i za wrzesień 1939 r., mjr Zyg 
munt Sobotowski (Vi rtu ti Militari za Monte Cassino) , rtm. Franci s zek Sz c n
der a (za linię Gotów ), r tm . Je rzy Kierkuć (z a M onte Ca ssi no) , rtm. Andrzej
Mielży riski (za Ankonę), rtm. Ludwik Duda (za Ankonę) i rtm .WiktorWojteck i
(za lini ę Got ów ). Skład ten miano uzupełn iać spo śród najb ardziej zas łu żo nych

Oficer ówZn aku z lat 1942- [946. Pr zewidziano kolejnych Przewodni c zących

Kapituły : ppłk. K. Chłapowskicgo, mjr. W. Mackiewi cza i mj r T. Zi el i ńs k i ego

i sposób uzupełniani a wa kansu na tym stanowisku poprzez wyz naczanie pr zez
urzęduj ącego Przewodniczącego , kolejnego o ficera - czło n ka Kapituły, uzu
pełni aj ąc zawsze skł ad do cz te rec h.

Pa ragra fem 4. zezwo lo no Przewodnic zącemu na pod ejmowanie sa mo
d zielnych de cy zj i j eżel i z braku czasu nie byłoby możli we ze b ra ni c quo
rum , a 5 ., nakazano Przewodn ic zącemu podawać do w i adomości miej sc e
d zi ałani a Kapituły . Po wierzo no wres zci e Ka pitule (§ 6) czu wanie nad ar 
c h iwa m i i pamiątkami pułkowymi, zak ładaj ąc w przyszłości przekazan ie
ich odtwo rzon emu Pulkowi . W postan owien iach ko ńcowych n ał ożon o

obow iązek na Kapi tułę i jej posz czególnych czł o nków d ołożenia s ta ra li
by w ra zie formowania jed nost ek Woj ska Po lsk iego prze z legalne wł adze
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Rzeczypospolitej. Pułk został odtworzony. Mi ano także czuwać nad za
ch owaniem wartości , które Pułk w czasie swej służby dla Rzeczypospol itej
wytworzył, a w szczególności nad zachowaniem czys tośc i ideologii i tra
dycji Pułku".

Ostatnie zespołowe nadanie odznaki miało miejsce 23 kwietnia 1947 r.
podczas Święta Pułkowego obchodzonego w brytyjskim ob ozie Browning
Camp koło Horsham niedaleko Londynu. Po raz ostatni ułani wystąp ili j esz
cze w mundurach, choć Pułk istniał już tylko w ram ach Polskiego Korpusu
Pr zysposobi enia i Rozmieszczenia i był w trakcie demobilizacji . Parę dni
wcześniej , 19 kwietni a, odbyło s i ę zebranie Oficeró w Znaku Pułkowego, na
którym uchwal ono poprawkę do wpro wadzon ych niedawno "Przepisów prz ej
śc i owych". Mowa w niej o Oficerach Znaku , którzy w dniu uchwalenia "Prze
pisów" znajdowal i si ę ewidencyjnie poza Pułkiem oraz o tym , że "Przepisy"
stanowią rozwinięcie i u zupełnienie Statutu . Pdkreślono także ich czasową

ważność w razie sprzeczności między postanowieni ami Statutu, a "Przepi
sarni'?".

W latach następnych nadania odznaki były już tylko sporadyczne. Za spe
cj alne zasługi o trzymał ją Paweł Zaremba, redaktor "Dz iejów 15 Pulku Uła

nów" wydanych w roku 1962 nakładem Koła Ułanów Poznańskich w Lon
dynie" . Z kolei na Zebraniu Walnym Koła 26 kwietnia 1970 r., pułkownicy
F. Szystowski i J. Kapuści ń ski, wystąp i l i z wni osk iem uhonorowania 4. Puł
ku Pancernego "Skorp ion" . Szwadron panc ern ych wziął udział wra z z Ula
nami Poznańskimi pod dow ództwem naówc zas mjr. Bieliri skiego w bit wie
o San Biaggio, rozpoczynającej natarcie 2 . Korpu su Polskiego ukoronowan e
zdobyciem Ankony. Propozycja została przekazan a Kapitule i rozpatrz ona
pozytywnie najej zebra niu w dniu 2 maja 1971 r. Znak Pułkowy nadano za
braterską współpracę boj ową na polach bitewnych Italii . Na tej samej Kapi
tule w zw i ązku ze zmianą kolejno ści czlonków po śmierc i płk. Kazimierza
Chłapowsk i ego w [ 969 r. i rtm. Ludwika Dudy w 1970, na opróż n i on e miej
sca l l i 12 wybrano rtm. Mariana Łukowski ego, kawalera Krzyża Virtuti
Militari i mjr. Edwina Hryniewicza. Na czwartego Przewodniczącego Kapi
tuły Znaku Pułkowego , p płk Biel itisk i zgo dnie z "P rzep isami przej ściowy

mi" wyznac zył mjr. Hryn iewicza".

n "Ułan Poznariski" R. XX : 1967 Nr 3/53 s. 3/4.

" Jak przyp. wyżej , s. 4/5.

H 1. leszek] r. [ybi ckiJ, nota uzupełniająca a rtyku ł J. Kapuściński ego Znak Pulkowy [w:]
"Ułan Poznański" R. XXVII: J974 Nr 117 1. s . 4 .

7. Protokół Walnego Zebran ia z 26 IV 1970 [w:] "Uł an Pozn arisk i" , jw . R. XXIII : J970
Nr 3/61, s . 6; Protokół zebrania Kapituł y z 2 V 1971 Iw:] "Ulon Pozna ń sk i" , j w. R. XXI V:
J97 1 Nr 2/63, s. 16 i Op is Święt a Pułkowego, tamże, s. 12.
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Przyznanie odznaki "Skorpionom", zaowocowało nadani em w dniu
30 kwietnia 1972 r. Honorowej Odzn aki Pułkowej "Skorpionów" 15. Pułko
wi Ułanów Po znari ski ch, wręczonej tego samego dn ia podczas ob chodów
Święta "piętnastak ów." W imi eniu Kapituły Od znaki Pułkowej Pułku 4. Pan
ce ruego "Skorpion," odznakę nadaną "w serdeczn ym uznaniu przyjaźni i ko
l eźett stwa oraz braterstwa bron i zadzie rzgn i ętego IUl polach Kampanii Wło
skiej 1944-1945" przekazał Prezes Kola b. Żołnierzy Pulku 4. Pancernego
"Skorpion," mjr. inż. Cz. Konopacki , wręczając ją ppłk . Bieliri skiemu" . Od
pamiętnej wymiany od znak z bratnimi pulkami w roku 1934, była to pierw
sz a taka uroczystość .

W roku 1976 miało miejsce drugie w histori i Pulku wyróżnienie kobiety.
Dnia 4 cze rwca, podczas wizyty Jer zego i Ann y Rad ziejowskich w Londy
nie, ppłk Bieli ński wręczy ł p.A. Kicd acz Rad ziej owski ej Znak Pułkowy, który
został j ej nadany za zas ług i położone przy organizacj i Zjazdu Koleżeńskiego

w New Britain w Stanach Zjednoczony ch w 1975 r. oraz za umacni ani e wię

zów przyjaźni i so l i d arnośc i wśród uł an ów, którzy osi edli na terenie konty
nentu ameryka ń skiego". Podczas tej uroczystości, Je rzy Radzi ejowski otrzymał

z rąk ppł k . Bieliriskiego. j ako potwierdzeni e włączenia do rodziny pułkowej,

niedawn o wprowadzony kra wat pułkewy. Myśl j ego przyjęcia wysunięto

w Zarządzie Koła , o czym poinformowan o na Ze braniu Walnym w dniu
29 kwietni a 1974 r. Zdecydowan o s i ę na krawat po odrzuceniu pr zez Kapi
tulę pomysłu wprowadzenia miniatury Znaku Pułkowego . Starani a o wyko
nanie podjął z ramienia Zarządu Koła por. Piotr Gidzewicz . Pierwszy anons
- "Krawa ty pułkowe już są do nabycia! " zamieszczono na łamach "Ułana

Poznariskiego" z grudnia 1975 r. Granatowe, z biegnącymi zy gzakie m bia
lo-czerwonymi barwami Pułku, białym mono gramem z lite r "WA" nawią

zywały do nadanego Ułanom Poznańskim przez gen . Kopariskiego , pełniące
go na obczy źnie obowiązki Generalnego Inspektora Sił Zb rojnych, dekretem
z. 12 maj a 197] r. imienia gen. Władysława Andersa. Odtąd krawaty zyskały

dużą popularno ść , z czasem dotarły do kraju i d zi ś są wsp ólnym znakiem
Ułanów Po znarisk ich rozsianych po całym św i ec i e?" .

7J Zjazd w Londynie Iw.l "U hm Poznariski", jw. R. XXV: J973 Nr 1/69, s. II i fot. na s. 5;
reprodukcja cytowanego Dyplomu por. "U ła n Poznariski" , jw. R. XXVI: 1973 Nr 1/69, s . II .

1> Mili boście lwl "U lali Pozu a ń ski", jw. R. XXX: 1976 Nr 2176. s. 6 oraz Nr 3176. s. 4-5 .

N Protokół Walnego Zebrania Kola z 29 IV 1974 [w:) " U ł a n Poznaiiski", jw. R. XXVII:
1974 Nr 2172. s. 3/4; odrz ucen ie przez Kapitułę projek tu wykonani a mini atury Znak u - zo b.
oświadczen ie ppłk . Bieliliskiego ja k w przy p. 49; anons o krawatach: "Ulan Poznarisk i," jw.
R. XXVTlI : 1975 Nr 2/74, s. 10; dekret gen . Kopań s kiego reprodukuje "Ul an Poznarisk i," jw.
R. XXIV: 1971 Nr 2/63. s. 2 .; zob. także fol. z wręczenia przez ppłk . Bielirisk iego kraw alu
pułkowego j ako znaku przynależności do rodziny Ułanów Poznański ch, sy nowi por. Henryka
Ciu kszy lw:) "Ułan Pozna ński" , jw. R. XXXII: 1977 Nr2n7. s. I.
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W 1978 r. trzeci w hi stor ii Pułku Znak wr ęczono ko biecie . Kapituła Z na
ku Pułkowego na swym posiedze ni u w dniu Święta Pułkowego, 23 kwi etnia ,

nadała Znak za wielo letnią pracę dl a do bra Pułku Elżbiecie Cetkowskiej,
kt óra w swej klinice otacza la specjal ną opieką Ułanów Poznańskich . Z nak

wręczył ppłk Bieliriski' ",
Osta tnim wyda rzeniem w dziejach odznaki na obczyźnie, by ło od now ie

ni e po 45 lat ac h sym bolicznego przypieczę t owan ia bra ter s twa p i ęc i u pułków

kawalerii odz naczonych Orderem Wojen nym Virtuti Mi lita r i za czy ny mę

s twa w woj nie poJsko- bo lszew icki ej , przez powtórzenie akt u wy mia ny zna

kó w pułkowych. Miało lo miej sce pod czas obchodów 60. rocz nicy pows ta nia
Pulku, na Ś więcie Pulkowy m w Lo ndy nie, dni a 22 kwietnia 1979 r. Ofiaro
wuj ąc na now o swój Z nak przedstawicielo m br ami ch puł k ów, posłużono s ię

j ednocześnie zachowany mi blank ie tam i legit ym acji z [94 6 r. Pozostaw iaj ąc

nie wypełni one miej sca na nu me r legitymacji , rozkazu i Znaku, wpisano na

maszynie d atę rozkazu "22.4 .79." zaiksowano miej sce wystawie nia i nad pi
sa no "Londyn Anglia " . Legitymacj e (fot. 7),już. bez p ieczęc i p ułkowej , pod
p isał ppłk B iel i ń sk i " .

W kraj u nat om iast , dwa lata wcześniej, ośmioosobowa delegacja daw
nych ż ołni erzy Pułku w dni u 22 maj a 1977 r. złożyła Znak Pulkowy u st óp

Jas nogórskiej Pani, przeznaczając go na przygotowan y z inic jatywy O. Eu
stachego R akoczego ZP, tzw. Płaszcz Hetmański M atki Bożej Zwycięskiej.

Ak t, po d pisa ny przez ppor. Witold a S ęk ó w sk iego . pr ezesa środowiska Uła

nów Poznań skich i Kazim ierza Lędzi riskiego , sekretarza o raz rtm. Szymona
Skoru psk iego . głos ił: "D la zachowania w pamięci potomnym chlubnych dzie
jów pułku i zgodnie z odezwą z Jasnej Góry, podpisaną przez generałów W P.
składamy \II imi eniu srodowiska b/Ulanćw Pozncuiskich. ZNAK PUŁKOWY,

jako wyraz hołdu MATCE BOŻEJ, Jasnogórskiej Hetmance i Orędowniczc e
KORONY POLSKIEJ, Opi ece i lasc e BOGURODZICY powierzając jedno
czesnie b/ż o łnie ri» pul/w " . Ko leg ów na obczyźn ie powiado mi ł o uroczysto 
ści p ik Kapuśc iński w l i ś ci e do redakcji "Ula na Pozn ań s k i eg o ," za mies zczo

ny m tego sa mego roku w numerze s ierpniowym" .
J eszcze w roku 1967, wobec wyczerpania za pas u odznak, a zgłasza nia się

osób, które w Pułku odznaki nie zdążyły odebrać względ nie ją zagubi ły, Z a
rząd Kola w Lo ndy nie czy ni! bezowocne s taran ia o wzn ow ien ie Znaku , my-

,,, "Uł a n Pozn a ń s k i ". j w. H. XXXII: 1978 Nr 2/82, s. 12.

" Obchód Święta Pulkowego w Lo ndyn ie [w:] "U ła n Poz nariski", jw. R. XXXIII : 1979
Nr 2/85, s. 9 i fo l. na s. 10 ; zb. WMW odznaka i legityrnacj a wystawiona 22 IV 1979 I . Pulko 
wi Szwoleżerów J ózefa Pilsudsk iego . nr inw. MNPI\VZ'3390/l - 2.

" U roczys tość Jasnogórska [II' :J " U łan Poznariski ", jw. R. XXX II: 1977 Nr 2177, s. 9; tek st
aktu - jw.. H. XXXV : 198 1 Nr 319 1 s. l2 .
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śląc o florenckim producencie odznak dru giej serii wojennej". Po d ziesięciu

latach zdołano zrealizować zamówienie , ale na niewielką ilo ść znaków w pry 
watnej wytwórni brytyjskiej . Mimo, że w kraju odznaki były do nabycia już

od lat (podjął ich produkcję zak ład Panasiuka w Warszawie) o czym płk Ka
puściński informowałwszystkich na Walnym Zebraniu Koła w 1972 r., w tam
tych latach nie zdecydowano się na ten kontakt. Okoliczności wykonania
odznaki w Londynie w 1977 L , były za to powtórzen iem sytuacji z Egiptu.
Zostały również wykonane metodą odlewu, ale już nowo czesnego, ciśnie

niowego, wraz ze skopiowaną nakrętką wytwórcy, w tym przypadku no
renckiego, bowiem za wzór posłu żyła odznaka wyrobu S. A. Pićchi ani & Bar
lacchi z charakterystyczną rysą pęknięci a na nakrętce . Mikronowa warstwa
zło ta na wieńcu, srebrzony i patyn owany Orzeł, cienko kładzione emalie i spe
cjalne trwale zabez pieczenie całości, dal o charakterystyc zny , bez anal ogii
do przes złości , lśniący wygląd Znaku . Ponowione z cz asem zamówienie zo
s tało zrealizowanejużbez kopiowania nakrętki, którą wykonano małą, gładką.

bez sygnowania, jak w inny ch wyrobach teg o wytw órcy".
W roku 1988 zakład Andrzeja Panasiuka w Warszawie wykonałminiaturę

Znaku Pułkowego. Zlecenie zreal i zował na zamówienie z Londynu . Zerwa
no zatem z tradycją , że odznaka Ułanów Poznańskich od początku była tylko
jednej wielkości . Miniaturę potraktowane.jak się zdaje, j ako namiastkę Zn aku .
Na Walnym Zebraniu w dniu Święta Pułkowego - 23 IV 1989 r. - n astępca

płk. Bieliri skiego mjr Stanisław Berkiera. w uznaniu za wieloletnią przyjaźń

dla Pułku , wręczył miniaturę p. Irenie Anders, a w podziękowaniu za bezin
teresowną pracę i pomoc w organizowaniu wielu Świąt Pułkowych, p. Bar
barze Świszczowskiej. MiniaturęZnaku wręczył także synowi por. Henryka
Ciukszy". Obecnie noszona jest wymiennie ze Znakiem.

Przełom roku 1989 w kraju i odzyskanie niepodległości , przyniósł zacie
ś n ien i e kontaktów z Rodziną Pułkową na obczyźnie. W 1991 r. w Poznaniu
powstałoogólnokrajowe Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaci ół 15 Pułku Uła

nów Pozna ńskich, kontynuujące działalnośćTowarzystwa b. Żołnierzy 1 Pułku

Ułanów Wielkopolskich (15 p. Ul. Pozn.) z 1933 r. Od razu na zebraniu
inauguracyjnym wystąpionoz apelem do mini str a Obrony Narodowej o przy
wr ócenie Ułanów Pozna ńskich w szeregach Wojska Polskiego III Rzeczy
pospolitej . Działania , wkrótce już wspólne z Kołem Pułkowym, zaowoco
wały i w ramach utworzonej Wielkopolskiej Brygady Kaw alerii Pancernej,

OJ "Uł an Poznariski", jw. R. XX : 1967 Nr 3/53. s. I [ ; sp raw ę t ę poru szan o w następnych

lalach, tamże, R. XXVI : 1973 Nr 1/69, s. 4 i R. XXVII: 1974 Nr 2/72, s. 3.

>U Zb. WMW nr inw. MNPIWZIl760 i WZ 1526.

" S " U łan Poznański", jw. R. XXXXIV: 1988 Nr 2/110, s. 33; tamie, s. 46 ( Protokół Walnego
Zebrani a z 24 IV 1988) oraz R. XXXXIV: 1989 Nr 2/112, s. 2 i fot. na s. 5 .
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której MON na wni osek Towarzystwa nadal numer " 15", w 199 6 r. 1. Bata
lion Czołgów przyjął barwy Ułanów Poznańskich. Bryg ada przyjęła nadto
im ię gen. broni Władysława And ersa, a jako dzień swojego święta, dzień

Święta Pu łkowego Ułanów Poznańskich- 23 kw ietn ia. Zn ak Pułkowy został

n ało żony na dr zewce sztandaru brygadowego, s t aj ąc s i ę j uż nie w sposób
sym boliczny, j ak o nim mówił płk Poten w 1923 r., ale rzeczywisty-czę ści ą

sz tand aru nowej "piętnastki". Natomiast Orzeł z na szej odznaki ozdobi ł od
znakę brygadową. W za projektowanym przez oficera Bry gady, mjr. mgr. Jana
Man owskiego Zn aku Brygadowym (fot. VIII), Orzeł Ułanów Poznańskich

ł ączy cztery ram iona krzyża w barwach Virtuti M ilit ari, na któ rego doj nym
ramieniu l śn i cyfra " 15" .

Kap itul a Znaku Pułkowego uchwalą z dnia [j sierp nia 1994 r. nadała za
zasług i dla Pułku praw o noszenia honoroweg o Znaku siedmiu Kolegom w kra
ju . Czynn i w pracach dla Pułku, niektórzy od roku 1982, organizatorzy wspa
nialych Dn i Ułana , 22 kwi etni a 1995 r. podczas caps trzyku przed Świętem

Pulkowym, u stóp Pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich otrzymali legity
macje do Zna ku Pułkowego wystawione na tych sa myc h drukach, które żoł

nierze Pułku otrzy mali we Włoszech w 1946 r. Uchwałą z dni a 4 kwi etni a
1996 r., Z nak Pułkowy honorowo nadano także cz tere m człon kom Zarządu

Tow arzy stw a za prace na rzecz utrwalenia tradycji i przywrócen ia bar w Puł

ku w Wojsku Polskim. Legitymacje wystawił ppłk Ed win Hryniewicz, Pr ze
wodniczący Kapituły. Po jego niespodziewanej ś m ierci w lip cu 1996 r., na
s tępcą został Prezes Koła, mjr Stanisław Berkiet a, a w raz z nim w skład Ka
p i tu ły wchodzą obecnie: Mieczysław Tarnopolski, Edmund Majew ski i Fran
ciszek S okołowski",

Dzi eń, w którym l Batal ion Czołgów 15 Wielk opolskiej Brygady Ka wa
le rii Pa ncernej im. gen . broni Władysława Andersa, otrzyma oficj aln ie mia
no Ułanów Poznariskich , otworz y nową kartę dziej ów nasz ej odzna ki. Praw o
do jej nadawan ia odziedziczą Ułani Poznań scy III Rzeczypospolitej, Kapi 
tuła przekazując to prawo, d opełni swoje obowiązki względem Znaku . Przyjęła
je w roku 194 6 na obcej ziemi, ale z wiarą, że biało-czerwone proporce
Pułku wbrew wszelkim przeciwnościom miasto Pozna ń , Honorowy Szef Pułku
- i tak pow ita .

,. Doi Ulan a, Poznari 22-23 kw ietnia 1995 [jednodn iówka). s. 10 (lista wyr ó ż n io nych przez
Kapitułę w 1994 r.); "Pi ę t nas ta k" Biulety n Towarzys twa b. Ż o ł n i erzy i Przyj ac iół 15 Pułku

Ułanów Poz nariskich R. lV: [996 Nr 211 1. s. 16 (wyróżnieni c zł on kowi e Zarząd u Towarzy
st wa); "Ułan Poznański " . jw., R. Ul!: 1996 Nr 3/132, s . 9 nlb (Kapitula Znak u Pul kowego).
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* * *
Na zakończenie należy wspomnieć o jeszcze jednej odznace, która po

wstała jako pochodna od Znaku 15 Pułku, mianowicie odznace pamiątkowej

25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Po raz pierwszy pułk ten zorganizowano
w lipcu 1920 r. głównie na bazie szwadronu zapasowego 15 Pulku Ułanów

Poznańskich, nadając mu zgodnie z przyjętym kluczem oznaczeń formacji
rezerwowych numer 115 i nazwę "Rezerwowy Pu łk UłanówWielkopolskich".
Po zako ń czeniu wojny 1920 roku pułk w uznaniu zas ług bojowych zacho
wan o jako stały z numerem 25 . i nazwą" Pułk Ułanów Wielkopolskich". Dla
zachowania tradycji powstania z Ułanów Poznańskich przyjęto proporczyk
także biało-czerwony, ale z niebieską żyłką, upamiętniając tym kolorem
powstanie jednego ze szwadronów ze szwadronu mar szoweg o 16. pułku uła

nów.
Pulk początkowojako swoj ą odznakę wprowadził imienne żetony pamiąt

kowe w kształcie mosiężnego ryngrafu noszonego na łańcuszku na lewej piersi.
Na ryngrafi e znajdował się biało em aliowany krzyż o śrnioro żny, nazwa
"115 P. UL", daty z historii pułku , a na odwrocie stop i eń i nazwi sko posia
dacza oraz nazwy miejscowości wsławionych ważniejszymi bitwami sto
czonymi przez pułk" . Zatwierdzona przez MSWoj sk. w 1922 r. nowa od
znaka pamiątkowa (fot. IX) podkreślała ponownie historię powstania pulku.
Ryngraf 115 pułku okolono wieńcem jak w od znace 15 pułku, ale z dębiny

i z proporczykami skrzyżowanymi,dając u pod staw y liczbę "25 " ujętą literą

"U" . Orzeł, który w odznace Ułanów Poznańskich znajduje się wewnątrz

wie ńca, tu osadzony na ryngrafie, występuje znacznie powyżej całości. Jego
charakterystyczny kształt o skrzydłac h skierowanych do dołu z mniej czy
telnym rodowodem w odznace 15 pułku , tu wskazuje wyraźnie na swoje po
chodzenie od orla sztandarowego wzoru dla Wojsk Wielkopolskich z 1919 r.
Różni s i ę jedynie koroną, która w przeciwieństwie do orłów na sztandarach
wielkopolskich, jest zamkn ięta . Podobnie jak i Znak Pułkowy Ułanów Po
zna ń skich, również odznaka pamiątkowa25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
produkowana była przez wytwórnięWiktora Gontarczyka w Warszawie.
Udział w Kamp anii Wrześniowej 1939 roku, przyniósł pułkowi Krzyż

Virtuti Militari na sztandar. W styczniu 1945 r. 25 pułk ułanów po ra z drugi
zos ta ł utworzony na bazie 15 Pułku Ułanów Poznańskich, tym razem na te
renie Włoch. Odtwarzając pułk, odtworzono także jego odznakę pamiątko

wą. Wyprodukowałają ta sama firma florencka, która wykonała Znak Puł

kowy Ułanów Poznariskich, tj. wytwórnia S . A. Picchiani & Barlacchi . Do

" W. Radecki -Mikulicz, Proporczyk i odznaka pułkowa [w:] Z dziejów 25-go Pulku Uła

nów Wiel kopolskich, red . W. A. Lesocki, Londyn 1970, s. 9-10; H. Wielecki, R. Sieradzk i,
jw. , s. [07-108.
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akcji Ułani Wielkopolscy wej ść już nie zdążyli. We wrześniu 1946 r. zostali
przewiezieni z WIoch do Wielkiej Brytanii i tu pułk rozwiązano 5 maja 1947 r.
Po otrzymanym w 1966 r. wyróżnieniu Orderem Wojennym Virtuti Militari
za Kampanię Wrześniową, na piersi Orła w odznace umieszczono miniaturę

Krzyża.





Fot .vrn.Znak Brygadowy 15 Wielkopolskiej
Br ygady Kaw aler ii Pancernej im. gen. broni
Wladyslawa Andersa z mot ywem głównym 

Orłem ze Znaku Pułkowcgo 15 Pulku U łanów

Pozna ń skich; proj ekt mjr mgr Jan Manowski ,
egzemplarz wykona ny w zakl udzie Jarosława

Jak ubowskiego w Poznan iu, 1996 r.

Fol.lX . Odznaka pamiątkowa 25 Pulku
Ulan ówW ielkopol skich wyłonionego w
J920 r. z 15 PulJcuU łanów Pozna ń skich

jako 115 Rezerwow y Pułk U lanów
Wielkopol skich. inspi rowana odznaką

Ulan ów Poz nariski ch; egzemplarz wy 
kon any we floren ckiej wyrworni S. A.
Pi ć chiani & Barl ae ehi po ponownym
zor gani zowaniu pułku na baz ie 15 Puł

ku Ułanów Pozn ariskich w 1945 r.

Fot. VII. D yplom hon orowego nad an ia
Znak u Pulkow ego z 1944 r. dl a Ja niny
Bielni sk iej za opiekę nad rannymi U1a
nami Poznańskimi po walkach o Mont e
Cassino i o Ankonę ; podpis pierwszego
dowód cy od tworzoneg o Pułku, pp ł k .

Z. Kicd acza



Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaci ół Ułanów Po
zn a ńskich to seria wydawni cza, w której kolejnych pozycj ach omawia ne są

odrębne tema ty z dziejó w Ułanów Poznariski ch. Uprzedn io wydany Zeszyt
Nr J zos ta ł poświ ęcony najważniej szemu znakowi - Sztandarowi Pułku. Autor
opracowa nia, mgr in ż . Les ław Kuka wski , członek-za łoży c i e l naszego To
warzystwa, to d zi ś najwybitn iejszy znawca kawal erii polskiej XX wieku , autor
m. in. mon ografii sz tandarów pułków jazdy II Rzeczypospolitej .

Zeszyt Nr 2 omawia dziej e drugiego w hierarchii symbolu Pułku - od 
znaki pamiątkowej, zwanej przez Ułanów Poznańskich Znakiem Pułkowym.

Autor tego opracowania, Tadeusz Jeziorowski, jest kuratorem Wielkopol
ski ego Mu zeum Wojskowego w Poznaniu, zaj muje się orderoz naw stwem .
Od chwili powstani a Towarzystwa jest jego prezesem.

W kolejnych zeszytach przewidywane są m. in . tematy: biogramy do
wódców, ubi ór i uzbr ojenie, plu ton trębac zy, kalendarium Pułku, li sta Ka
walerów Ord eru Wojennego Virtuti Mili tari , lista strat z cz tere ch okresó w
walk Pułku - z Pow stania Wielkopolski ego 191 8/19 , wojny pol sko-bolsze
wickiej , Kampan ii Wrzcśniowej ora z walk w ram ach Polskich Sił Zbrojnych
na Zach odzi e .
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