


Płom ienie do fanfar, czapraki, szczegóły paradnego um undurowania orkiestrantów.
I. Strona gJówna i odwrotna płom ieni pierwszego wzoru z roku 1919. 2. Strona główna 
i odwrotna promieni drugiego wzoru używanych od końca lat 20. do 1939 r. 3. Szarfa (bando- 
lier) kotlisty w użyciu od 1934 r.; poniżej wyhaftowanego godła państwowego naszyte wsuwki 
Da palki. 4, Czapraki pierwszego wzoru z 1919 r. — przerobione (dodana barwa czerwona) 
czapraki po pruskim 1. Pułku Królewskich Strzelców Konnych z Poznania. 5. Czapraki drugiego 
wzoru z roku 1934, wzorowane na czapraku kotlisty używanym do 1933 r. 6. Dyw dyk na konia 
kotlisty; wykonany na X V -)ecie Pułku w 1934 r. i używany do wybuchu wojny w 1939 r. 
7. -  9. Kolejne wersje obszyć rękawów kurtek mundurowych: 7. -  od 1919 r. do końca lat 20.; 
8 -  z początku lat 30.; 9. -  z drugiej poł. lat 30,, wersja obowiązująca do wybuchu wojny. 
10. Drugi, ostateczny wzór monogramu pułkowego z czapraków. 11. D w ie wersje etyszkietów; 
noszone zarówno na kurtkach, jak i płaszczach (biało-czerwone krótko, tylko na początku lat 30.). 
Mai. Andrzej Jeziorkowslei



Orkiestrant, plut. Walerian Zieliński, pierwszy żołnierz 
Pułku poległy w Kampanii Wrześniowej 5 IX 1939 r. 
(fotografia datowana 28 XI 1936).

P ułk p o sia d a ł w łasną orkiestrę, do której instrum enty u fundow ał 
właściciel Wiśniewa Klemens Buszkiewicz, ojciec trzech synów służących 
w pu łku . [...] Gdy p u łk  m aszerow ał szw adronam i, p rzy  łopoczących  
na wietrze biało-czerwonych proporczykach, z  karabinami maszynowymi 
na jukach (później, w latach trzydziestych, przybyły mu taczanki), poprzedzany 
orkiestrą na siwkach  — zrywały się długo niemilknące okrzyki i wiwaty. 
W podnieceniu tłum wolał: „piętnastka idzie! "

Dzieje 15 Pułku Ulanów Poznańskich 

(1 Pułku Ulanów Wielkopolskich).
Red. P. Zaremba, Londyn 1962.
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Dzieje polskich orkiestr wojskowych i muzyki wojskowej są  tą 
dziedziną historii wojskowości, która dotychczas nie została 
opracowana. W dwudziestoleciu międzywojennym sporadycznie 
ukazywały się artykuły na ten temat na łamach specjalistycznych periodyków: 

„Muzyk wojskowy”, „Orkiestra” oraz „Przegląd piechoty”. W tym ostatnim 
dlatego, że Referat Muzyczny Ministerstwa Spraw Wojskowych [MSWojsk.] 
należał do Departamentu Piechoty, którego „Przegląd” był organem. Wypowia
dali się w tych artykułach zawodowi muzycy cywilni i wojskowi -  Adam Hojny, 
Faustyn Kulczycki, Henryk Opieński, Tadeusz Rejzner, Feliks Starczewski, Sta
nisław Zetowski. Zajmowali się jednak głównie utworami muzycznymi, wyko
nywanymi w dawnym Wojsku Polskim, a nie orkiestrami.

Popularne artykuły o muzyce wojskowej, a także jej historii, zamiesz
czano niekiedy w czasopiśmie dla podoficerów „Wiarus” i dla szeregowców 
„Żołnierz Polski”. Wśród autorów powtarzały się przeważnie nazwiska kolej
nych kierowników Referatu Muzycznego MSWojsk.: Sledziński, Sidorowicz, 
Dorożyński, Rund, którzy nie szczędzili wysiłków by zapewnić odpowiedni 
poziom muzyki w wojsku i nawiązywali do naszych tradycji w tej dziedzinie1.

Jedyną skromną próbą całościowego opracowania tematu była praca 
magisterska kapitana Maksymiliana Chmielewicza, kapelmistrza orkiestry 58. 
Pułku Piechoty, wykonana na Uniwersytecie Poznańskim w roku 1935 pod kie
runkiem prof. dr Lucjana Kamieńskiego „Przyczynki do historii muzyki woj
skowej w Polsce”2. Jest to prawie w całości kompilacja z dosyć bogatej litera
tury pamiętnikarskiej i historycznej lecz napisana bardziej z pozycji zaintereso
wań munduroznawcy i dająca wiele informacji o organizacji orkiestr, aniżeli 
przeglądu utworów muzycznych na przestrzeni naszych dziejów. Praca nie uka
zała się drukiem.

1 Mjr kplm, Stefan Śledziński-Lidzki (ur, 8 VW 1897 r.), mjr kjilm. Bogusław Sidorowicz 
(ur. I VII 1888 r.), kpt. kplm. Marian Tadeusz Dorożyński (ur. 5 VIII 1893 r.), kpi. kplm. Karol 
Zilenko Rund (ur. 27 VII 1889 r).

2 Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sygn, 288502.
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Jej autor stwierdzając: Literatura nasza nie posiada dotychczas j a 
kiejkolwiek pracy z dziedziny muzyki wojskowej w Polsce, sugerował: Braki 
te należy bezwzględnie usunąć gdyż jest to jedyny dział w historii naszej nie 
uwzględniony do tej pory przez naszych historyków i muzykologów,

Dziejam i poszczególnych orkiestr, a było ich w Wojsku Polskim  
w przededniu wybuchu wojny w roku 1939 ponad 200, nikt się wówczas jednak 
nie zajął. Widocznie jest w tym jakaś niesłuszna prawidłowość, że nie lubimy 
rejestrować faktów na bieżąco, a dopiero po latach zaczynamy się nimi inte
resować. Nawet ogromne nakłady sił i środków dają wtedy niestety połowicz
ne rezultaty, gdyż wiele danych przepadło w tym czasie bezpowrotnie.

Z historią muzyki wojskowej nierozerwalnie związane są takie zagadnie
nia jak  organizacja orkiestr, ich wyposażenie w instrumenty, przepisy do
tyczące wystąpień, umundurowanie, tym bardziej, że orkiestry wojskowe były 
(i są do dziś) najbardziej barwnymi oddziałami każdej arm ii. Dopiero 
po II wojnie światowej, na emigracji w Londynie w roku 1981 po latach żmud
nych starań o materiały, wydał prekursorską publikację z tej dziedziny 
płk Marian Włodzimierz Żebrowski, niegdyś oficer i adiutant 7. Pułku Ułanów. 
Praca ta, ogłoszona nakładem własnym autora, nosi tytuł „Pluton trębaczy 
7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego (na tle muzyki konnej 
Wojska Polskiego, poczynając od XVII wieku)” i jest pierwszą polską próbą 
odtworzenia dziejów jednej orkiestry, jej składu, wyglądu, działalności.

W kilka lat później Muzeum Okręgowe w Lesznie wydało broszurę au
torstwa byłego muzyka wojskowego Jana Teresińskiego o orkiestrach wojsko
wych w Lesznie dwóch pułków tam stacjonujących w czasach 11 Rzeczypo
spolitej -  55. Pułku Piechoty i 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bole
sława Chrobrego1. Ten sam autor zamieścił w Kronice Miasta Poznania następne 
swoje opracowanie: „Przyczynek do historii orkiestry 57 PP Wlkp. w Poznaniu”4.

 ̂J. Teresiński, Orkiestry wojskowe w Lesznie 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i 1 Pułku S ln e l—
ców Wielkopolskich) i 17 Pułku Ułanów iw. Króla Bołesławu Chrobrego (3 Pułku Ułanów Wiel
kopolskich) „Leszczyńskie Zeszyty Muzealne", 5, Leszno 1990.

4 J. Teresiński, Przyczynek do historii orkieslty 57 PP Wlkp. w Poznaniu, „Kronika Miasta 
Poznania" Nr 3/1995. s. 327-338.
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Jan Teresiński miał jeszcze przygotowane kolejne podobne teksty, których przed 
swoją śmiercią nie zdążył opublikować5.

Wymienione tu wydawnictwa sąprzysłowiową „kroplą w morzu” tego, 
co powinno być opracowane i ogłoszone. Jak bardzo się w tej dziedzinie różni
my od innych narodowości, niech świadczy jako przykład wydana w Austrii 
obszerna, zawierająca szczegółową dokumentację praca: „Das ist Ósterreichs 
Militarmusik. Von der >Turkischen Musik< zu den Philharmonikern in Uni
form”6. A także kolejne zeszyty monograficzne „Mit klingendem Spiel, Mi- 
litarmusik einst uud jetzt”, wydawane od lat przez niemieckie Towarzystwo 
Muzyki Wojskowej7.

Niniejsza publikacja jest próbą utrwalenia dziejów orkiestry 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich, z jak ie  niepełnych i rozproszonych informacji. Autor jest 
w pełni świadom, jak  duże luki są w opracowaniu i będzie wdzięczny wszyst
kim tym, którzy je zechcą wypełnić zgłaszając nawet najdrobniejsze informacje 
na adres Wydawcy -  Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Uła
nów Poznańskich, które wraz ze swym prezesem, p. mgr. Tadeuszem Jeziorow
skim, było inicjatorem tego opracowania.

s Pozostały w formie zhroszurowanych kicrokopii z ilustracjami, xv zbiorach prywainych
i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu [dalej: /b. WMW]: Przyczynek do historii 
orkiestty 59 pp Wlkp. w Inowrocławiu. Inowrocław -Poznań 1988, Przyczynek do historii orkie
stry  JH pp Wlkp. w Poznaniu, Poznań 1989, Orkiestry nieetatowe garnizonu poznańskiego
w tutach 19J8/I9I9-I93S /I939, Poznań i9R9, Przyczynek do historii orkiestry 60 pp Wlkp.
w Ostrowie Wlkp., Poznań 1989, Przyczynek dn historii orkiesity 56 PP w Krotoszynie. Kroto
szyn 1990, Przyczynek ilo historii orkiestry 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Poznań 1990. O rkte- 
s tty  wojskowe garnizonu gnieźnieńskiego 69 p p  t 17 pal n> lalach 1919-1939, Poznań 1990, 
Przyczynek do historii orkiesity 70 PP  ir Pleszewie, Poznań 1990, Orkiestry wojskowe D OK VII 
w Poznaniu 1919-1939, Poznań 1992, Orkiestry wojskowe garnizonu kaliskiego 29 ps kun. 
i 25 paI 1919-1939. Poznań 1992.

4 E. Brixel, G. Martin, G. Pils, Das ist Ósterreichs Milttdrmitsik. Von der „Turkisclten Musik"
zu den Philliannonikern in Uniform. Graz Wien Kóln 1982; publikacja bogato ilustrowana ry
sunkami i fotografiami.

’ Mit klingendem Spiel, MiUUinmtsik einst ttnd je tzt „Zeitschrift der Deutschcn Gesellschafl
fUr Militannusik e. V”., Recklinghausen, I978-.
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Pierwotnym przeznaczeniem instrumentów muzycznych w wojsku od 
najdawniejszych czasów było przekazywanie rozkazów w formie sygnałów. 
Dopiero później zaczęto przygrywać do marszu i do rozweselania żołnierzy 
na biwakach i to towarzyszenie oddziałom w marszu stało się podstawowym 
obowiązkiem orkiestr wojskowych. Prócz tego, właśnie wojsko stawało się często 
popularyzatorem wartościowej muzyki nie tylko wśród żołnierzy, ale- ludności 
cywilnej, koncertując publicznie w swoich garnizonach. Dziś te względy 
praktyczne w dobie szalonego rozwoju techniki nie są już istotne. Pomijając 
nieliczne defilady piesze, których nie zagłusza ryk silników, celem orkiestr 
wojskowych jest udział w uroczystościach i uprzyjemnianie wypoczynku 
żołnierskiego. Ale i tu powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju aparatury 
umożliwiającej słuchanie muzyki i pozwolenie na jej używanie w wojsku 
w chwilach wolnych od zajęć, zmienił i te zadania orkiestr.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu podkreślano „potęgę rytmu”, która po
zwalała żołnierzowi upadającemu ze zmęczenia zapomnieć o tym, gdy usłyszał 
dobrze sobie znanego, dziarskiego marsza. Tak było od czasów, kiedy zespoły 
grajków pojawiły się w oddziałach, a do szturmu szli razem z  piechotą dobo
sze, wybijając takt. Tak było jeszcze w czasach I wojny światowej, kiedy to 
nawet najmniejsze organizujące się oddziały polskie, skromnie wyposażone, 
starały się od początku mieć swoje orkiestry dęte i przeważnie je  miały, angażu
jąc do nich różnych przygodnych, lepszych i gorszych muzyków'.

Muzyka wojskowa była zawsze ważkim czynnikiem oddziaływującym 
zarówno na ducha oddziałów, annosferę w nich panująca., jak i na tradycję. 
Podkreślano, że orkiestry wojskowe są zbyt wartościowym czynnikiem dla 
wojska, aby mogły być nie wykorzystane. Przykładem może być to, co się stało 
w annii rosyjskiej podczas I wojny światowej. W roku 1914 naczelne dowódz
two zlikwidowało 7. chwilą mobilizacji większość orkiestr pułkowych, wciela
jąc szeregowych jako sanitariuszy do linii, aby już po niespełna roku, z dużymi 
trudnościami te orkiestry odtworzyć.

Doceniało rolę muzyki w armiach, wielu wybitnych wojskowych na ca
łym świecie. Również szereg znanych kompozytorów, jako twórców marszy 
wojskowych świadczy o docenianiu tak ważkiego celu.

W  Polsce do końca XVIII wieku nie organizowano osobnych kapel woj
skowych, ale utrzymywano kapele janczarskie, wzorowane na tureckich, skła
dające się z hałaśliwych instrumentów perkusyjnych: kotłów, bębnów, talerzy, 
lir opatrzonych dzwoneczkami i tiiangli oraz przenikliwych w głosie piszczałek 
i trąb. Orkiestrę złożoną z instrumentów dętych drewnianych i blaszanych oraz 
perkusji, założono dopiero w XVIII wieku we Francji i ten typ posłużył za wzór 
dla całej Europy. Nie znano jeszcze wówczas instrumentów dętych blaszanych 
z wentylami. Były używane w wojsku tylko flety, oboje, klarnety, fagoty
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oraz trąbki, waltomic i puzony. Czasem też, zarzucony już zupełnie instrument, 
zwany „serpent”, dziwacznie wykręcony. Dla orkiestr jazdy, charakterystycz
nymi instrumentami były fanfary i kotły.

W Wojsku Polskim Królestwa Polskiego prawie wszystkie pułki piecho
ty i jazdy miały już swoje orkiestry. Organizator i reformator polskich orkiestr 
kawaleryjskich z tych czasów, kompozytor marszy, Czech z pochodzenia Jan 
Derka, podwyższył skład zespołów do 24. różnych trąb.

Wynalezienie przez Belga Adolfa Saxa i równocześnie Niemca Wilhel
ma Wieprechta w XJX wieku instrumentów dętych blaszanych wentylowych 
i wprowadzenie ich do orkiestr wojskowych zmieniło zupełnie możliwości i cha
rakter tych zespołów. Odtąd też ustalił się prawie na całym świecie zasadniczy 
skład instrumentów w orkiestrach wojskowych, z nieznacznymi odchyleniami 
lokalnymi i z utrzymaniem podziału na oddziały piesze i konne. W piechocie: 
flety, klarnety, oboje, trąbki, komety, tenory, barytony, puzony, waltomie i tuby 
oraz bębny, werble i talerze. Często leż saksofony. W kawalerii: trąbki, komety, 
tenory, barytony, alty, basy oraz kotły. Charakterystyczny instrument kawaleryj
ski -  fanfary, przyjął się również i w wojskach pieszych.

Ze względu na to, że orkiestry kawaleryjskie występowały konno, nie wolno 
im było używać instrumentów wymagających do gry użycia obu rąk (klarnety, 
oboje, flety czy puzony) chociaż i tu zdarzały się wyjątki i odstępstwa od reguły.

Już na przełomie stycznia i lutego 1919 r. 1. Pułk Ułanów Wielkopol
skich mial własną orkiestrę, której kapelmistrzem był ppor. Franciszek Figa- 
szewski, Dokładnej daty zorganizowania orkiestry ani bliższych danych o więk
szości pierwszych jej muzyków nie udało się ustalić. Wiadomo jedynie, że ko- 
tlistą w orkiestrze byi wachm. Bernard Eckert. Z relacji służącego w orkiestrze 
od roku 1919 Jana Bendziocha znane jest jeszcze jedno nazwisko orkiestranta- 
Broniewski i żc Fnmciszek Figaszewski, urodzony 30 grudnia 1879 r., był przed 
wstąpieniem do wojska organistą w Miejskiej Górce koło Rawicza8.

Podczas rewii Wojsk Wielkopolskich w raku 1919 na Ławicy w Pozna
niu z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, orkiestra 
1. Pułku Ułanów Wielkopolskich licząca 14. orkiestrantów, wystąpiła konno 
na siwkach ze swoim kapelmistrzem na czele9. W tym uroczystym dniu

* List Jana Bcndziocliy do nulora z dnia 9 II 1967 r.; data urodzenia zob.: Spis oficerów  
slutących czynnie w  dniu I . 6. 21 r., Warszawa 1921, s. 616.

s Wg fotografii Kr.zimicrzn Gregora (nr 28 z serii „3. Maj 1919. Rcwja wojsk w Ławicy") 
w zbiorach autora; w zti. WMW np. fot. nr inw. MNP/WA/4093/6.

10



Fot. 1. Orkiestra 1. Pułku Ulanów Wielkopolskich podczas uroczystości w dniu .? maja 1919 r. na Ławicy w Poznaniu; prowadzo
na przez adiutanta Pułku, za nim kapelmistrz, ppor. Franciszek Figaszewski. W składzie orkiestiy nie występuje jeszcze kotlista, 
zwracają uwagę czapraki wraz z pokiyciem salcn’ przerobione z czapraków przejętych w koszarach pruskiego I . Pułku Królew
skich Strzelców Konnych; u wszystkich orkiestrantów łącznie z kapelmistrzem, piv wadzącym z trąbką w ręku, białe etyszkiety, 
wszyscy w ułankach wzoru dła Wojsk Wielkopolskich. For. z serii „3 Maj 1919 Rewja wojsk w Ławicy" wyk. przez zakład 
Kazimierza Gregera w Poznaniu.



w Poznaniu grały oprócz orkiestry I. Pułku Ułanów także orkiestry I Baonu 
Garnizonowego, 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich, 10. Pułku Strzelców Wiel
kopolskich, 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich i I Baonu Saperów. Trzy z nich, 
orkiestra 10. Pułku Strzelców, Baonu Garnizonowego i Saperów Wielkopol
skich, zgodnie z rozkazem „by uczcić należycie ten pamiętny dzień” koncerto
wały już poprzedniego dnia na placach i ulicach miasta, grając „marsze i utwo
ry muzyczne” 10. Pełen emocji zapis z trzeciomajowego występu ł . Pułku Uła
nów zawarł Adam Ulrich: I  nagle orkiestra pierwszego [?—LK] pułku strzelców  
milknie. Trąbki ułańskie grają... Zakwitły błonia Ławicy biało-czerwonymi 
proporcami lanc pierwszego pułku ułanów wielkopolskich. Pięć szwadronów, 
szwadron kulomiotów, płuton techniczny: osiemset htdzi i koni. Nadjeżdżają 
stępa, szwadron za szwadronem, w rozwiniętych liniach. Zatętniło. zadudniło... 
zajurczały proporczyki ułańskie. Huragan ludzi i koni runął ja k  burza wśród 
ogłuszających okrzyków i wrzasku zachwyconych, olśnionych tłumów" .

Można tylko przypuszczać, gdyż w dziejach Pułku tego nie odnotowa
no, że instrumenty muzyczne tej pierwszej orkiestry były przejęte razem 
z innym sprzętem po stacjonującym w Poznaniu pruskim 1. Pułku Królewskich 
Strzelców Konnych, ale mogły też pochodzić z innych źródeł. Natomiast 
pewnym jest, że po Niemcach przejęto tzw. aida-fanfary, na których ze wzglę
du na ich długość można było grać wyłącznie w miejscu, pieszo, a nie w ruchu
i konno. Oprócz 15. Pułku Ułanów takie same fanfary miał 17. Pułk Ułanów 
w Lesznie. W 15. Pułku zakładano na te trąby jako płomienie proporce 
biało-czerwone, większe od noszonych na lancach” .

Na wspomnianej fotografii Gregera z serii „Rewja wojsk w Ławicy” 
dokumentującej pamiętną trzeciomajową uroczystość, zwraca uwagę brak 
kotłów. Nawet jeżeli orkiestra je  miała, to na ich nieużywanie wpłynął zapewne 
rozkaz Głównodowodzącego Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego, gen. Józefa 
Dowbor-Muśnickiego z dnia 12 lutego 1919 r., odnoszący się do orkiestr woj

10 Rozkaz dzienny Dowództwa Głównego [dalej: DG] Nr 115 w sprawie parady wojskowej 
na Ławicy. Poznań 29 IV 1919 r. [w:] Wojsko Wielkopolskie 1919 i: Cz. I. Rozwój oinunizjucyjny 
i zjednoczenie z Wojskiem Polskim (munec-Hstopad 19 /9  i:). Wybór dokumentów wojskowych. 
Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak. Koszalin 1985. s. 116.

11 A Ulrich, L. Prauziński, IV marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców wielkopolskich  
1914-1920, Poznań 1938, s. 213.

12 Fot w zb. autora i WMW, nr inw. MNP/WA/627; na odwrocie daiacja „1930 r. maj" ręką 
oficera Pułku, ppU(. Michała Kwnliaszwili (z którego kolekcji fot. podchodzi) w istocie błędna, 
bowiem widoczny na fol, m in. adiutant Pułku run. Kazimierz Chłapowski, swoją funkcję objął
1 111 1933 r.
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skowych: W orkiestrach pułków, formujących się w byłym zaborze pruskim, 
należy używać drewnianych lub mosiężnych instrumentów; zabraniam włączać 
bębny duże i małe. Za ścisłe wykonanie lego zarządzenia składam odpowie
dzialność na dowódców pułków. Wyłączenie z orkiestr bębnów motywuje się 
tym, że bęben je s t instrumentem, który pochodzi z Turcji, państwa barbarzyń
skiego. Przejęli go Niemcy, a od nich przez naśladowanie bęben przedostał się 
do Polski. Bęben, szczególnie duży, nie jest melodyjnym instrumentem, ponie
waż może wydać tylko jeden hałaśliwy dźwięk, obrażający słuch. Naród polski 
je s t muzykalnym i pojmuje muzykę jako  czystą melodię, bez przykrego oddzia
ływania na zmysł słuchu przez hałaśliwe wybijanie taktu. Prócz tego bęben we 
wszystkich armiach był przynależnością ciężkiej piechoty, w byłym zaś zaborze 
pruskim tworzy się tylko piechota lekka. tj. strzelcy, którzy posługiwali się jed y 
nie tylko trąbkami. Z  tego powodu tzw. grajków kampanijnych przewidzianych 
przez etaty, zaopatrzyć tylko w trąbki lub piszczałki (flety), a kapelmistrzom  
pułkowym zająć się odpowiednim ich wyuczeniem. Melodie do marszów należy 
używać wyłącznie tylko polskich narodowych. Mamy ich dostateczny wybór11.

Wprawdzie rozkaz był wyraźnie skierowany do piechoty, ale ponieważ 
kotły są też instrumentem perkusyjnym, kawaleria nie ryzykowałaby ich uży
wania po tak absurdalnym, ale ostrym w tonie rozkazie. Potwierdzeniem tego 
był rozkaz z 26 kwietnia 1919 r. dotyczący „kapel" i ustalający ich skład w puł
kach strzelców i ułanów oraz zawierający następujące ustalenia: A l W razie, 
gdyby środki pułku pozwalały na powiększenie liczby muzykantów ponad etat,
-  we wszystkich wypadkach, gdy kapela występuje oficjalnie -  pozwalam tylko 
na powiększenie liczby wyszczególnionych instrumentów. W wypadkach, gdy 
Icapela występuje nieoficjalnie (w kasynach itd.) -  rodzaj instrumentów może 
być dowolny.

B / Niezależnie od ilości muzykantów kapela w szyku powinna być usta
wiona: a/ w pułkach strzelców —w 4 szeregi, b / w pułkach ułanów: w pieszym  
szyku —w 4 szeregi, w konnym rozwiniętym szyku — w 2 szeregi'*.

Skład kapeli dla pułków ułanów był następujący: 2 komety Es, 4 skrzy- 
dłówki B, 2 komety B, 4 trąbki Es, 4 altówki Es, 2 skrzydłówki tenorowe B,
1 baryton, 1 puzon basowy o czterech wentylach B, I helikon Es, 1 helikon F,
2 kontrabasy -  helikony B. Razem 24 instrumenty. Nie przewidziano dla puł
ków strzelców bębnów, werbli i talerzy, a dla orkiestr ułańskich kotłów.

13 Rozkaz dzienny DG Nr 39 z 12 II 1919 pkl. 4. Zb. W MW nr inw. MNP/WH/3197.
14 Rozkaz dzienny DG Nr 112 z 26 IV 1919. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Dow. Okr. 

Gen. Poznań, 2, s. 17-18. Odpis uzyskano dzięki uprzejmości p. dr. Marka Rezlera z Poznania. 
W przepisowym szyku rozwiniętym w dwa szeregi, prowadzona przez kapelmistrza i adiutanta, 
orkiestra wystąpiła wkrótce na rewii trzeciomajowej na Ławicy; por. fot. wym. w przyp. 9.
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Widocznie posiadane przez orkiestrę 1 .Pułku Ułanów instrumenty nie były 
najlepszego gatunku, a może były tylko pożyczone, gdyż ojciec trzech ochotni
ków służących w Pułku, którzy z czasem zostali jego oficerami, Klemens Busz- 
kiewicz, właściciel majątku Wiśniewo w powiecie Wągrowiec15, postanowił ufun
dować nowy komplet dla Pułku. Już w kwietniu 1919 r. rozpoczęły się listowne 
pertraktacje kapelmistrza, ppor. Figaszewskiego, z niemiecką firmą „Gebriider 
Schuster” w Markncukirchen w Saksonii, w sprawie zakupu nowych instrumen
tów dla orkiestry kawaleryjskiej. Zachowała się cała ożywiona korespondencja 
prowadzona w języku niemieckim na adres kapelmistrza Figaszewskiego 
w Poznaniu przy ulicy, jeszcze z niemiecką nazwą, Cesarza Wilhelma 28. 
Uzgadniano rodzaj i liczbę instrumentów, ich jakość, cenę i warunki przesyłki 
i płatności za pośrednictwem Banku Brzeski-Załuski w Poznaniu. Dwukrotnie 
wymiana listów i dokumentów była zawieszona przez trudności w iunkcjonowa- 
niu poczty -  w czerwcu i lipcu, a potem w październiku i listopadzie 1919 r., 
kiedy to nastąpiły kłopoty z przesianiem trzech skrzyń z instrumentami, o wadze 
około 250 kg via Leszno do Poznania. Ostatecznie transakcja została sfinalizo
wana w grudniu 1919 r.: 6 grudnia datowany jest rachunek, 17 grudnia przekaza
no zapłatę. Orkiestra pułkowa otrzymała nowe instrumenty nie tylko do wystą
pień w szyku konnym, ale i takie, które się nadawały wyłącznie do gry w szyku 
pieszym albo do koncertów „siedzących” . Prócz tego dla sygnalistów szwadrono
wych znalazło się w przesyłce 12 sygnalówek kawaleryjskich o stroju „Es”. 
Na 40. instrumentach „blaszanych” zostało wygrawerowane nazwisko fundatora 
„K. Buszki ewicz, Poznań”, któiy za wszystko zapłacił niebagatelną sumę 13.890,10 
marek. De facto cena instrumentów wraz z kosztami przesyłki wynosiła 
aż 22.666,80 marek, ale sprzedawca udzielił 40% rabatu'*.

Nowe instrumenty to: 1 saksofon sopranowy Es, 2 saksofony sopranowe 
B, 2 komety Es, 3 komety długie B, 2 skrzydłówki B, 3 trąbki B, 2 trąbki Es, 
4 alty Es, 3 tenory B, 1 baryton B, 1 helikon Es, 1 helikon F, 2 helikony B, 
1 puzon wentylowy B, 4 fanfary Es, 1 bas, 1 klarnet B, 1 klarnet C, 1 klarnet A, 
para kotłów. Jak widać z listy zakupionych instrumentów, zamawiając je opierano 
się na zatwierdzonym składzie orkiestry konnej, natomiast sprowadzenie kotłów

15 Księga adresowa obywateli ziemskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wielkopolska i Pomorze. 
1923. s. 75.

16 2b. W MW, nr imv. MNPAVW/2662: Kronika 15 Pułku Ulanów Poznańskich. T. 3 Dział 
VIII: Ork.ie.5tro. Zespól dokumentów -  korespondencja i rachunki, wg życzenia wyrażonego 
przez F. Figaszewskiego w liście z 8 V 1919, na wszystkich zakupionych instrumentach miało 
być wygrawerowane „K. Buszkicwicz/Poznań 1919", na rachunku z 6 XII 1919 występuje 
jednak pozycja. 40  Gravientngen  ..K Baszkiewicz. Poznań", 4  ł.Gravierungen] (Helikon)', 
dlaczego wyróżniono grawerunki na helikonach -  nic wiadomo.
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Fot. 2. Orkiestra I. Pułku Ulanów Wielkopolskich z kapelmistrzem ppor. Franciszkiem higanewskim w Bobrujsktt, schyłek roku 
1919. Okres wprowadzania pierwszych zmian mundurowych: większość orkiestrantów w utankach Wojsk Wielkopolskich, 
ale na czapkach już brak trefli, oznaki tych wojsk; kapelmistrz jeszcze z czapką wzjoru dla oficerów wielkopolskich, na proporczy
kach na kołnierzu naloiona lira, zdjęte oznaki stopnia z rękawów.



(w rachunku są one dopisane) to dowód, że z anachronicznym rozkazem 
gen. Dowbor-Muśnickiego przestano się już liczyć. We wcześniejszej korespon
dencji kotłów nie wymieniano. Czy nowe instrumenty zostały przetransportowa
ne do orkiestry, która towarzyszyła Pułkowi na froncie, czy czekały na jego 
powrót do Poznania w ośrodku zapasowym w koszarach — nie wiadomo.

Po połączeniu wojsk Wielkopolskich z  Wojskiem Polskim pod naczelnym 
dowódzlwem Józefa Piłsudskiego, 1. Pułk Ułanów Wielkopolskich stał się 15. 
Pułkiem Ułanów Wielkopolskich i wkrótce potem 15. Pułkiem Ułanów Poznań
skich. Od sierpnia 1919 r. zaczęły obowiązywać rozkazy Naczelnego Dowódz
twa Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Wojskowych. Także te wcześniej 
wydane.

Wojsko Polskie odziedziczyło z byłych armii zaborczych instytucj ę urzęd
ników wojskowych, którzy wedhig wydanych dla nich „Przepisów służbowych" 
z 30 stycznia 1919 r. dzielili się pod względem hierarchii na rangi. Każda ranga 
poborami odpowiadała szarży oficerskiej, i tak: X] ranga -  podporucznikowi, 
X ranga-porucznikowi, IX ranga -  kapitanowi, VIII ranga-majorowi itd. Urzęd
ników wojskowych obowiązywało podczas pełnienia służby noszenie munduru 
i broni wedhig przepisów dla oficerów piechoty, aie z pewnymi istotnymi odręb
nościami (m.in. na czapce pod orłem zamiast kokardy oficerskiej, okrągła gładka 
z granatowym środkiem, zamiast srebrnych gwiazdek dystynkcyjnych, kwadrato
we złote rozetki). Urzędników wojskowych zatrudniano w różnych dziedzinach 
nie bojowych działalności armii17.

Wkrótcc po ukazaniu się rozkazu zatwierdzającego instytucję urzędników 
wojskowych, wydano rozkaz MSWojsk. z 20 lutego 1919 r. dotyczący ustalenia 
stanowisk i poborów byłych kapelmistrzów wojskowych z armii zaborczych. 
Poleca) on: Kwalifikować b. kapelmistrzów wojskowych do służby czynnej w Wojsku 
Polsldm na jednakowych zasadach, stosowanych do b. urzędników wojskowych 
zgodnie z „Przepisami służbowymi dla Urzędników Wojskowych"'*.

Widocznie zbyt często wielu urzędników wojskowych upodabniało swo
je mundury oznakami i noszoną bronią (szablą z temblakiem oficerskim 
zamiast przepisanego bagnetu z temblakiem wzoru dla sierżanta sztabowego, 
ale z  prążkami granatowymi) do oficerskich, bo spowodowało to konieczność 
wydania przez MSWojsk. rozkazu z 28 maja 1919 r. zabraniającego takich 
praktyk pod odpow iedzialnością „panów urzędników wojskowych i ich 
bezpośrednich przełożonych” 19.

17 Dziennik Rozkazów Wojskowych [dalej: Dz_ Rozk. Wojsk ] Nr 13 z 6 11 1919 poz. 476.
18 Dz. Rozk. Wojsk. Nr 23 z  1 Iii 1919 poz. 762.
19 Dz. Rozk. Wojsk. N r 6 2 z 5 V t  1919 poz. 1973.
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Rozkazem z dnia 25 lipca 1920 r. MSWojsk. zatwierdziło organizację 
orkiestr wojskowych, który porządkował różne dowolności istniejące w tej dzie
dzinie w oddziałach20. Ustalono, że orkiestry istnieją zasadniczo tylko w puł
kach piechoty, jazdy i artylerii, z  tym, że w pułkach piechoty orkiestry miały 
być etatowe. Natomiast We wszystkich pułkach jazdy i artylerii orkiestry pułko
we kompletują się z grajków danego pułku, pełniących służbę przy pododdzia
łach. Każdorazowi muzykanci (trębacze oddziałowi) mimo, że byli na etacie, 
nie tworzą więc etatowej orkiestiy. (Grajek to trębacz-sygnalista, a pełnili oni 
służbę stałą przy dowódcach pułku i dowódcach szwadronów, ewentualnie przy 
dowódcach dywizjonów, jeżeli pułk w walkach na nie dzielono). Potwierdzono 
praktykę formowania orkiestr: Personel orkiestr z wyjątkiem kapelmistrza po
wstaje i uzupełnia się z ukwaliftkowanych muzycznie podoficerów i szerego
wych odbywających służbę wojskową ja k  i ochotników formalnie do wojska 
przyjętych.

Rozkaz ustalał, że Bezpośrednim kierownikiem muzycznym je s t kapel
mistrz, urzędnik VIII~Xl klasy, którego musi mieć każda orkiestra wojskowa 
pułku piechoty, jazcly i artylerii na etacie dowództwa. W sprawach wyszkole
nia, repertuaru i personelu orkiestry kapelmistrz był podległy Referatowi Mu
zycznemu MSWojsk. Rozkaz ten omawiał szczegółowo sprawę finansowania 
działalności orkiestr z czego wynikało, że Wszelkie wydatki na założenie orkie- 
stiy  ponosi dany pułk z bezprocentowych zwrotnych pożyczek i jednorazowych  
zasiłków bezzwrotnych uzyskanych z budżetu wojskowego. Dodatkowe wyna
grodzenie kontraktowych muzyków jest wewnętrzną sprawą pułku. Regulowa
no też sprawę własności zasobów orkiestr: Wszelkie obecnie w poszczególnych 
pułkach znajdujące się instrumenty, nuty i inny sprzęt orkiestralny pozostafypo  
dawnych formacjach państw zaborczych i będący tym samym własnością Skar
bu Polskiego pozostawia się do rozporządzenia danego pułku, z tym jednak  
zastrzeżeniem, że zostanie użyty dla własnej orkiestiy, pozostając tym samym  
majątkiem Skarbu Państwa Polskiego. -

Rozkaz zapowiadał co prawda ogłoszenie instrumentalnego składu or
kiestr specjalnym rozporządzeniem, ale tocząca się wojna nie sprzyjała takim 
regulacjom. Dopiero dwa lata później, bo w roku 1922, w Dzienniku Rozkazów 
MSWojsk. przy okazji informacji o konkursie na marsz paradny Wojska Pol
skiego, ukazał się w załączniku do tego wykaz obowiązującego kompletu in
strumentalnego w orkiestrach WP, z podziałem na orkiestry piesze i konne21.

20 Dz. Rozk, Ministerstwa Spraw Wojskowymi [tkJej: Dz. Rozk. MSWojsk.1 Nr 26 z 27 VI! 
1920 poz. 604.

21 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 29 z 18 VII 1922 poz. 425.
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Orkiestra jazdy i artylerii winna się była składać z następujących instrumentów:

1. Komet I - I I -strój Es
2. Kornet I - I I -strój B
3. Alt I - I I - I I I -strój Es
4. Trąba 1 -1 1 - I I I - I V -strój Es
5. Tenor 1 -  II -  III -strój B
6. Baryton -strój B
7. Bas I -strój Es
8. Bas II -strój B
9. Kotły I para

Wkrótce ukazał się rozkaz nakazujący rozwiązanie niektórych orkiestr 
nieetatowych. Był on niejako powtórzeniem założeń sprzed dwóch lat, 
ale traktował sprawę rygorystycznie. Tylko częściowo dotyczył on 15. Puł
ku Ułanów, ponieważ ułanów zaliczano dojazdy samodzielnej. Poza orkie
stram i etatowym i w piechocie, orkiestry nieetatowe, tj. kom pletowane  
z sygnalistów mogą istnieć jedynie  w pułkach artylerii i ja zd y  samodzielnej 
oraz fakultatyw nie w szkołach wojskowych, których wykaz będzie dodatko
wo ustalony i ogłoszony. Te tylko orkiestry posiadają etatowych kapelmi
strzów. Wszelkie inne orkiestr)' organizowane w oddziałach i zakładach woj
skowych, winny być traktowane ja ko  prywatne przedsięwzięcia oddziałów.

W związku z tym zarządzam w terminie do 31 sierpnia 1922 r. likwida
cję stałych orkiestr, oraz stanowisk kapelmistrzowskich: 

a / w dywizjonach artylerii konnej, 
b/ tv pułkach jazdy dywizyjnej,
c / we wszystkich oddziałach saperów, wojsk kolejowych, łączności itpn .

W dniu 24 października 1922 r. ukazał się dekret Naczelnika Państwa 
i Naczelnego Wodza, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
o „likwidacji instytucji urzędników wojskowych” według którego dotychczasowi 
urzędnicy wojskowi mieli być przemianowani na oficerów zawodowych, albo 
zwolnieni ze służby czynnej do rezerwy z przemianowaniem na oficerów względ
nie chorążych rezerwy3’ . Bliższe szczegóły w tej sprawie znalazły się w rozkazie 
Ministra Spraw Wojskowych w tym samym Dzienniku Rozkazów co dekret24.

22 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 31 z I VIII 1922 poz. 452; jazdą dywizyjną określano do 1924 r. 
pułki strzelców konnych.

23 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 42 z 24 X 1922 poz. 588 z dnia 26 VIII 1922.
24 Jw., poz. 591: Przemianowanie urzędników wojsk, na chorążych rezerwowych, wzgl. za

wodowych.
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Jednak problem urzędników wojskowych widocznie nadal nie został 
rozwiązany, bowiem rok później ukazało się rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie przemianowania 
urzędników wojskowych na oficerów zawodowych25. Rozporządzenie ustala
ło, że przemianowanie urzędników wojskowych na oficerów zawodowych ma 
być przeprowadzone na podstawie zakwalifikowania przez Komisję Aktywacyj
ną utworzoną przez Ministra Spraw Wojskowych, ale samo zakwalifikowanie 
nie przesądzało przemianowania, które miało następować w miarę zapotrzebo
wania i w ramach obowiązujących etatów. Przemianowywani urzędnicy woj
skowi mieli otrzymać jako datę starszeństwa dzień 1 grudnia 1920 r.

Mimo tych wszystkich postanowień, sytuacja kapelmistrzów wojskowych, 
będących nadal urzędnikami wojskowymi, nie była wyjaśniona. Wielu z nich 
czuło się pokrzywdzonymi takim zaszeregowaniem i ciągle czyniono starania, 
aby z racji ich wykształcenia muzycznego i umiejętności w zawodzie zostali 
mianowani oficerami. Udało się to przeprowadzić dopiero w roku 1926, kiedy 
to w Dzienniku Personalnym MSWojsk. ogłoszono rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o przemianowaniu kapelmistrzów wojskowych na oficerów 
korpusu administracji grupy kapelmistrzów26. Wówczas także ustalono osta
tecznie ich służbową tytulaturę, dodając im do otrzymanego stopnia oficerskie
go określenie „kapelmistrz” (w skrócie: „kplm.”)27.

O tym, że coś się w tej sprawie działo jednak wcześniej, może świad
czyć „Rocznik Oficerski” z roku 1923. W tym pierwszym tak obszernym i szcze
gółowym wydawnictwie urzędowym tego rodzaju, we wszystkich bez wyjątku 
obsadach pułków piechoty, jazdy i artylerii, przy funkcji „kapelmistrz” umiesz
czono adnotację „Vacat.” Podano tak mimo, że w większości tych pułków ka
pelmistrze byli, ale jako urzędnicy wojskowi. Natomiast w zamieszczonym jed
nocześnie spisie urzędników wojskowych, na 1011 nazwisk nie ma ani jednego 
kapelmistrza28. Występują tylko ci nieliczni, którzy niezależnie od kwalifikacji 
muzycznych byli także oficerami liniowymi i zostali wymienieni we właści
wych pułkach.

Ostateczne załatwienie tej tak istotnej sprawy dla kapelmistrzów, któ
rych kilkudziesięciu zostało mianowanych na stopnie od majora do porucznika 
ze starszeństwem z 1 XII 1920 r., a także na stopień porucznika i podporuczni
ka ze starszeństwem z 1 VI 1921 i 1 XII 1922 r. służby stałej w „korpusie

25 Dz. Ustaw RP Nr 84 z 1923 r. poz. 649, ogłoszone w Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 33 z 5 IX 
1923 poz. 430.

26 B. Sidorowicz kpt.. Dn Panów Kapelmistrzów Wojskowych, „Muzyk Wojskowy" Nr 8 z 15 
XI 1926; Dziennik Personalny MSWojsk. [dalej: Dz. Pere. MSWojsk.| Nr 48/1926.

27 Dz. Roz*. MSWojsk. Nr 32 z  2 XII 1926 poz. 324.
28 R n cm k OJiccnki [dalej: ROJ 1923, s. 1553 -  1571.
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oficerów administracji (grupa kapelmistrzów)”, stało się jednocześnie poważ
nym problemem dla wielu orkiestr kawaleryjskich i artyleryjskich, które jako 
nieetatowe nie miały możliwości zatrzymania u siebie oficerów-kapelmistrzów.

Odtąd kapehnistrzami, a raczej szefami plutonów trębaczy, byli podofi
cerowie, w miarę możności z uprawnieniami kapetmistrzowskimi, w każdym 
razie utalentowani muzycy, umiejący kierować zespołem. Tak jak i inni podofi
cerowie- instrumentaliści, byli to podoficerowie zawodowi, albo muzycy kon
traktowi, opłacani ze składek korpusu oficerskiego pułku, bo punktem honoru 
każdego pułku kawalerii było posiadanie dobrego plutonu trębaczy. Także od 
gospodarności kapelmistrza pułku zależało, aby orkiestra była należycie wypo
sażona, a muzycy kontraktowi nie szukali innych, inrratniejszych posad.

Rozkaz MSWojsk. zezwalający na przyjmowanie owych cywilnych ka
pelmistrzów kontraktowych do pułków jazdy i artylerii, ukazał się jeszcze 
w roku 1923. Zastrzegał, że w razie zlikwidowania etatów kapelmistrzów 
w tych rodzajach broni, rozkaz zostania unieważniony, a kapelmistrze kontrak
towi zwolnieni29. W czasie pełnienia służby mieli oni występować w mundu
rach kroju oficerskiego, bez dystynkcji, czapce urzędniczej z orzełkiem, w pa
sie oficerskim.

Nieetatowe orkiestry w broniach jezdnych przyjęło się określać nazwą 
„pluton trębaczy” ponieważ trzonem tego zespołu muzyków było 11. trębaczy 
sygnalistów etatowych (jeden w stopniu wachmistrza w drużynie dowódcy puł
ku i po dwóch -  st. ułan i ułan, w każdym szwadronie)30. Byli to zazwyczaj 
dobrzy muzycy, grający także na innych instrumentach. Na.pozostałych instru
mentalistów dobierano uzdolnionych muzycznie poborowych, którzy rozpoczy
nali służbę wojskową już jako grający przedtem w. cywilu. Wszyscy oni prze
chodzili normalne przeszkolenie wojskowe, a dodatkowo grali w orkiestrze 
pułkowej. Pułki starały się werbować do „kapeli trębaczy” (bo i tak nazywano 
orkiestry w niektórych pułkach kawalerii) podoficerów-muzyków, których za
trudniano na różnych etatach nieliniowych, zwłaszcza w kwatermistrzostwie. 
Zakładano, że to oni będą wiodącą, niezmieniającą się grupą muzyków, gdyż 
żołnierze służby zasadniczej po dwóch latach odchodzili z wojska. Chociaż 
bywało niejednokrotnie i tak, że utalentowani muzycy starali się pozostać 
w pułku po odbyciu służby wojskowej jako nadterminowi, a potem podoficero
wie zawodowi.

19 Dz. Kozi;. MSWojsk. Nr 13 l  10 IV 1923 poz. 176.
3I> Dz. Rozk. MSWojsk. Nr IS z 15 V I I 927 poz. 212.
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Przyjmowanie do orkiestr tzw. elewów, czyli chłopców małoletnich jako 
uczniów, co było dopuszczalne i z reguły stosowane w piechocie, w oddziałach 
konnych było zabronione11. Chodziło przede wszystkim o niebezpieczeństwo 
stałego kontaktu z nie zawsze spokojnymi końmi, bowiem orkiestranci winni 
byli być szkoleni tak Ja k  każdy inny żołnierz. Jednak omijano te przepisy, przyj
mując na elewów chłopców wprawdzie niepełnoletnich, ale nie zupełnie takich 
„malców”, których się stale widywało w orkiestrach piechoty maszerujących 
w pierwszym szeregu jako werbliści. Chłopcy zaciągali się ochotniczo, za zgo
dą swoich rodziców czy opiekunów, odbywali służbę wojskowąjako poborowi, 
lecz z pewnymi udogodnieniami (m.in. zwolnienie od noszenia szabli) i uczyli 
się gry na instrumentach.

Pierwszym kapelmistrzem 15. Pułku Ułanów Poznańskich był wspomnia
ny już Franciszek Figaszewski, wymieniony w spisie oficerów służących czyn
nie w 1921 r. jako podporucznik 15. Pułku31. Mimo rozkazu nakazującego kwa
lifikowanie kapelmistrzów jako urzędników wojskowych, zawsze występował 
z oznakami swego stopnia oficerskiego na mundurze w barwach pułku13. Na 
„Liście starszeństwa oficerów zawodowych” z 1922 r. oraz w „Rocznikach Ofi
cerskich” z lat 1923 i 1924 nie jest wymieniony wśród oficerów zawodowych 
i rezerwy. W Pułku po latach pisano o nim „urzędnik wojskowy XI rangi kapel
mistrz rezerwy”14 z pominięciem stopnia oficerskiego. Dla tych co go zapamię
tali byt postacią charakterystyczną: poznańczyk, dobry kompozytor muzyczny, 
powszechnie łubiany. Pracował ciągle nad układaniem marszów, przy czym 
nawet kpiarskie dezyderaty dowódcy pułku przyjmował nieodmiennie spokoj
nym stwierdzeniem, że „Panie Pułkowniku to nie je s t taka pojedyncza rzecz ”3i. 
Kiedy odszedł z funkcji kapelmistrza Ułanów Poznańskich brak dokładnych 
danych. Prawdopodobnie miało to miejsce na przełomie lat 1922/1923. Co po
tem robił -  to jeszcze jeden znak zapytania. Wiadomo, że hył członkiem jury 
konkursu orkiestr 17. Dywizji Piechoty w Gnieźnie 26 września 1926 r., wraz 
z gen. bryg. inż. Stanisławem Tac żakiem, dowódcą tej dywizji, prof. dr Wacła
wem Piotrowskim, muzykologiem z Poznania i dyrektorem Gawrońskim.

31 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 6  z 13 II 1923 poz. 72 i Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 17 z 22 V 1925 
poz, 184.

12 Spis oficerów,.,, s. 259, 616.
15 Fot. w zt>. autora.

D yw izja P iechoty -  l  D yw izja  S trzelców  Wielkopolskich  — w w ojnie i poko ju ., 
T. II Poznań, 1936, s. 99 pod fot. F, Figaszewskiego; dokładnie: „Urzędnik wojskowy XI [rangi] 
kajwlmistrz rezerwy"; fot. wśród innych na ser. zatytułowanej: „Oficerowie rezerwy 15. pułku 
ułanów pozn."

35 Dzieje 15 Pułku Ulanów Poznańskich (I Putku Ulanów Wielkopolskich), red. P. Zaremba, 
Londyn [962, s. 55-56.
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Fot. 3. Czoła orkiestry 15, Ptitku Ułanów Poznatiskich prowadzonej przez kapelmistrza, Franciszka Figaszewskiego, początek 
lat 20. (1921?). Fan/arzyśd i kotlista |jeździec środkowy) w mundurach WP w t 1919 Z usztywnionymi czapkami i opuszczanymi 
podpinkami, rękawiczki zapewne brązowe, widoczne łapki na rękawach, płomienie do fanfar pierwszego wzoru jeszcze przypięte 
jednostronnie, kapelmistrz w mundurze oficerskim wz. 1919 z trąbką w ręku, konie siwe i jabłkowite, czapraki pierwszego wzoru 
(przerobione pruskie).



W relacji z konkursu podano jego stopień -  porucznik16. Może to świadczyć, 
że po likwidacji instytucji urzędników wojskowych uzyskał przewidziany awans. 
W „Wykazie oficerów 15. Pułku Ułanów Poznańskich od 1919 do 1939” 
zamieszczonym w wydanych po wojnie dziejach Pułku podano: „por kplm”17. 
Pod koniec lat trzydziestych mieszkał podobno w Koźminie1®.

Następnym kapelmistrzem w 15. Pułku Ułanów został Stanisław Paszkę, 
urzędnik wojskowy XI rangi, poprzednio od roku 1921 kapelmistrz orkiestry
14. Pułku Artylerii Polowej w Poznaniu. I on także, mimo wyraźnych przepi
sów mundurowych, występował z dystynkcjami podporucznika1’. Dopiero 
w roku 1926 po przem ianow aniu z urzędnika w ojskowego na oficera 
zawodowego otTzymał stopień porucznika ze starszeństwem z 1 grudnia 1920 r. 
i przeszedł z 15. Pułku Ułanów na stanowisko kapelm istrza orkiestry 
60. Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. Stąd też ani w „Liście star
szeństwa oficerów zawodowych” z 1922 r., ani w „Rocznikach Oficerskich" 
z roku 1923 i 1924 nie jest wymieniony, dopiero w „Roczniku” z roku 1928, 
jako oficer 60. Pułku Piechoty w korpusie oficerów administracji (grupa 
kapelmistrzów)40. We wspomnianym już tu wykazie oficerów 15. Pułku jest: 
„por kplm Paszkę Stanisław”41.

Stanisław Leon Paszkę urodził się 6 listopada 1894 r. w Krobi w po
wiecie gostyńskim, jako syn Karola i Józefy Dechnik. Studiował w konserwa
torium w Berlinie. Był pianistą, dyrygentem orkiestr dętych, a z czasem peda
gogiem i kompozytorem. Do 1939 r. był kapitanem-kapelmistrzem w 60. Puł
ku Piechoty. Po Kampanii Wrześniowej w obozie oficerskim w niewoli nie
mieckiej w Prenzlau (Oflag II A); prowadził tam orkiestrę. Po wojnie był 
znanym muzykiem w Poznaniu, będąc m in . przez 15. lat dyrygentem i kie
rownikiem artystycznym Reprezentacyjnej Orkiestiy Kolejowej Okręgu Po
znańskiego przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Zmarł w Po
znaniu 28 lipca 1974 r.42

16 Konkurs orkiestr wojskowych 17 Dywizji Piechory w Gnieźnie, „Muzyk Wojskowy" Nr 7
2 15 X 1926 r.. s. 2.

37 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 479.
38 Lisi Jana Bendziochy do autora z 9 II 1967 r.
39 Fot. datowane w zb. autora i Wlkp. Muzeum Wojskowego, np. nr inw. MNP/WA/123 

fot. gabinetowa z 13 VI 1924 r.
40 RO 1928, s. 74. 157, 835; to samo RO 1932, s. 388.
41 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 480.
42 L. T. Blaszczyk, Dyiygenci polscy i obcy  w Polsce działający w XIX i XX w., Kraków 1964, 

T. Śmielowski, PaszJce Stanisław Lenn (1(194-1974), „Wielkopolski Słownik Biograficzny”, 
Poznań 1981, s. 556.
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Fot. 4. Orkiestra 15. Pułku Ułanów Poznańskich ze swym drugim kapelmistrzem, urzędnikiem wojskowym XI rangi (ppor. j 
Stanisławem Paszkę; Poznań, koszary Pułku, 13 V I1924 r. Na kotłach o podstawach do koncertów pieszo (siedząco), fartuchy 
drugiego wzoru z dużymi aplikowanymi orłami; takie same na płomieniach założonych na fanfary oparte o bęben, u wszystkich 
orkiestrantów łapki na rękawach, u kapelnustrza na kołnierzu na patkach o nieokreślonej barwie nałożone oznaki przedsta
wiające liry; patki do kotłów Irzyimne pi~zez kotlistę jeszcze jednobarwne.

i5. pułku Ułanów Poznańskicft



Po Stanisławie Paszkem, kapelmistrzem orkiestry Ułanów Poznańskich 
był znany wyłącznie z nazwiska i z niewyraźnych fotografii, chorąży Domań
ski, o którym nie udało się uzyskać żadnych informacji. Można tylko przypusz
czać na podstawie jego stopnia, żc i on by! wcześniej urzędnikiem wojskowym, 
zakwalifikowanym do dalszej służby w stopniu chorążego odpowiadającym 
posiadanemu cenzusowi. W roku 1927 został zorganizowany w Poznaniu kurs 
dokształcający dla podoficerów zawodowych-orkiestrantów garnizonu poznań
skiego i w sprawozdaniu z inauguracji tegoż podano, że był tam także kapel
mistrz 15. Pułku Ułanów, chor. Domański45. Jak długo kierował orkiestrą Ułanów 
Poznańskich-nic wiadomo. W roku 1928 jeszcze tak. Na przełomie lat dwudzie
stych i trzydziestych, sądząc z fotografii, to już nie on prowadził trębaczy pod
czas uroczystości. Czy był w tym czasie jeszcze inny kapelmistrz, czy pełnił jego 
obowiązki któryś ze starszych podoficerów-muzyków, jest jeszcze jednym zna
kiem zapytania w tym opracowaniu.

Pod koniec roku 1932 orkiestrę 15. Pułku Ułanów objął, jako kapelmistrz 
kontraktowy, porucznik w stanie spoczynku Marian Dzidek. Od momentu 
powstania 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszego 17. Pułku Ułanów), 
służył w tym pułku. Był oficerem liniowym w korpusie oficerów kawalerii, 
ale jako wykształcony muzyk zorganizował orkiestrę pułku „żółtych ułanów” . 
Po wprowadzeniu instytucji urzędników wojskowych został jako kapelmistrz 
17. Pułku przekwalifikowany i oficjalnie przyjęty do wojska już jako urzędnik 
w randze XI, by po likwidacji tej instytucji powrócić do swego stanu oficerskie
go, awansując na porucznika44. Orkiestrę prowadził do przejścia w stan spoczyn
ku w dniu 31 sierpnia 1932 r.4S Przez lata był jedynym oficerem kapelmistrzem 
w kawalerii polskiej oraz konsultantem szeregu plutonów trębaczy w kraju. 
Podczas szczególnych uroczystości dyrygował połączonymi plutonami trębaczy 
pułków kawalerii wielkopolskiej.

V

43 Otwarcie kursów dokształcających dla podoficerów zawodowych orkiestrantów garnizonu 
poznańskiego, „Muzyk Wojskowy" Nr 4 z 15 II 1927, s. 7. Wcześniej na podstawie rozkazu 
ogłoszonego w Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 38 z 2 7 IX 1921 poz, 686 odbywały się egzaminy kwa
lifikacyjne na podoficerów zawodowych orkiestr; w OK VII w 1921 r. taki egzamin podoficero
wie z !5. Pułku Ulanów składali w dniu 13X11; por. DOK VII, Rozk. Nr 216 z 4 X!1 1921 pkt 6.

44 Spis oficerów..., s. 261 -  ppor. 17 Pułku Ulanów: Dz. Pers. MSWojsk. Nr 11 z 6 V 1922, 
s. 344 -  przyjęcie do wojska w charakterze urzędnika wojskowego XI rangi; RO 1924, s. 572 
i 613 por, 17 P. Ul. ze starszeństwem z I XII 1922 r.; RO 1928, s. 306 i 362 -  jw.

45 Dz. Pers. MSWojsk. Nr 10 z  16 VIII 1932, s. 362.
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Fot. 5. Chór trębaczy 15. Pułku Ulanów Poznańskich, Biedrusko. 1933 r.(?). W środku, po bokach kollisty — przebywający 
z wizytą rtm. G. E. de Krujf. członek holenderskiego Olimpijskiego Zespołu Jeździeckiego oraz kapelmistrz por. Marian Dzidek, 
z drugiej strony -  adiutant Pułku, rtm. Kazimierz Chłapowski; nowe, czwartego wzoiv fartuchy z haftowanymi orłami państwo
wymi wi. 1927 na kotłach o nowych, dwubarwnych podstawach, u wszystkich orkiestrantów ponownie usztywnione czapki, 
obszycia rękawów i łapki oraz białe etyszkiety i białe pasy, na tzw. aida- fanfarach duże pułkowe proporce, palki kotłisty barwne: 
biała i czerwona



Marian Stanisław Dzidek urodził się 10 kwietnia 1891 r. w Poznaniu, jako 
syn Wojciecha i Heleny. Mając 14 lat rozpoczął naukę w szkole muzycznej 
w Zielonej Górze. Po 5. letniej nauce wstąpił do wojska niemieckiego, do artylerii 
w Poznaniu, gdzie został przydzielony do orkiestry pułkowej. Po dwóch latach 
przeniesiono go do pułki dragonów w Gnieźnie. Podczas I wojny światowej wal
czył w tym pułku na froncie francuskim, polem rosyjskim. Pod koniec roku 1915 
ukończył szkołę karabinów maszynowych w Szczecinie i powrócił na front wschod
ni. Z Rygi przedostał się do Bydgoszczy i dołączył do powstańców wielkopol
skich w Szubinie. Następnie służba w 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich i udział 
w jego szeregach w wojnie polsko-bolszewickiej, za którą otrzymał Krzyż Wa
lecznych. Po trzyletnim (1933-1935) pobycie w 15. Pułku Ułanów powrócił do 
swego macierzystego pułku do Leszna, gdzie ponownie prowadził „swoją” ka
pelę trębaczy. Znany jest z fotografii jego upadek z koniem podczas defilady 
na ulicy św. Marcin w Poznaniu. Przy jego ogromnej tuszy, miało to wpływ na 
pogorszenie się i tak nie najlepszego stanu zdrowia. Podobny wypadek z ko
niem miał por. Dzidek przed defiladą w Cieszynie po zajęciu Zaolzia, kiedy 
prowadził połączone orkiestiy trzech pułków kawalerii -  16. i 17. Pułku Uła
nów oraz 7. Pułku Strzelców Konnych. Po tym zdarzeniu został odwieziony 
do szpitala, gdzie zmarł 4 grudnia 1938 r. Został pochowany z honorami woj
skowymi na cmentarzu w Lesznie46. W wykazie oficerów 15. Pułku Ułanów 
por. Marian Dzidek odnotowany jest bez zaznaczenia, że był kapelm istrzem ".

Ostatnim kapelmistrzem został wachmistrz Józef Podżerek, wieloletni 
muzyk pułkowej „kapeli trębaczy” , posługujący się tytułem „kierownik 
orkiestry 15. Pułku Ułanów Poznańskich"''8. Kierował nią do wybuchu wojny 
w 1939 r.

Niestety, nie udało się ustalić składu osobowego orkiestry pułkowej 
od początku jej istnienia do końca, z kolejnymi zmianami, a zmian tych mu
siało być wiele na przestrzeni dwudziestu lat. Trudno dziś nawet w przybliże
niu ustalić ilu ludzi przewinęło się przez pluton trębaczy Ułanów Poznań
skich. Znane są tylko dwa kompletne składy orkiestry 15. Pułku Ułanów.

46 Informacje ustne i korespondencja autora z lat 1968— 1969 z wdową po Poruczniku, 
p. Eleonorą Dzidek; zob, także: S. Dobrowolski ppłk. Pamięci Mariana Dzidka, „17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego". Biuletyn Informacyjny Związku, Nr 10 
z 7 maja 1968 r., s. 3-6; przedruk tegoż w: J. Teresiński, Orkiestiy wojskowe w Lesznie..., s. 48-52.

47 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 479.
Z takim tytułem podpisał się na wystawionym 12 111 1939 r. zawiadomieniu o wyrażeniu 

zgody na przyjęcie do orkiestry małoletniego Jana Kubackiego, uwierzytelniając podpis odci
skiem okrągłej pieczęci z wizerunkiem liry okolonej napisem otokowym dwoma lukami: 
„ORKIESTRA/15. Pułku Ulanów Poznańskich"; zb. WMW nr inw. MNP/WA/7841.
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Jeden z roku 1926, opublikowany w „Informatorze Muzycznym" i drugi 
wynikający z podpisów na tableau orkiestry z roku 193649. Z porównania 
obu spisów wynika, że w roku 1936 było w orkiestrze już tylko czterech 
podoficerów z tych dwudziestu muzyków, którzy służyli w roku 1926.

Wykaz orkiestraniów z roku 1926 podajemy w takim układzie, w jakim 
został wydrukowany w „Informatorze”, a więc według stopni, a w ramach stopni 
bez układu alfabetycznego. Nie wiadomo dlaczego tak ten spis został ułożony.

Trojanowslci Bolesław, wachm., Szukała Piotr, wachm., Podżerek Józef, 
pluł., Andrzejewski Wawrzyn, pluł., Gałach Wincenty, pluł., liem ler Michał, 
pluł., Ghtszak Ignacy, pluł., Idzikowski Jan, kapr., Z ieliński Walerian, 
kapr., Karecki MichaI, kapr., Łoboda Władysław, kapr., Gabryelewicz Leopold, 
sł. ul., Łosiak Aleksy, ul., Ułański Wacław, ul., Kołodziej Antoni, ul., Szymaniak 
Stefan, ul., Kliber Stefan, ul., Borowiak Feliks, ul., Kubik Brunon, ul., Biliński 
Bolesław, ul. Razem 20 nazwisk. Zastanawia brak nazwiska kapelmistrza. 
Być może spis ten zrobiony był w momencie, kiedy po odejściu Stanisława 
Paszkę jeszcze nie było chorążego Domańskiego.

Fotografie z roku 1936 są podpisane na tableau tylko nazwiskami, 
bez imion, jedynie ze stopniem wojskowym. Oprócz 25. fotografii orkies- 
trantów są  tam cztery fotografie oficerów -  dowódcy 15. Pułku Ułanów 
ppłk. Konrada Zembrzuskiego, zastępcy dowódcy pułku ppłk. Tadeusza 
Mikke, kwatermistrza pułku mjr. Juliana Fischera-Drauenegg i adiutanta pułku 
por. Bronisława Buszkiewicza. Orkiestra w kolejności stopni: wachm. Podże
rek kapelmistrz, plut. Zieliński, pluł. Korecki, pluł. Łopatek, kpr. Symko, 
kpr. Pietruszewski, kpr. Idzikowski, kpr. Surdyk, kpr. Hellwing, kpr. Dziennik, 
kpr. Mańka, st. uł. Antkowiak, uł. Gólcz, uł. Szuborgo, ul. Gajewski, uł. Paszek, 
uł. Gryzia, uł. Bednarski, uł. Świetlik, uł. Grzelak, uł. Śmieszalski, uł. Grynda 
[Grenda],ul. Słabolepszy, uł. Manicki, uł. Świetlik.

Kolejny skład orkiestry, już z roku 1939, zawdzięczamy pamięci Maria
na Szymańskiego, ówczesnego ochotnika, elewa-orkiestranta 15. Pułku Uła
nów, którego relację spisano w dniu 30 września 1998 r. w Wielkopolskim 
Muzeum Wojskowym. Kolejność wykazu taka, jaka się nasuwała w pamięci. 
Relacja została złożona w obecności kolegi pułkowego, także elewa orkiestry, 
obecnie pułkownika w stanie spoczynku LWP Jana Kubackiego.

49 Informaior Muzyczny dla Muzyków Wojskowych wraz z kalendarzem na rok 1927, opra
cował Eugeniusz Dawidowicz, poi. rcz. b kapelmistrz WP i Bogusław Sidorowicz, kpt. WP, ref. 
muz. MSWojsk., Grudziądz, s. 275; tableau fot. w zb. WMW nr inw. MNP/WA/3140.
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/. wachm. zawód. [Józef] Podżerek -  kapelmistrz, 2.plul. zawód. Pietra- 
szewski -  trąbka. 5. plut. zawód. [Walerian] Zieliński -  baryton (ukończył kurs 
tcunbourmajorów w Bydgoszczy' i też prowadził orkiestrą zamiast kapelmistrza), 
4. kpr.(poborowy) Stanisław Grenda -altówka. 5. kpr. nadtenn. [Helmut] Gulcz
-  trąbka i piston, ale gral na wszystkich instrumentach, bardzo zdolny, ukoń
czył konserwatorium w Poznaniu, 6. ul. nadterm. Zygfryd Świetlik bas B, po 
siadał własny helikon, 7. elew ochotnik Czesław Ratajczak -  altówka, 8. elew- 
ochotnik Marian Przybylski bas B, 9. ułan służby czynnej Czesław Słabołep- 
szy  -  tenor, 10. ułan służby czynnej Jęch -  altówka, 11. ełew-ochotnik Stefan 
Bączyk — altówka (dopiero się uczył), 12. plut. zawód. Jan Idzikowski -  kornet, 
13. elew Matyjaszczyk -  kornet, 14 elew Stanisław Wiśniewski -  tenor, 
15. plut. zawód. Karczewski -  tenor, 16. elew Marian Szymański — bas Es, 
17. elew Piasek -  uczył się na basie Es, 18. elew Wiktorczyk -  kotlista, bęben, 
19. plut. zawód. Surdyk — druga trąbka B, 20. elew-ochotnik Jan Kubacki — 
dopiero się uczył. Nazwisk powinno być ponad 20ia.

Jan Teresiński w swoich opracowaniach wymienia jeszcze trębacza Jana 
Nowaka, który wcześniej, bo w listopadzie 1931 r. wstąpił do orkiestry 15. Pułku 
Ulanów jako ochotnik, oraz dwóch perkusistów powojennych, wywodzących się 
z tej orkiestry: Mariana Jankowskiego i Grzegorza Regoriusa5' . Jan Kubacki wspo
mniał winnym miejscu jeszcze jednego orkiestranta z 1939 r. -  Woźniaka” .

Jak wynika z tego odtworzonego z pamięci spisu, z czterech podoficerów, 
których nazwiska powtarzały się w roku 1927 i 1936, a mianowicie: wachm. 
Józef Podżerek, plut. Walerian Zieliński, plut. Micha! Korecki i kpr. Jan 
Idzikowski, trzech Podżerek, Zieliński, Idzikowski było jeszcze w roku 1939 
w „chórze trębaczy 15. Pułku Ułanów" (bo i tak nazywano orkiestry pułków 
kawalerii). Plutonowy Walerian Zieliński był pierwszym żołnierzem Pułku pole
głym w II wojnie światowej, w dniu 5 września 1939 r. w Miłosławiu.

Nieetatowe orkiestry kawaleryjskie, na równi z etatowymi orkiestrami pie
choty podlegały Referatowi Muzycznemu MSWojsk., choć różniły się między 
sobą. pod wieloma względami. W podobnej sytuacji jak orkiestry kawaleryjskie, 
były plutony trębaczy artylerii zarówno pułków artylerii lekkiej i ciężkiej, 
jak i dywizjonów artylerii korniej. Jednakże pozbawienie plutonów trębaczy kie
rownictwa osób z pełnym, często wyższym wykształceniem muzycznym, jakimi 
byli oficerowie kapelmistrze, stawiał je w gorszej sytuacji od orkiestr piechoty.

50 Zb. WMW, Kronika 15. Pułku Ulanów...: jw.. relacja spisana przez kuratora muzeum. 
T. Jeziorowskiego.

sl J. Teresiński, Orkiestry nieelutowe ..., s. 16; tenie . Orkiestry wojskowe DOK V II.... s. 4 1.
52 J. Kubacki, ..Syn Pułku" Ulanów z Poyiuniu, Warezawa. kwiecień 1988. s. 2; mszps w zb. WMW
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Etatowi muzycy w pułkach piechoty cały swój służbowy czas mogli poświęcać 
muzyce, na co nie mogli sobie pozwolić orkiestranci w kawalerii, którzy na ćwicze
nia w grze na instrumentach mieli tylko po parę godzin tygodniowo. Pułki szwole
żerów, ułanów i strzelców konnych nie otrzymywały pieniędzy państwowych 
na utrzymywanie swoich zespołów muzycznych. Tylko nieliczne pułki stać było 
na dokształcanie muzyków na dobrowolnych kursach kwalifikacyjnych bądź posy
łanie ich do szkól muzycznych, co było dosyć częste w orkiestrach pieszych. Gra 
w marszu pieszym różni się zasadniczo od gry w marszu konnym, a nawet konno 
na postoju, gdzie od tr ębaczy wymagana jest nie tylko poprawność gry, ale i dobra 
umiejętność jazdy i obycie z koniem.

Referat Muzyczny MSWojsk. pod koniec lat dwudziestych przygotował 
obszerne, 152. stronicowe „Przepisy służbowe o orkiestrach” dotyczące wszyst
kich rodzajów orkiestr wojskowych i poruszające różne aspekty ich działalno
ści53 . W zamieszczonych tam zestawach instrumentów muzycznych, do nieznacznie 
zmienionego ilościowo składu plutonu trębaczy w szyku konnym z roku 1922 
dodano 4 fanfary, których poprzednio nie przewidziano. Uzasadniano ten fakt 
nie tylko w „Przepisach”. Autor powojennej publikacji o trąbce od A-Z pisał: 
Dźwięki fanfar nie tylko zdobią i uświetniają brzmienie orkiestry, ale są zarazem 
elementem o niezwykłej sile emocjonalnego oddziaływania*. A muzyk wojsko
wy, Bogusław Sidorowicz, stwierdził wręcz, że Fanfaiy „robiąfason"s>. W „Prze
pisach” zalecono ponadto do wystąpień plutonu trębaczy w szyku pieszym dodanie 
takich instrumentów, jak: komet A, trąba B, waltomia, puzony angielskie -  altowy 
i tenorowy i też fanfary. Przewidziano tnkże zestaw instrumentów dla plutonu 
trębaczy w szyku pieszym przy uwzględnieniu „drzewa”56 i bębnów (dużego 
i werbla), gdy pluton gra! formacjom pieszym wyćwiczonym pod takt zespołów 
muzycznych z bębnami. Zaproponowano następujące instrumenty dla plutonu trę
baczy w zestawie salonowym, gdyż orkiestry pułkowe często grywały w kasynach 
oficerskich i podoficerskich z okazji uroczystych spotkań, zabaw i bali: 1. skrzypce 
1 -  2, 2. skrzypce U — 2, 3. altówka - 1 , 4 .  wiolonczela —1,5. kontrabas —1,6. 
pianino —1,7. flet -1 ,8 .  klarnety — 2,9. saksofony -3 ,1 0 . trąby -  2 ,1 1. waltomie 
- 2 , 1 2 .p u z o n -l, 13.perkusja 1. Oczywiście był to schemat, do którego dosto
sowywano się w miarę posiadanych instrumentów, a przede wszystkim muzyków 
biegłych w grze na nich. W zestawianiu proponowanych zespołów panowała zupeł
na dowolność i nie egzekwowano rygorystycznie trzymania się wzorca.

-'-1 Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Piechoty [dalej: CAW. Dep. Piech.] 98, mszps.
54 J. Pawłowski, Trąbka nri A do  2 , Kraków 1969. s. 69
55 B. Sidorowicz, Z historii fanfary, „Wiarus" NY 10 z 5 III 1939 r.

Tzn. instrumentów dętych drewnianych.
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Jak zapamiętał elew-orkiestrant 15. Pułku Ułanów Marian Szymański, gdy 
pakowano msuumenty w przededniu wojny w roku 1939, które następnie wysiano 
do Ośrodka Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii do Kraśnika, było 
w pułku: 4 komety, 2 trąbki 1,4 lub 5 altów, 3 tenory, 2 barytony, 1 bas B, 1 bas Es, 
1 helikon, 4 fanfary, piston, klarnety, saksofony, kotły, bęben, werbel i czyńcie. 
Instrumenty były koloru białego, srebrzyste37. Niektóre instrumenty, na których 
grali orkiestranci, a nie zostały tu wymienione, były ich prywatną własnością

W 15. Pułku, w szyku konnym prowadzący orkiestrę z reguły sami grali 
na trąbce, którą w razie potrzeby dawali znaki trębaczom. Wspomniane „Przepi
sy” zawierały taki ustęp na ten temat: W kawalerii w szyku konnym nie występuje 
tambourmajor na czele orkiestry. W szyku pieszym zaś ma zwykłą drewnianą 
batutę długości 70 cm, sporządzoną zjasnego drewna**. I takiej batuty, jak świad
czą fotografie, używał wachmistrz Podżerek59.

Poniżej niektóre fragmenty § 48. „Przepisów” omawiającego musztrę or
ki estry konno60. Orkiestra kawaleryjska gra bez nabicia. Należy zwracać uwagę, 
żeby kotlista uderzaI w kotły bez przesadnych, komicznych, bardzo często cyrko
wych gestów, lecz aby na nich bił normalnie w myśl ogólnie przyjętych i udziela
nych w szkołach zasad gry.

Te przestrogi nie zdołały jednak wyplenić zakorzenionych u kotlistów, 
inaczej zwanych kotlarzami, (a dawniej z niemiecka pałkierzami od „Pauker”, 
tj. bijący w kocioł, czyli „Pauke”), charakterystycznych dla poszczególnych puł
ków gestów wykonywanych rękoma z pałkami podczas gry na kotłach. Nie była 
to zresztą specyfika orkiestr polskich lecz podobieństwo do zachowań kotlistów 
konnych różnych narodowości. Ruchy wykonywane przez grającego na kotłach 
kotlistę w 15. Pułku Ułanów Poznańskich są widoczne na wielu fotografiach. 
Kotlistę Ułanów Poznańskich z pałkami w dłoniach, uwiecznił na akwareli znany 
poznański artysta malarz Leon Prauziński. Wizerunek ten zreprodukowany 
na karcie pocztowej wydanej na Wielkanoc 1939 r., jest dziś jedyną barwną 
dokumentacją tego zwyczajowo najbardziej malowniczo ubranego żołnierza
i wspaniałego ubioru jego konia61.

57 Zb. WMW, Kronika 15. Pułku Ulanów..., jw., cyt. relacja Mariana Szymańskiego.
5* CAW. Dep. Piech. 98. cyt. „Przepisy s. 20.
59 Kronika 15. Pułku Ulanów..., jw., fot. na k. 15.
60 CAW. Dep. Piech. 98. cyt. „Przepisy s. 62. 63, 65.
61 W zb. autora: brak wydawcy — na odwrocie tylko nadruk „Na cele Towarzystwa Pomocy 

Naukowej dla dziewcząt polskich — Poznań” i „Drukarnia Polska T. A. Poznań"; datacja wg ko
respondencji z 7 IV 1939 r. Wtórny charakter ma szkic akwarelowy z tym samym lematem pędzla 
Stefana Pajączkowskiego z ok. 1972 r., w: Kronika 15 Pułku Ulanów..., T. I.: Księga Pamiątkowa 
Ulanów Poznańskich, s. 50.
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Fot. 6. Marsz 15. Pułku Ulanów Poznaiiskich. Kompozycja na fortepian Wojciecha Osmańskiego 
(1 8 3 4 -!  90ft) pt. „Marsz ułański", której bistnimenlacjf na orkiestrę dętą przeprowadzi! p ierw 
szy kapelmistrz Pułku por. Franciszek Figaszewski; zapis datowany 20 II 1958 z podpisem dru
giego kapelmistrza, kpt Stanisława Paszkę Reprodukcja z „Dziejów 15. Pułku Ulanów Poznań
skich," Londyn 1962.
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Orkiestra defiluje szóstkami. Kapelmistrz jeclzie na czele trzy kroki przed  
kotlistą. Za kapelmistrzem kotlista, dwa kroki przed orkiestrą, tak żeby środek 
pierwszej szóstki wypadl na niego.

Taki szyk zmienia! się w zależności od potrzeb. Podczas defilad Ułanów 
Poznańskich niejednokrotnie za adiutantem pułku, który jechał na czele orkie
stry, był kotlista, za nim czterech fanfarzyslów, a dopiero za nimi kapelmistrz
i trębacze. Przeważnie cały pluton trębaczy maszerował czwórkami. Bywało 
jednak i tak, że za adiutantem jechał kapelmistrz, potem kotlista pomiędzy 
fanfarzystami i bezpośrednio za nimi reszta plutonu trębaczy piątkami.

Podczas defilady kłusem gra orkiestra walca lub mazurka. Przy defila
dzie galopem szybkiego marsza na 6/8, przy defiladzie w cwał gra się galopa. 
Przystępie marsza na 2/4 lub 4/4. Przy defiladzie stępem mógł być grany marsz 
pułkowy danego pułku. Był to jedyny wyjątek, gdyż regułą było wysłuchiwanie 
go stojąc w pozycji na baczność. Ten wyjątek był dopuszczalny wyłącznie 
w oddziałach konnych, nigdy w pieszych. Instrukcja o marszach pułkowych 
przewidywała: M arszpułkowy’ powinien być pisany w tempie na cztery czwar
te i powinien nosić, o ile możności, charakter uroczysty. Może on być też oparty 
na motywach muzycznych, mających łączność tradycyjną z historią pułku. 
Marszy pułkowych nie gra się, dzięki jego charakterowi, do defilady, lecz nale
ży go grać w chwilach uroczystych na przywitanie względnie przy przeglądzie 
przez dowódcę pttlku lub też tego przełożonego wyższego, któremu nie należy 
się hymn narodowy hib marsz dla generałów61.

Nie jest znana dokładna data pierwszego wykonania marsza pułkowego
15. Pułku Ułanów. Prawdopodobnie miało to miejsce w początkowym okresie 
istnienia Pułku jeszcze pod nazwą 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, kiedy to 
przyjęto za marsz pułkowy kompozycję Wojciecha Osmańskiego pt. „Marsz 
ułański”63. Instrunicntacji na orkiestrę pułkową dokonał pierwszy kapelmistrz 
Pułku ppor. Franciszek Figa szewski.

6i MS Wojsk. Dćp Piech. I. óz. 31024/2!; Muz. z dnia 30 XI 1928 r.; „Muzyk Wojskowy" 
Nr 24 z 15 X11 1928 r.,s. 1.

Wojciech Osmański, ur. 1834 a t i  23 IX 1908 r. w Warszawie. Muzyk, kompozytor, perkusista 
orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie T\vórca wielu popularnych litworów, walców, galopów, ma 
zurów, polonezów, lansierów, marszów i wiązanek, m.in. „Kwiaty polskie”, pisał także miniatury
fortepianowe, zob. Wielka Encyklopedia P<nvszcchna PWN. T. 8, Warszawa 1966, s. 333, Encyklope
dia Muzyki, Warszawa 1995, s. 658. Przed kilkunastu laty niektórzy oficerowie 15. Pułku Ulanów 
indagowani przez autora na lemat swojego marsza informowali, że Osmański „specjalnie dla Pułku
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Orkiestra pułkowa towarzyszyła zawsze swemu Pułkowi i podczas służ
by i podczas uroczystych wystąpień, zarówno w szyku konnym jak i pieszo. 
W „Dziejach” Pułku wspomniano wojenny pogrzeb pierwszego oficera pole
głego na froncie wschodnim, ppor. Stanisława Jeziorowskiego, który zginął 
12 V III1919 r, pod Ihumeniem. Pochowano go z honorami wojskowymi, a gdy 
składano w Ihumeniu trumnę do grobu, orkiestra pułkowa zagrała „Jak to na 
wojence ładnie... “M. Z kolei w  poznańskim pogrzebie generałów Józefa Wy
bickiego i Antoniego Kosińskiego oraz pik. Andrzeja Niegolewskiego, któiych 
prochy 14 X 1923 r. manifestacyjnie złożono w krypcie kościoła św. Wojcie
cha, na czele konduktu wychodzącego sprzed budynku Wielkopolskiego Mu
zeum Wojskowego przy ul. Ratajczaka, jecha ł szwadron 15 pułku ułanów  
z orkiestrą order Legii Honorowej, otrzymany za słynną szarżę pod  Somo- 
-Sierrą, [niósł] wnuk [płk. Niegolewskiego] rotmistrz 15pułku ułanówp. Kalk- 
stein. [...] Gdy trumny umieszczono na lawecie, orkiestry grały „Jeszcze Połska 
nie zginęła", a podczas pochodu marsze żałobne?*.

Ten sam „Dziennik Poznański”, z którego pochodzi powyższa relacja, 
opisywał dwa lata wcześniej wspaniałą defiladę Pułku podczas uroczystości de
koracji Sztandaru Ułanów Poznańskich przez Naczelnego Wodza, 2 2 IV i 921 r.: 
...wysunęła się na czoło na siwych koniach kapela ułańska. Barwią się z dala 
czerwone bębny i podniesione w górę trąbki czterech trębaczy -  szczerym błysz
czą złotem w> południowym słońcu. Jadą. Najpierw szwadron stępa. Pułkownik 
Anders przed nim, zawraca ślicznego kasztana i staje nieruchomo opodal, przed  
Naczelnikiem. Potem -  muzyka zacienia melodie i tempo; w kłusie przeminął 
szwadron, że obłok kurzawy się wzniósł i zhannonizowal dziwnie z malarskim  
pięknem krajobrazu. 1 znów inna pieśń: ulany lecą galopem; pochylone lance, 
szeregi zwarte, a dystans wśród nich się nie zmienia, bo tempo równe i jednaki 
ruch i gest. Wreszcie en can iere! Przeleciąla burza, a odznaczony co dopiero 
rotmistrz Kalkstein, który ją wiódł, wyglądał na tle błękitnego nieba, szeregów 
wojska, piaszczystego terenu i kurzawy ja k  symbol, ja k  wizja rycerska, ja k  zdję
ty z dawnych stalorytów typ bohaterski

64 Dzieje 15 Pułku Utamhv..., s. 40.
65 „Dziennik Poznański" N r 236 z 16 X 1923 r; odpis otrzymany dzięki uprzejmości 

p. dr. Mork;i Rezlera z Poznania.
66 „Dzienoik Poznański” Nr 75 ?, 23 IV 1921 r.; odpis uzyskany dzięki uprzejmości p. kpt. ż. w. 

Felicjana Niegolewskiego zc Szczecina. Czerwone bębny to oczywiście czerwone fartuchy na 
koliach, a czterech irębaczy to fanfarzyści; zwraca uwagę odmienna barwa instrumentów -  jeżeli 
nie jest to fantazja dziennikarska, to informacja ta jesi sprzeczną z wspomnianą wyżej relacją 
M. Szymańskiego o instrumentach w kolorze srebrzystym.



Inny charakter miało uczestnictwo Ułanów Poznańskich wraz z orkiestrą 
podczas św ięta pułkow ego, uroczystości im ienin N aczelnego W odza 
19 marca, w narodowe święta 3 Maja i 11 Listopada, obchodów Święta Żołnierza 
15 sierpnia. Były występy i mniej oficjalne, które za to przeszły do legendy. Jest 
rok J921, pierwsza koncentracja wielkopolskiej brygady kawalerii po zwycię
skiej wojnie, po  hitach rozproszenia. I  oto bankiet w wielkiej sali kasyna 
[w Biedrusku], która pomieścić by mogła 500 biesiadników. Gwarno, radośnie, 
toast za toastem [...] Gdy dowódca brygady wzniósł toast za 15-ty poznański, 
na salę wjechało czterech fanfarzystów na siwych koniach i odegrało pierwszą 
zwrotkę-zawołanie marsza 15-go pułku ułanów poznańskich. Nagrodzono ich 
burzą oklasków i „wiwatnych wrzasków"... Potem zawołanie 17-go pułku  
ułanów wielkopolskich. Dla dowódcy brygady, „generalskiego". Za każdym 
zawołaniem toast do dna i wreszcie mile artyłerzystom konnym zawołanie, ich 
marsz. Jeszcze w uszach brzmiały ostatnie tony naszego zawołania, gdy nagle... 
Potężny huk wstrząsnął budynkiem, a z okien, ja k  grad, poleciały szyby...[...] 
To pułkownik Łakiński, chcąc się zrewanżować 15-mu ułanów za występ fanfa
rzystów, przez adiutanta zaalarmował najbliżej zakwaterowany dzialon, który 
milczkiem odprzodkowal działo na tarasie kasyna i na znak adiutanta odpalił...*1 

W roku 1933 odbyły się w Krakowie uroczystości 250. rocznicy zwycię
stwa pod Wiedniem króla Jana III Sobieskiego nad Turkami. W dniu 6 paździer
nika w pamiętnej defiladzie dwunastu pułków kawalerii polskiej na Błoniach 
Krakowskich przed Prezydentem Rzeczypospolitej Ignacym Mościckim i Gene
ralnym Inspektorem Sił Zbrojnych Marszalkiem Polski Józefem Piłsudskim, wziął 
udział 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Towarzyszyła mu orkiestra pułkowa 
pod komendą por. Mariana Dzidka, a na kotłach grał, wypożyczony na tę uroczy
stość z 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich wachmistrz Bernard Eckert, 
w latach dwudziestych „prawa ręka” kapelmistrzów Figaszcwskiego i Paszkego. 
Wachm. Eckert służąc najpierw w Ułanach Poznańskich, potem zmienił barwy 
pułkowe. Był znanąw Poznaniu postaciąz racji swej imponującej czamej brody, 
na której zapuszczenie musiał mieć specjalną zgodę wyższych władz wojsko
wych. Ze względu na tę oryginalność w szeregach wojska, Ulani Poznańscy wy
pożyczyli go na Święto Jazdy Polskiej do Krakowa611.

67 J. Z. Otfinowski, Wspomnienia oficera artylerii konnej ze służby w 1 -ym  Wielkopolskim 
Dywizjonie Artylerii Konnej w latach 1932-1937, Menlo Park, CA, 1999, s. 51.

68 Wachm. Bernard Eckert został zatwierdzony jako rzeczywisty podoficer zawodowy 
w 15, Pułku Ułanów z dniem 16 XI 1920 r. na mocy zobowiązania się do 12. letniej służby 
wojskowej, por.: DOGen. Poznań, Rozk. Nr 94 z 4 V 1921 r.; jak opowiadał autorowi oficer 
Pułku, ppłk Michał Kwaliaszwili, tuż przed Świętem Jazdy wachm. Eckert zgolił swą okazałą 
brodę i w Krakowie wystąpił w przyprawionej przez charakleryzatora teatralnego.
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Fot. 7. W achm . Bernard Eckert ja k o  kotlisia 15. Pułku U lanów Poznańskich p o d cza s Św ięta  
Jazdy, Kraków, Błonia, 6  X  1033 r. C zapka usztywniona, b ia łe  e tyszk ie ty  i pas, ob szyc ia  
rękaw ów  i łapki, b rązow e rękaw ice imtszkielerki, czaprak  u tyw a n y  tylko p rze z  kotlistę  
Z p ie rw szą  w ersją  m onogram u pułkow ego, barw ny mantelznk, uzda i napierśn ik  zdobn e  
m uszelkam i (c zę ść  p a ra d n eg o  rzędu  oficerskiego z p ru sk iego  2. Pułku P rzyboczn ych  
H uzarów  kró low ej Wiktorii prusk iej stacjonu jącego p rze d  I w ojną św ia to w ą  w  Poznaniu), 
b ia ło —cze iw o n y  buńczuk zam ien iony z czasem  na m ocow an y na n agłów ku  p ió ro p u sz  
z  b ia ło -c zerw o n ych  strusich piór, fa rtu ch y  czw artego  w zoru  (jak  na fo t. 5).
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W czerwcu 1937 r. połączone w szwadron trębaczy orkiestry Wielko
polskiej Brygady Kawalerii: 15. Pułku Ulanów Poznańskich, 17. Pułku Ulanów 
Wielkopolskich, 7. Pułku.Strzelców Ko/inych Wielkopolskich i 7. Wielkopol
skiego Dywizjonu Artylerii Konnej pod dyrekcją poi. Mariana Dzidka, który 
już wówczas by 1 ponownie w swoim macierzystym pułku w Lesznie, wystąpiły 
w wielkiej paradzie wojskowej w Biedrusku przed obejmującym szefostwo 
57. Pułku Piechoty królem rumuńskim Karolem II i jego synem, w. księciem 
Michałem ornz goszczącym icli Marszalkiem Rydzem-Smigłym.

W latach dwudziestych przyjął się w Poznaniu zwyczaj, że dnia 11 Listo
pada, w kolejne rocznice odzyskania Niepodległości przez Polskę, trębacze Uła
nów Poznańskich odgrywali rano hejnał z wieży ratuszowej na Rynku6’ . Zwyczaj 
grania hejnału znany był także wcześniej. W grudniu 1921 r. Dowództwo Okręgu 
Korpusu Nr VII ustaliło w garnizonie Poznań na uroczystość rozpoczęcia Nowe
go Roku następujący program: Dnia 11.12.1921 r. przed wybiciem 24 goc/z. 
„Rota " z fanfarami. Dnia 1.1. 1922 r. po 24 godz. „ Pobudka". Powyższe wy
konała orkiestra 15. Piliku z wieży Ratusza na Starym Rynku, koncertując na
stępnie na ulicach miasta w wyznaczonym rejonie już od godziny 7 rano70.

Obecność Pułku i jego orkiestry na ulicach macierzystego miasta to naj
częściej przywoływane wspomnienia wojska II Rzeczypospolitej przez miesz
kańców Poznania. Świadectwem obraz zawarty na kartach swoich pamiętników 
przez prof. Zbigniewa Zakrzewskiego: Po stronie południowej Gnmwaklzkiej 
wprowadzili się w  .zeszłym stuleciu pruscy husarzy [!] a po ich translokacji do 
Wrzeszcza teren ten zajęli strzelcy konni. IV niepodległym Poznaniu zajął go 
Piętnasty Pułk Ułanów. Mam jeszcze w pamięci, ja k  orkiestra dziarskich uła
nów iv czapkach Z czerwonym otokiem defilowało konno na wszelkich uroczy
stych obchodach. Kapelmitrz z gracją wymachiwał buławą [!] dobosz uderzał 
z fantazją pałeczkami w kotły, a trębacze z nadętymi policzkami wyciskali bra
wurowe, soczyste dźwięki71. Pomijając pomylenie huzarów z husarzami i doda
nie tambounnajoia piechoty do orkiestry kawalerii, słowa te oddają powszech
ną fascynację Ułanami Poznańskimi i icli konną orkiestrą.

®  W. Szobkn, wachm.. Uroczystość / O-lecia Niepodległości Polski w Poznaniu, ,,Żołnierz. 
Polski" Kr 48/1928, s. 1086; icnźc, Uroczysty obchód święta państwowego w garnizonie p o 
znańskim. „Wiarus” Nr 48/1931, s. 1035.

1U Dz. RozJc. DOK Nr VII. Rozk. Nr 222 2 17 XII 1921 r. poz. 7; opublikowany w jednod
niówce „Dni Ulana" Poznań 2 3 -2 4  kwietnia 1994 r., s. 3.

11 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Po;j:ania. Pnechtulzki z lal 1918-1939. Poznaji 1985. 
s. 605-606.
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F ot. 8. O rkiestra  15. Pułku U łanów  Poznańskich na u licach  Poznania, 1925 (? )  r. Szyk czw órkow y, na c ze le  kotlista , na kotłach  
p ie r w sz e  fa r tu c h y  z e  zs zy ty c h  p ro p o rc ó w  p u łkow ych , u w szys tk ich  ła p k i na rę k a w a ch  i  b rą z o w e  rę k a w ic e  z  k a rw a sza m i  
ttw . m u szk ie terk i (form aln ie  w  k a w a ler ii w prow adzon e do p iero  w  19 3 6  r.), c za p k i ju ż  b e z  usztyw nien ia , cza p ra k i p ru sk iego  
poch odzen ia .



W roku 1923 Ministerstwo Spraw Wojskowych zapowiedziało doroczne 
konkursy orkiestr wojskowych zarówno etatowych, jak i istniejących zespołów 
wjeździe i artylerii72. Konkursy miały się odbywać w okręgach korpusów, a naj
lepsze orkiestry w nich nagrodzone miały rywalizować w Warszawie o tytuł mi
strzowskiej orkiestry araiii.

Pierwszy konkurs orkiestr Okręgu Korpusu Ni VII odbył się w Poznaniu 
w dniach 15 i 16 września 1923 r. w muszli Ogrodu Zoologicznego73. Wzięło 
w nim udział *420 muzyków z orkiestr różnych rodzajów broni, wśród nich była 
orkiestra 15. Pułku Ułanów pod kierownictwem kapelmistrza ppor. Stanisława 
Paszkę. Jury konkursu przewodniczył Szef Wojskowego Sądu Okręgowego VII 
płk dr Antoni Neusser, a jego członkami byli: kapelmistrz Opery Poznańskiej 
Jerzy Bojanowski, prof. Uniwersytetu Poznańskiego Łucjan Kamieński, dyrektor 
Akademii Muzycznej Henryk Opieński oraz profesorowie: Urbanyj, Stanisław 
Pawlak, Józef Madeja. Po występach wszystkich orkiestr jury podzieliło nagi ody. 
Dwie III nagrody otrzymały orkiestry kawaleryjskie -  15. Pułku Ułanów 
i 17. Pułku Ulanów (kapelmistrz por. Marian Dzidek).

Podczas zawodów konnych 3. Dywizji Kawalerii w Kaliszu w dniu 15 sierp
nia 1926 r. odbył się konkurs orkiestr wszystkich formacji dywizji -  I nagrodę 
zdobyła orkiestra 15. Pułku Ułanów74.

W sprawozdaniach z zawodów orkiestr 3 . Dywizji Kawalerii w dniach 25 
i 26 sierpnia 1928 r. odbytych podczas koncentracji w Pleszewie (tyły to elimina
cje do konkursu orkiestr Dowództwa Okręgu Korpusu VII) oraz z samego kon
kursu przeprowadzonego ]3 i 14 października w Poznaniu, nie wspomniano zu
pełnie o trębaczach Ułanów Poznańskich75. Zapewne byl to rezultat pewnego 
regresu, jaki prawdopodobnie nastąpił po odejściu z Pułku świetnego muzyka, 
kapelmisnza Stanisława Paszkę.

W gmdniu 1928 r. orkiestry otrzymały rozkaz Ministerstwa Spraw Woj
skowych zawieszający na przeciąg u-zcch lat doroczne konkursy orkiestr wojsko
wych i informujący, że najbliższe rozgrywki orkiestr mające na celu stwierdzenie 
stopnia wyszkolenia orkiestr odbędą się >v korpusach dopiero w roku 1931. [...]

72 Dz. Rozk. MSWjojsk. Nr 22 z  12 VI 1923 poz. 305.
73 „Żołnierz Wielkopolski" Nr 22/23 z 1923 r.
74 „Jeździec i Hodowca" Nr 34/1926, s. 355. ■
75 W. Szubka, Zawody orkiestr 3 Dywizji Kawalerii, „Żołnierz Polski", Nr 38/1928. s. 834; 

J. Ciepielowski por., Ś\vi(lo muzyki wojskowej — Konkursy orkiestr wojskowych D O K  VII, 
B. Sidorowicz kpi., U nvgi obserwatora n konkursie orkiestr OK VII.', oba artykuły zamieszczono 
na lamach „Żołnierza Wielkopolskiego” z 1928 r.. cyr. wg J. Teresiński, O rkiestiy wojskowe 
DOK..., s. 25-26
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Celem podtrzymania wysokiego poziomu orkiestr oraz celem szerzenia kultury 
muzycznej wśród społeczeństwa polecam  w ciągu najbliższego okresu trzech
letniego urządzanie co najmniej raz w roku poważnych festiwalów muzycznych 
z udziałem kilku orkiestr z poszczególnych dywizji, lub wybranych orkiestr 
z 0[kręgów] ^[orpusów], przy czym zaznaczam, że przy organizowaniu takich 
festiwalów musi być stosowana zasada samowystarczalności, a koszty powsta
łe nie mogą obciążać skarbu państw a76.

Nie zachowały się dowody na to, by orkiestra 15. Pułku Ulanów w la
tach trzydziestych brała udział w przewidywanych tym rozkazem festiwalach 
i koncertach.

Ministerstwo Spraw Wojskowych zezwalało orkiestrom etatowym na za
robkowanie swymi koncertami w miejscach publicznych, zwłaszcza w okre
sach wakacyjno-urlopowych w uzdrowiskach i miejscowościach o charakterze 
wczasowym. Inaczej natomiast były pod tym względem traktowane orkiestry 
nieetatowe. Omawiał tę sprawę rozkaz MSWojsk. z 4 czerwca 1927 r. stwier
dzając m.in.: ...zespoły nieetatowe nie są niezbędne a utworzone zostały  
łv pierwszym rzędzie z prywatnej inicjatywy dla potrzeb odnośnych formacji 
i noszą charakter do pewnego stopnie prywatny, dzięki czemu powinny być 
utrzymywane przez kadrę zawodową odnośnej formacji. Ponieważ zdaję sobie 
sprawę, że koszta utrzymania orkiestr nieetatowych sąznaczne, często przekra
czające możność płatniczą utrzymujących je  Korpusów oficerskich, mogę wy
razić zgodę, aby i zespoły nieetatowe były dopuszczone do występów zarobko
wych77. .

Jak wynika z cytowanej już relacj i Mariana Szymańskiego, pluton tręba
czy Ułanów Poznańskich korzystał z takich zezwoleń i zarobkował swoimi wy
stępami. Zarazem tam, gdzie Pułk przebywał na manewrach, orkiestra wielo
krotnie koncertowała dla mieszkańców wsi i miasteczek, przygrywała do tańca 
na urządzanych przez Pułk zabawach dla ludności, rewanżując się w ten sposób 
za okazywaną żołnierzom życzliwość i sympatię.

Sprawę repertuaru polskiego orkiestr wojskowych poruszyło Dowódz
two Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu w swoim rozkazie z dnia 25 lutego 
1928 r., skierowanym do dowódców podległych sobie dywizji piechoty 
(14., 17. i 25.), 3. Dywizji Kawalerii (w tym 15. Pułku Ułanów) oraz 7. Pułku 
Artylerii Ciężkiej i 7. P. Saperów7*. Rozkaz ten bez zmian został parę dni

76 MSWojsk. Dep. Piech., L. dz. 30.780/28. Muz. z dnia 12 X!) 1928. „Muzyk Wojskowy” 
Ni l z l  1 1929r..s. I.

77 MSWojsk. Dep. I Piech. L.dz. 13729/Piech.Muz., .MuzykWojskowy” Nr 12z ISVI 1927r..s. II.
78 DOK Nr VII Sztab-Oddzial Wyszkolenia, L. dz. 3736/W z dnia 25 II 1928, „Muzyk 

Wojskowy" Nr 6 z 15 III 1928 r.. s. 4.
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później rozesłany przez MSWojsk. do pozostałych dziewięciu DOK wraz 
z pochwalą DOK VII79.

Wobec powtarzania się częstych wypadków, iż orkiestry wojskowe, wy
stępujące na publicznych koncertach nie uwzględniają w dostatecznej ilości 
utworów muzycznych polskich kompozytorów w stosunku do całego szeregu 
granych na koncercie utworów obcych kompozytorów, zarządzam:

a / orkiestry koncertujące na placach publicznych winne dobierać pro
gram w ten sposób, aby na dwa utwory obcych kompozytorów jeden byl pol
skiego kompozytora,

b / na wszelkich uroczystościach narodowych, czy to urządzanych przez 
władze wojskowe, czy w wypadkach udziału orkiestiy wojskowej na zaprosze
nie władz cywilnych, stowarzyszeń lub organizacji społecznych, winna orkie
stra grać utwory muzyczne wyłącznie kompozytorów polskich,

c/d la  uniknięcia powtarzania się oraz dla zapewniania muzyce polskiej 
należnego miejsca w orkiestrach wojskowych, zarządzam opracowanie przez 
orkiestry w najbliższym czasie odpowiedniej ilości utworów muzycznych pol
skich kompozytorów,

d / kapelmistrzowie prowadzić będą osobną ewidencję opracowanych 
przez orkiestry polskich utworów. Wykaz ten należy przedkładać przy każdora
zowej inspekcji orkiestry,

e!w  razie urządzenia specjalnych koncertów muzyki wojskowej lub prz)> 
udziale orkiestr wojskowych w wieczorach poświęconych specjalnie któremuś 
z kompozytorów oraz muzyce pewnego narodu np. koncerty Beethovena, Wa
gnera itp. lub muzyki włoskiej i francuskiej itp. -  Rozkaz niniejszy nie obowią
zuje.

Jaką wagę przywiązywały władze wojskowe do repertuaru, zwłaszcza 
marszowego orkiestr wojskowych, może świadczyć jeden z artykułów porusza
jących tę problematykę lept. Bogusława Sidorowicza z roku 1925. Oto niektóre 
jego fragmenty:

Kapelmistrze, którzy długie lata służyli w armiach obcych wolą propa
gować marsze b. armii zaborczych, ale dobre, aniżeli polskie, lecz bardzo słabe 
i nieudolne. [...] Rozkazy MSWojsk. zakazują grywania marszów z armii zabor
czych, wywierają natomiast nacisk, aby giywano marsze polskie. Tych je s t na
prawdę niewiele. Tradycyjnych z X IX  wieku jest bardzo mało i te nie mogą 
wystarczyć. Uż)'wa się więc marszy dawnych austriackich, niemieckich i rosyj
skich, doskonałych do maszerowania, świetnych pod względem lytmiki, często 
też niezwykle melodyjnych. Rozkaz MSWojsk. nie zdoła! ich od razu wyplenić

79 MSWojsk Dcp. Piech., L. dz. 5467/Picch. Muz. r  dnia 6 VI 1928, „Muzyk Wojskowy" Nr 6 
Z 15 III 1928 r„ s. 3—4.
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z naszej armii. Wyrugował tylko te, klóre mogły nam nasuwać bolesne wspo
mnienia, albo klóre wręcz obrażały naszą godność*0.

W latach trzydziestych rozpisywano konkursy na kompozycje nowych 
marszy wojskowych i coraz więcej ich trafiało do repertuaru orkiestr. Mimo to 
nadal, aż do wybuchu wojny, polskie orkiestry wojskowe grywały także marsze 
byłych armii zaborczych.

Z racji ożywionych wzajemnych kontaktów pomiędzy pułkami kawale
rii z terenów całej Rzeczypospolitej, plutony trębaczy wszystkich pułków mu
siały znać marsze pułkowe wszystkich 40. pułków kawalerii i marsza artylerii 
konnej (ten rodzaj broni miał jedną wspólną kompozycję). Oprócz książeczek 
marszowych z rozmaitymi utworami granymi przez daną orkiestrę, każdy in
strumentalista miał osobną książeczkę z nutami marszy pułkowych na swój in
strument. W Polsce w okresie międzywojennym nie było książeczek marszo
wych wydawanych drukiem z odpowiednimi nutami, jak to miało miejsce 
w niektórych armiach obcych, np. w Niemczech, czy ZSRR, W gotowe, opra
wione w twarde okładki książeczki z papierem nutowym formatu około 
13x17 cm, aby mieściły się w specjalnych do tego celu torbach skórzanych 
(noszonych, choć nie zawsze -  przez orkiestrantów na pasach głównych), każ
dy instrumentalista wpisywał odręcznie wymagane nuty Niewiele takich ksią
żeczek z polskich orkiestr wojskowych przetrwało do dziś, ale zachowała się 
książeczka na komet I z marszami pułkowymi ułanów i niektórych pułków strzel
ców konnych oraz dwóch pułków szwoleżerów, której używał w 15. Pułku Uła
nów w latach dwudziestych Jan Bendziocha81.

Zbierając przed wielu laty materiały do problematyki muzyki wojsko
wej w pułkach kawalerii polskiej dwudziestolecia międzywojennego, kiedy jesz
cze żyło wielu kapelmistrzów i orkiestrantów, nie wykorzystano w pełni ich 
wiedzy i pamięci. Utracono w ten sposób wiele możliwości uzyskania relacji, 
jak się wydawało drugoplanowych, z życia codziennego plutonów trębaczy czy 
poszczególnych muzyków, ich udziału w Kampanii Wrześniowej itp. Dziś 
pozyskanie takich wiadomości jest już prawie niemożliwe. Tym cenniejsze za
tem jest to, co zawdzięczamy pamięci dwóch najmłodszych żołnierzy orkiestry
15. Pułku Ułanów Jana Kubackiego i Mariana Szymańskiego.

Jan Kubacki w swoich wspomnieniach z czasów wojny napisał: W mar
cu 1939 r. przyjęto mnie do orkieshy 15. pułku ułanów w Poznaniu. Kapel
mistrz -  wachmistrz Podżerek powierzyI mnie opiece kpr. Stanisława Grendy. 
Przydzielono mi łóżko w dużej sali, w której mieszkali między innymi koledzy:

80 B. Sidorowicz, Repertuar orkiestr wojskowych, „Wiadomości Muzyczne" Nr 5/6 z 1925 r., 
s. J 63-165.

*' W zb. autora.
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Czesław Ratajczak, Marian Szymański, Zygfryd Świetlik, Stanisław Wiśniewski, 
Bończyk  [Bączyk], Słabołepszy, Woźniak i inni. Spośród podoficerów  
w pamięci utkwiły mi nazwiska: plut. Pietraszewskiego, plut. Zielińskiego, 
kpr. Grendy i Gulcza.

Pierwszy obiad z kotła wojskowego zjadłem 15. marca 1939 r., a po kilku 
dniach wyfasowalem umundurowanie i inne wyposażenia. Tak zostałem żołnie
rzem, nie mając jeszcze ukończonych 16. lat.

Przez kilka dni trwała nauka regulaminów, salutowania, meldowania się, 
ścielenia łóżek i innych szczegółów żołnierskiego życia. Początkowo porządko
wałem i układałem w określonej chronologii utwory oraz partytury orkiestralne, 
przepisywałem zniszczone arkusze nut, czyściłem nowe instrumenty muzyczne82 
i uczyłem się gry na tenorze. Tajników jazdy konnej uczyłem się raz w tygodniu, 
kiedy to elewi orkiestry korzystali z koni szwadronu gospodarczego.

Po kilku miesiącach nauki żołnierskiego rzemiosła wydano mi legitymację 
wojskową nr 37 z odciskiem palca zamiast dziecinnego zdjęcia, w której odnotowa
no „ zwolniony od obowiązku noszenia szabli". Tego dnia po raz pierwszy wysze
dłem na ulice Poznania w towarzystwie kolegi spełniającego rolę opiekuna.

Któregoś dnia przyjechał do mnie W odwiedziny wujek, były ułan
16. pułku w Bydgoszczy. Udzielił mi on wiele rad dotyczących jazdy na koniu 
oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Często odwiedzali mnie rodzice, 
a od czasu do czasu koledzy, którzy zazdmścili mi galowego munduru z naszyw
kami na rękawach oraz butów „oficerek", które zakładali elewi orkiestry, pod
czas różnych uroczystości. [...] Dnia 24 sierpnia, po śniadaniu, do pomieszczeń 
orkiestry przybył d-ca szwadronu gospodarczego w towarzystwie laiku podofice
rów. Po krótkiej rozmowie z elewami, o potrzebie wykonania pilnych i ważnych 
spraw, sze f orkiestry przydzielił swoich podwładnych poszczególnym podofice
rom. Mnie przydzielono do grupy, której zadaniem było dokonywanie pobo>v 
koni i wozów chłopskich w Kaźmierzu kJSzamotul. [...] Po wykonaniu zadania 
odkomenderowano mnie do okolic Lucin, gdzie było miejsce dyslokacji orkiestry.

W tych okolicach przebywałem już w czasie manewrów pułku. Jednak 
wówczas było tu jakoś spokojniej i weselej. Teraz panowała napięta i nerwowa 
atmosfera. Budowano pospiesznie umocnienia i drogi w pobliskim lesie. W ostat
nią niedzielę sierpnia po raz ostatni orkiestra grała w czasie defilady pułkowej. 
Ja i moi koledzy nie mieliśmy ju ż  więcej w rękach instrumentów muzycznych. 
Zastąpiły je  karabiny kawaleryjskie81.

83 Drugi, nowy komplet instiumcmów, wspomniał (akie w swej relacji Marian Szymański; 
oba wywiózł do Kraśnika, do Ośrodka Zapasowego Wlkp. BKaw. orkieslranl, ul. Zygfryd 
ŚwieUik; Kronika 15. Pułku Ulanów..., T. 3 Dział VIII; Orkiestra, relacja M. Szymańskiego.

83 I. Kubacki, „Syn Pułku" Ulanów..., s. 2-3 .

44



LECTTYUACJA. OSOBISTA 

rłr . J /*•.

c v i  . V , ' , — /•

$**>••*
*a»t I *i»«'«fc* —----
3<U  I « :> > n  Ł n ^ - i ł i t

,n?£rm x &:,
r ' t f t i < j j « M  • J ł i tc v * _ .J 'i -

rfr ~w i*. ̂  T“f i Mifi ,1
nJSr

'— -i^DCA SZWŁDRana
L w  f^*-=ik^.lA-vV

pL

F ot. 9. Z goda  „kierow nika o rk ie stry  15. Pułku U łanów  Poznańskich " wachm . Józefa  P o d ierk a  na p rzy ję c ie  d o  orkiestry , n a p i
sa n a  12 III 1939 r. na o d w ro tn e j stron ie p o d a n ia  szesn a sto le tn ieg o  Jana K ubackiego z K órn ika  w ra z Z je g o  leg itym a c ją  o so b is tą  
ja k o  u łana (e lew a  o rk ie stry ) z p rzyn a leżn o śc ią  s łu żb o w ą  do  szw adron u  g o sp o d a rczeg o  (ork ies try); na o d w ro tn e j stron ie  leg ity 
m acji a d n o ta c ja  o zw oln ien iu  o d  obow iązku  n oszen ia  sza b li p o d p isa n a  p rz e z  d o w ó d c ę  szw adron u  g o sp o d a rczeg o  rtm. M ichała  
K w aliaszw ili.



Wicie interesujących informacji zawiera wspominana tu już parokrot
nie, ustna relacja starszego siużbą od Kubackiego, elewa orkiestry Mariana 
Szymańskiego, spisana w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym.

Przyjęty 12 X I I 1938 r. wprost do orkiestry pułkowej jako ochotnik po
przez RKU, ale dzięki staraniom w Pułku ojca, urzędnika państwowego (pracow
nika poczty w Poznaniu) i opłaceniu kaucji iv wysokości 250 zl za używanie in
strumentów. Egzamin (grat na skrzypcach) zdał przed wachm. Podżerkiem, ka
pelmistrzem; otrzymał trąbę Es-bas (dobierano według układu ust egzaminowa
nego). W marcu, po stwierdzeniu przez kapelmistrza nabytych przez niego umie
jętności w grze podczas jego pierwszego publicznego koncertu z orkiestrą na 
Rynku Jeżyckim, ojciec został zwolniony z płacenia rat, bo mógł już sam zarabiać 
na płatnych występach orkiestry poza wojskiem. Ojciec zakupił mu zatem z tych 
przeznaczonych pierwotnie na raty kaucji pieniędzy, sukienny mundur wyjściowy 
i bufy ,, oficerskie Służbowo został przypisany do szwadronu gospodarczego 
z adnotacją -  „ orkiestra ”. Zajmowali pomieszczenia na parterze budynku 1. szwa
dronu, tu też w oddzielnym pokoju, w szafie, przechowywane byty mundury galo
we (z galonam i naszytym i na rękawach), które były w łasnością Pułku  
i wydawane były wraz z butami na oficjalne wystąpienia. Mundury dopasowane 
były rozmiarami. Było ich więcej niż na stan orkiestrantów.

Przez pierwsze trzy miesiące był szkolony w mustrze formalnej, marszu 
i jeżdzie konnej, jednocześnie odbywając ćwiczenia muzyczne. Broni nie otrzy
mał, a jako elew był zwolniony z noszenia szabli (inni, poborowi i nadtermino
wi, przypinali j e  do wyjścia do miasta). Koncertował z orkiestrąjuż od marca 
(wspomniany pierwszy koncert na Rynku Jeżyckim), w kwietniu występowaI na 
pl. Wolności. Nuty w książeczce marszowej były numerowane, kapelmistrz wy- 
wolywał numer utworu. W ciągu roku 1939 koncertowali w różnych miejsco
w ościach W ielkopolski (O borniki, Janow iec) je żd żą c  tam pociągiem . 
W Grodzisku grali podczas wyboru króla kurkowego. Na koncert do Walkowic 
kolo Czarnkowa w czerwcu, na zaproszenie na zakończenie roku szkolnego, 
do toreb na nuty otrzymali pistolety Vis (bliskość granicy niemieckiej).

Do kościoła garnizonowego przy ul. Działowej orkiestra chodziła p ie 
szo; przy takich wystąpieniach prowadzono kucyka „ Maksa " wiozącego kotły 
na wózku w biało-czerwonych barwach. „ Maks " był złośliwy, gryzł, dlatego 
był zawsze prowadzony przez dwóch najmłodszych elewów (ostatn io przez Jana 
Kubackiego i Stefana Bączyka). [...] Przed wybuchem wojny, gdy Pułk był 
w rejonie Zaniemyśla [...] wystąpili jeszcze  w sierpniu spieszeni w Zaniemyślu 
i Śremie.

Po mobilizacji Marian Szymański został trębaczem 2. szwadronu.
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F o t  10. O sta m i w ystęp  o rk ie s try  J5. Pułku U ta  n ó w  Poznańskich, Z an iem yśl, n iedzie la , 2 7  VIII 193 9  i: N a czele  z batutą  
w  ręku kierow nik  o rk ie s try  wachm . J ó ze f  P odterek; w szy sc y  w  um undurow aniu p a lo w y m  -  dre lich ow e b lu zy  letnie, sukienne 
spodn ie, hełm y fra n cu sk ie  w z . 1915; je d y n y  w yróżn ik  -  b rą zo w e  rękaw ice  z  karwaszcim i, tzw. m uszkieterki.





** +

Ozdoby na rękawach trębaczy i orkiestrantów zaczęły się pojawiać 
w różnych armiach europejskich już  pod koniec XVII wieku, a płomienie 
do fanfar i fartuchy na kotły w jeździe na pewno już były w użyciu w wieku 
XVI, a być może jeszcze wcześniej. Ta tradycja przetrwała do dziś. Na mundu
rach do wystąpień uroczystych orkiestranci mają na rękawach pod naramienni
kami ozdobne łapki, tzw. .jaskółcze gniazda” (z niem. Schwalbennester), 
albo oprócz nich obszycie rękawów kurtek galonami.

Przepisy mundurowe Wojsk Wielkopolskich nie wspominały o takich 
ozdobach na mundurach orkiestrantów. Przepisy ubiorcze ze stycznia 1919 roku 
dla Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim przewidywały jedynie.na lewym 
rękawie mundurów muzyków (orkiestrantów) biało-metalową lirę. Lira na rę
kawie była na owalnej ciemnoczerwonej sukiennej podkładce, ale w niektórych 
pułkach zamiast na rękawie lirę noszono na kołnierzu za numerem pułku®4. 
Dotyczyło to orkiestr pułków strzelców pieszych. W rozkazach nie natrafiono 
na podobne ustalenia odnośnie orkiestr ułańskich. Natomiast wiadomo z foto
grafii, że wjeździe, w której odpowiednikiem cyfry na kołnierzach kurtek były 
noszone w tym miejscu proporczyki w pułkowych barwach, orkiestranci nosili 
liry nałożone na proporczykach. Tak było w 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich, 
takie liry nosili członkowie orkiestry 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich85.

Jeszcze w rozkazie dziennym Dowództwa Głównego Nr 212 z dnia 19 
sierpnia 1919 r., a więc na krótko przed ostatecznym przejściem Wojsk Wielko
polskich pod rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, ukazało się 
następujące zarządzenie dotyczące orkiestr: S § 2. Członkowie orkiestr wojen
nych noszą zasadniczo ubrania wojskowe. Podczas wykonywania muzyki w te
atrach lub publicznych lokalach, mam na myśli tylko lokale o beznagannej 
reputacji zezwalam im na noszenie ubrania cywilnego. Pozwolenia w tych 
wypadkach udzielają dowódcy z kompetencjami dowódców pułków16.

84 I. Matuszczak, Ubiór Wojska Wielkopolskiego. Uwagi, sprostowania i uzupełnienia. „Broń 
i Barwa" Biuletyn Sekcji Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, 
Nr 21-22, 1974-1975, s. 46; M. Rezler, Wielkopolskie oddziały powstańcze oraz Sity Zbrojne 
w byłym zaborze pruskim 1918-1920  -  ubiór, oporządzenie, oznaki [w:] Barwa i broń Sil Zbroj
nych Wielkopolski w latach 1918-1920, Koszalin 1988, s. 63.

85 Fotografie 3. Pułku Ulanów Wielkopolskich w zb. autora, zob. także: 14 Dywizja Piecho
ty..., s. 99 -  fot. kapelmistrza Franciszka Hgaszewskiego w mundurze Wojsk Wielkopolskich.

86 M. Rezler, Umundurowanie Wojsk Wielkopolskich *t> świetle przepisów Dowództwa Głów
nego Sil Zbrojnych w byłym zaborze pruskim „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru 
Wojskowego" Cz. VIII. 1982, s. 85-86.
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F ot. 11. S p ieszon o  ork iestra  15. Pułku U łanów  Poznańskich w  defila d zie  z o kazji p rzy s ię g i w  grudn iu  1 9 3 7  r. N a  c z e le  p ro w a 
dzo n y  p rz e z  dw óch  e lew ó w  kuc M aks c ią g n ą cy  w ózek  z ko tłam i z  p ra w d o p o d o b n ie  skrócon ym i fa rtu ch a m i c zw a rte g o  w zoru  
(n ie  u żyw a n e  ju ż  p rz e z  k o tlis tę  d o  w y stą p ień  konno p o  w p row adzen iu  w  1 9 3 4  r. n ow ych  fa r tu c h ó w );  za  w ózk iem  g ra ją c y  
na kotłach  >i> m arszu  kotłista , w szy sc y  ork ie stra n c i w  za łożon ych  na p ła szc ze  b ia łych  eryszkietach  i b ia łych  pa sa ch , a le  w  b rą zo 
w ych  m uszkieterkach .



Orkiestra 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich występowała w szeregach 
w przepisowych mundurach, nie różniąc się, oprócz lir na kołnierzach, niczym 
od pozostałych żołnierzy Pułku. Na ten mundur Pułku*7 składały się: ułanka 
dwurzędowa z sukna barwy polowo-szarej. Kołnierz stojący, na nim propor
czyki biało-pąsowe. Kieszenie po bokach wpuszczane z trójzębnymi klapami. 
Wzdłuż zapięcia i dołu kurtki, mankietów, klap kieszeni, naramienników i koł
nierza oraz w szwach rękawów i pleców i wzdłuż imitacji kieszeni z tyłu -  
wypustki pąsowe. Guziki z polskimi orłami. Na obu rękawach oznaki stopni. 
Spodnie szaTe z podwójnymi lampasami i wypustkami w kolorze pułku. Roga
tywka z polowo-szarego sukna z otokiem pąsowym i z białymi wypustkami 
w szwach kwater i nad otokiem. Daszek i podpinka czarne, skórzane. Na lewej 
przedniej kwaterze pętla w kształcie trefla, na niej oznaki stopnia. Orzeł na 
styku szwów otoku i kwater. Buty wysokie czame z ostrogami przypinanymi 
paskami. Płaszcz ułanów i podoficerów jednorzędowy, kawaleryjski, z wykła
danym kołnierzem. Naramienniki bez wypustek. Oficerowie -  płaszcz dwurzę
dowy z wypustkami w kolorze pułku. Naramienniki bez wypustek. U jednych 
i u drugich na kołnierzach płaszczy proporczyki pułkowe.

Rozkazem z 6 marca 1919 r. zezwolono pułkom ułańskim na noszenie 
etyszkietów (sznurów ułańskich) i odtąd nosiła je  także orkiestra 1. Pułku Uła
nów Wielkopolskich88. Była to początkowo jedyna ozdoba mundurów tręba
czy. Po ukazaniu się w przepisie dla WP z roku 1919 zakazu noszenia etysz- 
kietów89, kiedy to w ciągu paru lat zniknęły one zupełnie z mundurów żołnierzy 
jazdy, jedynie orkiestranci oddziałów konnych zakładali je do wystąpień galo
wych. Przetrwały one w tej formie aż do wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. 
W 15. Pułku Ułanów Poznańskich, z wyjątkiem krótkiego okresu w początku 
lat trzydziestych, kiedy to zakładano etyszkiety plecione, dwukolorowe, w bar
wach Pułku, przez cały czas te sznury ułańskie były takie, jak w większości 
kawaleryjskich plutonów trębaczy -  białe bawełniane. Trębacze „Piętnastki” 
nosili je  także na płaszczach.

Od momentu przejścia pod dowództwo Wojska Polskiego, w pułkach 
wielkopolskich zaczęły obowiązywać inne przepisy ubiorcze, z prawem dona
szania dotychczasowych mundurów jeszcze przez jakiś czas.

87 M. Rezler, Wielkopolskie oddziały powstuńcze...s s. 65 (opis umundurowania I. Pułku Ula
nów Wielkopolskich z 8 lutego 1919 r. jako załącznik do rozkazu dziennego DG Nr 35); opis 
uzupełniono na podstawie fotografii oraz ulanki przechowywanej w zb. WMW, por. Z. Zygulski 
jun., H. Wielecki, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988, s. 352 poz. 198

88 Rozk. Dzienny DG Nr 61 z 6 111 1919 pkt. I § 6.
** Dz. Rozk. Wojsk. Nr 97 z 27 XII 1919 poz. 4139, Przepisy przejściowe, pkt II.
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Przepis mundurowy, który wszedł w życie z dniem podpisania go przez 
Naczelnego Wodza, tj. 1 listopada 1919 r. („Przepis ubioru polowego WP 
r. 1919”), przewidywał dla doboszy, trębaczy i muzykantów u góry na obu ręka
wach kurtki i płaszcza, naszyty z szarej taśmy wełnianej 1,5 cm szerokości, kąt 
prosty wierzchołkiem do góry, o bokach długości 6 cm’0. Jednakże nie ma do
wodów na to, by ten rozkaz był respektowany przez Ułanów Poznańskich. Na
tomiast jeszcze w ramach Wojsk Wielkopolskich, w roku 1919, wbrew przepi
som orkiestra 15. Pułku Ułanów zaczęła używać na kurtkach, płaszczach, 
a w roku 1921 także na austriackich kożuszkach dragońskich, jakie Pułk otrzy
mał, .jaskółczych gniazd” w kolorze pułkowym -pąsow ych, obszytych białym 
galonem. Odtąd kontynuowano ten zwyczaj zawsze przy wystąpieniach uro
czystych i w następnych latach. Po integracji Wojsk Wielkopolskich z Woj
skiem Polskim i założeniu na kołnierze ułanek wężyków srebrnych, zaprzesta
no tylko noszenia na kołnierzach lir metalowych na proporczykach. Jedynie 
kapelmistrz Stanisław Paszkę nie nosił na kołnierzu kurtki proporczyków puł
kowych, lecz w rogach kołnierza na patkach nieustalonego koloru, nad węży
kiem oficerskim, skosem lirę91. Występował wówczas w stopniu podporuczni
ka, choć jak wspomniano już wyżej, nie znaleziono potwierdzenia tego stopnia 
w „Rocznikach Oficerskich” z tamtych lat.

Od początku istnienia, orkiestra 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich wystę
powała konno na niemieckich siodłach wz. 1889, pod które zakładano czapraki 
po pruskim Pułku Królewskich Strzelców Konnych Nr 1, stacjonującym do wy
buchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Były one jasnozielonkawe jak 
mundury niemieckich strzelców konnych, prosto ścięte i miały dookoła naszyte, 
podobnie jak w pozostałych pułkach strzelców, białe galony -  szerszy i węższy’2. 
W służbie polskiej odstęp pomiędzy galonami wypełniono czerwoną wypustką. 
W tym samym zielonkawym kolorze były także paradne pokrywy na sakwy, 
których trębacze orkiestry używali, choć nie zawsze sakwy zakładano i wów

90 Przepis ubioru polowego WP r. 1919: Dz. Rozk. Wojsk. N r 9 7 z 2 7  XII 1919 poz. 4139 § 7; 
lenże jako załącznik do Rozk. DOCen. Nr 3 z dnia 3 XII 1919 r„ lenżejako druk zwarty: MSWojsk. 
„UM. 1” wraz z uzupełnieniami do maja 1920 r.

91 Tak np. na fot. w zb. WMW nr inw. MNP/WA/123.
92 Uniformenkiuide. Das Deutsche Heet: Friedensuniformen bet Ausbruch des Weltkrieges. 

U. Band. Kavalleric. Hamburg 1939.
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czas obywało się bez tych pokryw” . W latach dwudziestych trębacze troczyli 
do siodeł szable w pozycji pionowej, za lewą tybinką.

Nie udało się ustalić, czy pod kotły było w pułku niemieckie, specjalne 
siodło z gotowymi uchwytami, czy uchwyty do kotłów były dorabiane do zwy
kłego siodła służbowego. W Polsce nie mieliśmy wyrabianych umyślnie do tego 
celu siodeł, a przy siodłach szeregowych wz. 25 konstrukcje do przymocowa
nia kotłów wykonywali w rozmaity sposób rzemieślnicy pułkowi.

Kiedy Pułk otrzymał polskie rzędy wierzchowe wz. 25, wówczas orkie
stra zaczęła ich także używać i odtąd występowała podczas uroczystości 
na kompletnie stroczonych siodłach. Tak pluton trębaczy zaprezentował się 
na Święcie Kawalerii w Krakowie w roku 1933. Porucznik Dzidek miał kom
pletny, stroczony rząd oficerski wz. 25. Jedynie kotlistamiał pod siodłem cza
prak wzoru huzarskiego, czerwony, obwiedziony białym galonem i wypustką. 
W narożnikach monogram Pułku, różniący się od późniejszego -  mała cyfra 
„15” i pod nią takaż litera „P” ujęte w dużą literę „U”, ale z nią nie związane. 
Na tylnym łęku siodła ozdobny mantelzak. Był to pierwowzór czapraków, które 
później sprawiono dla całego plutonu trębaczy, ale już ze sztywniejszego, 
nie tak „lejącego się” materiału9' ' .

Wyposażenie orkiestry 15. Pułku w ozdobne czapraki pod siodła i dyw- 
dyk dla kotlisty łączy się z osobą ówczesnego zastępcy dowódcy pułku, 
ppłk Tadeusz Mikke, który w maju 1933 roku przyszedł do Poznania z 1. Pułku 
Ułanów Krechowieckich, gdzie był kwatermistrzem. Czapraki, dywdyk, fartu
chy na kotły były wzorowane i bardzo podobne do tych, które parę lat wcze
śniej sprawili sobie Ułani Krechowieccy. Wieloletni badacz problematyki plu
tonów trębaczy naszych broni konnych, już przed wojną zajmujący się tymi 
zagadnieniami, chorąży Ignacy Matuszczak z Bydgoszczy ustalił, że te elemen
ty wyposażenia ozdobnego orkiestry 15. Pułku zostały wprowadzone do użycia 
w roku 193495. Łączyło się to z przygotowaniami do uroczystości XV-lecia Uła
nów Poznańskich. Odtąd nowe czapraki z podwójnymi mantelzakami -  na przed
nim i tylnym łęku siodła oraz dywdyk z tylnym mantelzakiem i nowe fartuchy służy
ły Pułkowi do wybuchu wojny w 1939 r.

95 M. Rezler, Wielkopolskie oddziały powstańcze. .. s. 66 podał, że pokrywy na sakwy były 
pąsowe, na co brak jednak potwierdzenia; tenże dodaną między galonami wypustkę określił jako 
„ciemnoczerwony pas" (tamże); czapraki z pokrywami najlepiej widoczne są na fol. z występu 
orkiestry podczas rewii trzeciomajowej na Ławicy w 1919 r., por. przyp. 9.

94 Fpt. w zb. autora.
95 Wieloletnia korespondencja z Ignacym Matuszczakiem w zb. autora.
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Pierwsze fartuchy na kotły, jakich w Pułku używano, to proporce pułkowe 
zszyte ze sobą. Zakładano je za czasów kapelmistrza Figaszewskiego, ale i później, 
wymiennie z następną wersją, być może dla zaoszczędzenia tych nowych, haftowa
nych96. Drugim kompletem fartuchów, używanych przy kapelmistrzu Paszkem, były 
czerwone, wycięte u dołu w ścięte zęby, obramowane u góry i u dołu srebrnym 
galonem (u dołu znacznie szerszym), z aplikowanymi na wszystkich kwaterach du
żymi orłami. U dołu z każdej kwatery zwisały po dwa biało-czerwone chwasty97. 
Kolejny komplet fartuchów stosowano pod koniec lat dwudziestych. Były one zbli
żone w kształcie i wyglądzie do poprzednich, ale wyraźnie większe, za to z o wiele 
mniejszymi orłami. U dołu także zwisały dwukolorowe chwasty98. Używany jedno
cześnie do koncertów na siedząco bęben wielki, miał obręcze pomalowane w biało- 
czerwone zęby, a korpus na biało z czerwonym kartuszem z białym, sylwetkowym 
orłem państwowym wz. 1927".

Następne fartuchy, z którymi wystąpi! wachmistrz Eckert na Święcie Jazdy 
w Krakowie, składały się z zeszytych ze sobą pasów białego i czerwonego materia
łu, wyciętych u dołu w zęby i obszytych srebrną frędzlą. Cały fartuch przypominał 
ten pierwszy z proporców. Górą obszyty wąskim galonem srebrnym. Na kwaterach 
czerwonych u góry srebrne orły państwowe nowego wzoiu z roku 1927. Niżej na 
białym pasie złota cyfra „ 15”, na następnym białym pasie złota litera „P”, na kolej
nej białej kwaterze takież litery „UŁ.” i na ostatniej >vPOZ.” Korony i szpony orłów 
złote100. Sprawione przypuszczalnie jednocześnie nowe stojaki pod kotły do gry 
koncertowej, salonowej, miały po cztery nóżkt malowane przemiemue w pasy białe 
i czerwone, natomiast pałki kotlisty już wówczas używano z główkami białą i czer
woną101 . Fartuchy identycznie wykonane, ale krótsze, służyły do okrycia kotłów 
wożonych na wózku ciągnionym w szyku pieszym przez kuca „Maksa”. Być może, 
że były to te same, ale skłócone z chwilą, gdy sprawiono ostami wzór fartuchów102.

96 Fot. w zb. autora.
91 Zb. W MW fot. nr inw. MN/WA/123.
98 Zb. W MW fot. nr inw. MN/WW/2377.
99 Kronika 15. Pułku Ulanów..., T 3 Dział VIII: Orkiestra, k. 10, fol. 7. pobytu orkiestry 

w Pawłowicach; bęben widoczny razem 7. kotłami z opisanymi fartuchami.
100 Fot. w zb. autora; por. przyp. 94.
101 Zb. WMW fol. nr inw. MNP/WA7627 (por. przyp. 12) oraz fol. nr inw. MNP/WA/363.
1(12 Zb WMW fot. nr inw. MNP/WA/6973 z grudnia 1937 r.
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F o t. 12. O rk iestra  15. Pułku U lanów  Poznańskich  p o d c za s  u roczys to śc i n a  p o zn a ń sk ie j C y ta d e li, lip iec  1930 r. P ro w a d zą cy  
z  trą b k ą  o rk ie strą  w a c h m is trz -s ze f  w  p a ra d n ym  o b szyc iu  rę k a w ó w  z  łapką  u zu pełn ion ą  fr ę d z lą , u p o zo s ta ły c h  ty lk o  łapki, 
na kotłach  fa r tu c h y  trzec ieg o  w zoru  (m niejsze  w izeru n ki orłów ), na fa n fa ra ch  n o w e  p ło m ie n ie  z  o rłem  p a ń stw o w ym  >vz. 1927, 
u w szys tk ich  b rą zo w e  rę k a w ic e  z  k a rw a sza m i (m uszk ieterk i). Z d ję c ie  w ykonan e p r z e z  o fic ja ln eg o  p o zn a ń sk ieg o  fo to g ra fa  

isi w o jskow ego , p lu t. M. P aw laka.



Te ostatnie, to fartuchy wzorowane na używanych przez Ułanów Kre- 
chowieckich. Każdy fartuch to długi, prostokątny pas czerwonej tkaniny obej
mujący kocioł, zakończony u dołu frędzlą biało-czerwoną a u góry skręco
nym, biało-czerwonym sznurem, mający wzdłuż górnej i dolnej krawędzi or
nament w kształcie rozwiniętej korony o trój Ustnych kwiatonach. Na środku 
srebmy orzeł według wzoru państwowego, korona i szpony złote. Oba hafto
wane jako para, stąd jeden miał głowę obróconą w przeciwną stronę. Orły 
były ujęte srebrnym wieńcem z dwóch gałązek wawrzynu przewiązanych 
u dołu wstęgą w barwach Virtuti Militari, jako widomy znak, że Pułk był ka
walerem tego orderu. Od wieńca na lewo i na prawo odchodził ornament ro
ślinny (wici), też w kolorze srebrnym105. Tylko trzy pułki miały podobne far
tuchy -  wspomniany tu, z ich pierwowzorem 1. Ułanów, 15. Ułanów i jeszcze
17. Ułanów, różniące się między sobą barwami tkaniny, z której je  sporządzo
no, identycznymi z barwami pułków.

Od wprowadzenia nowych fartuchów w roku 1934, kotlista zakładał 
przez lewe ramię biało-czerwoną szarfę, obszytą wokół skręconym, biało- 
czerwonym sznurkiem i z przyszytą z obu końców biało-czerwoną frędzlą. 
Na wysokości piersi kotlisty był wyhaftowany orzeł państwowy, a poniżej 
poprzecznie naszyły pasek białej skóry, którego przeszycia tworzyły tulejki 
na pałki do gry na kotłach104. Szarfa też była wzorowana na podobnej, używa
nej w 1. Pułku Ułanów.

Nowe czapraki wprowadzone równocześnie z fartuchami były nieco 
mniejsze od tego, na którym wystąpił kotlista na Święcie Jazdy. Odwrotnie 
niż na poprzednim, miały bliżej krawędzi białą wypustkę i bliżej środka sze
roki biały galon. W narożnikach czapraka gustownie zaprojektowane mono
gramy Pułku złożone z połączonych liter „UP” i nad nimi pułkowej cyfry 
„15” częściowo ujętej przez literę „U”. Czerwone mantelzaki miały na ze
wnętrznych okrągłych krawędziach białe galony, a pośrodku białe krążki'05.

103 Fot. w zb. autora oraz WMW, np. fol. nr inw. MNPAVA/363; tu widoczna odwrócona 
głowa orla.

104 Zb. WMW nr inw. MNP/WA/539 fol. dokumentacyjna wykonana przez Zakład Fotogra
ficzny E. Margrafa w Poznaniu.

105 Fot. w zb. autora oraz WMW, nr inw. MNP/WA/543.
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F o t. 13. S p ieszon a  ork iestra  15. Pułku U lan ów  Poznańskich  p o d c za s  M szy Sw. na uroczystościach  X V -le c ia  Pułku; Poznań, 
hipodrom , 2 3 IV  1934  r O statn i, p ią ty  w zó r  fartu ch ów , w prow adzon ych  z. o k a zji ju b ile u szu ; czapk i usztyw nione, b ia łe  e ty  s ik i  ety, 
pasy. o b szy c ia  rękaw ów  i łapki, b ia ło -c ze r w o n e  szn u ry  z ch w astam i d o  in stru m en tó w ; z lew e j -  w achm istrz s z e f  o rk ie stry  
z  łapkam i z  d o szy tą  fręd z lą , w szyscy  w  b rązow ych  rękaw icach  m uszkieterkach; k a pelm istrz, por. M arian  D zidek , w  m undurze  
oficerskim  i  cza p ce  m iękkiej, p ro w a d z i o rk ie s trę  g ra ją c  na trąbce, n a  kotle  g ra  trę b a cz  z  instrum entem  p rzew ie szo n ym  p rze z  
p lecy , ko tlista  z b ia ło -c ze r w o n ą  szarfą  s to i za  nim. Z d jęc ie  w ykonane p r z e z  o fic ja ln ego  p ozn ań sk iego  fo to g ra fa  w ojskow ego , 
plut. M. Pawlaka.



Przygotowano czapraki na cały stan osobowy orkiestry łącznie z kapelmi
strzem. Taki sam czaprak zakładano pod lekką uprząż szorową na kuca „Mak- 
sa”, kiedy przy pieszych Wystąpieniach orkiestry ciągnął on na jej czele lekki 
wózek z kotłami. Wózek ten mial rowerowe kola i błotniki. Zapamiętany przez 
cytowanego tu dawnego orkiestranta Pułku, Mariana Szymańskiego, malowa
ny by ł w ko lorach  czerw onym  i b iałym . Sądząc w edług  fo to g rafii 
ze zbiorów Wlkp. Muzeum Wojskowego, błotniki były czerwone z białą kra
w ędzią  dyszelki czerwone z wzdłużnymi białymi prążkami106. Kotlista ma
szerował za wózkiem grając na kotłach.

Tylko koń kotlisty mial pod siodłem zamiast czapraka dywdyk czerwony, 
obszyty wokoło biało-czerwoną frędzlą i z identycznym jak fartuchy ornamen
tem. Z dolnych krawędzi z przodu i z tyłu zwisały cztery chwasty w kolorze 
Pułku. W narożnikach monogramy Pułku otoczone wieńcami wawrzynowymi, 
takimi jak orły na fartuchach. Na tylnym lęku siodła byt mantelzak, nie różniący 
się od tych na siodłach trębaczy. Całości dopełniał przy siodle kotlisty ozdobny 
popręg w biało-czerwone pasy. Popręgi przy siodłach trębaczy były regulami
nowe107 .

Wyróżniający się od innych w orkiestrze wygląd koma kotlisty pod kotła
mi wzbogacały jeszcze uzda i napierśnik, których ciemnobrązowe rzemienie 
były obszyte muszelkami. Były lo elementy pruskiego, oficerskiego, paradnego 
rzędu 2. Pułku Huzarów Przybocznych'03. Na Święcie Jazdy w roku 1933 pod 
szyją konia zwisał przy tej uździe biało-czerwony buńczuk. Potem przy no
wych fartuchach i dywdyku, także wzorując się na rzędzie kotlisty Ułanów Kre- 
chowieckich, uzda i napierśnik zostały zmodyfikowane przez dodanie ozdob
nych biało-czerwonych chwastów zwisających z biało-czerwonych, skręconych 
sznurów takich samych, jakie sprawiono przypuszczalnie wówczas wszystkim 
orkiestrantom do instrumentów. Zamiast buńczuka, na nagłówku zamocowano 
biało-czerwony pióropusz, natomiast biało-czerwony chwast wisiał u ogłowia 
kuca „Maksa”. Na pomniejsze okazje zdobne muszelkami ogłowie z krzyża-

106 Zb. WMW fol. nr inw. MNP/WA/6973; tu także widoczne szczegóły uprzęży kuca oraz 
elyszkiety na płaszczach orkiestramów.

107 Fot. w zb. autora, por. także przyp. 61.
108 w  Morgenstern, Der Stiiller a lt  Zusclmeider. Eine Sammlung v o i i  271 vielfucli gniięfeili— 

gen fUr S la ll-.R eil-  und Fahr- Reąttisiien nebsi ganauer Angabe der erjorderlirhen Musse. Nuch 
eigenen Erfahrungen bearbeilel von ... Saillenneisler. 15 An(l., Berlin (b. r. w.), s. 38. 2. Pułk 
Huzarów Przybocznych Królowej Wiktorii Pruskiej Nr 2 (2. Lcib-Husaren- Regiment Kónigin 
Viktoria von Preussen Nr. 2) od I8S4 r. do pocz. wieku stacjonował w Poznaniu, po czym został 
z_asi;\pioiiy przez ł . Pułk Królewskich Strzelców Konnych; oba siały w koszarach zajętych póź
niej przez Ulanów Poznańskich.
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Fot. 14 . E lem enty rzędu  i stro ju  o rk iestran tów  15. Pułku U lanów  Poznańskich używ an e  
o d  1934  >:: sza rfą  (ban do lier) koilisty, c zaprak  o rk ie stran tów  i k apelm istrza  za k ła d a n y  
także n a  kuca c ią g n ącego  w ó zek  z  kotłam i p rzy  w ystąp ien iach  o rk ie s tiy  p ie szo , b ia ła  
rękaw ica  z karw aszeni, u zda z  n apierśn ikiem  i z  p ióropu szem  ze strusich  p ió r  na n a 
czółku  ora z b ia ło -c ze rw o n y m i chw astam i, mnntełzak, b ia ło -c ze rw o n y  etyszkiet. Z d jęc ie  
w ykonane w  Pułku p rze z  fo to g ra fa  E. M argrafa, m ającego  sw ó j za k ła d  p r z y  ul. G run
w a ld zk ie j n aprzeciw ko  koszar.
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kiem i napierśnik, zastępowane było na koniu kotlisty uzdą zwykłą, jak  u pozo
stałych orkiestrantów, ale i tak dodawano na nagłówku pióropusz oraz chwasty 
na sznurach109. Koń kotlisty był prowadzony przez jeźdźca wyłącznie za pomo
cą działania łydek, gdyż obydwie ręce muzyk miał zajęte grą. Aby wzmocnić 
działanie łydek, wodze wędzidlowe były przymocowane do strzemion, nato
miast koniec wodzy munsztukowych albo kotlista zakładał sobie za pas główny, 
albo za pomocą przesuwki skracał wodze i zaczepiał je przy przednim łęku 
siodła, aby w razie potrzeby mieć do nich pewny dostęp.

W Pułku nie zmieniano równocześnie wszystkich elementów mundurów 
trębaczy i części rzędów wierzchowych koni orkiestry. Dlatego trudno jest wy
szczególnić wszystkie warianty wyglądu orkiestry, a już prawie niemożliwe jest 
dokładne uściślenie dat niektórych zmian.

„Jaskółcze gniazda” nosili w Wojsku Polskim trębacze pułków jazdy pra
wie od początku istnienia orkiestr. Nie było na to żadnego przepisu, ale we 
wszystkich pułkach była wola nawiązywania do tradycji. Orkiestry piechoty 
takich wyróżników nie miały. Dopiero w roku 1924 ukazał się rozkaz o umun- • 
durowaniu szeregowych orkiestr wojskowych, w którym po raz pieiwszy opisa
no znane już z kawalerii tapki, ale dotyczył on wyłącznie umundurowania pie
choty: Orkiestr and: noszą pod  naramiennikiem łapkę okrągłą barwy granato
wej, oszylą dookoła wełnianą taśmą białą szer. 2 cm z przeszyciem czerwonym 
pośrodku"". Dla tambourmajora zamiast taśmy wełnianej przepisano dookoła 
galon srebrny z czerwonym przeszyciem pośrodku i na łapce ukośnie (od góry 
ku tyłowi) naszyte takież galony w odstępach 1/2 cm.

O ozdobach na mundurach orkiestr nieetatowych, jakimi były plutony 
trębaczy, nie wspomniano do roku 1938 ani razu. Nawet wtedy, kiedy w roku 
1935 przyznano etat orkiestrze l. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, nie ukazał się żaden rozkaz omawiający sprawę jej wyglądu 
na paradach. Takie stanowisko władz wojskowych było dowodem zaufania 
do pułków, gdyż dobrze wiedziano, że wszystkie pułki kawaleryjskie i dywizjo
ny artylerii konnej dbają o wygląd i właściwe wyposażenie swoich orkiestr. 
Tolerowano niejednolity, ale jakże baiwny ich wygląd, doceniając w tym także 
elementy „esprit de corps”.

109 Elementy ozdobionego muszelkami rzędu nn konia kotlisty zob. dokumentacyjna fot. wy
konana przez Zakiad Fotograficzny E. Margrafa w Poznaniu, w zb. WMW nr inw. MNP/WA/539; 
m \d  zastępczy widoczny jest na fot. w: Kraniku 15. Pitlkii Ulanów.... T. 3 Dział VIII: Orkiestra, k. 4.

110 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 5 z 5 II 1924 poz. 59.
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Po kilku latach występowania na uroczystościach wyłącznie z etyszkie- 
tami i łapkami na rękawach kurtek wz. 1919, pod koniec lat dwudziestych or- 
kiestranci 15. Pułku Ułanów otrzymali białe pasy główne i brązowe rękawice 
z mankietami, tzw. „muszkieterki”. W tym samym czasie, pierwszym, którego 
całe rękawy kurtki zostały obszyte czternastoma kątami z białej taśmy na pąso
wym podkładzie (z wyjątkiem mankietów) był ówczesny szef orkiestry i tym, 
a także frędzlą u dołu łapek różnił się od pozostałych muzyków. To obszycie 
dolnej krawędzi łapek szefa orkiestrantów srebrną frędzlą było wzorowane 
na obyczaju z wojska pruskiego1" . Nieco później, w początku lat trzydziestych, 
tak samo obszyte rękawy jak szef, mieli już wszyscy członkowie orkiestry, na
tomiast frędzla u łapek pozostała nadal wyróżnikiem szefa"2.

W drugiej połowie lat trzydziestych zmniejszono ilość kątów na ręka
wach do 10-11 (w zależności od długości rękawa), używając do obszycia szer
szej taśmy. Także .jaskółcze gniazda” obszyto nową taśm ą zmniejszając ilość 
skośnych pasów. Założono też na galowe kurtki naramienniki pąsowe. Wyposa
żono orkiestrantów w białe muszkieterki, których jednak używano wymiennie 
z brązowymi.

Pod koniec roku 1938 ukazał się rozkaz Ministerstwa Spraw Wojsko
wych o nowych oznakach zewnętrznych żołnierzy-orkiestrantów, który po raz 
pierwszy oprócz orkiestr piechoty uwzględniał także wszystkie orkiestry etato
we i nieetatowe kawalerii i innych rodzajów broni, z wyjątkiem lotnictwa, ma
jącego już mundury stalowe. Przewidziano dla kawalerii naramienniki kurtek 
zsukna wy logowego, barwy otoku czapki garnizonowej"3. Łapki tej samej bar
wy z naszyciami dla orkiestrantów z taśmy w kolorze jasnoszarostalowym sze
rokości 20 mm, z karmazynowym paskiem pośrodku, szerokości 2 mm. Dla 
tambourmąjora z białego galonu metalowego, oksydowanego na stare srebro, 
też z karmazynowym paskiem pośrodku, tej samej szerokości co orkiestrantów. 
Łapki miały być obszyte wokoło i z pięcioma pasami skośnymi z góry do dołu. 
Taką samą taśmą miały być obszyte rękawy. Dwoma pasami wzdłuż długości: 
jeden pas miał zakrywać szew od strony łokcia, drugi biec przy szwie od strony

111 M. W. Żebrowski, Pluton trębaczy 7 Pułku Ułanów..., s. 61; frędzla miała długość 7 cm; 
zwyczaj len znany byl także w innych armiach niemieckich, podobnie jak i, w przeciwieństwie 
do orkiestr pieszych, skośne naszywanie galonów na łapkach orkiestrantów konnych; zob. 
R. Muller, M. Lachmann, Spielmann-Trompeler-Hoboist. Aus der Geschichte der deutschen 
MUitarmusikcr. Berlin 1988, S. 48-49.

1.2 Zb. WMW fol. nr inw. MNP/WW/2577 z łipca 1930 r.: łapka z frędzli) i obszycie rękawów 
tylko u szefa, fot. nr inw MNP/WA/363 fol. z kwietnia 1934 r.: łapka z frędzlą u szefa, obszycia 
u wszystkich orkiestrantów

1.3 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 14 z  30 XI 1938 poz. 168.
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F ot 15. F an fa izysta  15. Pułku U lan ów  Poznańskich konno ; Poznań, k o sza ry  Pułku, 
ok. 1 9 3 7  r, N o w a  c za p k a  g a rn izo n o w a  wz. 1935 , b ia łe  e ty s zk ie ly , n a ra m ie n n ik i  
w b a rw ie  pu łkow ej z b ia łym  obszyciem , tak ież łapki i ob szyc ia  rękaw ów, b ia łe  rękaw ice  
i p a s  g łów n y, p r z y  fa n fa r ze  szn u r b ia ło -c z e r w o n y  z ch w astam i, w id o c zn y  sp o só b  
zaw ieszen iu  p łom ien ia; czaprak  z o zdobn ym i inanlelzakam i w zorow an y na czapraku  
używ anym  p rze d  1934 r. ty lko  p rze z  kotlistę, ze zm ianą ko le jn ości o b szy ć  i o sta teczn ą  
w e rsją  m onogram u pu łkow ego.
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przegubu. Pomiędzy tymi pasami dziewięć pasów w formie kątów, wierzchoł
kami ku górze. Rękawy bez podkładu kolorowego. Rozkaz zawierał zastrzeże
nie, że ustalone znaki noszą żołnierze-orkiestranci wyłącznie przy uroczystych 
wystąpieniach orkiestr w szyku zwartym.

W Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii tylko 17. Pułk Ułanów zdążył 
przed wybuchem wojny zaopatrzyć swój pluton trębaczy w te nowe oznaki jesz
cze na kurtkach wz. 1919. Orkiestra 15. Pułku Ułanów do końca na uroczysto
ści przywdziewała także kurtki wz. 1919, ale z dotychczasowymi oznakami.

Ciekawostką jest, że orkiestra, która na przestrzeni 20. lat używała aż 
6 par różnych fartuchów na kotły, w tym samym czasie miała tylko dwa komple
ty płomieni do fanfar, nie licząc proporców do aida-fanfar. Nie są znane daty 
wprowadzenia do używania poszczególnych kompletów płomieni. Zapewne 
pierwsze cztery wykonano jeszcze w roku 1919 i to wcześnie, ponieważ na 
lewej białej stronie miały wyhaftowane złotą nicią skrót nazwy „P. 1. U. W.” 
czyli Pułk 1. Ułanów Wielkopolskich, kiedy jeszcze taką nazwę i numer Pułk 
nosił. Płomienie były kwadratowe z prostokątnym wycięciem u dołu, przymo
cowane do fanfary pięcioma pąsowymi uchwytami. Wokół czterech krawędzi 
były obszyte dwustronnie złotym galonem, z trzech boków ze złotą frędzlą. 
Na prawej pąsowej stronie srebmy orzeł. Na lewej białej pod napisem splecio
ne dwie złote gałązki oraz dodatkowy złoty galon po bokach i u dołu, w górnych 
narożnikach zawinięty pod kątami prostymi pięć razy na początku i na końcu. 
Galon w pewnej odległości od krawędzi płomienia"4.

Kiedy Pułk używał tych płomieni już od paru lat, ukazał się w raku 1924 
rozkaz MSWojsk. zatwierdzający wzory płomieni do trąb jazdy i artylerii ce
lem ich „ujednostajnienia” . Płomienie dla jazdy przewidziano w kształcie ob
szytych srebrną frędzlą proporców dó lanc. Miały być przymocowane do trąby 
za pomocą czterech par sznurków srebrnych i ozdobione na górnych rogach 
czterema (dwa i dwa) srebmo-karmazynowymi chwastami. Rozkaz szczegóło
wo opisywał wygląd płomieni, na których tylko orły na karmazynowej tkaninie 
były jednakowe dla wszystkich pułków, ale drugie strony każdy pułk miał mieć 
odmienne -  różniły się napisami i kolorami. Istotne było zakończenie rozkazu: 
Ze wzglądów oszczędnościowych zarządzam: a) pułki, które ju ż  posiadają pło
wienie do trąb wzoru odmiennego, pozostawiają płomienie dawne, b) pułki 
mogą otrzymywać płomienie jako dary (podobnie,jak chorągvAe i sztandary), 
lub fundować ze składek. Pozycje budżetowe na wydatki związane z zakupem  
płomieni nie są przewidywane"*, W ten sposób zostały zaakceptowane już

114 Fot. w zb. autora.
115 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 11 z 18 III 1924 poz. 160.
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posiadane przez 15. Pułk Ułanów płomienie, o których niestety, nie zachowały 
się informacje kto był ich fundatorem. Dla piechoty podobny rozkaz zatwier
dzający jednolity wzór płomieni i jednocześnie zezwalający na używanie fanfar 
w tym rodzaju broni, ukazał się dopiero w roku 1929.

Widocznie przywiązanie do kształtu pierwszych płomieni w Pułku było 
tak silne, że i drugi komplet był też kwadratowy, a nie zgodny ze wspomnianym 
rozkazem z 1924 r. Sądząc po zachowanych fotografiach, pojawiły się one pod 
koniec lat dwudziestych. Na pewno po roku 1927, bo był już na nich wizerunek 
nowego orła państwowego wprowadzonego w tym właśnie roku. Na prawej 
stronie na czerwonym tle orzeł. Wkoło ta strona płomienia obszyta wzdłuż trzech 
krawędzi białym galonem ze srebrną frędzlą. U góry siedem taśm czerwonych 
z białymi brzegami do przymocowania płomienia do fanfary. Lewa, biała strona 
płomienia obwiedziona z czterech stron galonem złotym, a taśmy do mocowa
nia białe z czerwonymi brzegami. Górą haftowany złotem dwuwierszowy 
napis: „15. ?./ UŁ. POZN.” będący skrótem nazwy pułku. Pod napisem złota 
lira ujęta wieńcem z dwóch gałązek wawrzynu"6. Tu także nie wiadomo kto 
był fundatorem tych płomieni.

We wszystkich orkiestrach pieszych i konnych wywodzących się z Wojsk 
Wielkopolskich był zwyczaj, choć nie zawsze stosowany, że stojący w szeregu 
fanfarzyści mieli przypięte płomienie do fanfar na zmianę -  1. i 3. na prawą 
stronę, 2. i 4 . na lewą stronę. Efekt tego był taki, że gdy grali i płomienie były 
całe widoczne, prezentowano obydwie strony. Dlaczego tak było i kto wpadł 
na taki pomysł -  nie wiadomo.

W roku 1939 rozkazem z dnia 22 czerwca ustalono jednolity typ pło
mieni do fanfar ju ż  dla wszystkich rodzajów bron i"7. Punkt II. rozkazu 
przewidywał, że Fanfary są okręcone czteroskrętowym sznurem: barwy niebie
sko-czarnej wjednostkach org. [anizacyjnych] broni, których sztandary są ude
korowane oznakami orderu wojennego virtuti militari, barwy biało-czerwonej 
we wszystkich innych jednostkach  organizacyjnych] broni. III. Jednostki 
organizacyjne posiadające płom ienie do fa n fa r  mogą j e  zatrzymać, aż 
do zużycia. Przy wykonywaniu nowych płom ieni obow iązuje ju ż  wzór
i opis ustalony niniejszym rozkazem, z tym, że na ten cel specjalne kredyty 
przydzielane nie będą.

116 Najlepiej widoczne (obie strony) na okładce tygodnika „Antena" zc stycznin/lutego 1938 r.; 
reprod. w zb. autora i WMW.

117 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 10 z 22 VI 1939 poz. 95.
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F ot. 16. F anfarzyści 15. Pułku U lanów  Poznańskich na ok ładce  tygodn ika  „A n ten a"  
ze  sryczjiia /lu iego 193 8  r. P rzy  czapkach  wz. 1935 kurtki n ada l wz. 7979. ba rw n e  
naram ienniki, łapki, o bszycia  rękawów, b ia łe  rękaw ice m uszkieterki, b ia łe  p a sy  i e t y s z -  
kiety, b ia ło -c ze r w o n e  szn u iy  z ch w astam i d o  insln tm entów , p rzem ien n ie  za ło żo n e  
p ło m ien ie  ukazu jące o b ie  strony.
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Nowe płomienie miały być w kształcie prostokąta o nieznacznie zaokrą
glonych rogach dolnych, o wymiarach 45 na 37 cm, z jedwabnego rypsu czer
wonego o odcieniu cynobru. Na stronie prawej orzeł państwowy otoczony pro
mieniami. Na stronie lewej pośrodku wieniec dębowy, w którym miały być 
umieszczane inicjały lub emblematy oddziału, a w braku ich wizerunki odznak 
pułkowych. Wzdłuż wszystkich krawędzi na obu stronach liście dębowe i roze
tki. Boczne i dolna krawędź zakończone galonem z frędzlą, górna krawędź sa
mym galonem. W górnych rogach płomienia na stronie prawej złote sznury 
plecione z czterema złotymi chwastami. Do haftowania liści dębowych, roze
tek, promieni, wieńca, szponów, dzioba i korony orła używa się szychu lub ba
jorka złotego, do haftowania zaś orla -  szychu lub bajorka srebrnego; galon 
pokryty drutem (masywem), frędzla z bajorku, a bajorek z drutu (masywu). 
Odcień złota i srebra -jasny. Jest bardzo wątpliwe czy któryś z pułków zdążył 
wykonać takie płomienie dla swojej orkiestry. Ułani Poznańscy na pewno nie.

Od początku istnienia orkiestry 15. Pułku Ułanów Poznańskich wszyscy 
orkicstranci, z kotlistą i kapelmistrzem włącznie, a czasem i z prowadzącym 
orkiestrę adiutantem, zawsze dosiadali tylko koni siwych. Niekiedy, np. w koń
cu roku 1919 były to siwe jabłkowi te, w 1937 jabłkowitego siwka dosiadał 
kotlista. 1 choć maść siwa zmienia się z latami, a koń od wieku już około trzech 
lat jaśnieje, gubiąc z czasem jabłka, w „Dziejach” Pułku podkreślono starania
o dobór tej maści w 1919 r.; Postarano się oczywiście o konie tradycyjnej maści 
—jabłkowi te siwki, jakie widzimy na obrazach historycznych, na których het
manom towarzyszą kotlarze, trębacze i teorbaniści na takich właśnie koniach118. 
Jedynie kucyk „Maks” był innej maści.

Odtworzony w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 15. Pułk Ułanów 
Poznańskich nie miał swojej orkiestry. Gdy w roku 1945 wszedł w skład 14. Wiel
kopolskiej Brygady Pancernej podczas uroczystych wystąpień przygrywała mu 
orkiestra brygadowa, która miała czterecłi fanfarzystów. Płomienie do tych fanfar 
były kwadratowe obszyte szerokim galonem i frędzlą. Na stronie prawej orzeł 
państwowy na czerwonym tle oraz w dolnych narożnikach oznaki rozpoznawcze 
-  2. Korpusu Polskiego i 8. Armii Brytyjskiej, na stronie lewej brygadowa oznaka 
rozpoznawcza (czama pantera) ujęta wieńcem z dwóch skrzyżowanych gałązek 
dębiny i wawrzynu i półkolem nazwa 14. Wielkopolskiej Brygady Pancernej (skró
tami). Te płomienie po likwidacji Polskich Sił Zbrojnych, były razem z fanfarami

118 Dzieje 15 Pułku Ulanów ... s. 25.
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na przechowaniu u ostatniego dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
płk. Adama Bielińskiego w Londynie. Obecnie znaj dują się w zbiorach Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie"9.

15. Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Włady
sława Andersa, nawiązująca za sprawą Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 
15. Pułku Ułanów Poznańskich przede wszystkim do tradycji 15. Pułku, nie ma 
niestety swojej orkiestry. Nie ma orkiestr większość oddziałów Wojska Pol
skiego 111 Rzeczypospolitej -  zbyt kosztowne jest ich dziś utrzymanie.

Kilkadziesiąt lat temu, mimo także trudnej sytuacji finansowej ówcze
snej armii, MSWojsk dało jednak świadectwo rozumienia roli orkiestr wojsko
wych. Dziś, w dobie rozpowszechnienia mechanicznego odtwarzania muzyki, 
przytoczone dalej słowa po części straciły już swą aktualność, niemniej warte 
są zacytowania: Muzyka je s t jednym z najmocniejszych środków kultury w woj
sku. Krzepi „morale” żołnierską i w chwilach najcięższych podtrzymują ją  
wydatnie. Orkiestry wojskowe są zarazem najtańszym i najskuteczniejszym  
środkiem krzewienia kultury muzycznej wśród całego społeczeństwa; działanie 
ich dociera bezpośrednio i niepostrzeżenie do każdego. Uświetniając reprezen
tacyjne występy wojska i podnosząc jego  autorytet stają się one cennym  
środkiem propagandy myśli wojskowej wśród społeczeństwa'10.

Z powyższych względów dbano, by nawet nieetatowe orkiestry wojsko
we stały na jak najwyższym poziomie artystycznym. Doceniana przez wszyst
kich kolejnych dowódców 15. Pułku, orkiestra Ulanów Poznańskich niewątpli
wie na takim poziomie stała.

119 Fot. „Fanfary z płomieniem 14 Wielkopolskiej Brygady Panc. w Muzeum im Generała 
Sikorskiego w Londynie" w: „Ulan Poznański" Biuletyn informacyjny Kola 15 Pułku Ulanów 
Poznańskich im. Generała Władysława Andersa R. XXXII: 1977 Nr 1/80 (okładka); informacja 
o pierwotnym przechowywaniu płomieni u płk. Bielińskiego zob.: Kawaleria i artyleria konna 
w lalach 1914-1947, Katalog wystawy. Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego, Londyn 1958, 
s. 59 poz. 745; fot. obu stron w zb. WMW nr inw. MNP/WW/3852.

120 Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 22 z 12 VI 1923 poz. 305: Doroczne konkursy orkiestr wojskowych.
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1

Fartuchy na kotły. 1. -  5. Kolejne wersje fartuchów na kotły zakładanych zarówno dojazdy  
jak i do koncertów pieszych (na siedząco): 1. pierwsze fartuchy wykonane ze zszytych  
proporców pułkowych, używane jeszcze w  latach 20.; 2. drugi wzór fartuchów stosowanych 
wymiennie z pierwszymi; 3. trzeci wzór z końca lat 20. (różnica: mniejsze orły); 4. czwarty 
wzór użyty podczas Święta Jazdy w Krakowie w  1933 r.; 5. wzór piąty wprowadzony z okazji 
X V -lecia Pułku w 1934 r. na podobieństw o fartuchów używanych w  1. Pułku U łanów  
Krechowieckich; wzór (ze zmianą barwy) przyjęty także w 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich; 
6. fartuchy na kotły przewożone na wózku kucem, przy występach pieszych; wersja fartuchów 
powstała przypuszczalnie z wykorzystania wzoru czwartego.
Mai. Andrzej Jeziorkowski



Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich to seria wydawnicza, w której kolejnych pozycjach omawiane są 
odrębne tematy z dziejów Ułanów Poznańskich. Z uprzednio wydanych, Ze
szyt N r 1 został poświęcony najważniejszemu znakowi -  Sztandarowi Pułku. 
Autor opracowania, mgr inż. Lesław Kukawski, to dziś najwybitniejszy znawca 
polskiej kawalerii XX wieku. Zeszyt N r 2 zawiera omówienie dziejów drugie
go w hierarchii symbolu Pułku -  odznaki pamiątkowej, zwanej przez Ułanów 
Poznańskich Znakiem Pułkowym. Autorem jest Tadeusz Jeziorowski, kurator 
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i prezes Towarzystwa. Zeszyt N r 3 
poświęcono Dowódcom Pułku. Autor biogramów, dr Marek Rezler, populary
zator dziejów Powstania Wielkopolskiego i biografista, przedstawił dwunastu 
wybitnych oficerów stojących na czele Pułku, z których jeden doszedł do stano
wiska Naczelnego Wodza (gen. W. Anders), a pięciu oddało życie w latach II 
wojny światowej (płk. T. Mikke, ppłk Z. Kiedacz i gen. S. Grzmót-Skotnicki 
polegli na Polu Chwały -  płk. G. Poten i płk. K. Zembrzuski zostali zamordo
wani przez NKWD). Zeszyt N r 4 autorstwa dr Andrzeja Konstankiewicza, ba
dacza historii polskiej techniki wojskowej, zawiera omówienie uzbrojenia Uła
nów Poznańskich od powstania Pułku w 1919 r. aż do rozwiązania w 1947 r.

Autorem Zeszytu N r 5 z historią orkiestry Pułku, jest mgr inż. Lesław Kukaw
ski, który zajmując się dziejami jazdy polskiej XX wieku, swoimi zaintereso
waniami objął także dziedzinę orkiestr kawaleryjskich. Z jego inicjatywy 
w 1998 r. ukazał się album płyt CD z marszami, zawołaniami i sygnałami 
polskiej kawalerii w nagraniu Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego.

W przygotowaniu Zeszyt N r 6 z listą strat Ułanów Poznańskich w latach 1919-20
i 1939-45 w opracowaniu Tadeusza Jeziorowskiego. W kolejnych zeszytach prze
widywane sąm.in. tematy: pomniki Pułku, umundurowanie, organizacja Pułku, 
sport konny, lista Kawalerów Orderu Wojennego Yiituti Militari.
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