


Autografy Dowódców Pułku
Wpis do Księgi Pamiątkowej Ulanów Poznańskich Towarzystwa b. Żołnierzy I pułku Ulanów Wielko

polskich (15 pułku Ułanów Poznańskich) z 23 IV 1934 r. ręką gen. Władysława Andersa, dowódcy Pułku z lat 
1919-1921, dokonany podczas uroczystości piętnastolecia 15 Pułku Ulanów Poznańskich; poniżej autografy 
obecnych wówczas kolejnych dowódców: od lewej - pik. Gwido Potena, dowódca 1921-1924, pik. dypl. Rudolfa 
Dreszera, dowódca 1927-1931, mjr rez. Józeja Los sowa (w 1919 r. podporucznik i tymczasowy dowódca Kon
nych Strzelców Straży Poznańskiej), ppłk. Konrada Zembrzuskiego, dowódcy 193I- I938.

U dołu: podpisy pozostałych dowódców: od lewej: Kazimierza Ciążyńskiego jako rotmistrza rezerwy 
(w 1919 r. podporucznik, organizator i pierwszy dowódca Konnych Strzelców Straży Poznańskiej), pik. Aleksan
dra Pajewskiego (dowódca tr 1919 i:), pik. Stanisława Grzmot Skotnickiego, dowódcy 1924-1927, ppłk. Tade
usza Mikke, dowódcy 1938-1939, mjr. Kazimierza Chłapowskiego, dowódcy \r 1939 r., ppłk. Stanisława Kieda- 
cza, dowódcy 1942-1944, ppłk. Adama Bielińskiego, 1944-1947, ostatniego dowódcy 15 Pułku Ułanów Po
znańskich.



Dowódca -  osoba wojskowa stojąca na czele jednostki broni lub 
służby, posiadająca ściśle określone prawa, umożliwiające szkolenie 
fachowe, wychowanie moralne i prowadzenie gospodarki w ramach 
powierzonego sobie oddziału, w czasie wojny zaś wykonanie powie
rzonych zadań. Wyznaczenie na dowódcę większego lub mniejszego 
oddziału wojsk uzależnione jest od posiadanego stopnia, cech cha
rakteru i wiedzy fachowej kandydata. Zasadniczem prawem dowódcy 
wobec podwładnych jest prawo wydawania rozkazów i dopilnowania 
ich wykonania.

Encyklopedia Wojskowa t. II, Warszawa 1931

padl na polu walki dowódca kawalerii. Istnieje powiedze
nie, że historia pułków kawalerii to historia ich dowódców. Ppłk Kie- 
dacz był z  rodziny takich właśnie dowódców; był głową i motorem 
pułku."

Słowa ostatniego dowódcy 15 Pułku Ulanów 
Poznańskich ppłk. Adama Bielińskiego, po 
śmierci swego poprzednika, ppłk. Zbigniewa 
Kiedaeza.
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owódca pułku to oiicer, który w polskim wojsku zawsze od
grywał szczególną rolę, zarówno w procesie wychowania 
i wyszkolenia żołnierzy, jak i - przede wszystkim - w boju. 

W  miarę upływu czasu, z powodu utrwalonej tradycji i z racji przyjętego 
systemu organizacji armii, pozycja dowódcy pułku stała się szczególna. Nie
przypadkowo częściej mówiło się o pułku niż o dywizji czy armii. Pułk był 
jednostką nie tylko ostatnią w strukturze etatowej (pomijając samodzielne 
bataliony czy dywizjony), lecz także stanowił swoisty „mikroświat;” jakie 
stosunki w nim utrwalił dowódca - takie były tradycje i ocena całego oddzia
łu. Był wystarczająco duży, by mógł zaznaczyć swą obecność na polu bitwy 
i ćwiczeń (a więc wytworzyć poczucie zwartości i własnej siły), z kolei na 
tyle mały, że prawie cały korpus oficerski i podoficerski mógł znać się wza
jemnie. W  takim zespole jak w rodzinie kształtowały się zarówno pozytywne, 
jak i mniej chwalebne zjawiska, ale też więź między (już byłymi) żołnierzami 
najczęściej przetrwała dziesięciolecia. Nie było więc obojętne, kto zespołem 
tym będzie kierował. Szczególnie silne były tradycje pułków kawaleryjskich, 
etatowo mniejszych od pułków piechoty. Znano je z nadzwyczaj trwałego du
cha oddziału - esprit dc corps. Służyli w nich żołnierze świadomi potęgi 
wspomnień i nawiązywania do przeszłości - to zobowiązywało do kontynu
owania dawnej drogi i lojalnej postawy.

Ulani Poznańscy mieli szczęście do swych dowódców. Zachowane do 
dziś opinie służbowe każdego z dwunastu oficerów, którzy stali na czele 15 
Pułku w latach 1918 - 1947, są bardzo dobre i doskonałe, a wspomnienia
o nich, dość często spotykane na kartach opracowań i biuletynów pułkowych, 
z reguły potwierdzają to zdanie. Zakładając nawet pewną rutynę i kurtuazję, 
możliwą w czasie opiniowania kadry, należy stwierdzić, że żaden z dowód
ców 15 Pułku Ułanów Poznańskich nie dał powodu do wątpliwości czy wa
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hania w ocenie, wszyscy doskonale spisali się na swym stanowisku - także 
pod względem etycznym i postawy patriotycznej.

Jeden z nich, Władysław Anders, osiągnął najwyższe stopnie i stano
wiska w Wojsku Polskim - do Naczelnego Wodza włącznie. On też dowodził 
Pułkiem w czasie wojny polsko-bolszewickiej, do końca życia czul się zwią
zany z tym oddziałem - i jego to imię nosi od 12 maja 1971 r. Pułk (nadane 
dekretem G1SZ na obczyźnie, gen. Stanisława Kopańskiego), przekazane 
londyńskiemu Kołu 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Najwięcej oficerów na stanowisku dowódcy Pułku, było pochodzenia 
ziemiańskiego: Władysław Anders, Adam Bieliński, Kazimierz Chłapowski, 
Kazimierz Ciążyński, Józef Lossow, Aleksander Pajewski, Gwido Poten, Sta
nisław Skotnicki i Konrad Zembrzuski. Było to zjawisko naturalne, ta war
stwa społeczna kultywowała tradycje kawaleryjskie najsilniej, z niej leż wy
wodziło się szczególnie wielu oficerów kawalerii - nie tylko polskiej. Trzech 
kolejnych dowódców pochodziło z rodzin inteligenckich: Rudolf Dreszer, 
Zbigniew Kiedacz i Tadeusz Mikke.

Rodowitymi Wielkopolanami było trzech dowódców 15 Pułku: 
K. Ciążyński, K. Chłapowski i J. Lossow, czterech w czasie I wojny świato
wej służyło w armii rosyjskiej: W. Anders, T. Mikke, A. Pajewski i R. Dre
szer, jeden (G. Poten) w armii austriackiej, jeden (K. Ciążyński) w armii pru
skiej, dwóch zaś było legionistami: S. Grzmot-Skotnicki i K. Zembrzuski. 
W tym przypadku nie potwierdziła się więc obiegowa opinia o forsowaniu 
legionistów na stanowiska dowódcze w armii; raczej można by się tu doszu
kiwać starych sentymentów jeszcze z 1919 roku, gdy wystąpiła specyficzna 
więź pomiędzy mieszkańcami kresów wschodnich i zachodnich. Z mianowa
nych już podczas II wojny, jeden, Kazimierz Chłapowski, rozpoczął karierę 
wojskową jako ochotnik wstępując do Pułku jeszcze w czasie Powstania 
Wielkopolskiego i był bodaj jednym z dwóch oficerów Wojska Polskiego, 
który przesłużył w jednych barwach od szeregowca aż do stanowiska dowód
cy Pułku. Jako kilkunastoletni ochotnik w 1920 roku rozpoczął służbę Adam 
Bieliński, zaś Zbigniew Kiedacz był oficerem całkowicie już wychowanym 
i wykształconym w Polsce Niepodległej - reprezentował istotną zmianę po- 
koleniewą.

Każdy z nich był odrębną osobowością, innego charakteru, lecz wszy
scy doskonale się spisali na swoim stanowisku jako dowódcy, nauczyciele 
i wychowawcy - przede wszystkim zaś patrioci. Trzech poległo: T. Mikke, 
Z. Kiedacz i S. Grzmot-Skotnicki. W. Anders był ciężko ranny, dwaj: G. Po
ten i K. Zembrzuski, zostali zamordowani przez funkcjonariuszy N K W D
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w 1940 roku. Wszyscy starannie dbali o ducha Pułku i jego tradycje - kształ
towali je, a w miarę upływu lat sami stawali się ich częścią. Znamienne, że 
odpowiedź „K u  chwale Pułku” (obok „K u  chwale Ojczyzny” ), szczególnie 
często była używana przez ppłk. Zbigniewa Kiedacza - oficera, który przy
wiązanie do tradycji i jej zewnętrznych form przejawu poznał już w czasie 
pokoju. Dowódcy tu bowiem kształtowali Pułk, zaś oddział formował także 
ich postawy - oddziaływanie było obustronne. Poczucie więzi przetrwało do 
dziś, dla byłych żołnierzy Pułk, w którym służyli, istnieje nadal, mają świa
domość, że nikt nic zwolnił icli od obowiązku wierności i pamięci. Toteż 
przypomnienie sylwetek ich dowódców służy utrwaleniu tradycji pułkowej. 
Miejmy nadzieję, że posłuży także ku naśladowaniu dowódcom Ułanów Po
znańskich III Rzeczypospolitej, odrodzonych w szeregach 15 Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa.

^

Pierwszą, skromną próbą przedstawienia dowódców Ulanów Poznań
skich, było krótkie, parostronicowe opracowanie obecnego Prezesa Honoro
wego Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ulanów Poznańskich 
por. Macieja Rembowskiego, p. t. „Dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznań
skich.” Rozpowszechnione w 1989 r. zaledwie w kilku egzemplarzach jako 
maszynopis powielony, oparte było jedynie na ogólnie dostępnych danych 
i wspomnieniach autora.

Podstawą biogramów publikowanych w ramach niniejszego Zeszytu 
Historycznego, są materiały archiwalne przechowywane w Centralnym Ar
chiwum Wojskowym oraz Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego 
w Londynie, drukowane rozkazy Ministerstwa Spraw Wojskowych i Do
wództwa Okręgu Korpusu Nr V II oraz spisy i roczniki oficerskie, zachowane 
w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, a także biuletyny puł
kowe, słowniki biograficzne, pamiętniki i opracowania. Zebrany materiał po
zwolił zweryfikować szereg dotychczasowych informacji dotyczących prze
biegu służby poszczególnych dowódców w Pułku. Niegdyś o materiały źró
dłowe było trudno, zawodziła także pamięć - utrwaliły się dane, które dziś 
można już uzupełnić bądź sprostować. Nie udało się jednoznacznie określić 
niektórych dni przybycia i odejścia z Pułku, jako że w źródłach często utoż
samiane są daty: wyznaczenia na stanowisko dowódcy, przybycia do Pułku, 
wreszcie formalnego objęcia stanowiska. Nie wszystkie informacje też udało
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się uzyskać - częściowo z racji niekompletności zachowanych materiałów ar
chiwalnych (brak części akt dotyczących oficerów zamordowanych w Katy
niu).

Każda informacja składa się z trzech części: biogramu opracowanego 
w formie hasła encyklopedycznego (w ujęciu skrótowym, obejmującym naj
istotniejsze etapy życia i drogi służbowej opisywanej osoby) oraz charaktery
styki pobytu danego oficera w Pułku - oceny sylwetki, anegdot, wreszcie 
skróconej bibliografii dotyczącej omawianej postaci. Zatem objętość po
szczególnych tekstów nie jest równa, w dużej mierze zależy od ilości zacho
wanego materiału, czasu pobytu oficera w 15 Pułku Ułanów Poznańskich, 
a także jego cecli charakterystycznych. Również wykaz literatury obejmuje 
tylko najważniejsze publikacje; inaczej pełna wersja bibliografii dotyczącej 
jednego oficera obejmowałaby kilka pozycji, innego zaś (np. W. Andersa) - 
kilkaset. Zatem podstawą opracowania jest charakterystyka oficera na tle jego 
życiorysu, nie zaś przedstawienie absolutnie wszystkich informacji na jego 
temat. Odesłanie do nich zawarte jest w bibliografii, zestawionej w następują
cej kolejności: źródła archiwalne, noty biograficzne, wykazy oficjalne (listy 
starszeństwa, roczniki oficerskie), wykazy-opracowania oraz literatura 
(opracowania monograficzne, wspomnienia).

Autor dziękuje serdecznie p. mgr Tadeuszowi Jeziorowskiemu za trud 
włożony w weryfikację oraz uaktualnienie biogramów, bibliografii i opraco
wanie redakcyjne tekstu.
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Kazimierz CIĄZYNSKI 
(1894 - 1951)

Dowódca: 30 grudnia 1918 - 14 stycznia 1919 r.

Kazimierz Ci;|żyńsl<i w mundurze rotmistrza 
rezerwy 7 pułku Strzelców Konnych Wielkopol
skich. z. odznaczeniami: Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojennego Virluti Mililari i dwukrotnie 
nadanym Krzyżem Walecznych. Reprod. 
z Rocznika Zw. Weteranów Powstań Narodo
wych RP 1914/19 w Poznaniu. Poznań 1935.

Urodzony 2 marca 1894 r. w Pleszewie, był synem ziemianina Anto
niego i Bolesławy z Wolańskich. Do 1910 r. uczęszczał do gimnazjum 
w Ostrowie Wlkp., następnie, do roku 1913 - do prywatnej szkoły rolniczej 
w Brzegu, na Śląsku. Od I X 1913 jako tzw. jednoroczny w armii pruskiej, 
w 1 p. ułanów (Milicz). Z chwilą wybuchu w 1914 r. I. wojny światowej, od 
sierpnia uczestniczył w walkach na froncie zachodnim; I X I 1914 awansowa
ny na wachmistrza, 27 I 1915 r. - mianowany podporucznikiem i wyznaczony 
na dowódcę plutonu. Potem służył w 50 pułku piechoty (w jego szeregach 
kontuzjowany, od marca do czerwca 1915 r. przebywał w szpitalu), ponownie 
w I p. ułanów, w baonie zapasowym 46 p. p. i w 454 p. p. Tu do 15 lutego
1918 r. pełnił kolejno funkcje dowódcy kompanii, następnie baonu i w końcu 
oficera gospodarczego i stąd uzyskał przeniesienie do batalionu zapasowego 
trenów (taborów) w Poznaniu, służąc w nich do 10 X I 1918.

Jeszcze w listopadzie 1918 r. wstąpił do Polskiej Organizacji W oj
skowej zaboru pruskiego; związany był z tzw. grupą Mieczysława Palucha 
i przewidziany na dowódcę konnej straży bezpieczeństwa (Berittener Wach-
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und Sicherheitsdienst). W walkach na ulicach Poznania 27 grudnia 1918 r. 
nie uczestniczył, był wtedy urlopowany. Jednak już następnego dnia zamel
dował się do dyspozycji M. Palucha, z polecenia którego objął komendę ko
szar pruskiego I pułku strzelców konnych przy Auguste-Victoria Strasse 
(obecnie ul. Grunwaldzka). Wykorzystując znajdujące się tam konie i sprzęt 
pozostawiony przez żołnierzy pruskich, przystąpił do organizowania oddziału 
nazwanego Konnymi Strzelcami Straży Poznańskiej, zostając jednocześnie 
ich dowódcą; komendę koszar przekazał ppor. Jerzemu Kubickiemu.

Na czele 18 strzelców konnych z owego pierwszego oddziału jazdy 
powstańczej, eskortował 30 grudnia wychodzący z Poznania pruski 6 pułk 
grenadierów, a 6 stycznia 1919 r. uczestniczył z 50 konnymi w akcji zdobycia 
stacji lotniczej w Ławicy. Następnie, na czele kombinowanego szwadronu 
strzelców konnych w sile 109 szabel, wziął udział w walkach o Szubin, na 
froncie północnym Powstania. Od 14 stycznia 1919 r., gdy tymczasowym 
dowódcą pułku został ppor. Józef Lossow, Ciążyński objął dowodzenie 
3. szwadronem. Dekretem Naczelnej Rady Ludowej Nr 20 z 30 III 1919 r. 
został formalnie przyjęty do Sił Zbrojnych w b. zaborze pruskim, z równo
czesną nominacją na porucznika kawalerii ze starszeństwem od I sierpnia 
1914 r. Na mocy rozkazu Dowództwa Głównego Nr 90, został także już for
malnie przydzielony do 1 pułku Ulanów Wielkopolskich - czyli oddziału, któ
rego był twórcą. Z dniem I lipca 1919 r. został przeniesiony do szwadronu 
zapasowego Pułku i jednocześnie odkomenderowany na stanowisko referenta 
sportowego Dowództwa Okręgu Generalnego Poznań.

W  dniu 15 maja 1920 został na własną prośbę zwolniony z czynnej 
służby; zaangażował się na Warmii i Mazurach biorąc udział w akcji osłony 
plebiscytu. W  sierpniu t. r. wstąpił do I pułku ochotniczego jazdy Wielkopol
skiej Nr 215, utworzonego przy szwadronie zapasowym 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich, dawnego I p. Ułanów Wlkp. Objął dowództwo I. szwadronu, 
wyróżnił się na froncie pomorskim pod Brodnicą (18 sierpnia), w zastępstwie 
dowodząc całym pułkiem. W dalszych walkach na froncie wschodnim, po
nownie na czele 1. szwadronu pułku, przemianowanego na 215 p. Ułanów 
Wielkopolskich, wyróżnił się w walkach o Mir.

Po zakończeniu wojny służył w 61 pułku piechoty. Rozkazem DOGen. 
Poznań ogłoszonym 18 II 1921 r., został stamtąd odkomenderowany do 
Okręgowego Zapasu Koni Nr 7 w Poznaniu; otrzymał przydział ewidencyjny 
do 26 pułku Ułanów Wielkopolskich (dawny 215 p. Uł. Wlkp.). Według 
Rozkazu DOGen. z 21 IV  1921, w którym ogłoszono ten przydział, komende
rowany był jednak z 15 Pułku Ułanów. Z dniem 27 września 1921 r. na wnio
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sek reklamacyjny przeniesiony z zapasu koni do rezerwy, ze stałym przy
działem do 26 p. Uł. Wlkp., ale I I  X I t. r. kolejnym Rozkazem DOGen. 
przydział ten sprostowano na 61 pułk piechoty.

Wrócił do zawodu rolnika w rodzinnych stronach, dzierżawił majątek 
państwowy Grodzisko w pow. pleszewskim. Zweryfikowany w stopniu rotmi
strza rezerwy, otrzymał starszeństwo z dniem 1 V I 1919 r. i w Roczniku Ofi
cerskim z 1923 r. figuruje już z wykazanym przydziałem do 7 p. Strzelców 
Konnych. Od 14 marca 1927 r. był w Związku Oficerów Rezerwy RP, Kolo 
Pleszew; był w tym czasie członkiem Powiatowego Komitetu PW  i WF. 
W  1932 r. dzierżawił majątek państwowy Miniszew w pow. jarocińskim. 
Rozkazem ogłoszonym w Tajnym Dzień. Pers. MSWojsk. Nr 3 z 17 V 1935 r„ 
z powodu ukończenia 40. roku życia został przeniesiony do Oficerskiej Kadry 
Okręgowej Nr V II, później awansowany do stopnia majora rezerwy. Podczas 
okupacji ukrywał się na terenie Generalnego Gubernatorstwa w Zaborowie 
koło Tomaszowa Mazowieckiego, pod przyjętym od nazwy majątku fałszy
wym nazwiskiem Miniszewski.

W  1945 r. wrócił schorowany do Wielkopolski, zmarł I I  września 
1951 r. w Poznaniu, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Pleszewie, przy 
ul. Kaliskiej. Byl odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtiiti 
Militari (za walki w szeregach 215 p. jazdy), Krzyżem Niepodległości („za  
wybitne zasługi przy organizowaniu oddziału powstańczego i pierwszej jed
nostki kawalerii w Poznaniu, za udział ir watkach o Szubin”), Krzyżem Wa
lecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi; w wojsku pruskim 
otrzymał Krzyż Żelazny II klasy.

Major Kazimierz Ciążyński pomijany w wykazach dowódców Pułku 
(formalnie nigdy tego stanowiska nie pełnił), był przecież jego faktycznym 
organizatorem i do czasu pozostawania w szeregach, najstarszym oficerem. 
Zmiana barw pułkowych zaważyła, że na kartach historii pułkowej jego po
stać została odnotowana raczej skromnie, choć jak napisał Maciej Rembow
ski, „zasługi tego dzielnego oficera zapisane zostały chwalebnie iv pamięci 
wszystkich uczestników wydarzeń tamtych wielkich dni. ”

CAW, ap; KN l. 121. - Jeziorowski 1984; Rembowski 1989, s. I. - TU NRL Nr 3 z 4 
IV 1919; SC) 1921, s. 267, 583; RO 1923, s. 666, 698; RO 1924, s. 592. 620; Rocznik ZOR 
1927, s. 189, 247. - Dereń 1938, s. 408; Kawalerowie VM 1997, s. 127. - Czarnecki 1929, s. 5; 
Riedl 1929, s. 5, 8, 13, 15, 17-18, 26; l;enrych 1935, s. 56-64; Dzieje 1962, s. 9-10. 14-15; Bau
er 1975, s. 213, 215, 217; Jakubiak 1982, s. 10-11. 13 (błędnie jako wachmistrz); Polak 1986, s. 
182-185 (błędnie jako wachmistrz); Jeziorowski 1997, s. 5, 10; Jarząbkiewicz-Ltikomski 1998, 
s. 14-15. 17.20.22-23,27.45-46, 178-179, 184.



Józef Antoni LOSSOW 
(1874 - 1950)

Dowódca tymczasowy pułku: 14 - 29 stycznia 1919 r.

Józef Lossow w mundurze I pułku Ulanów 
Wielkopolskich (ulance) z 1919 r. l ot. z albumu 
zdjęć ..15 Pułk Ulanów Poznańskich (I p 
Ul.WIkp.)” w zh. W MW.

Urodzony 13 czerwca 1874 r. w Gryżynic pow. kościański, w majątku 
swego ojca, Aleksandra, i Joanny z domu Lossow. Po ukończeniu gimnazjum 
św. Marii Magdaleny w Poznaniu i rocznych studiach rolniczych w Halle 
w Niemczech, gospodarował w Boruszynie pow. czarnkowski. W  latach 1895
- 1896 jako jednoroczny odbyt służbę wojskową w 6 p. huzarów pruskich 
(Głubczyce); w wyniku kolejnych ćwiczeń, w grudniu 1897 r. mianowany 
podporucznikiem rezerwy. Od 1910 r. gospodarował w rodzinnej Gryżynie, 
propagował technizację rolnictwa. W  wojnie lat 1914-1918 nie uczestniczył, 
zwolniony z obowiązku służby wojskowej po kontuzji odniesionej w 1906 r.

Po wybuchu powstania, zgłosił się 30 X II 1918 r. do wojska; 13 stycz
nia 1919 r. został zaliczony do rezerwy oficerów, tego samego dnia reakty
wowany w służbie i Rozkazem Dowództwa Głównego Nr 9 z 14 stycznia 
1919 r. został mianowany ,,tymczasowym komendantem konnych strzelców' 
ii’ Poznaniu" sformowanych przez ppor. Kazimierza Ciążyńskiego. Pod ko
mendą Lossowa nowo utworzony pułk liczący ponad 600 szabel kończył swą 
organizację, jest więc w tradycji 15 Pułku Ulanów Poznańskich uważany za 
pierwszego dowódcę. Z chwilą przemianowania I pułku konnych strzelców 
Wielkopolskich na I pułk Ulanów Wielkopolskich, 29 stycznia t. r., do
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wództwo nad oddziałem przejął płk Aleksander Pajewski. Ppor. Lossow 
(choć w aktach przesuwał okres swego dowodzenia pułkiem do 14 lutego, 
a nawet do 28 marca 1919 r.) został 15 lutego przeniesiony na stanowisko za
stępcy szefa Sekcji Remontu Koni Departamentu Technicznego Artylerii Sze
fostwa Aprowizacji w Poznaniu, a równocześnie był od 24 stycznia (w myśl 
Rozkazu DG Nr 20) członkiem komisji kwalifikacyjnej dla podoficerów 
zgłoszonych do awansu oficerskiego. Dekretem Nr 25 Naczelnej Rady Lu
dowej z 4 kwietnia 1919 r. mianowany porucznikiem kawalerii ze starszeń
stwem z 1 X 1915 r., które dekretem Nr 103 z 3 czerwca, policzono mu od 
1 V 1915. W  dowód uznania za zasługi przy formowaniu 1 pułku Ulanów 
Wielkopolskich i w myśl życzenia całego korpusu oficerskiego tego oddziału, 
Rozkazem DG Nr 93 z 7 kwietnia 1919 r. otrzymał zezwolenie na noszenie 
w dalszym ciągu munduru pułkowego.

W  sierpniu 1919 będąc kierownikiem Sekcji Zakupu Koni, wyjechał 
z samodzielną misją zakupu koni zagranicznych do Londynu, Paryża i Kolo
nii; doprowadził do zawarcia udanych transakcji, w których wyniku tworzące 
się Wojsko Polskie otrzymało ponad 3700 koni i 2000 mułów. Dekretem Na
czelnego Wodza z 17 X 1919 (Dz. Rozk. MS Wojsk. Nr 95 z 26 X I 1919 r.) 
został przyjęty do W P z tymczasowym zatwierdzeniem stopnia porucznika. 
Po powrocie do kraju, od 3 X II 1919 ponownie członek Komisji Remontów 
przy DOGen. Poznań; od 22 czerwca następnego roku jej przewodniczący. 
Zorganizował cztery komisje, a podczas wojny polsko-bolszewickiej, z koń
cem lipca i początkiem sierpnia - dziesięć.

W  myśl rozkazu MSWojsk L. 1469 z 11 kwietnia 1921 r. (Dz. Pers. 
MSWojsk. Nr 16 z 23 IV  1921), został przeniesiony do rezerwy jako porucz
nik. Rozkaz DOGen. Poznań Nr 79 z 12 kwietnia 1921 podał datę zwolnie
nia: 5 IV  1921 oraz informację o pozostawieniu w ewidencji 15 Pułku Uła
nów. Zweryfikowany (po swojej interwencji) w stopniu majora rezerwy 5 li
stopada 1921 (Dz. Pers. Nr 21/1921), z przyznanym następnie starszeństwem 
z 1 VI 1919 r. W  1924 r. był już majorem pospolitego ruszenia, z zachowa
niem przydziału i starszeństwem jak w rezerwie. W  1933 r. z dniem 21 marca 
(Tajny Dz. Pers. Nr 2) został przeniesiony do Oficerskiej Kadry Okręgowej 
Nr V II, zaś w dwa lata później - zwolniony od powszechnego obowiązku 
wojskowego (Tajny Dz. Pers. Nr 5 z 15 V I 1935 r.).

Zaangażowany w ruchu weterańskim, należał od 1922 r. do Związku 
Oficerów Rezerwy RP, wstępując do koła kościańskiego w 1924 r. W  1933 r. 
zgłosił swoją kandydaturę do Towarzystwa b. Żołnierzy 1 p. Ulanów Wielko
polskich (15 pułku Ułanów Poznańskich), zaś 27 stycznia następnego roku na
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wniosek Zarządu Towarzystwa otrzymał godność Prezesa Honorowego tej 
organizacji, jako pierwszy dowódca Pułku. Był także prezesem Związku Ofi
cerów Rezerwy 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Aktywnie angażował się 
w życie gospodarcze kraju (był prezesem oraz członkiem rad nadzorczych 
różnych zakładów); w swym gospodarstwie w Gryżynie na wielka skalę pro
wadził hodowlę koni remontowych (mieszkał w Racocie). Z chwilą wybuchu 
wojny we wrześniu 1939 roku, ofiarował Gryżynę na rzecz macierzystego 
Pułku.

Zmarł w Poznaniu 11 marca 1950 r., spoczywa na cmentarzu na l)ęb- 
cu. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Żonaty (od 
1904 r.) z Heleną z lir. Szembeków, miał córki Marię, Zofię, i Helenę. Jedyny 
syn, Aleksander, adoptowany przez swego wuja Wacława Niemojowskiego, 
porucznik rezerwy 15 Pułku Ułanów, ciężko ranny w bitwie nad Bzurą i po
nownie w Powstaniu Warszawskim, został 6 V III 1944 r. zamordowany przez 
hitlerowców w szpitalu. Był ostatnim z Lossowów z Gryżyny.

^ H*

Józef Lossow był człowiekiem niestrudzonej, rzetelnej pracy, niezwy
kle prawego charakteru. Charakteryzowało go ogromne poczucie odpowie
dzialności, a cechowała hojność i chęć niesienia pomocy wszystkim tym, któ
rzy jej potrzebowali. Swoją więź z 15 Pułkiem Ułanów traktował bardzo po
ważnie - był też uznawany za pierwszego dowódcę Pułku i w takim charakte
rze honorowany.

Szczery patriota, wiadomość o tragicznej śmierci syna przyjął po woj
nie z godnością, słowami: „...gdy ir grę wchodzi Polska - nasza matka i je j 
dzieci, polski naród - to osobiste sprawy i odczucia odłożyć trzeba i głęboko 
zamknąć w sobie. ”

^

CA W, ap 2316; WMW. okólniki T. b. Ż. I p. U. W. - PSB XVII. s. 563-564 (W. 
Dworzaezek); Loza 1938, s. 432; Jeziorowski 1984; Rembowski 1989. s. 1-2, 9-10. - TH NRL 
Nr 5 z 15 IV 1919, Nr 23 z 24 VI 1919; RO 1923. s. 630, 695; RO 1924, s. 570, 635; Rocznik 
ZOR 1927. s. 146. 254; Zarys, s. 3. - Rodowody 1983, s. 164. - Kronenberg 1959, s. 293-294; 
Dzieje 1962, s. VII (błędnie podane daty dowodzenia od 27 XII 1918 do 21 I 1919), I 1, 149, 
150-151. 152-153 (wklejka), 176-177 (wklejka), 480; Brodzki 1974, s. 290; Bauer 1975, s. 217; 
Jakubiak 1982 s. 11-12; Polak 1986, s. 187. 189. 237; Bauer 1992.
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Aleksander PAJEWSKI 
(1879- 1926)

Dowódca pułku: 31 stycznia - 23 kwietnia 1919 r.

Aleksander Pajewski w mundurze paradnym 
(przypięte elyszkiety) I pułku Ulanów Wielko
polskich 7. 1919 r. Fot. 7. albumu zdjęć „15 Pułk 
Ulanów Poznańskich (I p. Ul. Wlkp.)” W 7.b.
W  MW.

Urodzony 5 stycznia 1879 r. w Suwałkach, był synem ziemianina 
Aleksandra, emerytowanego pułkownika armii carskiej i Kazimiery z Kwiat
kowskich. Ukończył szkołę realną w Warszawie, następnie w lipcu 1898 r. 
wstąpił do 6. pułku lejb dragonów. Od sierpnia t. r. odbywał szkolenie w Eli- 
zawetgradzkiej szkole jazdy, po której ukończeniu mianowany junkrem 14 
V III 1900 r. Po powrocie do pułku otrzymał I 1 X  1900 r. nominację na pod
porucznika ze starszeństwem z 14 września t. r., awansując po czterech latach 
na porucznika. W pułku, przemianowanym na 2. lejb huzarów, dowodząc 
szwadronem otrzymał stopień podrotmistrza (14 IX  1908). W  czasie I wojny 
światowej walczył w szeregach pułku na froncie niemieckim i austriackim ja
ko dowódca szwadronu, awansując 5 lutego 1916 r. na rotmistrza ze starszeń
stwem od 14 września 1912 r. Od czerwca 1917 roku w I. Korpusie Polskim, 
był kolejno dowódcą szwadronu, dywizjonu i pomocnikiem dowódcy pułku 
w 1 pułku ułanów, nazwanym z czasem Krechowieckim. Przebył w nim 
wszystkie walki (m. in. broniąc Stanisławowa i szarżując pod Krechowcami),
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służąc aż do rozwiązania. W  listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskie
go, podjął służbę w odtworzonym 1 pułku Ułanów Krechowieckich. Re
skryptem Rady Regencyjnej ogłoszonym w Dzienniku Rozkazów Wojsko
wych Nr 4 z 25 października 1918 r. uzyskał zatwierdzenie stopnia pułkow
nika, do którego nabył prawa na mocy przepisów opracowanych jeszcze 
w 1. Korpusie Polskim na podstawie norm obowiązujących w armii rosyjskiej. 
Dowodził dywizjonem Ulanów Krechowieckich w walkach o Małopolskę 
wschodnią od 10 grudnia 1918 do 12 stycznia 1919. Dnia 25 stycznia na wła
sną prośbę przeniesiony do Poznania, 31 stycznia t. r. zatwierdzony dowódcą 
I pułku Ułanów Wielkopolskich (mocą rozkazu Dowództwa Głównego Nr 
27; de facto dowodził Pułkiem już w dniu uroczystej przysięgi Wojsk W iel
kopolskich, 26 I 1919 r.). Formalnie do Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego 
został przyjęty dekretem N RL Nr 56 z 23 maja 1919 r. wraz z nadaniem star
szeństwa w stopniu od 1 IV 1914 r., zaś od 29 maja t. r., rozkazem Nr 145 
DG - był dowódcą nowo utworzonej 1 Brygady Jazdy Wielkopolskiej (rozkaz 
DG o sformowaniu sztabu Brygady i naznaczeniu go na jej dowódcę ukazał 
się już 18 kwietnia). Mimo swego krótkiego dowodzenia I pułkiem Ułanów 
Wielkopolskich zyskał szacunek i uznanie podkomendnych, bowiem na wnio
sek korpusu oficerskiego Pułku, rozkazem DG Nr 151 z 4 V I 1919 otrzymał 
zezwolenie na noszenie munduru pułkowego. Dekretem Nr 164 Naczelnej 
Rady Ludowej z 23 czerwca 1919 r. awansowany na generała podporucznika, 
w 1920 r. nadal był dowódcą brygady, przemianowanej na 7 Brygadę Jazdy. 
Według opinii Głównodowodzącego Wojsk Wielkopolskich, gen. J. Dowbor- 
Muśnickiego, nadawał się na dowódcę dywizji kawalerii.

Od 4 marca 1920 r. na żądanie wiceministra, był szefem Departamentu 
IV  Koni Ministerstwa Spraw Wojskowych, zyskując za swą pracę nad za
opatrzeniem armii zarówno w okresie przygotowań, jak i podczas samej woj
ny, uznanie ministra Spraw Wojskowych wyrażone w rozkazie dziennym Nr 
183 MSWojsk. z 13 X 1921 r. Zweryfikowany w stopniu generała brygady, 
otrzymał starszeństwo z 1 czerwca 1919 r. (w „Spisie oficerów służących 
czynnie w dniu 1 V I 1921 r.”  figurował jako tytularny). Dnia 25 grudnia 1921 
objął stanowisko inspektora jazdy przy Inspektoracie V Armii we Lwowie, 
a 1 V I 1924 wrócił do MSWojsk. i został szefem Departamentu II Kawalerii. 
W  czasie przewrotu majowego znalazł się w otoczeniu prezydenta Wojcie
chowskiego w Belwederze i Wilanowie. Zmarł I września 1926 r. w War
szawie, spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim. Odznaczony był Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości (pośm.),
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Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu 
Legii Honorowej i Medalem Międzysojuszniczym. Za służbę w wojsku rosyj
skim otrzymał: Order św. Anny z Mieczami II kl., Order św. Stanisława 
z Mieczami II kl., św. Anny z Mieczami i Kokardą III kl., św. Stanisława III 
kl., św. Anny IV  kl. (Za waleczność). Rodziny nie założył.

% ^ %

W  opinii gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego z września 1919 roku, ge
nerał Aleksander Pajewski miał „ charakter prawy, szlachetny, otwarty, sta
nowczy M’ sprawach służbowych. Doskonały kawalerzysta. Umysłowo dobrze 
rozwinięty, taktowny, dobrze wychowany. W armii rosyjskiej byl znany jako  
dobry oficer frontowy. ” Opinia ta (w części prywatnej) znajduje potwierdze
nie we wspomnieniach bratanka, prof. Janusza Pajewskiego.

Nieco inaczej gen. Pajewskiego w grudniu 1922 roku scharakteryzo
wał Józef Piłsudski: „Przy wyborze najlepszych wyższych oficerów jazdy za
trzymałem się i na nim, przygotowując go na równi z dwoma innymi: gen. 
Rómmlem i płk. Dreszerem na dowódcą dywizji jazdy. Z tych trzech wydaje 
mi się najsłabszy, lecz ma równy, spokojny sąd o sytuacji i zdaje się być zdol
ny do rozwoju swych zdolności, chociaż większego drygu kawaleryjskiego nie 
posiada. ”

W liście kwalifikacyjnej za rok 1924 jego bezpośredni przełożony, 
gen. Michał Żymierski, ówczesny zastępca Szefa Administracji Armii, wpi
sał: „Charakter prosty - szczery - otwarty. W pracy sumienny i bardzo obo
wiązkowy. Jako Szef Dep. U  Jazdy pracuje bardzo dobrze i z dobrymi rezul
tatami. [...] Bardzo dobry General. ”

Pułkownik Pajewski dowodził 1 p. Ulanów Wielkopolskich już pod
czas uroczystości zaprzysiężenia 26 stycznia 1919 r. w Poznaniu, na placu 
Wolności (ówczesny pl. Wilhelmowski). Jednak dość wcześnie został prze
niesiony na stanowisko dowódcy I Brygady Jazdy Wielkopolskiej i okres 
dowodzenia 1 p. Uł. Wlkp. traktowany jest jako epizod w karierze tego oficera.

>ś<  Ąz

CA W, ap 9939, KN l. 79. - PSB XXV, s. 25-26 (M. Cieplewicz); RW 1936 T. VI, s. 
220; Polak 1989, s. 56-57; Rembowski 1989, s. 2; Kryska-Karski - Żurakowski 1991. s. 141; 
Stawecki 1994, s. 240-241. - TU Nr 16 z 4 VI 1919, Nr 29 z 21 VII 1919. SO 1921, s. 4. 804; 
LS 1922, s. 16; RO 1923, s. 74, 121, RO 1924, s. 17, 118.- Godyń 1975 Lisia, s. 531; Rodowo
dy 1983, s. 164, 281. - Dowbor 1935, s. 287; 292; Dzieje 1962, s. VII (błędna data objęcia do
wodzenia 21 I 1919), 13. 15, 480; Cieplewicz 1966, s. 336; Pajewski 1983. s. 35-37.
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Władysław ANDERS 
(1892- 1970) 

Dowódca pułku: 23 IV 1919 - wrzesień 1921 r.

Władysław Anders jako podpułkownik SG 
w mundurze 15 Pułku Ułanów Poznańskich 
w 1923 r. z odznaczeniami: Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Krzyżem 
Walecznych i francuskim Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Narodowego l egii Honorowej; poniżej 
odznaka pamiątkowa 55 Poznańskiego Pułku 
Piechoty, na prawej piersi odznaki pamiątkowe - 
I Korpusu Polskiego i Wojsk Wielkopolskich, 
l ot. z albumu zdjęć „15 Pułk Ułanów Poznań
skich (I p. Ul. Wlkp.)” wzb. WWW.

Urodził się I 1 sierpnia 1892 r. w Błoniu kolo Kutna, był synem A l
berta. dzierżawcy majątku i Elżbiety z Tauchertów. Ukończył szkolę realną 
w Warszawie, następnie studiował na politechnice w Rydze. Od 1913 r. 
w armii rosyjskiej, przeszkolony w szkole oficerów rezerwy, którą ukończył 
z wynikiem bardzo dobrym uzyskując stopień podporucznika; od 1914 na 
froncie, jako dowódca szwadronu, później dywizjonu dragonów; trzykrotnie 
ranny. W 1917 r. ukończył z pierwszą lokatą kurs Akademii Sztabu General
nego w Petersburgu, został szefem sztabu dywizji piechoty. W  I. Korpusie 
Polskim od 6 IX  1917, wziął udział w formowaniu 1 pułku ułanów 
(późniejszy pułk Ułanów Krechowieckich); dowodził w nim w stopniu pod- 
rotmistrza szwadronem, przeszedł do I Dywizji Strzelców na stanowisko sze
fa sztabu. Po kapitulacji Korpusu, w listopadzie 1918 r. wrócił do kraju. 
W  styczniu 1919 r. przybył do Poznania z gen. Dowbor Muśnickim i został 
mianowany szefem wydziału operacyjnego i zastępcą szefa Sztabu Dowódz
twa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim. Szefem Sztabu został 
na mocy rozkazu DG Nr 36 z dnia 9 lutego, pełniąc jednocześnie nadal (od
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21 stycznia) obowiązki I. kwatermistrza. Na czele Sztabu był do 28 kwietnia
1919 r., aczkolwiek przejęcie jego funkcji przez następcę nastąpiło już 26 
kwietnia. Rozkazem DG Nr 104 z 18 IV  1919, w związku z wyznaczeniem 
dotychczas dowodzącego 1 p. Ulanów Wlkp. płk. Pąjcwskiego, na dowódcę 
tworzonej brygady kawalerii, został naznaczony dowódcą jeszcze podówczas 
I [). Ulanów Wlkp., późniejszego 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Dowodził 
nim od 23 kwietnia 1919 r. do końca września 1921 r. W  miesiąc po objęciu 
dowodzenia, dekretem N R L  Nr 59 z 23 maja 1919, został formalnie przyjęty 
do Sil Zbrojnych b. zaboru pruskiego jako podpułkownik Sztabu Generalne
go. Po podporządkowaniu Wojsk Wielkopolskich Naczelnemu Dowództwu 
WP, dekretem Naczelnego Wodza z 15 V II 1920 r. został zatwierdzony 
w stopniu majora kawalerii z dniem I IV 1920, a równocześnie wydanym 
rozkazem MSWojsk., uzyskał zgodę na korzystanie tytularne ze stopnia pod
pułkownika. Pułk wyprowadził na wojnę 1 sierpnia 1919 r., opuścił w rok po 
zakończeniu działań, w październiku 1921, rozkazem MSWojsk. z dnia 3 X 
1921 wyznaczony na zastępcę szefa Odddzialu III Sztabu Generalnego 
MSWojsk.

W  latach 1921-1923 studiował w Lcole Superieure de Guerre w Pary
żu. W  1922 r. zweryfikowano mu stopień podpułkownika nadając starszeń
stwo z I V I 1919. Na pułkownika awansował ze starszeństwem z dnia 15 V III 
1924 r., lokata 2. Przewrót majowy zastał go na stanowisku szefa sztabu przy 
Gen. Inspektorze Kawalerii; opowiedział się po stronie rządu. Od 1928 stal 
na czele 2 Samodzielnej Brygady Kawalerii (B K  „Brody” ), przemianowanej 
w 1937 r. na Kresową Brygadę Kawalerii. W  tymże roku otrzymał dowódz
two Nowogródzkiej BK , którą przejął po gen. S. Grzmot-Skotnickim; wcze
śniej, w 1934 r., mianowany generałem brygady ze starszeństwem z I I 1934. 
W  opinii gen. Orlicz-Dreszera wyrażonej po manewrach, na których obser
wował dowodzenie pik. dypl. Andersa, już wówczas byt on „oficerem, przed 
którym w przyszłości powinny stać otworem wszystkie, nawet najlepsze sta
nowiska ir wojsku. ”

We wrześniu 1939 r. walczył na czele swej brygady w składzie Armii 
„Modlin,” 12-28 września dowodził Grupą Operacyjną Kawalerii 
(Nowogródzka, część Mazowieckiej, resztki Wołyńskiej i Kresowej BK, 
kombinowana brygada pik. A. Zakrzewskiego). Po bojach pod Tomaszowem 
i Zamościem walczy! z oddziałami Armii Czerwonej w okolicach Dernak 
i pod Tarką. Od 29 września ranny, w niewoli sowieckiej. Zdecydowanie od
mówił służby w Armii Czerwonej i współpracy z władzami sowieckimi, wię
ziony był we Lwowie i w Moskwie. Zwolniony 4 V III 1941 r. po podpisaniu 
układu Sikorski-Majski, objął dowództwo Armii Polskiej w ZSRR, awansując
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1 1 sierpnia t. r. na generała dywizji. Utworzony na jego rozkaz Batalion „S ” 
pod dowództwem rtm. Kiedacza, stal się podstawą do odtworzenia w' Iraku 15 
Pułku Ulanów Poznańskich. Od 19 V III 1943 do 8 X I 1946 dowodził 2 Kor
pusem Polskim, m.in. w walkach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Rów'- 
nocześnie w okresie 26 11-21 VI 1945 pełnił obowiązki Naczelnego Wodza, 
w zastępstwie gen. T. Bora-Komorow'skiego, przebywającego w niewoli nie
mieckiej. Od 8 X I 1946 Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sil Zbrojnych; 
16 V 1954 mianowany generałem broni.

Zamieszkał w Londynie, podejmował wysiłki zmierzające do utrzyma
nia zwartości oddziałów' polskich. Po demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie został przywódcą wojskowej emigracji. W  1946 r. przez władze 
w'arszaw'skie pozbawiony obywatelstwa polskiego. Prowadził ożywioną 
działalność polityczną i społeczną, należał do tzw\ Rady Trzech (obok E. Ra
czyńskiego i T. Bora.-Komorowskiego) - politycznego zwierzchnictwa śro
dowisk polskich. Byl autorem szeregu opracowań, ni.in. pamiętnika ,,Bez 
ostatniego rozdziału" (1949, wyd. krajowe 1995). Zmarł 12 maja 1970 r. 
w Londynie, spoczywa na cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Byl od
znaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Kawalerskim, Złotym i Srebrnym 
Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim i Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych 
1918-1921 czterokrotnie i 1939-1945 czterokrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami czterokrotnie, a z obcych, m. in. francuską Komandorią i Krzy
żem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej, włoską Wielką Wstęgą Orderu 
Sw\ Maurycego i Sw. Łazarza; był także towarzyszem brytyjskiego Orderu 
Łaźni, komandorem amerykańskiej Legii Zasług i kawalerem maltańskim. 
W  w'ojsku carskim otrzymał wszystkie możliwe dekoracje za waleczność do
stępne w jego stopniu: Order Wojenny Sw. Jerzego IV  klasy, Order Sw\ 
Włodzimierza IV  kl. z Mieczami, Sw'. Anny II i III kl. z Mieczami oraz kl. 
IV, Św'. Stanisława z Mieczami kl. II i III. Na frontach I. w'ojny światowej, 
w roku 1920 i 1939, odniósł łącznie osiem ran.

Żonaty dwukrotnie. Od 1923 r. z Ireną Prószyńską z Jordan Krąkow- 
skicli (dzieci: Anna i Jerzy) oraz od 1948 r. z Ireną Jarosiewicz (ps. artyst. 
Renata Bogdańska); miał z nią córkę Annę Marię. Pasierb Generała z pierw'- 
szego małżeństwa Maciej Prószyński, poległ jako podporucznik 15 Pułku 
Ułanów' Poznańskich 8 IX  1939 r. pod Młogoszynem.

^

Władysław' Anders przybył do Pułku na własną prośbę, w sytuacji, gdy 
nie zatwierdzono do realizacji planu marszu Wojsk Wielkopolskich na Pomo
rze i Gdańsk w przypadku wylądowania w Gdańsku armii gen. J. Hallera. 
Przeszedł do służby liniowej, 23 kwietnia 1919 roku objął dow'ództw'o I puł
ku Ułanów Wielkopolskich od pik. Aleksandra Pajewskkiego, który stanął na
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czele nowo powołanej 1 Brygady Jazdy Wielkopolskiej. Ppłk Anders dowo
dzi! 1 p. Ul. Wlkp. w pamiętnym dniu 3 maja, w czasie wielkiej rewii Wojsk 
Wielkopolskich w Ławicy pod Poznaniem. On też stał na czele oddziału 
w dniu 29 lipca 1919 roku, gdy Pułk otrzymał własny sztandar.

Na front przeciwbolszewicki Pułk wyruszył I sierpnia 1919 r. i odtąd 
cały szlak bojowy następnych miesięcy związany był z dowodzeniem W. An
dersa. Jako doświadczony żołnierz frontowy, bez trudności radził sobie na 
stanowisku dowódcy Pułku.

Z czasem pułkownik Anders stał się bardzo popularny w całej grupie 
gen. Daniela Konarzewskiego, w skład której Pułk wchodził; więcej, zyskał 
sobie opinię szczęśliwego dowódcy - a to na froncie niekiedy więcej znaczyło 
niż kwalifikacje formalne.

W  lutym 1920 roku 1 pułk Ulanów Wielkopolskich otrzymał nazwę, 
pod którą przeszedł do historii: 15 Pułk Ulanów Poznańskich. Wkrótce też 
rozpoczął się kolejny etap wojny polsko-bolszewickiej. W  lipcu ppłk Anders 
stanął na czele grupy złożonej z jego pułku, 55 pułku piechoty, saperów i ar
tylerii. Jednak w czasie odwrotu, 29 lipca 1920 r. pod Iwachnowiczami został 
ciężko ranny pociskiem karabinowym. Podczas kuracji dowódcy w szpitalu 
w Poznaniu, w okresie od 29 lipca do 31 października 1920 r. 15 Pułkiem 
Ulanów Poznańskich dowodził w zastępstwie dotychczasowy dowódca szwa
dronu ciężkich karabinów maszynowych, najstarszy oficer Pułku rotmistrz 
Leon Schmidt.

Leon Aleksander Schmidt (1892-1947) pochodzi! z Wierchniaczki pow. luimański, na 
Ukrainie. Z wykształcenia był inżynierem, w walkach I wojny światowej uczestniczył 
w szeregach armii rosyjskiej. Do \VP wstąpił 17 lutego 1919 r., w stopniu porucznika objął 
dowództwo szwadronu ckm w I p. Ul. Wlkp.; 28 V 1919 mianowany rotmistrzem. W  la
tach 1921-1923 kontynuował studia na Politechnice Warszawskiej, przeszedł do korpusu 
oficerów saperów kolejowych. By! m. in. wykładowcą w Oficerskiej Szkole Inżynierii
i starszym asystentem na Politechnice Warszawskiej. W  1927 awansował na majora. 
W  lalach 1931-32 by! w Sztabie Głównym, potem był zastępcą szefa sztabu Dowództwa 
Obszaru Warownego Wilno, zaś w latach 1934-1935 pracował w Oddziale II Sztabu 
Głównego. W  1936 mianowany podpułkownikiem. W  czasie Kampanii Wrześniowej był 
dowódcą saperów Armii „Modlin,”  a następnie, po burzliwych kolejach losu (dwukrotnie 
uciekał z niewoli), służył w PSZ na Zachodzie. Po wojnie wrócił do kraju. Kawaler Krzyża 
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecz
nych. W  15 Pułku Ułanów zastępując pik. Andersa na stanowisku dowódcy kontrastowa! 
z nim charakterem; był „człowiekiem raczej zamkniętym \r sobie i ostrożnym. ” Zob.: PS13 
X X X V , s. 546-547 (H. Korczyk).
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Do służby w Pułku Władysław Anders wrócił jeszcze nie całkowicie 
wyleczony; powitano go radośnie. On też przyprowadził (właściwie: przy
wiózł, transportami kolejowymi) ułanów do macierzystego Poznania, 5 i 6 
stycznia 1921 roku. W  kilka miesięcy później, 22 kwietnia, za czasów jego 
dowodzenia 15 Pułk Ułanów Poznańskich został odznaczony Orderem Virtuti 
Militari. Rozpoczęła się praca pokojowa, oparta o świeżą, chwalebną kartę 
wo jenną, ze specyficznym esprit de corps, poczuciem przynależności do jed
nego z najlepszych pułków jazdy odrodzonej Polski. Ppłk Anders przestawił 
żołnierzy na inne od frontowych warunki bytowania i reguły życia - wciąż 
jednak był duszą oddziału. Sam, jako człowiek z natury żywy, zdecydowany, 
nie pozbawiony fantazji, już do końca istnienia 15 Pułku Ułanów Poznań
skich czul się z nim emocjonalnie związany. Nad innymi dowódcami też miał 
poważną przewagę: zwycięsko dowodził ułanami w polu - a jest to więź już 
na zawsze. Podstawy tradycji Pułku powstały za czasów, gdy na czele od
działu stal Władysław Anders. Kiedy w październiku 1921 roku odchodził 
z Pułku, by wyjechać na studia do Paryża (oficjalnie - do Oddziału 111 Sztabu 
Generalnego), jego następca, pik Gwido Poten obejmował oddział doskonały, 
w pełni i pod każdym względem ukształtowany - i już utrwalony w świado
mości wojska i mieszkańców Poznania jako „pułk Andersa.”

Dowódca Okręgu Generalnego Nr V II w Poznaniu, wydal 5 paździer
nika 1921 r. na jego odejście specjalny rozkaz:

„Żegnam tego wybitnego oficera, pod którego dowództwem zdobył 
sobie 15 p. ul. ir ciężkich bojach „ Virtuti M ilita ri" na sztandar, a ir pokojo
wej pracy garnizonowej pełne uznanie wszystkich przełożonych.

IV nadziei, że u1 pracy sztabowej ppłk Anders utrzyma stałe kontakt 
z wojskami liniowymi a bogatego doświadczenia frontowego i wycho
wawczego użyje dla dobra już całej kawalerii polskiej, życzą mu pełnego po
wodzenia ii’ dalszej a tak dotąd zasłużonej służbie ojczystej na nowym stano
wisku. ”

Więź ppłk. Andersa z 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich została 
utrwalona Dzień. Pers. MSWojsk. Nr 13 z 8 czerwca 1922 r., gdy będąc pod
pułkownikiem Sztabu Generalnego, na mocy ustawy o prawach i obowiąz
kach oficerów decyzją Naczelnego Wodza został wcielony do 15 Pułku, jako 
oddziału macierzystego. W  barwach Pułku występował w 1925 r. w Nicei na 
Międzynarodowych Konkursach Hipicznych jako szef zespołu polskiego 
i delegat MSWojsk. do jury. W  roku piętnastolecia Pułku, Towarzystwo b. 
Żołnierzy I pułku Ułanów Wielkopolskich (15 pułku Ułanów Poznańskich) 
obwołało go jednym ze swoich Prezesów Honorowych. Do końca życia, jako
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były dowódca, uważany był za najstarszego Ulana Poznańskiego i w takim 
też charakterze wystąpił wcześniej, 23 kwietnia 1944 r. w dniu Święta Puł
kowego przed frontem odtworzonego przy swoim udziale 15 Pułku, by 
otrzymać z rąk jego dowódcy, mjr. Kiedacza, na nowo Znak Pułkowy, i by 
go następnie wręczyć ułanom. Sam najchętniej ten Znak nosił na mundurze, 
a gdy 23 maja 1970 r. trumnę z ciałem Generała opuszczano do grobu na 
Monte Cassino, spoczywał na niej proporzec dowódcy 15 Pułku Ulanów Po
znańskich.

^
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Gwido Erwin POTEN 
(1879 - 1940)

Dowódca pułku: wrzesień 1921 - czeriec 1924 r.

Gu ido Potcn jako pułkownik 15 Pułku Ulanów 
Poznańskich, po 1923 r.; na piersi tylko Znak 
Pułkowy. Fot. z „Księgi Pamiątkowej Ulanów 
Poznańskich” w zb. WMW.

Urodzony 26 sierpnia 1879 r., syn Ernesta. Pochodził z austriackiej, 
szlacheckiej rodziny galicyjskiej, nobilitowanej na przełomie X IX  i X X  w. 
(w Polsce Odrodzonej przysługującej mu partykuły „von” nie używał).

W  czasie 1 wojny światowej służył w stopniu rotmistrza ze starszeń
stwem z 1 V 1913 r. w austriackim 4 pułku ułanów (k. u. k. Uhlanen Rgt. 
Kaiser Franz Josef Nr. 4) stacjonującym do wojny w Żółkwi i wchodzącym 
w skład 21 brygady kawalerii we Lwowie. Jego młodszym kolegą pułkowym 
był por. Aleksander Pragłowski, późniejszy dowódca 17 p. Uł. Wielkopol
skich.

W  Wojsku Polskim od 1918 roku, w 18 pułku ułanów, w stopniu ma
jora, potem podpułkownika. Od początku marca do 1 maja 1920 r. był ko
mendantem Szkoły Oficerów Jazdy w Przemyślu. Według spisu oficerów 
z I czerwca 1921 r. nadal był podpułkownikiem w 18 p. uł. Zweryfikowany 
w 1922 r. w stopniu pułkownika ze starszeństwem z dnia 1 V I 1919 r. (lokata
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23, w 1923 - 24, w 1924 - już 17, w 1928 - 4), od września 1921 do czerwca 
1924 r. dowodził 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich. W  1924 r. wrócił po la
tach do Lwowa przechodząc na stanowisko dowódcy 16 Brygady Kawalerii, 
równocześnie pozostał w 15 Pułku Ułanów jako oficer nadetatowy. W  1928 r. 
(zachowując przydział macierzysty do Pułku) wchodził w skład Oficerskiego 
Trybunału Orzekającego, był w kadrze oficerów kawalerii. Mieszkając nadal 
we Lwowie, został jednym z Prezesów Honorowych utworzonego w maju 
1933 r. Towarzystwa b. Żołnierzy I pułku Ułanów Wielkopolskich (15 pułku 
Ułanów Poznańskich). Według niektórych danych zginął w 1940 roku (po 
wyrafinowanych torturach) w więzieniu lwowskim. Wymieniony na „liście 
katyńskiej”  wśród osób straconych na Ukrainie, pod numerem 2379 (71/1- 
18). Polski Memoriał Ośrodek Karta, jako przybliżone miejsce stracenia po
dał Lwów - Zamarstynów. Odznaczeń polskich nie posiadał, z armii austro- 
węgierskiej wyniósł m.in. Order Korony Żelaznej III klasy z Dekoracją W o
jenną i z Mieczami oraz Krzyż Zasługi Wojskowej III klasy z Dekoracją 
Wojenną, a także pruski Krzyż Żelazny II klasy. Służąc w W P otrzymał fran
cuski Krzyż Kawalerski Orderu Legii Honorowej.

^

W  dniu 8 grudnia 1923 roku, podczas uroczystości pierwszego nada
nia odznaki Pułku, Gwido Poten tak określlił prawa i obowiązki posiadacza
odznaki: ....prawem jest przynależność do rodziny pułkowej, obowiązkiem -
godne noszenie znaku, który jest niejako częścią pułkowego sztandaru. ”

W  1923 roku do księgi pamiątkowej „Zwycięstwa sportowe Pułku" 
wpisał słowa: „N iech tutaj zapisane zwycięstwa sportowe będą zachętą dla 
następnych pokoleń, by z zamiłowaniem uprawiali sport konnej jazdy dla 
chwały pułku i dla dobra polskiej kawalerii. ” Czynny jeździec sportowy, 
w 1922 roku na konkursie zorganizowanym podczas Święta Pułkowego zdo
był trzy pierwsze nagrody: na wałachu „Talizman”  w jeździe wzorowej ofice
rów oraz w „hunter show,”  a na klaczy „Uwaga” w lekkim konkursie hipicz- 
nym. W  1923 r. w zawodach ujeżdżenia koni wziął drugą nagrodę na wałachu 
„Komik”  i dwie nagrody w „hunter show” (wal. „Indus”  i „Komik” ). Po raz 
ostatni startował jako dowódca Pułku w 1924 r. w zorganizowanych stara
niem Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej Międzynarodowych Konkursach 
Hipicznych w Poznaniu, powtarzając swój sukces w jeździe wzorowej
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i w „hunter show,” biorąc w obu pierwsze miejsca na „Indusie.”  Zwycięstwo 
było o tyle spektakularne, że startowali w konkursach instruktorzy z Central
nej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu i oficerowie 2, 6, 8, 16, 17, 18 i 25 p. ul., 
oraz pułków poznańskich - strzelców konnych, 7 dywizjonu artylerii konnej 
i 14 pułku artylerii potowej, nie licząc macierzystego, Ułanów Poznańskich.

W  1923 r. za jego dowodzenia zrodził się pomysł wystawienia pomni
ka dla poległych Ułanów Poznańskich. W  Święto Pułkowe następnego roku 
doprowadził do wmurowania kamienia węgielnego w pierwotnie obranym 
miejscu, przy koszarowym placu ćwiczeń.

Pułkownik Poten był postacią charakterystyczną, oficerem znanym 
z wysokiego poczucia ducha kawaleryjskiego. Zapamiętano go także z jego 
niedoskonałej znajomości języka polskiego i częstego wstawiania niemiec
kich określeń w trakcie wypowiedzi. Średniego wzrostu, szczupły, zawsze 
wyprostowany, był elegancki i znany z nienagannych manier. Ten dzielny 
dow'ódca i wychow'aw'ca żołnierzy, w środowisku wojskowym jednak wyrażał 
się dosadnie i dość jednoznacznie. Gen. Franciszek Skibiński w sw'oich 
wspomnieniach „Ułańska młodość” przytoczył slow'a G. Potena jako dowód
cy szwadronu podchorążych w Szkole Podchorążych Jazdy w Przemyślu 
(1920), wypowiedziane do „kadetów'” (podchorążych): „Je st ty/c piękne za
wody. Kszondz. Doktór. Włoży w d... dwa patce i bierze za to dziesięć koron 
Aber, urn Gottes Willen, waru/n K avalle rie?” Bywał też bardziej zdecydowa
ny, np. po chwili pogawędki w jadalni na temat dobrych manier, potrafił po
wiedzieć: „.Jak się jest cham, czego pchać się między pany. ”

Kiedyś, nawiązując do swego galicyjskiego szlachectw-a, miał się wy
razić: „ Ja  nie jestem Polak, ja  jestem rycerz. "

Pułkownik Poten potrafił też być ironiczny. Jerzy Urbankiewicz cytuje 
dialog na torze wyścigowym w Poznaniu - Poten rozmawiając z rtm. Suchec
kim, zapytał: „Pan  czemu laki chudy je ? ”. Po usłyszeniu odpowiedzi: „A  bo, 
panie pułkowniku, każdy pies rasowy jest chudy" zaripostow'al natychmiast: 
„No, ja  - ale nie każdy pies chudy je  rasowy. ” Niezręczna polszczyzna puł
kownika Potena często była przypominana przez słuchaczy m.in. jego wykła
dów dobrych manier w'e wspomnianej szkole przemyskiej.

Nie uznawał oficerów' tzw'. służb; doprowadził do wewnętrznego 
skandalu, gdy na zbiórce przedstawianych mu oficerów' kazał odesłać przy
byłych także lekarza medycyny, lekarza weterynarii i oficera gospodarczego 
(wspomnienie gen. Skibińskiego).

Interesująco pik Poten rozwiązywał problemy wychowawcze w 15 
Pułku Ułanów'. Kiedyś jeden z dow'ódców' szwadronów', wróciwszy po pólno-



cy z dobrze zakrapianej libacji, zastał kilku ułanów na grze w karty - zatem 
urządził im w nocy karną musztrę. Zaraz potem postanowił złożyć wizytę ofi
cjalną u dowódcy Pułku, ale został grzecznie choć stanowczo odprawiony. 
Następnego dnia do mieszkania rotmistrza przybył... sam Poten, celem 
(równie oficjalnej) rewizyty. Na trzeci dzień rotmistrz został wezwany do 
dowódcy Pułku - „ Przedwczoraj w nocy o godzinie 2.45 pan rotmistrz złoży! 
mi wizytą, ja  pana rewizytował o 5-ej po południu. Co kraj to obyczaj. ”- 
i skonfundowany rotmistrz został ukarany tygodniem aresztu domowego za 
organizowanie po pijanemu hałaśliwych ćwiczeń po nocy. (Przywołany przez 
.1. Urbankiewicza rtm. Mieczysław Poniatowski jeżeli miałby być bohaterem 
tej anegdoty, to nie jako dowódca szwadronu i rotmistrz; rotmistrzem został 
dopiero w 1929 r., a w czasie dowodzenia Ulanami Poznańskimi przez Pote- 
na był w Pułku krótko, bo już w Roczniku oficerskim z 1923 r. występuje ja 
ko porucznik 1 pułku Szwoleżerów z przydziałem do Szwadronu Przybocz
nego Prezydenta RP - przyp. red.).

^  jjc
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Stanisław GRZMOT - SKOTNICKI 
(1894- 1939)

Dowódca pułku: 5 czerwca 1924 - 11 sierpnia 1927 r.

Stanisław GrzmoC-Skotiiicki jako pułkownik 15 
Pnlku Ulanów Poznańskich, z odznaczeniami: 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Miiilari, czterokrotnie nadanym Krzyżem Wa
lecznych i francuskim Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Narodowego Legii Honorowej: poniżej 
Znak Pułkowy. Fol. z. ok. 1925 r. z „Księgi Pa
miątkowej Ulanów Poznańskich" w zb. WMW.

Urodzony 13 stycznia 1894 roku w majątku Skotniki w Sandomier
skiem, był synem Maksymiliana i Wandy z Russockich. Ukończył w 1912 r. 
siedmioletnią szkołę handlową w Radomiu. Należąc do Związku Strzeleckie
go, w sierpniu 1913 r. uczestniczył w zajęciach szkoły Związku w Stróży, na
stępnie przez dwa semestry studiował na Akademii Handlowej w St. Gallen 
(Szwajcaria), będąc jednocześnie komendantem miejscowego oddziału 
Związku Strzeleckiego. Od 2 sierpnia 1914 r. w kawalerii Legionów Pol
skich, jeden z siedmiu uczestników słynnego patrolu W. Beliny- 
Prażmowskiego. Od 18 V III był adiutantem Beliny. Mianowany podporucz
nikiem 9 października 1914, został dowódcą plutonu, a po awansie na po
rucznika I 1 1915, dowodził szwadronem w 1 dywizjonie ułanów późniejsze
go 1 pułku ułanów Legionów Polskich. Internowany podczas kryzysu przy
sięgowego w 1917 r., przebywał w obozach na terenie Niemiec. Zwolniony
14 X 1918 r. wrócił do kraju. Współorganizował wywodzący się z I p. ul. le
gionowych I pułk późniejszych szwoleżerów i został 16 listopada 1918 za

28



stępcą dowódcy tego oddziału (w stopniu rotmistrza), następnie walczył 
7. Ukraińcami. Od 22 III do 1 V III 1919 r. był na kursie w Oficerskiej Szkole 
Jazdy w Warszawie, kończąc go z pierwszą lokatą, potem wyjeżdżał do Fran
cji jako członek misji zakupów uzbrojenia. Wrócił do pułku i walczył na 
Froncie Litewsko-Białoruskim. Od 28 X 1919 do 10 V III 1920 studiował 
w Aplikacyjnej Szkole Kawalerii w Saumur (Francja). Po powrocie do kraju 
18 sierpnia 1920 mianowany podpułkownikiem (zweryfikowany w tym stop
niu w 1922 r. ze starszeństwem z 1 V I 1919, lokata 6) i dowódcą 8 Brygady 
Jazdy, na której czele uczestniczył w zwycięskich walkach z armią Budionne
go. Do I V 1921 dowodził brygadą na linii demarkacyjnej (czasowo równo
legle dowodził też w zastępstwie 2 Dywizją Kawalerii), poczym był uczestni
kiem Kursu Wyższych Dowódców w Warszawie. Od 1 października t. r. zo
stał instruktorem, potem Głównym Instruktorem Wyszkolenia Wojskowego 
w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu, zachowując przydział do 1 p. 
Szwoleżerów jako oficer nadelatowy. Awansowany 2 kwietnia 1924 r. na 
pułkownika (ze starszeństwem z dniem 1 V II 1923, lokata 2), w dniu 5 
czerwca 1924 r. został mianowany dowódcą 15 Pułku Ułanów Poznańskich 
(Dz. Pers. MSWojsk. Nr 53/24). W  1925 (od I 1 IV do 9 V I) i w 1926 (od 10 
V III do 14 IX ) przy równoczesnym pełnieniu obowiązków dowódcy Pułku, 
dowodził w zastępstwie 7 Brygadą Kawalerii. W  1926 od kwietnia do czerw
ca był na kursie oficerów sztabowych kawalerii w Grudziądzu. Ze stanowiska 
dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich odszedł w 1927 r. mianowany 15 
lipca dowódcą 9 Samodzielnej Brygady Kawalerii, którą objął I 1 sierpnia - 
z zachowaniem przynależności do 15 Pułku Ulanów. Od 1934 r. był jednym 
z Prezesów Honorowych Towarzystwa b. Żołnierzy 1 pułku Ułanów Wielko
polskich (15 pułku Ułanów Poznańskich). Rozkazem z 1929 r. awansowany 
na generała brygady ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1930 r., dowodzi! 
nadal brygadą, która kolejno zmieniła nazwy na: Brygadę Kawalerii 
„Baranowiczc” (1929) i Nowogródzką Brygadę Kawalerii (1937), zaś w la
tach 1937 - 1939 był dowódcą Pomorskiej BK. W  czasie Kampanii Wrze
śniowej 1939 r. dowodził Grupą Operacyjną „Czersk” (w jej składzie była 
Pomorska B K ) Armii „Pomorze.” W  bitwie nad Bzurą wałczył na czele Gru
py Operacyjnej swego imienia, osłaniał odwrót Armii „Pomorze.” Ciężko 
ranny w czasie natarcia 18 września pod Tułowicami, zmarł w następnym 
dniu. Pochowany we wspólnym grobie, w 1952 r. został ekshumowany i spo
czął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Był odznaczo
ny m.in. Krzyżem Złotym (pośm.) i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Mi- 
litari. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Nie
podległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi,
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francuskim Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Legii Honoro
wej.

Żonaty ze Stefanią Calvas, miał syna Stanisława, w Kampanii Wrze
śniowej 1939 r. podchorążego 15 Pułku Ulanów Poznańskich, później żołnie
rza AK, i córkę Stefanię.

^ ^ ^

Pułkownik Stanisław Grzmot-Skotnicki, jeden z najbarwniejszych ofi
cerów (później generałów) kawalerii polskiej II Rzeczypospolitej, owiany le
gendą uczestnika słynnego patrolu - „siódemki Beliny,”  przejął dowództwo 
15 Pułku Ułanów Poznańskich w czerwcu 1924 roku. Po spokojnym i zrów
noważonym pułkowniku Potenie, kontrastował swoją młodzieńczością i ener
gią. Zajął się przede wszystkim wyszkoleniem bojowym i sportem konnym.

Za czasów jego dowodzenia doprowadzono do odsłonięcia w 1927 r. 
pomnika poległym Ułanom Poznańskim, a wcześniej, w 1925 r. nadano mia
stu Poznań, honorowemu Szefowi Pułku, Znak Pułkowy.

Był energiczny, zadzierzysty, łubiany przez podwładnych. W  1926 r. 
na wieść o wydarzeniach przewrotu majowego wrócił z kursu w Grudziądzu 
i poprowadził Pułk na odsiecz rządowi. Bezpośredni przełożony, dowódca 7 
Brygady Kawalerii płk Stanisław Sochaczewski, napisał o pułkowniku Skot
nickim w liście kwalifikacyjnej za ten rok: „Zalet osobistych - niezwykłych. 
Wyborny jeździec, wybitny sportsman, zdrowie i energia zadziwiające. ... by
stry. Wybitny organizator. O zdolnościach świadczy stan pułku. Wychowawca 
wybitny. Oficer rzadkiej wartości. Podobnie o pułkowniku Skotnickim (przy 
pełnym poparciu dowódcy 3 Dywizji Kawalerii, gen. Sawickiego), wyraził się 
generał Edmund Hauser, dowódca Okręgu Korpusu Nr V II: ,,Bardzo inteli
gentny, o bystrym umyśle. Orientuje się bardzo szybko. O dużej energii i ini
cjatywie. Wykazał wielkie zdolności taktyczne przy ćwiczeniach związków 
mieszanych. Bardzo wielkie zdolności kierownicze i ogromny zapal pracy.
O nadzwyczajnych zdolnościach kawalerzysty. Nadaje się już obecnie na D- 
cę samodzielnej brygady. Pod każdym względem wybitny D-ca pułku. ”

Opinia płk. Socłiaczewskiego o pik. Skotnickim jako dowódcy Pułku, 
już w roku 1925 była wybitna: „.Jednostka wybitnie dodatnia pod względem 
zalet osobistych w każdym kierunku. Bardzo dbały o swych podkomendnych, 
u’ równym stopniu oficerów i szeregowych, obdarzony ogromną ambicją pra
cy i wszelkimi zaletami dla wyższego oficera i dowódcy oddziału. "

1 kolejna opinia, wystawiona w sierpniu 1926 roku przez komendanta 
Obozu Szkolnego Kawalerii gen. dyw. Stefana Kasprzyckiego, po kursie do
szkalającym oficerów sztabowych (Skotnicki przebywał na nim od I IV, wró
cił do Pułku 2 V III):
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„Zdolność jasnych, trafnych i pełnych decyzji, wybitna inicjatywa. 
Inteligentniy, o bardzo szybkiej orientacji. Wojskowo wybitnie utalentowany. 
Bardzo dobrze wyszkolony, posiada dużo doświadczenia w dowodzeniu 
w Unii i na froncie. Bardzo dobry jeździec, pracował wybitnie i zrobił wielkie 
postępy na kursie. Wybitnie przygotowany na D-cę pułku. Pik Skotnicki wi
nien być bez egzaminu segregacyjnego wysłany do Ecole Sup. de Guerre do 
Paryża ”.

Jedyna niekorzystna ocena Skotnickiego z tych lat, pochodzi spod 
pióra gen. Kazimierza Raszewskiego, dowódcy O K Nr V II w 1924 roku:

„Z a  miody na dowódcę pułku, co się wykazuje przy większych wystę
pach publicznych. Zanadto zarozumiały i pokazuje to także w towarzystwie 
cywilnym co bardzo nie dodatnio wpływa na nastroje dla ułanów. Szkoda to 
wielka, gdyż osobiście wielki talent kawaleryjski, energiczny przełożony. 
Mam nadzieję, że za kilka lat się wyrobi na dobrego dowódcę". Opinię tę 
jednoznacznie skomentował inspektor Armii, gen. Skierski: „Ocena d-cy 
Korpusu jest stanowczo za słaba! Wybitny d-ca pułku kawalerii, świetny typ 
bojowego kawalerzysty - dowódcy." Możliwe, że gen. Raszewski, z natury 
traktujący wszystko serio, w ten właśnie sposób odebrał pewną u bardzo 
przystojnego Skotnickiego skłonność do efektownych wystąpień - zwłaszcza 
gdy wśród audytorium były damy... Potwierdził to zdanie Jerzy Kirchmayer 
pisząc, że S. Skotnicki „rob i! generalski fason” .

Taki oficer stal na czele 15 Pułku Ułanów Poznańskich w latach 1924
- 1927. Jeżeli nawet przyjąć pewien element kurtuazji w owych pochlebnych 
opiniach (zawsze i wszędzie mogący się zdarzyć), niewiele to zmieni w ogól
nej ocenie tego dzielnego żołnierza.

Hc *  *
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Rudolf Eugeniusz DRESZER 
(1891 - 1958)

Dowódca pułku: 15 sierpnia 1927 - październik 1931 r.

Rudolf Dreszer jako pułkownik dyplomowany 
w mundurze 15 Pułku Ulanów Poznańskich, 
z odznaczeniami: Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, czterokrotnie nada
nym Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzy
skanej Niepodległości; poniżej odznaki pamiąt
kowe 3 Pułku Szwoleżerów i 15 Pułku Ulanów 
(trzecia nieczytelna), na prawej piersi Znak 
ukończenia Wyższej Szkoły Wojennej, jedyny 
wyróżnik oficera dyplomowanego na stanowisku 
liniowym. Reprod. z Albumu Dziesięciolecia 
Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1932.

Urodzony 27 lutego 1891 r. w Grodzisku pow. błoński, syn Jana Au
gusta, adwokata, i Emilii z Ruschów; byl młodszym bratem Gustawa Orlicz- 
Dreszera - również kawalerzysty, w W P inspektora armii. Po ukończeniu 
ośmioklasowego gimnazjum filologicznego w Częstochowie i uzyskaniu 
w 1909 r. świadectwa dojrzałości, wysłuchał sześć semestrów na Wydziale 
Technicznym uniwersytetu w Liege. Pierwszą wojnę światową odbył w armii 
rosyjskiej mając za sobą wcześniejszą służbę w 14 p. huzarów Mitawskich 
w charakterze tzw. jednorocznego ochotnika i stopień chorążego. Na wojnie 
w 3 p. huzarów Elizawetgradzkich, dwukrotnie ranny, dosłużył się 29 X  1917 r. 
stopnia porucznika z wcześniejszym o rok starszeństwem z 19 IV  1916 za 
drugą ranę (podporucznikiem mianowany dzień wcześniej). Od maja 1918 r. 
służył w sztabie I Korpusu Polskiego, jeszcze tego samego miesiąca wrócił 
do kraju, a 1 X I został komendantem Chełma. Od 18 listopada 1918 r. już 
w stopniu rotmistrza, był kolejno: zastępcą dowódcy organizującego się póź

32



niejszego 7 p. Ulanów Lubelskich (także na froncie), słuchaczem na kursie 
w Szkole Sztabu Generalnego ( I-1V 1920), szefem łączności w dowództwie
1 Dywizji Jazdy. Od 15 V II do 17 V III 1920 r. był zastępcą dowódcy I p. 
Szwoleżerów. Tego samego dnia już dowodził 201 pułkiem Szwoleżerów 
(późniejszy 3 p. Szwoleżerów), pełniąc obowiązki do 29 grudnia 1920. 
W  1921 (l-IX) ponownie słuchacz Szkoły Sztabu Generalnego. Następnie 
oficer w Inspektoracie Jazdy przy I. Armii, szef sztabu 1 Dywizji Kawalerii 
(zweryfikowany jako major SG ze starszeństwem z dnia 1 VI 1919 r., z za
chowaniem przydziału do 3 p. Szwoleżerów jako oficer nadetatowy) i w koń
cu od 20 października 1924 r. dyrektor nauk w Obozie Szkolnym Kawalerii 
w Grudziądzu, nadal z przydziałem do 3 p. Szwoleżerów. Wcześniej, z dniem
15 V III 1924, awansowany do stopnia podpułkownika SG. Od marca do 
sierpnia 1927 r. w zastępstwie komendant Szkoły i z dniem 15 V III 1927 r. 
(Dz. Pers. MSWojsk. Nr 21/27) wyznaczony na dowódcę 15 Pułku Ulanów 
Poznańskich. Na tym stanowisku awansował na pułkownika dyplomowanego 
(starszeństwo z dnia 1 I 1929, lokata 3), dowodząc w zastępstwie od 2 stycz
nia do 30 kwietnia 1929 r. 7 Brygadą Kawalerii. Był jednym z Prezesów Ho
norowych Towarzystwa b. Żołnierzy I pułku Ułanów Wielkopolskich (15 
pułku Ułanów Poznańskich). Od 1932 r. dowódca Brygady Kawalerii 
„Suwałki,”  od 13 IV  1937 - Wileńskiej Brygady Kawalerii. W dniu 19 marca
1938 r. mianowany generałem brygady. W  czasie Kampanii Wrześniowej
1939 r. dowodził grupą operacyjną w Armii „Prusy,” potem był generałem 
dyspozycyjnym dowódcy Armii „Karpaty”  i „Małopolska.” Po klęsce przed
ostał się do Francji, dowodził tam 4 Dywizją Piechoty. W  okresie od paź
dziernika 1940 r. do stycznia następnego roku był dowódcą 5 Kadrowej Bry
gady Strzelców w Szkocji. Kolejny rok spędził w obozie w Rothesay na wy
spie Bute. Od stycznia 1942 roku by 1 najpierw w stanie nieczynnym, a potem 
w dyspozycji Naczelnego Wodza. Po wojnie zamieszkał w Kanadzie, zmarł
22 października 1958 r. w Waszyngtonie. Był odznaczony m.in. Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych 
(czterokrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Legii Honorowej. Za służbę w wojsku rosyjskim otrzymał Order Sw. 
Stanisława III klasy i Św. Anny III i IV klasy. Żonaty z Anną Buchholc, miał 
syna i córkę.

H* % ^
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We wszystkich zachowanych opiniach służbowych na temat pułkow
nika, później generała Rudolfa Dreszera, występują refleksje pozytywne. Płk 
Zahorski, dowódca Brygady Kawalerii „Poznań,” w opinii za rok 1929 wpi
sał: „Zdolny oficer o nieprzeciętnym umyśle i wybitnym temperamencie, po
siada wiele wiedzy wojskowej, wielką pewność siebie, przechodzącą czasami 
ii' zarozumiałość. Dobry jeździec, sportów specjalnie nie uprawia z powodu 
rany w ręką, [odniósł ją  w 1915 r., kula karabinowa naruszyła nerwy prawej 
ręki] lecz sporty w pułku popiera i rozwija. Wysoki poziom wyszkolenia pułku 
jest wybitnym przykładem pracy płk. Dreszera. [...] nadaje się na Dcę bryga
dy, na komendanta szkoły kawalerii (C .O  K.) lub na szefa sztabu korpusu 
i arm ii.” Gen. Kazimierz Dzierżanowski, dowódca OK Nr V II dopisał: 
„Zgadzam się! Doskonały dowódca pułku i wychowawca korpusu oficerskie
go. Wzorowy oficer! Zarozumiałości nie zau w ażyłem ale rok później dodał: 
„...w swoich zarządzeniach bardzo bezwzględny... ”

W  czasie dowodzenia 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich szczególnie 
dużo uwagi poświęcał wyszkoleniu taktycznemu i dyscyplinie oficerów. 
Z czasem Pułk osiągnął bardzo wysoki poziom wyszkolenia taktycznego 
i strzeleckiego. Inną formą aktywności płk. Dreszera była troska o zachowa
nie należytego poziomu ekipy jeździeckiej Pułku; za jego czasów na Błoniach 
Grunwaldzkich powstał starannie utrzymywany hipodrom, na którym w 1929 
roku odbyły się m.in. mistrzostwa armii.

sfc ^ H4

CAW. ap 374, 4983, 7381, 6846; WMW, „Zwycięstwa sportowe Pułku” (księga pa
miątkowa). - Rembowski 1989, s. 5-6; Kryska-Karski - Żurakowski 1991, s. 88; Leżeński- 
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Konrad ZEMBRZUSKI 
(1890- 1940)

Dowódca pułku: 30 marca 1932 - 3 czerwca 1938 r.

Konrad Zembrzuski w mundurze pułkownika 
15 Pułku Ulanów Poznańskich z odznaczeniami: 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuli 
Militari, Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie 
nadanym Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-
1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Nie
podległości, jugosłowiańskim Krzyżem Oficer
skim Orderu Białego Orła, rumuńskim Krzyżem 
Oficerskim Orderu Korony Rumunii i łotewskim 
Pamiątkowym Medalem Jubileuszowym Dziesię
ciolecia Wojny o Niepodległość; poniżej odznaka 
pamiątkowa Pierwszej Kompanii Kadrowej. Fot. 
z roku 1936, ze zb. rodzinnych p. Marii Zybert 
z Warszawy.

Urodził się 19 lutego 1890 r. w Radzicach pow. pułtuski, był synem 
Aleksandra i Stefanii z Krzyżanowskich. W  1911 r. ukończył Szkolę Przemy- 
słowo-Techniczną w Warszawie, następnie do 1914 r. studiował w Instytucie 
Elektrotechnicznym w Tuluzie. Od 9 X I 1913 należał do Związku Strzelec
kiego i w Tuluzie był miejscowym komendantem. W  składzie I Kompanii 
Kadrowej 6 sierpnia 1914 r. przekroczył granicę Królestwa Polskiego. Od 3 
listopada t. r. w dywizjonie ułanów, późniejszym 1 pułku ułanów Legionów 
Polskich, w którego szeregach służył aż do kryzysu przysięgowego w 1917 r.; 
internowany w obozach w Szczypiornie i Łomży, z którego zbiegł. W  Wojsku 
Polskim od 20 X I 1918 t\, służył w macierzystym 1 pułku ułanów jako do
wódca plutonu; mianowany podporucznikiem Dz. Rozk. Wojsk. Nr 2 z 12 I 
1919. Po przebytym tyfusie, od lipca 1919 r. na froncie w 1 pułku przemia
nowanym na szwoleżerów, nadal jako dowódca plutonu i w zastępstwie - 
szwadronu. Ukończył Oficerską Szkołę Jazdy w Starej Wsi pod Warszawą 
( IX  1919-1V 1920) i po powrocie do pułku walczył na wojnie 1920 r., od lip
ca t. r. będąc szefem Oddziału IV  w sztabie 4 Brygady Kawalerii, a następnie, 
także i po zakończeniu wojny, szefem Oddziału IV  w 2 Dywizji Kawalerii,
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awansując na porucznika 19 1 1921 r. (Dz. Pers. MSWojsk. Nr 5/21). Wyróż
ni! się ni. in. w bitwie z konnicą Budionnego pod Morozowiczatni, prowadząc 
jako oficer sztabu 2 dywizji na ochotnika, do skutecznych ataków pod ogniem 
artyleryjskim, żołnierzy 2. i I 15 p. ułanów. Od 13 IX  1921 do 24 X I 1927 
znów służył w I p. Szwoleżerów. Z dniem 9 grudnia 1921 r. awansowany na 
rotmistrza, po weryfikacji otrzymał starszeństwo z I V I 1919 r. i lokatę 157 
(w 1923 r. - 146, w 1924 - 84). Po zaliczonym z wyróżnieniem kursie do
szkalającym w Rembertowie (styczeń-kwiecień 1926) wrócił do pułku, by już
6 maja znaleźć się w szpitalu; operowany, w wypadkach majowych nie wziął 
udziału. Mianowany majorem ze starszeństwem z dnia I I 1927 (Dz. Pers. 
MSWojsk. Nr 13/27), ze stanowiska oficera do spraw materiałowych prze
szedł na dowódcę szwadronu zapasowego. W  latach 1927 (od 25 listopada), 
do 1930 był adiutantem przybocznym Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych 
marszałka Józefa Piłsudskiego, awansując z dniem I I 1930 r. na podpułkow
nika (lokata 22). Wrócił do I pułku Szwoleżerów obejmując stanowisko za
stępcy dowódcy pułku. W miesiącach marzec - maj 1931 na kursie oficerów 
sztabowych kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Od
szedł z I p. Szwoleżerów po roku i od 30 marca 1932 r. do 3 czerwca 1938 
był dowódcą 15 Pułku Ułanów Poznańskich (formalnie objął Pułk 17 kwiet
nia). W 1933 r. uczestniczył w kursie informacyjnym w Szkole Gazowej 
w Warszawie (15-25 X I), a w 1934 kursie informacyjnym broili pancernej dla 
dowódców pułków (Modlin, 4-16 V I); awansowany na pułkownika. Był jed
nym z Prezesów Honorowych Towarzystwa b. Żołnierzy I pułku Ulanów 
Wielkopolskich (15 pułku Ulanów Poznańskich). Po odejściu z Pułku za 
względu na stan zdrowia, był na stanowisku administracyjnym w dowództwie 
Okręgu Korpusu Nr V II w Poznaniu; przeniesiony w stan spoczynku.

We wrześniu 1939 r. według nie sprawdzonych informacji był 
w Ośrodku Zapasowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku. 
Wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony w obozie w Kozielsku, został za
mordowany wiosną 1940 roku w lasku katyńskim; zidentyfikowany pod nu
merem 1444. Był odznaczony ni.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych 
(czterokrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi, jugosłowiańskim Krzyżem Oficer
skim Orderu Białego Orła, rumuńskim Krzyżem Oficerskim Orderu Korony 
Rumunii. Żonaty, miał córki Zofię i Marię.

% % %
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Pułkownik Zembrzuski znany był jako oficer niezwykle pracowity, 
dokładny i staranny. Doskonały organizator, bardzo zwracał uwagę na za
opatrzenie i codzienne warunki bytowania żołnierzy; doprowadził do utwo
rzenia nowoczesnej pralni pułkowej, za jego czasów przebudowano kasyna 
oficerskie i podoficerskie, założono też świetlicę dla ułanów. Wykorzystał 
w tym celu możliwości stworzone przygotowaniami do obchodów piętnasto
lecia Pułku. Przełożeni, w czasach służby w 1 pułku Szwoleżerów (w tym 
dowódca pułku, płk Wieniawa Długoszowski) jego cechy osobowe wyrazili 
w opiniach służbowych z lat 1926 - 1927 następująco; „ Zalety osobiste wy
bitne, odznacza się ambicją pracy i gorliwością. D la podwładnych przystęp
ny, dbający o ich dobro - wymagający lecz łubiany i szanowany w wysokim 
stopniu. Bardzo taktowny i zrównoważony.” A także: „O ficer odznaczający 
się wszystkimi cnotami polskiego oficera - patrioty, zasługujący na szacunek 
i istotnie szanowany. Lubiany przez kolegów i podwładnych, choć minio na
der przyjacielskiego stosunku do tych ostatnich, ir służbie wymagający. ” Na 
stanowisku dowódcy Ulanów Poznańskich w ocenie bezpośredniego przeło
żonego, dowódcy Brygady Kawalerii „Poznań,”  gen. Zahorskiego, jego opi
nia z 1933 r. brzmiała: „O ficer o wybitnym poczuciu honoru i godności, am
bitny o wyrobionym, poważnym charakterze. Stanowczy i opanowany. Nad
zwyczaj lojalny i zdyscyplinowany. Służbę wojskową pojmuje ideowo. Stosu
nek do społeczeństwa bez zarzutu. Wytrzymały i sprężysty o dobrej postawie 
i wymowie. [...] Odważny w boju. Posiada nieprzeciętną zdolność powzięcia 
decyzji i je j szybkiego wykonania w myśl otrzymanego zadania. Swą wolę 
przeprowadza konsekwentnie, kontrolując wydane rozkazy. Taktycznie mt- 
szkołony dobrze. Zdolny organizator. W przestrzeganiu przepisów dokładny. 
Kierownik zdolny, umie wywierać wpływ na podwładnych, o których nad
zwyczaj dbały. Sprawiedliwy i równy. [...] Bardzo dobry." Podkreślano też 
jego uzdolnienia administracyjne i organizacyjne (opinia dowódcy OK Nr V II 
gen. O. Franka).

W  1937 r. ciężko zachorował na serce i od 13 lipca de facto  dowodził 
Pułkiem zastępca dowódcy, ppłk Tadeusz Mikke.

^ H4
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Tadeusz MIKKE 
(1896 - 1939)

Dowódca pułku: luty 1938 - 12 września 1939 r.

Tadeusz Mikke jako podpułkownik 15 Pułku 
Ulanów Poznańskich: na piersi odznaczenia: 
Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych. Zloty 
i Srebrny Krzyż. Zasługi. Medal Pamiątkowy za 
Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzy
skanej Niepodległości i francuski Medal Między
sojuszniczy; powyżej Odznaka Honorowa za 
Rany i Kontuzje z oznaką jednej kontuzji, poni
żej odznaczeń odznaka pamiątkowa 1 Pułku 
Ułanów Krcehowicckich. Fot. z 1934 r, reprod. 
z Dziejów 15 Pułku Ulanów Poznańskich, Lon
dyn 1962.

Urodzony 21 czerwca 1896 r. w Warszawie, był synem Karola i Ka
zimiery z Krauzów. Po ukończeniu szkoły średniej w rodzinnym mieście, 
w 1915 roku rozpoczął służbę w armii rosyjskiej. W  1916 r. ukończył Oficer
ską Szkolę Kawalerii w Twerze, uzyskując wcielenie (w stopniu podporucz
nika kawalerii) do Dywizjonu Ulanów Polskich, formacji kawaleryjskiej Le
gionu Puławskiego. Jako młodszy oficer, dowódca plutonu już Pułku Ulanów 
Polskich, uczestniczył 23 V II 1917 w obronie Stanisławowa przed Moskala
mi, a nazajutrz w słynnej bitwie pod Krechowcami, w której odniósł ciężką 
kontuzję i został wzięty do niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu, wrócił do 
pułku ułanów (późniejszy I p. Ułanów Krechowieckich), w tym czasie już w 
składzie I Korpusu Polskiego. Wrócił do kraju w maju 1918 r. Awansował na 
stopień rotmistrza, walczył pod Przemyślem i Gródkiem Jagiellońskim.

W  1919 r. ukończył Oficerską Szkołę Kawalerii w Warszawie, a po
tem Aplikacyjną Szkolę Kawalerii w Saumur (Francja), zaś od września 1920 
r. dowodził szwadronem w I p. Ul. Krechowieckich. W  latach 1921-1923 był 
instruktorem jazdy konnej w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Bę
dąc nadal rotmistrzem w barwach 1 p. ułanów, otrzymał po weryfikacji 
w 1922 r. starszeństwo z dnia I VI 1919 r. (lokata 208). Z 1 p. Ułanów Kre- 
chowieckiech przeszedł do 10 p. Ulanów Litewskich i po ukończeniu kursu
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specjalistycznego w Batalionie Szkolnym Saperów w Modlinie, w 1928 r. 
byl dowódcą szwadronu pionierów 1 Dywizji Kawalerii. W  1929 r. awanso
wany na majora (ze starszeństwem z I stycznia 1929, lokata 2), był kolejno 
kwatermistrzem 3 p. Szwoleżerów Mazowieckich i macierzystego 1 p. Uła
nów Krechowieckich, do którego wrócił po latach. Od 19 V 1933 r. przeszedł 
na zastępcę dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich, z dniem 1 stycznia 1934 
r. awansując na podpułkownika. Na tym stanowisku w roku 1935 uczestniczył 
w trzech kursach: dowódców pułków piechoty i unitarnym dowódców puł
ków, oba w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie oraz oficerów 
sztabowych kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Dnia 
13 lipca 1937 r. objął obowiązki w zastępstwie dowódcy Pułku, a w lutym
1938 r. został wyznaczony na dowódcę 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Pod
czas Kampanii Wrześniowej dowodził Pułkiem m.in. w bitwie nad Bzurą. 
Poległ 12 września 1939 r., pod Ziewanicami kolo Bielaw. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (pośm.), Krzyżem 
Niepodległości, Krzyżem Walecznych oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Za
sługi i francuskim Medalem Międzysojuszniczym; za udział w bitwie pod 
Krcchowcami otrzymał rosyjski Order św. Jerzego IV klasy i żołnierski 
Krzyż św. Jerzego z wawrzynem ( na wniosek szeregowych). Rodziny nie 
założył. Pośmiertnie mianowany pułkownikiem.

^ ^ %

Pułkownik Tadeusz Mikke zapisał się w pamięci jako doskonały orga
nizator, troskliwy dowódca, dbały o podległych żołnierzy. Doskonale się pre
zentował, był towarzyski i „kontaktowy,” łubiany przez kadrę i żołnierzy. 
W „Rocznej liście kwalifikacyjnej”  za rok 1937, w którym objął w zastęp
stwie obowiązki dowódcy Pułku, jego poprzednik, jeszcze formalnie dowo
dzący płk Zembrzuski wpisał: „Energiczny, rzutki i koleżeński. Dba o żołnie
rza. Swoim zachowaniem wywiera b. dobry wpływ na podwładnych. W pracę 
zawodową wkłada dużo uczucia. Bardzo zdyscyplinowany. Zamiłowany 
ir porządku. [...] Posiada duże zdolności dowódcze, kierownicze i wycho
wawcze. Jako kierownik wyszkolenia kontyngensu osiągną/ wyniki b. dobre. 
Pułk zdobył buńczuk po raz trzeci z rzędu, osiągając w brygadzie pierwsze 
miejsce \t> wyszkoleniu. Pracuje nad sobą i doskonali się w kierunku wojsko
wym i wiedzy ogólnej z wynikiem bardzo dobrym. [...] Ze względu na umiejęt
ności i zdolności wychowawcze korpusu oficerskiego i żołnierzy - bardzo dobry 
pod każdym względem. [...] Ideowe nastawienie do pracy, wielka dbałość o ho
nor służby i munduru. ” A dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, ówcze
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śnie jeszcze pułkownik Roman Abraham, dopisał: „Duża inteligencja, umysł 
logiczny i jasny. Szybka orientacja i decyzja. W polu umie dowodzić, ener
giczny wykonawca. Ma autorytet. ”  Za rok 1938, w którym ppłk Mikke objął 
Pułk już jako zatwierdzony dowódca, gen. Abraham zapisał: „Pod  względem 
wyszkolenia i umiejętności pracy w polu postawił pułk na wysokim poziomie. 
Pułk po raz 4-ty z rzędu osiąga w brygadzie pierwsze miejsce u' wyszkoleniu. 
W wyszkoleniu strzeleckim jest na II-gim miejscu z pośród wszystkich pułków 
kaw. [alerii] armii. Pod względem sportu konnego zespól pułku zdobył l. miej
sce u' zawodach konnych o /V/.[istrzostwo] JF.fojska], Oficerowie pułku wie
lokrotnie zajmowali indywidualne pierwsze miejsca w konkursach hippicz
nych i u’ Wojskowej Gonitwie z przeszkodami. [...] Szczególnie przywiązany 
do pułku, jego tradycji i barw. Trudności, a raczej pewna oporność, pod 
względem ułożenia serdecznych koleżeńskich stosunków z innymi oddziałami 
brygady - wynikające na tle rywalizacji oddziałów. ” Dowódca Okręgu Kor
pusu Nr V II gen. Knoll dodał tylko: „Zgadza się. ”

We wspomnieniach podkreślana jest jego doskonała pamięć. Jako 
człowiek wolny, nie obciążony obowiązkami rodzinnymi, w Pułku przebywał 
niemal od rana do nocy. Ogromnie pracowity, wymagał tego samego od pod
władnych, ale czynił to taktownie. Po ogłoszeniu mobilizacji jego optymizm, 
spokój i dobry humor, łagodził nieuniknione problemy jakie pojawiały się 
podczas tych skomplikowanych czynności.

W  literaturze występują rozbieżności w opisie okoliczności śmierci 
ppłk. Mikkego. Za najbardziej prawdopodobną uważana była dotąd informa
cja zawarta w londyńskiej monografii dziejów Pułku z 1962 r. (s. 196). 
W  dniu 12 września 1939 r. wczesnym rankiem 15 Pułk Ułanów przechodził 
przez Ziewanice (na północ od Głowna), zaś dowódca ze sztabem przebywali 
w jednej z chałup wsi. W  chwili gdy ostatnie szwadrony wkraczały do Ziewa
nie, Niemcy nagle rozpoczęli natarcie. Ppłk Mikke, zaniepokojony nagłą 
strzelaniną, wybiegł przed chatę, by rozejrzeć się w sytuacji i zginął na miej
scu, trafiony w głowę trzema pociskami; razem z nim poległo dwóch gońców 
i jeden z trębaczy. W  1993 r. relację tę jednak podważył obecny przy zdarze
niu por. Andrzej Niegolewski, ówczesny oficer ordynansowy i II adiutant 
Pułku, według którego miejscem śmierci były Ziewaniczki, a nie dalej na 
północ położone Ziewanice (por. „Piętnastak” Nr 3/12). „Natarcie nastąjjiło 
na prawe skrzydło pułku, prostopadle do drogi na Głowno, czego byłem oso
biście świadkiem. Na tyły pułku przedostał się tylko nieprzyjacielski strzelec 
wyborowy i od jego to strzałów zginął pułkownik. [...] Po marszach nocnych 
pułk zatrzymał się na przygotowanie natarcia na m. Głowno. Pułkownik po
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wydaniu rozkazów dla patroli rozpoznawczych i dla szwadronu k. m., udał 
się z grupą oficerów do pobliskiego pomieszczenia, celem ustalenia dalszych 
działań. Pułk w tym czasie odpoczywał po nocnych marszach. Nagle rozległy 
się strzały. Na ich odgłos wszyscy obecni na naradzie oficerowie pobiegli do 
swoich oddziałów, a pułkownik Mikke z rtm. Draunkiem i ze mną, przesko
czyliśmy przez drogę i osłaniając się od strzałów stanęliśmy za stogiem siana. 
Pułkownik orientował się w sytuacji. W tym momencie padła seria strzałów 
wzdłuż doliny, przy której stal stóg siana. To strzelał właśnie wcześniej 
wspomniany, nieprzyjacielski strzelec wyborowy. Od jego to strzałów zginął 
pułkownik, a stojący przy mnie rtm. Braunek został ranny w policzek. " Jesz
cze inną wersję przedstawił w swoich wspomnieniach opublikowanych 
w 1990 r. oficer 7 dywizjonu artylerii konnej Zygmunt K. Nowakowski (s. 
45-47).

Po śmierci ppłk. Mikkego, dowództwo Pułku natychmiast objął mjr 
Kazimierz Chłapowski, wkrótce osobiście wyznaczony na to stanowisko 
przez przybyłego pod Ziewanice gen. R. Abrahama, dowódcę Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii.

Ppłk Mikke został pierwotnie pochowany w Brzezince kolo pałacu 
w Walcwicach (znana fotografia grobu z 14 X I 1940), krótko potem został 
ekshumowany i przeniesiony do wydzielonej kwatery wojskowej na cmenta
rzu parafialnym w Bielawach, gdzie spoczywa w żołnierskim grobie razem 
z ppor. Popławskim z 63 p. p. i trzema bezimiennymi żołnierzami.

^

CAW ap 7531; WMW, „Zwycięstwa sportowe Piliku” (księga pamiątkowa). - PSB 
XXI, s. 57-58 (M. Cicplewicz); Rembowski 1989, s. 6-7; Leżeński-Kukawski 1991, s. 32-33. - 
SO 1921, s. 243, 772; LS 1922, s. 162; RO 1923, s. 601, 680, 1520; RO 1924, s. 543, 602; RO 
1928. s. 299, 344; RO 1932, s. 145, 628; Zarys 1934, s. 8. - CWKaw. 1980-1982, s. 290. 292, 
333, 358; Rodowody 1983, s. 164; Kryska-Karski 1996, s. 272 (błędnie podane miejsce śmierci; 
Ziewańce); Kawalerowie VM 1997, s. 466. - Litewski-Dziewanowski 1932, s. 75, 76, 86, 95, 
147, 154. 156, 386, 471, 478, 482, 487, 490; Dzieje 1962, s. VII, 153-154, 180, 192-193 
(wklejka), 196, 198; Milkiewicz 1964, s. 29, 150, 202, 205, 261; Szachcrski 1968, s. I 12; „Ulan 
Poznański” 1971 Nr 2/63, s. 20; Polak 1982, s. 18, 25, 30; Bauer 1986, s. 285, 299; Abraham 
1990, s. 10, 104; „Piętnastak” Biuletyn Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich, R. IV: 1996 Nr 3/12. s. 4-6; Nowakowski 1990, s. 45-47.
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Kazimierz Józef CHŁAPOWSKI 
(1898 - 1969)

Dowódca pułku: 1 2 - 2 8  września 1939 r.

Kazimierz Chłapowski w mundurze rotmistrza 
15 Pułku Ulanów Poznańskich z pelnq odznaka 
Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Yirtuli 
Militari oraz baretkami odznaczeń: Krzyża Wa
lecznych. Medalu Pamiątkowego za Wojnę 
1918-1921 i Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości. Fot. z Legitymacji Orderu Virluli 
Militari z 1933 r. wzb. WMW.

Urodzi! się 22 marca 1898 roku w Gozdaninie kolo Mogilna, był sy
nem Jana i Zofii z Jaczyńskich. Dnia I kwietnia 1918 r. ukończył gimnazjum 
humanistyczne w ówczesnym Frankenstein na Śląsku i I sierpnia t. r. wstąpił 
do powstałej w Poznaniu Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. 
W  dniu 7 stycznia 1919 r. (w aktacli występują także daty 6 i 10 stycznia), 
zgłosił się na ochotnika do strzelców konnych straży poznańskiej, późniejsze
go 1 pułku Ulanów Wielkopolskich (15 Pułku Ułanów Poznańskich). Odtąd 
losy Kazimierza Chłapowskiego na stałe związały się z tym oddziałem, 
w którym zaczynając służbę od szeregowca, osiągnął stanowisko dowódcy 
Pułku. Powołany w stopniu st. ułana do Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, był 
jej słuchaczem między 8 V III 1919, a 8 III 1920 r. Na liście pierwszych wy
chowanków był 86 na ogólną liczbę 96 aspirantów. Dekretem L. 2159 z 29 
maja 1920 r. (Rozk. Pers. MSWojsk. Nr 23 poz. 601), jako absolwent szkoły 
kształcącej wówczas tylko na oficerów piechoty, został z dniem I czerwca t. 
r. mianowany podporucznikiem w piechocie, do czasu ukończenia prac przez 
Komisję Weryfikacyjną. Zweryfikowany jako podporucznik w kawalerii, 
otrzymał starszeństwo z 1 III 1920 r. W  wojnie polsko-bolszewickiej wyróż-
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nil się odwagą i umiejętnością dowodzenia w październiku 1920 r. w zwycię
skiej akcji nad Ptyczą, pociągając za sobą ułanów do walki na białą broń 
z dziesięciokrotnie silniejszym nieprzyjacielem.

W  dniu 16 lutego 1923 (dekretem z 12 II) mianowany porucznikiem 
z dniem 1 stycznia 1923, otrzymał przyznane starszeństwo od I V I 1921 r. 
z pierwszą lokatą, którą zachował aż do mianowania na stopień rotmistrza 
I stycznia 1930 r. Między 16 III i 16 V II 1931 uczestniczył w kursie dowód
ców szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W  Pułku 
pełnił kolejno funkcje dowódcy plutonu, plutonu łączności, szwadronu i od I
III 1933 - adiutanta Pułku. W  Towarzystwie b. Żołnierzy 1 p. Ułanów W iel
kopolskich (15 p. Ulanów Poznańskich) otrzymał członkostwo honorowe.

W  1939 r. był (już w stopniu majora) I zastępcą dowódcy Pułku i ofi
cerem mobilizacyjnym oddziału. Dnia 12 września, po śmierci ppłk. Tade
usza Mikkego pod Ziewanicami, objął dowództwo Pułku i doprowadził go 
w walkach do Warszawy. W dniu kapitulacji stolicy 28 września, podczas 
ostatniej zbiórki 15 Pułku Ułanów w Parku Łazienkowskim, po odczytaniu 
ostatniego rozkazu pułkowego pożegnał się osobiście z każdym z żołnierzy. 
Wojnę spędził w obozach jenieckich, m.in. w Dobiegniewie (Woldenbergu). 
Uwolniony, został w 1 ipcu 1945 r. przydzielony do Pułku Ulanów Karpac
kich, z którego rozkazem z 26 X I 1945 r. został przeniesiony do 15 Pułku 
Ulanów Poznańskich (objęty stanem 30 listopada). W  Pułku był już okazjo
nalnie wcześniej, w początkach listopada, ze specjalnym odczytem o walkach 
w wojnie polsko-bolszewickiej i w Kampanii Wrześniowej, pouczając młod
szych ułanów o wielkich dziejach i tradycjach Ulanów Poznańskich. Dnia 8 
marca 1946 r. (rozkazem pułkowym Nr 28/46 z 21 marca) otrzymał stanowi
sko zastępcy dowódcy Pułku. Z dniem 23 IV  1946 r. (już w stopniu podpuł
kownika) został członkiem powołanej wówczas nowej Kapituły Znaku Puł
kowego, przewidzianym na następnego Przewodniczącego. Po wojnie za
mieszkał w W. Brytanii; awansował do stopnia pułkownika. Zmarł 13 kwiet
nia 1969 r. w Ramsgate (Kent), spoczywa w Londynie na cmentarzu North 
Sheen. Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Mili- 
tari, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Żo
naty (od 1924 r.) z Elżbietą Szlagowską, miał syna.

% %
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Podobnie jak ppłk Mikke, mjr Kazimierz Chłapowski znany byl z tro
ski o żołnierzy i w najtrudniejszych chwilach Kampanii Wrześniowej pod
trzymywał stan ducha swoich ułanów. Jego sposób widzenia oddziału, 
a zwłaszcza Pułku, z którym związany był przez cały okres swej służby woj
skowej, najlepiej charakteryzuje fragment wypowiedzi, którą zawarł na la
mach Biuletynu „U lan  Poznański" z grudnia 1950 roku (cyt. za: Dzieje 15 
Pułku Ułanów Poznańskich..., s. 215):

„Mówiłem  [w trakcie ostatniej zbiórki pułku 28 IX  1939 r. M. R.], że 
oddział, jego atmosfera, jego klimat, jego koleżeństwo, zwyczaje, tradycja - te 
nastroje i uczucia, które nurtują kolejne pokolenia należące do tej samej 
gromady pułkowej, wszystko to składa się na jedną całość psychiczną która 
nie ginie nawet wtedy, gdy wszystko przeciw niej się sprzysięga. Tak jak  ro
dzina, która nie ginie, choć mogą się zmieniać je j członkowie - jedni odejść, 
inni się pojawić. Rodziny nie można „ rozwiązać, "  nie można je j 
„zlikwidować. ”

Pułk podobny jest do rodziny. "
W czasie pogrzebu Kazimierza Chłapowskiego w dniu 18 kwietnia 

1969 r. ostatni dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich płk Adam Bieliński 
tak scharakteryzował Zmarłego:

„P ik  Chłapowski byl mężnym żołnierzem, ale nie tylko dla jego walo
rów żołnierskich zostaje tak mocno u< naszej pamięci. Jego piękna sylwetka 
połączona z nieprzeciętnymi zaletami, wielka skromność osobista, zupełny 
brak tak bardzo ludzkiej zawiści. Zawsze byt gotów do pomocy, reagował na 
każdą ludzką niedolę spiesząc z pomocą a nade wszystko przebijała się jego 
miłość do pułku. Pułk był dla niego wszystkim, byt rodziną najbliższą. 
W służbie dla pułku widział służbę dla Rzeczypospolitej. ”

*  *  *

CAW, ap 2410; 1PMS, R. 636. - Rembowski 1989, s. 7-8. - SO 1921, s. 259. 578; LS
1922, s. 178: RO 1923, s. 629. 688; RO 1924, s. 569, 611; RO 1928, s. 304, 358; RO 1932, s. 
154, 642; Zarys 1934, s. 3. - Wielhorski 1979, s. 64; Rodowody 1983. s. 164, 165, 168; Kawa
lerowie VM 1997, s. 124. - Dzieje 1962. passim; Ulani Karpaccy 1966, s. 412; Kapuściński 
1969, s. 11; Wojtecki 1969, s. 12; "Ulan Poznański”  1970 Nr 1/59, s. 5; CWKaw. 1980-1982, s. 
115; Jeziorowski 1997, s. 10, 25-26, 34, 36 - 37.
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Zbigniew Stanisław  KIEDACZ 
(1911 - 1944)

Dowódca pułku: 
9 kwietnia 1942 (20 sierpnia) - 23 października 1944

Zbigniew Kiedacz w mundurze rotmistrza 15 
Pułku Ulanów Poznańskich w Polskich Silach 
Zbrojnych na Zachodzie; na piersi baretka Krzy
ża Walecznych i Znak Pułkowy, na ramieniu 
sznur pułkowy. Fot. wykonana w Kairze w 1943 
r.; zb. W MW.

Urodzony 15 września 1911 r. w Drohobyczu, był synem Mikołaja, 
prawnika, późniejszego wiceprezydenta miasta Poznania oraz Zofii ze Strze- 
telskich-Dwernickich. W osiem lat później rodzina przeniosła się do Pozna
nia, gdzie w 1928 r. Zbigniew Kiedacz ukończył gimnazjum im. K. Marcin
kowskiego; był w harcerstwie, w 16 Poznańskiej Drużynie Harcerzy im. Gen. 
Józefa Bema. Zamysł studiów na wydziale rolniczym Uniwersytetu Poznań
skiego porzucił, i zdecydował się na służbę wojskową. Jej początki miały 
nietypowy przebieg. Od 16 V II 1928 do 21 IV 1929 był uczniem Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Praktykę od
był jeszcze tego samego roku w 7 dywizjonie artylerii konnej Wlkp. w Po
znaniu, w stopniu tytularnego plutonowego podchorążego, jako dowódca 
zwiadu, kończąc ją  20 września. Po jednych ćwiczeniach w rezerwie w roku 
1930, zgłosił się już jako tytularny ogniomistrz podchorąży rezerwy do 
Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Przyjęty w stopniu kaprala 
podchorążego, był jej słuchaczem od 28 X 1930 do 15 V III 1932 r. awansując
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kolejno na plutonowego i wachmistrza podchorążego. Jeszcze przed ukoń
czeniem Szkoły, w sposób wyjątkowy dla pragmatyki wojskowej, rozkazem 
ogłoszonym w Dzień. Pers. MSWojsk. Nr 1/1932 z 16 stycznia 1932 został 
mianowany podporucznikiem artylerii rezerwy, z przydziałem do 7 dak. 
1 dopiero na podstawie zarządzenia z 7 V III 1932 r. ogłoszonego w Dzień. 
Pers. MSWojsk. Nr 9/1932 wydanym z datą 15 sierpnia 1932 r., został prze
mianowany na oficera zawodowego w korpusie oficerów kawalerii - ze star
szeństwem z dnia 15 V III t. r., lokata 4. W  tym samym Dzienniku ukazał się 
także rozkaz o wcieleniu ppor. Zbigniewa Kiedacza do 15 Pułku Ułanów Po
znańskich. Rozpoczął swą karierę w Pułku jako dowódca plutonu w szwadro
nie szkolnym, awansując na porucznika z dniem 1 stycznia 1935 r., uzyskując 
wyróżniającą 1. lokatę. Wraz z innymi oficerami Pułku został członkiem 
nadzwyczajnym Towarzystwa b. Żołnierzy I pułku Ulanów Wielkopolskich 
(15 p. Ul. Pozn.). W  1937 byl p. o. dowódcą szwadronu, w rok później prze
szedł kurs unifikacyjny w Rembertowie i staż. w łączności m. in. w 3 p. lotni
czym. Z dniem 3 X I 1938 r., przyjęty po konkursowym egzaminie, rozpoczął 
studia na Wyższej Szkole Wojennej, kończąc I rok w Iipcu 1939 r. Skiero
wany na praktykę w charakterze oficera informacyjnego do sztabu Nowo
gródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. Władysława Andersa, 
pozostał na tym stanowisku w chwili wybuchu wojny, pełniąc swoje obo
wiązki także w powstałej Grupie Operacyjnej Kawalerii gen. Andersa. Dostał 
się do niewoli sowieckiej, między 1 i 29 października 1939 r. przebywał 
w obozie jenieckim w Szepietówce, skąd zbiegł. Przedostał się do Francji, tu 
ukończył trzymiesięczny kurs sztabu w Centre d’Etat Major w Compić.gnc, 
otrzymując z dniem 3 V 1940 r. awans do stopnia rotmistrza. Przydzielony do 
sztabu 4 Dywizji Piechoty, byl w nim szefem Oddziału III. Po klęsce Francji 
przedostał się do W. Brytanii, służył w sztabie 10 Brygady Kawalerii Pancer
nej jako oficer operacyjny z przerwą od października 1940 do czerwca 194 I 
r., gdy byl dowódcą szwadronu w 10 Oddziale Rozpoznawczym. Na wiado
mość o formowaniu przez gen. Andersa Polskich Sil Zbrojnych w ZSRR, 
zgłosił się na ochotnika do służby przy jego boku. Od stycznia do kwietnia 
1942 r. byl szefem Wydziału I w Oddziale II Dowództwa Armii Polskiej 
w ZSRR. Z dniem 9 kwietnia 1942 r. objął dowodzenie Batalionu „S ,”  który 
po ewakuacji do Iraku, 8 X 1942 został przekształcony w 15 Pułk Kawalerii 
Pancernej (15 Pułk Ułanów Poznańskich). Jego dowódcą został naznaczony 
rozkazem personalnym Dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie Nr 2/42 z 20 
sierpnia t. r. Mianowany I III 1944 majorem, dowodził Pułkiem w czasie 
kampanii włoskiej, w tym w bitwie o Monte Cassino. Za czyny bojowe, roz-
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kazein Naczelnego Wodza Nr I606/Tjn./Pers.44 z I V III 1944 r. awansowa
ny na podpułkownika. Poległ 23 października 1944 pod Civitella di Romagna 
wskutek wybuchu miny; pierwotnie pochowany na cmentarzu Santa Sofia, 
obecnie spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Bolonii, grób 468,S-A- 
I. Był odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari 
(pośm.), Krzyżem Srebrnym (za Monte Cassino) oraz Krzyżem Walecznych 
(za Kampanię Wrześniową 1939 r.). Od września 1943 żonaty z Anną Roma
nowską (ochotniczką PSW K  w Kairze); dzieci nie miał.

5yC

Już w okresie chłopięcym Zbigniew Kiedacz ujawnił swe zainteresowanie 
końmi, czemu sprzyjał niemal codzienny kontakt z kwaterującymi w są
siedztwie ułanami 15 Pułku, jako że rodzina przyszłego pułkownika miesz
kała w Poznaniu przy ul. Skrytej. Gdy sam już został oficerem służby stałej, 
zaczął osiągać znakomite wyniki w jeździectwie; m.in. w 1934 roku zdobył 
pierwszą nagrodę w ciężkim konkursie na Święcie Pułkowym, drugą w M i
strzostwach Brygady Kawalerii i trzy pierwsze oraz dwie drugie - w biegach 
przełajowych. W 1936 wywalczył zespołowy tytuł 1. Wicemistrza Armii, uzy
skując indywidualnie IV miejsce, co powtórzyło się w roku następnym (sam 
uplasował się na miejscu X, ale w eliminacjach brygadowych w Biedrusku 
zajął I. miejsce). W  1938 ekipa, w której startował na zawodach we Lwowie, 
została Mistrzem Armii.

W Pułku już po roku służby zyskał opinię wybitnego oficera. W  rocz
nym uzupełnieniu listy kwalifikacyjnej za rok 1933, ówczesny zastępca do
wódcy Pułku, major T. Mikke napisał: „Bardzo samodzielny, energiczny,
o dużej inicjatywie oficer. Poczucie honoru i godności własnej wybitnie iry- 
robione. Bardzo ambitny. Charakter wyrobiony, trochę skryły. Nadzwyczaj 
obowiązkowy i punktualny. Koleżeński, bardzo dobrze wyrobiony towarzysko. 
Dyscyplinowany. Na służbie i poza służbą - bez zarzutu. Bardzo wytrzymały 
na wszelkie trudy związane ze służbą wojskową, o dobrej postawie i wymo
wie. Interesuje się sportem. Dobry jeździec. Nie pije. Sposób myślenia bardzo 
logiczny. Umysł bystry, pamięć wybitnie wyrobiona. Doskonale podchwytuje 
obce myśli i pobiera rozsądne decyzje. Bardzo dobrze orientuje się ir nowych 
warunkach. W polu doskonały dowódca. Posiada duże zdolności taktyczne. 
Bardzo dobry instruktor, wybitnie wczuwający się psychikę podwładnych. 
Bardzo dobrze przeszkolony. Dyskretny. ” Po ocenie zdolności organizacyj
nych jako „Bardzo duże,” mjr Mikke dodał: „ Bardzo dobry wychowawca
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młodego żołnierza. Na każdym kroku daje bardzo dobry osobisty przykład. 
W stosunku do podwładnych wymagający, sprawiedliwy, za co przez nich 
bardzo łubiany. Bardzo dobry dowódca plutonu. Zapowiada się na wybitne
go oficera. ” Ponieważ ocena ogólna została sformułowana jako „Bardzo do
bry oficer” z czym zgodził się dowódca Pułku, ppłk Zembrzuski, gen. Zahor
ski jako dowódca Brygady Kawalerii „Poznań”  podwyższając ją, dopisał: 
„ Uważam opinię D-cy pułku za surową: ppor. Kiedacz jest niewątpliwie uy- 
bitnym oficerem. Świetny instruktor podczas pracy w koszarach, jest bez za
rzutu u’ polu, orientuje się doskonale w sytuacji, ruchliwy i odważny, prze
płynął konno przez Wisłę. Wybitny.” Odtąd ta opinia towarzyszyła mu stale.

W  Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ppłk Zbigniew Kiedacz był 
jedną z najbarwniejszych postaci. Należał do kadry głęboko patriotycznej, 
wychowanej już w realiach II Rzeczypospolitej. Jako człowiek był typem 
„urodzonego żołnierza” liniowego: sprawny fizycznie, zdecydowany, o nie
spożytej energii, utalentowany jako dowódca (obdarzony - co nie tak częste 
nawet wśród zawodowycli oficerów - swoistym instynktem dowódczym), 
działający bez wahań. Ten twardy żołnierz był jednocześnie osobą głęboko 
religijną. Cieszył się też powszechną sympatią jako osoba towarzyska, po
godnego usposobienia, o bezpośrednim sposobie bycia. Po objęciu dowódz
twa najpierw Batalionu „S ,”  a potem odrodzonego Pułku, był duszą oddziału, 
oddany bez reszty Sprawie. W  miarę upływu czasu w świadomości żołnierzy 
stał się postacią nierozerwalnie związaną z 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich, 
wręcz utożsamianą z tym oddziałem. Niewątpliwie, w warunkach wolnej Pol
ski miałby szansę wielkiej kariery wojskowej.

W  powszechnym odczuciu 15 Pułk Ułanów Poznańskich z okresu 
międzywojennego był „pułkiem Andersa” , lata II wojny światowej - to „pułk 
Kiedacza.”  Młody dowódca wręcz żyl swym oddziałem, starannie dbał
o utrwalenie poczucia więzi żołnierza z Pułkiem, o najdrobniejsze szczegóły 
życia, na wysokim poziomie postawił zarówno wyszkolenie jak dyscyplinę 
formalną, co z czasem doprowadziło do nazywania oddziału z przekąsem, 
domieszką zawiści, (a trochę nawiązując do funkcji Batalionu „S ” w Iraku) 
pułkiem „gwardyjskim.” Owe wymagania stały się nawet kanwą nieco żarto
bliwego wierszyka krążącego wśród żołnierzy, bardziej jednak charakteryzuje 
go paradoksalne zdanie wypowiedziane przez mjr. Edmunda Majewskiego - 
„N ie wszyscy go lubili, ale wszyscy - kochali. ”

Pułkownik Kiedacz dbał też i o swoją pozycję formalną w armii. 
W  miesiąc po wydaniu rozkazu przez Naczelnego Wodza o warunkach przy
znawania tytułu oficera dyplomowanego, na kilkanaście dni przed śmiercią,
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7 października 1944 roku złożył na ręce dowódcy 2 Korpusu Polskiego wnio
sek o nadanie mu tytułu, praw i odznaki oficera dyplomowanego. Przypo
mniał w nim fakt ukończenia z wynikiem pomyślnym pierwszego rocznika 
kursu w Wyższej Szkole Wojennej (I X I 1938 - I V II 1939 r.), służbę na sta
nowisku oficera sztabowego w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii i w Gru
pie Operacyjnej Kawalerii gen. W. Andersa, trzymiesięczny kursu sztabu we 
francuskiej Ecole Superieure de Guerre (marzec - maj 1940), a następnie 
służbę w sztabach 4 Dywizji Piechoty we Francji i 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej w Szkocji oraz w sztabie Dowództwa PSZ w ZSRR. Niestety, de
cyzji w tej sprawie ppłk Kiedacz już nie doczekał.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że ppłk Kiedacz jak żyl - pe
łen werwy, fantazji, niepospolitej odwagi osobistej - tak zginął. W  dniu 23 
października 1944 r., w drugim dniu akcji pościgowej Pułku, dopilnowując 
od rana jak najszybszego wykonania objazdu na zniszczonej przeprawie, 
około godziny 16 °  - 17°° postanowił osobiście sprawdzić nowo wybudowany 
objazd obok zerwanego mostu na szosie Civitella di Romagna - Nespoli. Za
brał ze sobą do samochodu terenowego oficera z Pułku i oficera saperów, 
którzy przygotowywali drogę oraz kierowcę ułana, lecz sam usiadł za kie
rownicą. Przejechał przez dopiero co ukończony objazd i bez sprawdzenia 
dalszej drogi przez saperów, wjechał na odcinek budowany jeszcze przez 
Niemców, do którego prowadził wykonany objazd. Dwa samochody (drugim 
był, podążający za ppłk. Kiedaczem, uszkodzony potem, samochód pancerny) 
wjechały na miny ustawione przez wycofujących się Niemców.

Niespodziewana, w gruncie rzeczy przypadkowa śmierć ppłk. Kieda- 
cza, była szokującą dla wszystkich, którzy go znali. Ppłk Adam Bieliński, za
stępca dowódcy pułku, a w dniu wypadku - stojący na czele 12 p. Ułanów 
Podolskich, gdy zameldował się u dowódcy Korpusu zauważył, że gen. An
ders odebrał wiadomość o zgonie Kiedacza bardzo osobiście i boleśnie, jak 
odejście kogoś, komu powierzono rzecz najcenniejszą - w tym przypadku 15 
Pułk Ułanów Poznańskich, który przez gen. Andersa zawsze był traktowany 
jako j e g o  pułk, oddział, z którym był wyjątkowo związany. Te pisane już 
po wojnie wspomnienie, ppłk Bieliński uzupełnił refleksją: ,,Istnieje powie
dzenie, że historia pułków kawalerii to historia ich dowódców. Ppłk Kiedacz 
hyl z rodziny takich właśnie dowódców; byl głową i motorem pułku. "

Z kolei w samym Pułku nagła śmierć dowódcy skonsolidowała kadrę 
i żołnierzy, spowodowała skupienie wszystkich tylko na sprawach oddziału. 
Rtm. Władysław Stacewicz, który tymczasowo objął obowiązki dowódcy, 
zwrócił się do wszystkich żołnierzy Pułku w rozkazie dziennym z 24 paź
dziernika: ,, Ulani! I J  progu nowego, bojowego etapu naszej drogi ku Polsce,
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na Pu/k nasz spadł cios niezwykłe bolesny. IV ofierze Najjaśniejszej Rzeczy
pospolitej oddał Swe życie Ten, który byl twórcą Pułku, jego Dowódcą, wzo
rem i opiekunem - Ten, kichy u’ naszej Rodzinie Pułkowej byl nam Ojcem 
u’ całym najwznioślejszym lego słowa znaczeniu. Ból, który przenika! serce 
każdego z nas u1 Pułku, jest tak wielki - jak i tylko u» sercu syna po stracie O j
ca powstaje. Lecz, że jesteśmy żołnierzami i do tego dziś na pierwszej lin ii 
bojowej ii' walce o Świętą Sprawę - bół zdławić musimy u' sercu, tak jak  Pan 
Pułkownik za życia nam kazał i jak  jest niechybnie Jego woła teraz - gdy na 
nas z innego świata spogląda. Hołdem, jak i winien jest każdy z nas Jego ja 
snej pamięci niech będzie to mocne i głębokie postanowienie, jakie  it' każdym 
z nas winno powstać: - Nie odstąpić ani cal od idea/ów, które nam wpaja! 
każdym swym słowem, każdym czynem swej niezmordowanej pracy dla Oj
czyzny i Pułku... ” [zachowana pisownia oryginału]. Ppłk Bieliński napisał: 
„Śm ierć dowódcy była jakby szokiem elektrycznym, który cały pułk stopi! 
w jedną całość i była dowodem jak  żołnierz 15 Pułku Ulanem’ Poznańskich 
dba! o Honor Pułku. ”

W  kwietniu 1998 roku imię ppłk. Zbigniewa Kiedacza otrzymało pry
watne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu koło Poznania.

^ ^

CA W, ap 1015; IPMS A XII 27/67, R 636; WMW, „Zwycięstwa sportowe Pułku” 
(księga pamiątkowa).- Bieliński 1975, s. 3-4; Rembowski 1989, s. 8; Leżeński-Kukawski 1991. 
s. 108-109, 158; Kowalczyk 1994. s. 272-282; Paryzek 1997, s. 6-8; Radecka-Paryzek 1997, s. 
10. - Zarys 1934, s. 8. - Godyń 1975 Straty, s. 715; Wielhorski 1979. s. 65, 72; Rodowody 
1983, s. 164, 166; Studziński 1994, s. 121; Kryska-Karski 1996, s. 177 (błędnie podane miejsce 
śmierci: Civitella dcl Rovagna); Stawecki 1997, s. I I I ;  Kawalerowie VM 1997, s. 370, 433. - 
Dzieje 1962, passim; Majewski 1969, s. 252-253; Chocianowie/. 1969, s. 238, 415; Naumowicz 
1975, s. 5-6; Jeziorowski 1982. passim; Jeziorowski 1986, passim; Berberyusz 1995, s. 72-73; 
Jeziorowski 1997, s. 26-27, 29-33.
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Adam Antoni (Artur) BIELIŃSKI 
(1904 - 1988)

Dowódca pułku: 4 XI 1944 - aż do rozwiązania

Adam Bieliński w mundurze służbowym typu 
batllcdress podpułkownika 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich w Polskich Silach Zbrojnych na 
Zachodzie; na piersi pełna odznaka Krzyża 
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari 
oraz baretki odznaczeń: dwukrotnie nadanego 
Krzyża Walecznych 1939-1945, Krzyża Walecz
nych 1918-1921. Złotego Krzyża Zasługi z Mie
czami. Medalu Wojska, amerykańskiej Legii 
Zasług w stopniu Oficera, Medalu Pamiątkowego 
za Wojnę 1918-1921, Krzyża Pamiątkowego 
Monte Cassino i brytyjskich Gwiazdy za Wojnę 
1939-1945, Gwiazdy Italii. Fot. z 1948 r., reprod. 
z Dziejów 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Lon
dyn 1962.

Urodzony 18 sierpnia 1904 r. w majątku Bidziny woj. kieleckie, byI 
synem Antoniego i Marii z Jasieńskich. W grudniu 1918 r. uciekł ze szkoły 
i wstąpił ochotniczo do organizującego się w Lublinie późniejszego 7 p. Uła
nów; po kilku dniach rozpoznany (miał 14 lat), został odesłany do domu. 
W  wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. uczestniczył jako ochotnik, w szere
gach 1 p. Szwoleżerów (ranny 16 V III pod Płońskiem). W  barwach tego puł
ku od listopada 1923 do września następnego roku uczeń Szkoły Podchorą
żych Rezerwy Nr 3 (przy 3 Dywizji Kawalerii) w Biedrusku, którą ukończył 
jako plutonowy podchorąży. Zaliczył dwa lata ekonomii politycznej na Uni
wersytecie Poznańskim, odbył w 1927 r. sześciotygodniowe ćwiczenia w re
zerwie w 10 p. Strzelców Konnych. W  1929 r. uczestniczył w sześciotygo
dniowym kursie uzupełniającym w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru
dziądzu i w marcu 1930 r. został powołany z rezerwy do służby czynnej 
w stopniu podporucznika ze starszeństwem z 1 I 1928 r. z przydziałem do 7 
p. Ulanów Lubelskich. Początkowo dowodził plutonem, po awansie w marcu 
1933 na porucznika i przemianowaniu na oficera służby stałej oraz po odby
ciu w 1935 r. (II - V III)  kursu dowódców szwadronu w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu, do 1939 r. dowodził szwadronem. Dobry jeździec,
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brat udział z niezłymi wynikami w licznych miejscowych konkursach hipicz- 
nych. W  1936 r. zajął II indywidualne miejsce w zawodach militari. Z dniem 
19 marca 1939 r. awansował do stopnia rotmistrza; został adiutantem 1 wi
ceministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Janusza Głuchowskiego. Przedostał 
się z Polski na Zachód i od 1939 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych, we 
Francji, a potem w W. Brytanii, do września 1940 r. na stanowisku dowódcy 
plutonu i szwadronu w 10 p. Strzelców Konnych. Potem w 1 Biygadzie 
Strzelców, od września 1941 do czerwca 1942 kolejno dowódca szwadronu, 
adiutant i zastępca dowódcy I Oddziału Rozpoznawczego. Jeszcze w tym 
samym miesiącu wysłany do Iraku, gdzie 9 IX  1942 r. został zaliczony do re
zerwy oficerskiej dowódcy W P na Środkowym Wschodzie. Najpierw skiero
wany do 4 Dywizji Piechoty, ale już 12 listopada t. r. Rozk. Pers. Dowództwa 
W P na Środk. Wschodzie Nr 8/42 z 7 X I 1942 r., objął funkcję zastępcy do
wódcy 15 Pułku Kawalerii Pancernej (15 Pułku Ułanów Poznańskich). 
W  miesiącach czerwiec-lipiec 1943 r. odbył kurs dowódców oddziałów' broni 
pancernej w Deir Suncid. Z dniem 1 III 1944 r. Rozkazem Naczelnego W o
dza L. 620/Tjn/Pers/44 mianowany majorem. Uczestniczył w walkach 15 
Pułku Ułanów' Poznańskich o Monte Cassino, Ankonę oraz Linię Gotów'. Za 
czyny bojowe Rozkazem Naczelnego Wodza Nr 1606/Tjn/Peis/44 z 2 V III 
1944 r. otrzymał awans na podpułkownika z dniem I sierpnia. Jednocześnie 
Rozkazem Dowództwa 2 Korpusu Polskiego Nr 1555/401/AG/Tjn z 4 sierp
nia, został naznaczony dowódcą 12 p. Ułanów Podolskich, do którego od
szedł 6 sierpnia. Dowodził krótko, do 30 października 1944 r., bowiem Roz
kazem ogólnym 5 Kresowej Dywizji Piechoty Nr 85 z 26 X 1944 r. został na
znaczony dowódcą 15 Pułku Ulanów' Poznańskich (Ułani Poznańscy byli 
w tym czasie pułkiem rozpoznawczym 5 KDP). Dowodzenie objął oficjalnie 
4 listopada t. r. Stanowisko to zajmował aż do demobilizacji i rozwiązania 
oddziału.

Po zwolnieniu (8 IX  1948 r., jako ostatni Ulan Poznański) z Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, do którego przystąpił z większo
ścią swoich żołnierzy, zamieszkał w Londynie. Do 1986 r. był prezesem Kola 
Ulanów' Poznańskich im. gen. Władysława Andersa; był także Przewodniczą
cym Kapituły Znaku Pułkowego, a przez ostatnie 10 lat przewodniczył rów
nocześnie Kołu Pułkowemu Ułanów' Lubelskich. Zmarł w Londynie 5 kwiet
nia 1988 r., spoczyw-a w grobie rodzinnym w' Bidzinach. Był odznaczony 
m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych (raz za wojnę 1920 r. i dwukrotnie za kampanię wio
ską), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Pamiątkowym Monte
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Cassino, amerykańską Legią Zasług w stopniu Oficera, włoskim Krzyżem za 
Męstwo Wojskowe. Od 1933 roku żonaty z Janiną Jadwigą Skarżyńską, dzie
ci nie miał. Był ostatnim męskim potomkiem senatorskiego rodu herbu Szeliga.

H* %

Między 7 sierpnia i 30 października 1944 roku, gdy ppłk Bieliński był 
dowódcą 12 p. Ulanów Podolskich, w 15 Pułku Ułanów nie było zastępcy 
dowódcy. Wprawdzie wyznaczony był na to stanowisko rtm. Lucjan Pruszyń- 
ski, lecz jeszcze nie zdążył przybyć do Pułku. Nagła śmierć ppłk. Kiedacza 
stworzyła trudną sytuację i z konieczności p. o. dowódcy został tymczasowo, 
jako najstarszy oficer, rtm. Władysław Stacewicz, dowódca 2 szwadronu. 
Sprawa powrotu ppłk. Bielińskiego do Pułku wydawała się więc oczywista 
dla całego korpusu oficerskiego. Zresztą ppłk Bieliński, który o śmierci ppłk. 
Kiedacza dowiedział się wieczorem w dniu tragedii, nazajutrz 24 październi
ka 1944 r. zameldował się u dowódcy 2 Korpusu, gen. Andersa, a następnie 
przybył do miejsca postoju 15 Pułku Ulanów. Około godziny I l" ° poprowa
dził odprawę oficerską osieroconego Pułku. Wrócił do Pułku już 26 paź
dziernika, zaś 4 listopada, na rozkaz gen. Andersa, formalnie objął dowódz
two 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Mjr Edmund Majewski we wspomnieniu „Śmierć Pułkownika”  lak
określił sylwetkę swego ostatniego dowódcy: ....  przybył do Pułku w (Juizil
Rihal ir lis/opadzie 19-12, wysoki, przystojny rotmistrz, dobrze znający rze
miosło wojskowe, lekko cyniczny uśmiech, przenikliwe spojrzenie, <rasowy 
kawa!erzysta>. I takim go pamiętamy... ”

IPMS A XII 27/67. R 636. - Ziemianie 1994. s. 9 (S. Cieplowska. A. Skarżyński): IK K  
1988, s. 3: Rembowski 1989. s. 9. - RO 1932. s. 173. 634. - Wielhorski 1979, s. 3; Rodowody 
1983. s. I 10. 144. 164; Kawalerowie VM 1997. s. 385; - Dzieje 1962 passim; Ulani l ubelscy 
1969. s. 291. 305. 341-342. 623: Jeziorowski I9S2, passim; Ulani Podolscy 1982. s. 267-269. 
273. 278; Jeziorowski 1986. passim; Majewski 1988. s. 2; Jeziorowski 1997. s. 31-38;
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Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopol
skiej X wiek - 1945 r. Red. B. Polak. Poznań 
1986, s. 329-370 (wraz z załącznikami).

- Jeziorowski T.: Odznaka 15 Pułku Ulanów Po
znańskich. Zeszyty Historyczne Towarzystwa 
b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Po
znańskich, 2. Poznań 1997.

- Juszkiewicz R., Urbaniak A.: Dowódcy pol
skiego Września 1939. Ciechanów 1989.

- Kapuściński J.: Ś. p. Kazimierz Chłapowski puł
kownik 15 Pułku Ulanów Poznańskich [w:] „Ulan 
Poznański”  R. X X II: 1969, Nr 2/57, s. I I.
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Kawalerowie
VM
Kirclimayer
1962

Kowalczyk 1994

Kroncnberg
1959

Kryska -Karski 
1996

Kryska-Karski -
Żurakowski
1991

K rzeczunowicz 
1971

Kukawski 1988

Kuropicska 1979

Leżeński- 
Kukawski 1991

Litewski-
Dziewanowski
1932

- Kawalerowie Virtnti M ilitari. Słownik biogra
ficzny. Koszalin 1997.

- Kirclimayer J.: Pamiętniki, Warszawa 1962.

- Kowalczyk B.: Szesnastaków frontowe boje 
i podziemne działania. Poznań 1994.

- Kronenberg L. J.: Sprowadzenie do Poznania 
w 1919 r. 4000 koni i 2000 mułów z demobilu 
armii angielskiej, z Niemiec (Ko lon ii) oraz 
około 3000 Hallerczyków z Francji [w:] 
„Przeg ląd  Zrzeszenia Kó l Pułkowych Kaw ale
r i i "  T. II: 1959, Nr 14, s. 293-294, Nr 16, 
s. 462-465.

- Kryska-Karski T.: Straty korpusu oficerskiego 
1939-1945. Londyn 1996.

- Kryska-Karski T., Żurakowski S.: Generałowie 
Polski Niepodległej. Wydanie uzupełnione 
i poprawione. Warszawa 1991.

Krzeczunowicz K.: Ostatnia kampania konna. Dzia
łania jazdy polskiej przeciw armii konnej Budienne- 
go w 1920 roku. Londyn 1971.

Kukawski L.: 15 Pułk Ułanów Poznańskich 
w Mistrzostwach Armii [w:J Dni Ułana 1988, 
s. nIb [4-8].

Kuropieska J.: Wspomnienia oficera sztabu 
1934-1939. Warszawa 1979.

Leżeński C., Kukawski L.: O kawalerii polskiej 
X X  wieku. Wrocław 1991.

Litewski J., Dziewanowski W.: Dzieje I-go 
Pułku Ułanów Krechowieckich. Warszawa 
1932.
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LO 1931 - Lista oficerów dyplomowanych. Stan z dn. 15
IV  1931 r. Warszawa 1931.

LS 1922

Loza 1938

Loza 1939

Majewski 1988

Mierzwiński
1990

Mitkiewicz 1964

M odciski 1990

Naczelni wo
dzowie 1995

Naumowicz 1975

Nowakowski
1990

Pajewski 1983

- Lista starszeństwa oficerów zawodowych. W ar
szawa 1922.

- Loza S. (red.): Czy wiesz kto to jest? Warsza
wa 1938.

- Loza S. (red.): Czy wiesz kto to jest? Uzupeł
nienia i sprostowania. Warzawa 1939.

- Majewski E.: Śmierć Pułkownika [w:] „ Ulan 
Poznański” R. X L IV :  1988, Nr 2/1 10, s. 2.

Mierzwiński Z.: Generałowie II Rzeczypospo
litej. Warszawa 1990.

Mitkiewicz L.: Kawaleria samodzielna Rzeczy
pospolitej Polskiej w wojnie 1939 roku. To
ronto 1964.

Modelski I.: Wojskowe przyczyny klęski wrze
śniowej. (Próba syntezy). Cz. 3 [w:] Zeszyty 
Historyczne (Paryż) 1990.

Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Red. S. Zwoliński. 
Biogram W. Andersa (T. Panecki) s. 71-79. 
Warszawa 1995.

Naumowicz W.: Z teki wspomnień księdza ka
pelana piliku [w:] „U la n  Poznański" R. 
X X V I I I :  1975, s. 5-6.

Nowakowski Z. K: Wspomnienia wojenne 
z trzech kontynentów. Poznań 1990.

Pajewski J.: Przeszłość z bliska. Wspomnienia. 
Warszawa 1983.
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Paryzek 1997 

Polak 1986

Polak 1989

Pro mcmoria 
1990

Radecka- 
Paryzek 1997

Ranglisten 1917 

Rembowski 1989 

Ricdl 1929 

Rocznik ZOR

Rodowody 1983

- Paryzek P.: Sylwetka dowódcy pułku, ppłk. Zbi
gniewa Kiedacza [w:] Dni Ułana 1997, s. 6-8.

Polak B.: Kawaleria Powstania W ielkopolskie
go 1918-1919 r. [w:] Lance do boju. Szkice hi
storyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej X 
wiek - 1945 r. Red. B. Polak. Poznań 1986, s. 
181-213 (z załącznikiem).

Polak B.: Dowódcy Powstania Wielkopolskiego
i Wojska Wielkopolskiego. T. II. Dowódcy Wojska 
Wielkopolskiego. Koszalin 1989.

Pro memoria. Karol [!] Zembrzuski (J. Kiński) 
[w:] „W ojskow y Przegląd H istoryczny” R. 
X X X V :  1990, Nr 3-4, s. 431-432.

Radecka-Paryzek W.: Ppłk Zbigniew Kiedacz, 
dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich. 
Wspomnienie. Gazeta W yborcza” 1997, Nr 
95.

Ranglisten des kaiserlichen und kóniglichen
I leeres 1917. W ien 1917.

Rembowski M.: Dowódcy 15 Pułku Ulanów 
Poznańskich. Poznań 1989 (mszps).

Riedl K.: Zarys historii wojennej 26-go Pułku 
Ułanów Wielkopolskich. Warszawa 1929.

Rocznik pierwszy Związku Oficerów Rezerwy 
RP Okręgu Poznańskiego (Ziem Zachodnich) 
za czas od I listopada 1926 do 31 grudnia 1927 
r. Poznań 1928.

Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947. 
Red. K. Krzeczunowicz. Londyn 1983. T. 2: 
Uzupełnienia, erraty, indeksy oprać. J. Wiel- 
horski. Londyn 1988.
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Rowecki 1988

SO 1921

Stawecki 1994

Stawecki 1997

Straceni na 
Ukrainie 1994

Strzałkowski
1990

Studziński 1994

Szachcrski 1968 

T K K  1988

„Ulan
Poznański”

Ułani Karpaccy 
1966

Ułani Lubelscy 
1969

- Rowecki S.: Wspomnienia i notatki autobiogra
ficzne (1906 - 1939). Warszawa 1988.

- Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.21 
r. Warszawa 1921.

- Stawecki P.: Słownik biograficzny generałów Woj
ska Polskiego 1918-1939. Warszawa 1994.

- Stawecki P.: Oficerowie dyplomowani Wojska 
Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław 1997.

- Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na 
Ukrainie. Warszawa 1994.

- Strzałkowski W.: Życiorysy dowódców jedno
stek polskich w wojnie obronnej 1939 r. B io 
gram S. Skotnickiego: s.770. [w:] Jurga T.: 
Obrona Polski 1939. Warszawa 1990.

- Studziński A.: Przewodnik po polskich cmenta
rzach wojennych we Włoszech. Monte Cassino, 
Loreto, Bolonia, Casamassima. Warszawa 
1994.

- Szacherski Z.: W ierni przysiędze, Warszawa 
1968.

- T K K  [Kryska-Karski T.]: Płk Adam Bieliński 
[w:] „U łan Poznański” R. X L IV :  1988, Nr 
2/1 10, s. 3.

- Biuletyn informacyjny Koła Ułanów Poznań
skich. Londyn.

- Ułani Karpaccy. Zarys historii pułku. Red. J. 
Bielatowicz. Londyn 1966.

- Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Ge
nerała Kazimierza Sosnkowskiego. Red. J. Smoleń
ski, M. Żebrowski. Londyn 1969.
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Ułani Podolscy 
1982

Urbankiewicz
1997

Wielhorski 1979

Wojtccki 1969

Zakrzewski 1958 

Zarys 1934

Ziemianie 1994

Dzieje Pułku Ułanów Podolskich 1809-1947. 
Londyn 1982.

Urbankiewicz J.: Legenda jazdy polskiej. T. 2, 
Lódź 1997.

Wielhorski J.: Kawaleria polska i bronie towa
rzyszące w kampanii wrześniowej 1939 r. Lon
dyn 1979 (oraz uzupełnienia i erraty - Londyn 
1990).

Wojtecki W.: Pogrzeb pułkownika Kazimierza 
Chłapowskiego [w:] „U la n  Poznański” R. 
X X I I :  1969, Nr 2/57, s. 12.

Zakrzewski A.: Wspomnienia. Wrzesień 1939. 
Warszawa 1959.

Zarys historii powstania Towarzystwa b. Żo ł
nierzy I pułku Ulanów Wielkopolskich (15 
pułku Ułanów Poznańskich) oraz Lista Człon
ków Towarzystwa. Poznań 1934.

Ziemianie polscy X X  wieku. Słownik biogra
ficzny. Cz. 2. Biogram A. Bielińskiego 
(S. Ciepłowska, A. Skarżyński) s. 9. Warszawa 
1994.
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Uroczystość wręczenia dyplomów Prezesów Honorowych Tow. b. Żołnierzy 1 pułku Ułanów Wielkopolskich (15 p. Ul. Pozn.) dowódcom 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich podczas rautu z okazji piętnastolecia Pułku; Poznań, Biała Sala Bazaru, 23 IV 1934 r. Siedzą od lewej; płk. Gwiclo Paten - Prezes Honorowy, gen. 
bryg. Władysław Anders - Prezes Honorowy, Stefan Klainert - Prezes Towarzystwa, Albert Anders, ojciec Generała; stoją: ppor. rez. Marian Węclewicz, rtm. 
posp. rusz. Andrzej Rojewski - Członek Honorowy, mjr Stanisław Gaitza - Członek Honorowy, ppłk Konrad Zembrzuski - Prezes Honorowy (ówczesny dowódca 
Pułku), płk dypl. Rudolf Dreszer - Prezes Honorowy, mjr rez. Józef Lossow - Prezes Honorowy, Jan Majclirzycki - Wiceprezes Towarzystwa, Stanisław Kowalski 
- Skarbnik, ppor. rez. Henryk Węclewicz (z przydziałem do 17 p. Uł.). Reprod. z Zarysu historii powstania Towarzystwa, Poznań 1934.
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