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WWaallnnee  ZZeebbrraanniiee  ppoołłąącczzoonnee  zzee  ssppoottkkaanniieemm  ooppłłaattkkoowwyymm  

 

Serdecznie zapraszam wszystkich Członków Towarzystwa, całą Rodzinę Pułkową oraz 
naszych Przyjaciół na spotkanie z okazji tegorocznego Walnego Zebrania . Od licznego 
udziału Państwa i podjętych decyzji zależeć będą kierunki dalszej działalności Towarzy-
stwa w następnych latach. Walne Zebranie będzie poł ączone ze spotkaniem opłatko-
wym  naszego środowiska. Zachęcam do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju 
Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. 

Zebranie odbędzie się w niedziel ę 19 stycznia 2014 r., o godz. 11:00  w Szkole Pod-
stawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu (narożnik ulic Hetmańskiej 
i Dmowskiego), w sali jadalni na parterze. 
 

Program Zebrania 
 

   1. Otwarcie Zebrania 
   2. Uroczyste wręczenie Dyplomów nowym Członkom 
   3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 
   4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2013 
   5. Sprawozdanie Skarbnika 
   6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
   7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 
   8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii 

 

Przerwa 
 

   9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium 
  10. Wolne głosy i wnioski 
  11. Zamknięcie Zebrania. 

Adam Bech, Prezes 
 

WWyyssttaawwaa  ww  WWiieellkkooppoollsskkiimm  MMuuzzeeuumm  WWoojjsskkoowwyymm  
 

 Przypominamy, że Wielkopolskie Muzeum Wojskowe oraz Towarzystwo przygotowują wystawę 
jubileuszową z okazji 95-lecia Ułanów Poznańskich. Wystawa planowana jest na okres styczeń-
kwiecień 2014. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne udostępnienie na wystawę pamiątek ro-
dzinnych członków Towarzystwa. Osoby dysponujące dokumentami, zdjęciami, przedmiotami 
osobistego użytku, elementami umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia etc, prosimy o kontakt 
z p. Dale Taylorem, ul. Kordeckiego 36A, 60-144 Pozna ń, kom. 505-024-117 , hussite@wp.pl 
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SSppoottkkaanniiee  zzaadduusszzkkoowwee  
 

Nasze zaduszkowe spotkanie zgodnie z zapowiedzią poprzedziła uroczysta Msza św. 
Członkowie Towarzystwa i przyjaciele Pułku zebrali się w poznańskim kościele pw. św. Micha-
ła Archanioła w sobotę, 16 listopada 2013 r. o godz. 11:00, aby pomodlić się o życie wieczne 
dla zmarłych i błogosławieństwo Boże dla żyjących Ułanów Poznańskich, członków i przyjaciół 
Towarzystwa. 

 
GGrroobbyy  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  

 

Zarząd Towarzystwa podjął się chwalebnego zadania opieki nad grobami dowódców Puł-
ku. Jako pierwszym, z inicjatywy p. Andrzeja  i p. Łukasza Walterów , zaopiekowano się 
grobem mjr. J ó z e f a  L o s s o w a  znajdującym się na poznańskim cmentarzu przy ul. 
Bluszczowej (zob. informację w biuletynie nr 3/10). W kolejnym biuletynie (4/11) p. mec. 
Jakub Kola ńczyk , wiceprezes Zarządu, podał szerszą informację o wynikach swoich po-
szukiwań. Pozwalam sobie zwrócić uwagę, że sprawdzenie stanu grobu mjr. K a z i m i e -
r z a  C i ą ż y ń s k i e g o , pochowanego w 1951 r. na cmentarzu parafialnym w Pleszewie, 
to absolutna konieczność. Toć to faktyczny organizator Pułku. Krzyż Niepodległości miał 
przyznany „za wybitne zasługi przy organizowaniu oddziału powstańczego i pierwszej jed-
nostki kawalerii w Poznaniu, za udział w walkach o Szubin”. Ową pierwszą jednostką byli 
Strzelcy Konni Straży Poznańskiej czyli późniejszy 1. p. Ułanów Wielkopolskich, poprzed-
nik Ułanów Poznańskich. Walki o Szubin to pierwsza akcja Pułku, a data wymarszu na nią, 
9 I 1919, widnieje na pułkowym sztandarze. 
Pan J. Kola ńczyk  poszukiwał na warszawskich Powązkach grobu kolejnego dowódcy, 
zmarłego 1 września 1926 r. gen. A l e k s a n d r a  P a j e w s k i e g o . Dokumentacja 
cmentarna spłonęła podczas ostatniej wojny i teraz nie bardzo wiadomo gdzie szukać. 
Trzeba będzie chyba sięgnąć do prasy warszawskiej z dni pogrzebu i być może znajdzie 
się tam relacja z wskazówką, w jakiej części cmentarza został pochowany. Znakomity hi-
storyk prof. Janusz Pajewski, którego ojciec był stryjecznym bratem Generała, przez długie 
lata mieszkał w Poznaniu, ale nie żyje już od dziesięciu lat. Warto sprawdzić czy zostały po 
nim jakieś materiały rodzinne. 
Polecam także internetowe fora genealogiczne. Bardzo prężnie działa Wielkopolskie To-
warzystwo Genealogiczne „Gniazdo”, wiele rezultatów swoich poszukiwań publikujące 
w Internecie i zwrócenie się o pomoc, może przynieść rezultaty. Sam znalazłem tam sporo 
wiadomości o związanej z Pułkiem rodzinie Wizów, o czym piszę na innym miejscu. 
Poddaję przy tej okazji pod rozwagę podjęcia się przez Towarzystwo rejestracji wszystkich 
grobów Ułanów Poznańskich. Zwłaszcza tych, na których wymieniona jest nazwa naszego 
Pułku. Swego czasu rzuciłem myśl, by jeden z kolejnych Zeszytów Historycznych poświę-
cić znakom pamięci o 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Nasz najważniejszy monument, 
Pomnik 15. Pułku w Poznaniu przy ul. Ludgardy, ma już w ramach „Zeszytów” świetną 
monografię pióra prof. dr. hab. Tadeusza J. Żuchowskiego. Myślę, że zebranie tablic, pa-
miątkowych głazów oraz grobów, na których wskazano służbę w Ułanach Poznańskich, 
będzie dobrym uzupełnieniem różnorakich form upamiętnienia słynnego 15. Pułku. Ko-
nieczne są dobre fotografie z czytelnymi napisami, a także informacje o materiale, z które-
go wykonano tablice, wymiary (wysokość x szerokość) i oczywiście dokładne ich umiej-
scowienie. Gdyby podać do mediów, z prośbą o zamieszczenie, wiadomość o gromadze-
niu materiałów, to być może odezwą się rodziny lub inni, którzy wiedząc o takich tablicach 
albo grobach, zgłoszą informację Towarzystwu. Pamiętajmy także o tym podczas waka-
cyjnych wędrówek, niekiedy można przypadkowo trafić na wspomnienie o naszym Pułku. 

Tadeusz Jeziorowski 
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SSpprroossttoowwaanniiee  ddoott ..  ggrroobbuu  ppłłkk..  AAddaammaa  AAnnttoonniieeggoo  BBiieell iińńsskkiieeggoo  
 

 
 

Grób Rodziny Bielińskich, wydzielona kwatera cmentarza parafialnego w Bidzinach. Widoczna płyta nakry-
wająca wejście do krypty, w głębi płyty z tablicami upamiętniającymi poszczególnych członków rodziny, 

w tym płk. Adama Antoniego Bielińskiego i jego żonę, Janinę Jadwigę ze Skarzyńskich 

 
Szanowna Redakcja 
„Ułana Poznańskiego - Piętnastaka” 

 

Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem przeczytałam w nr 4/11 „Ułana Poznańskiego-
Piętnastaka” z października 2013 r. (str. 9) informację pt. „Groby Dowódców Pułku” w czę-
ści dotyczącej grobu płk.  Adama Antoniego Bieli ńskiego i zwróciłam uwagę na lata uro-
dzin i śmierci 1868-1934. Właściwe lata Jego życia to 1904-1988. 
Płk Adam Antoni Bieliński zmarł 5 kwietnia 1988 r. w Londynie i został pochowany w gro-
bie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Bidzinach pow. Opatów. […] 
Szkoda, że Autor, Pan Jakub Kolańczyk, nie uwzględnił informacji podanych w Zeszycie 
Historycznym Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich Nr 3 
z 1998 r. pt. „Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich” pióra Pana Marka Rezlera na str. 
51-53, gdzie zamieszczona jest szczegółowa biografia płk. Adama Antoniego Bielińskiego. 
Proszę o sprostowanie dat życia oraz podania miejscowości pochowania płk. Adama An-
toniego Bielińskiego i zamieszczenie tych wiadomości w najbliższym numerze „Ułana Po-
znańskiego - Piętnastaka”. 

Z poważaniem 
Poznań, dnia 12 listopada 2013 r. Teresa Kłoczowska 
 
Autor i Redakcja przepraszają Panią Teresę Kłoczowską oraz pozostałych członków Ro-
dziny śp. płk. Adama Antoniego Bielińskiego za błąd w opublikowanej informacji. 
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SSiieerrżżaanntt   ppii lloott   JJaann  KKoozzłłoowwsskkii   ((11990022--11993355))..  
PPoowwssttaanniieecc  WWiieellkkooppoollsskkii   ––  UUłłaann  PPoozznnaańńsskkii   ––  PPii lloott   

 

Poniżej niezwykły życiorys ułana poznańskiego, 
wachmistrza Jana Kozłowskiego , który został pi-
lotem. Relację opieram o wspomnienia jego có-
rek: Eugenii (Gigi) Kozłowskiej-Ma ńko  (1927-
2009) i Janiny Kozłowskiej-D ębczyńskiej  
(1932-2013) z Warszawy oraz o wspomnienie 
pośmiertne zamieszczone w miesięczniku „Wia-
rus” nr 44 z dn. 2 XI 1935 i „Dzienniku Poznań-
skim” nr 262 z dn. 13 XI 1935 r., uzupełnione 
opracowaniem Jerzego Pawlaka, ”Polskie 
eskadry w latach 1918-1939”, Warszawa 1989. 
Jan Kozłowski  urodził się 8 VI 1902 r. w Rosz-
kowie pow. Wągrowiec. Rodzicami jego byli 
Franciszek  (1863-1940) i Elżbieta  (1860-
1939) Kozłowscy . Już od bardzo młodych lat 
z zapałem poświęcał się służbie dla Ojczyzny 
wstępując w dniu 5 stycznia 1919 r., jako 16-
latek, w szeregi powstańców wielkopolskich. 
Z Grupą Leszno przebył chrzest i kampanię bo-
jową, po czym wstąpił do formującego się Pułku 
Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, prze-
mianowanego na 1. Pułk Ułanów Wielkopolskich 
(późniejszy 15. Pułk Ułanów Poznańskich). 

 
 

Sierżant pilot Jan Kozłowski, Dęblin 1927 r. 

 

 
 

Sierżant pilot Jan Kozłowski 

Z 1. Pułkiem Ułanów Wlkp. poszedł na front i brał 
czynny udział w walkach (z 1. Dyw. Strz. Wlkp., później 
14. Dyw. Piechoty) pod Mińskiem Litewskim, Bo-
brujskiem, Paryczami i Żłobinem. Za swe czyny 
bojowe został w 1920 r. udekorowany Krzyżem 
Walecznych. Po ukończeniu wojny z bolszewikami 
przechodził twardy żywot podoficera zawodowego 
jako wachmistrz 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
W 1924 r., dając upust swej żelaznej energii 
i bujnej fantazji, zgłosił się na kurs pilotażu w To-
runiu, który ukończył z odznaczeniem, po czym 
pełnił służbę pilota a następnie instruktora pilota-
żu w 4. Pułku Lotniczym w Toruniu, Centrum Wy-
szkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie i w 1. 
Pułku Lotniczym w Warszawie (miał odznakę pi-
lota I klasy). Od 1 II 1934 r. był pilotem 
13.Eskadry Towarzyszącej 1. Pułku Lotniczego. 
Sierż. pil. Jan Kozłowski był jednym z najlep-
szych podoficerów i kolegów w pułkach lotni-
czych – jako prawy charakter, dzielny pilot-
instruktor i zdyscyplinowany żołnierz niejedno-
krotnie uzyskiwał pochwały swych przełożo-
nych.  Dnia 9 X 1935 r. wraz  z  sierż. pil.  Hugo- 
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nem Wolfem podczas podchodzenia na R-
XIII do lądowania na lotnisku wojskowym 
na Okęciu, został uderzony przez lądujący 
drugi samolot, P-7. Siła zderzenia była tak 
wielka, że pilot został wgnieciony w fotel 
i doznał rozległego urazu czaszki. Zmarł na-
zajutrz w szpitalu wojskowym osierocając 
żonę Jadwig ę (1901-1973), dwie nieletnie 
córeczki i staruszków rodziców, którym do-
pomagał, łożąc na ich utrzymanie. Pocho-
wany został dnia 14 X 1935 r. w Warszawie 
na cmentarzu Powązki Wojskowe, kwatera 
C16-8-8.  Sierż. pil.  Hugon Wolf  z  ciężkimi 

 
 

Rozbity samolot sierżanta pilota Jana Kozłowskiego 

obrażeniami przeżył wypadek. 
Jan Kozłowski miał czterech starszych braci i pięć sióstr. Wszyscy bracia odbywali służbę 
wojskową oraz brali udział w I wojnie światowej służąc w armii niemieckiej. 
Najstarszy, przyrodni brat, Adam Herzog  (ur. 24 IX 1884 Laskowo) służył w piechocie. Na 
I wojnę powołany został do 3. Posen. Infanterie-Regt No. 58 Glogau (3. Poznański - 58. Pułk 
Piechoty w Głogowie). Walczył na froncie, zginął w 1915 r. Osierocił żonę Stanisław ę 
(1878-1924) oraz troje dzieci: Helenę (1908-1999), Stanisława  (1910-1995) i Zofi ę (1914-
2005). Drugi brat, Józef Kozłowski  (ur. 10 VI 1889 Frydrychowo), służył w kawalerii. Na 
I wojnę powołany został do 2. Pommersches Ulanen-Regt No. 9 Demmin (9. Pułk Ułanów - 
2. Pomorski - w Dyminie). Walczył na froncie w stopniu plutonowego. Zginął w 1918 r. 
Trzeci brat, Władysław Kozłowski  (ur. 8 I 1895 Laskowo), też służył w kawalerii. Na I woj-
nę i on został powołany do ułanów. Walczył na froncie. Wojnę przeżył. W 1919 walczył 
w Powstaniu Wielkopolskim, następnie na wojnie bolszewickiej. Został zawodowym pod-
oficerem w 7. Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Poznaniu, gdzie służył do roku 1935, aż 
do przeniesienia w stopniu wachmistrza do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 
W 1939 przeniesiony do Warszawy. Po kapitulacji Warszawy wrócił do Grudziądza, gdzie 
wziął udział w konspiracji. Zadenuncjowany przez torturowanego kolegę został aresztowa-
ny. Przesłuchiwano go i torturowano w Gestapo w Bydgoszczy. Stamtąd odesłano go do 
obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Uwolniony został przez Armię Czerwoną. Po wojnie 
jako uczestnik ruchu oporu torturowany przez UB (znów w Bydgoszczy, w byłym gmachu 
Gestapo) wrócił do domu w stanie całkowitego wycieńczenia (schudł ze 100 do 45 kg). 
Z łoża boleści już nie wstał. Zmarł 14 I 1949 r. w Szprotawie. Pochowany został w Kościa-
nie. Osierocił żonę Katarzyn ę (1896-1956) i troje dzieci: Bernarda  (1922-1978), Irenę 
(1924-1983) i Teresę (ur. 1927). 
Czwarty brat, Stanisław Kozłowski  (ur. 15 IV 1896 Budziszewko), służył również w kawalerii. 
Na I wojnę też został powołany do ułanów. Wojnę przeżył. W 1919 walczył w Powstaniu Wiel-
kopolskim, następnie na wojnie bolszewickiej. W rezerwie został awansowany do stopnia po-
rucznika z dniem 2 I 1932 r., kol. 21/27, mając przydział do kadry 7. Dywizjonu Samochodo-
wego, stacjonującego w miejscu jego zamieszkania, w Poznaniu. Zmobilizowany w 1939 r. 
był w Warszawie. Przez Zaleszczyki przedostał się do Francji, a następnie do Anglii. Służył 
w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka . Po II wojnie światowej wrócił 
do Polski, pracował w szkolnictwie. Zmarł w 1967 r. w Kożuchowie. Pozostawił żonę Jadwig ę 
(ur. 1918) oraz troje dzieci: Elżbietę (1947), Stanisława  (1950) i Jadwig ę (1953). 
Przytoczona opowieść to historia rodzinna mojej żony Urszuli, której babcia Władysława  
(1900-1949) była siostrą Adama, Józefa, Władysława, Stanisława i Jana. Wspomnienie to 
jest przykładem jednej z tysięcy wielkopolskich historii rodzinnych, które staramy się za-
chować w pamięci. 
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WWssppoommnniieenniiaa  oo  śśpp..  PPiioottrrzzee  SSoocchhaacckkiimm   
 

 Piotr Sochacki był moim bratem, chociaż nie był moim krewnym. Poniżej chcę wyjaśnić 
pozorny absurd tego stwierdzenia… 
 Piotr Sochacki  urodził się dnia 25 grudnia 1939 r. – w pierwszy dzień pierwszego wo-
jennego Bożego Narodzenia. Ta okoliczność przekładała się na jego dalsze losy życiowe. 
Ojca nie udało mu się poznać, gdyż zginął na wojnie. Wraz ze swoją matką został wywie-
ziony na roboty do Niemiec. Już jako trzyletnie dziecko zmuszany był do pracy w gospo-
darstwie rolnym, która przekraczała siły i możliwości dziecka. Przeżywał gehennę głodu, 
był naocznym świadkiem katowania swojej mamy, sam również był nieludzko traktowany 
przez Niemców. Jego ojczym – człowiek wielkiego serca – z którym Piotr miał bardzo do-
bre relacje, zmarł krótko po wojnie. 
 

 
 

Mirka i Piotr Sochaccy 

 Po zakończeniu wojny trafił z mamą do 
obozu, który to obóz pozostawał pod 
opieką zwycięskich aliantów. Początkowy 
bardzo krótki okres pobytu, to dostatek 
żywności, dostarczanej głównie przez 
Amerykanów. Nie zmienia to jednak ob-
razu rzeczywistości obozowej, czyli 
mieszkania wielu rodzin w jednym 
wspólnym baraku, gdzie enigmatyczną 
intymność zyskiwało się jedynie przez 
parawany z koców, oddzielające od 
przypadkowych sąsiadów. Wkrótce na-
stała smutna rzeczywistość – koniecz-
ność nauki i pracy wśród obcych, wśród 
ludzi, którzy co dopiero byli śmiertelnymi 
 

wrogami. Naturalną wówczas była chęć powrotu do wytęsknionej i wyidealizowanej Ojczyzny. 
 Na przeszkodzie powrotowi stanęła jednak szerzona wśród Polonii w Niemczech propa-
ganda, wskazująca na niepewne losy osób powracających „zza żelaznej kurtyny” do ko-
munistycznej Polski. To spowodowało, że pozostał w Niemczech również po zakończeniu 
wojny. Ponieważ w wyznaczonym przez władze Polski Ludowej terminie nie zgłosił akcesu 
powrotu, stracił obywatelstwo i odtąd posługiwał się tzw. paszportem nansenowskim, co 
powodowało bardzo konkretne uciążliwości, lecz on obywatelstwa niemieckiego nie chciał. 
 Jego niewątpliwym szczęściem życiowym było to, że w obozie poznał Ludomir ę Sza-
rzyńską, której losy podobne były do jego wojennych, dziecięcych losów. Ojciec Ludomiry 
(Mirki) – Władysław Szarzy ński  był w okresie przedwojennym serdecznym przyjacielem 
mojego ojca, rtm. Zbigniewa Bara ńskiego . Przyjaźń ta przetrwała, mimo odmiennych lo-
sów wojennych i niemożności osobistych kontaktów po wojnie. Odszukali się w roku 1957, 
czyli tuż po „odwilży”, która nastała po mrocznych czasach stalinowskich. Przyjaciele oso-
biście nie spotkali się już nigdy, korespondowali jedynie intensywnie między sobą,  
a Władysław Szarzy ński  zmarł w Niemczech w roku 1971. 
 Piotr ożenił się z Mirką, a odkąd tylko stało się to możliwe (czyli w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku), pozostająca w Niemczech rodzina Szarzyńskich (mama Mirki – Ja-
dwiga, rodzeństwo Teresa i Hieronim) oraz pp. Sochaccy goszczeni byli regularnie przez 
nas w Poznaniu. Znamienne jest to, że wszystkich ich zaliczyć należy do grupy najszczer-
szych patriotów w najlepszym tego słowa znaczeniu. Utrzymanie na obczyźnie przez tyle 
lat polskiej mowy, polskich zwyczajów, po prostu polskiego serca jest czymś absolutnie 
niezwykłym! 
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 Piotr znalazł mentora w moim ojcu, który imponował Mu swoimi dokonaniami wojennymi, 
mądrością i doświadczeniem życiowym. A ponieważ my również pokochaliśmy się miłością 
braterską, ot i całe wyjaśnienie naszego „pokrewieństwa”. Zapewniam, że to dużo więcej 
niż więzy krwi… 
 Naturalną koleją rzeczy Piotr wstąpił do naszego Towarzystwa, brał udział w Świętach 
Pułkowych, poznał wrześniowy szlak bojowy Pułku i osobiście dokonał montażu odrestau-
rowanej tablicy pamiątkowej na murach otaczających kościół w Brochowie. 
 Piotr ogromnie przeżył życiową konieczność przyjęcia obywatelstwa niemieckiego. Uza-
sadnieniem były w owym czasie (przed wejściem Polski do UE) względy pragmatyczne: 
groźba utraty pracy przez „bezpaństwowca”, zbliżająca się emerytura… Po wielu rozmo-
wach z nami przekonujących go o konieczności takiego działania, autentycznych łzach wy-
lanych przez Niego z tego powodu, wreszcie obywatelstwo przyjął… Lecz w sercu zawsze 
pozostał Polakiem. 
 Na szczególne zaakcentowanie zasługuje postawa obojga małżonków Sochackich 
w okresie stanu wojennego w Polsce. Rezygnowali wówczas z własnych przyjemności, 
wyjazdów urlopowych i wysyłali paczki z żywnością i odzieżą do osób znanych im i nie-
znanych w Polsce. Wspomagali Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Poznaniu prowa-
dzony przez Siostry Serafitki przy ul. Św. Rocha (tzw. „Dom Słońca”), m.in. fundując na-
rzędzia do prowadzenia terapii zajęciowej. 
 Piotr mieszkał w Waiblingen-Hegnach nieopodal Stuttgartu. Przez wiele lat pracował 
w Firmie Daimler-Benz w Stuttgarcie. Hobbystycznie budował wspaniałe, bardzo zaawan-
sowane technologicznie, trójmanuałowe organy elektroniczne. Ciężka, długotrwała choro-
ba przykuła go do łóżka na piętnaście ostatnich lat życia. Zmarł w dniu 11 czerwca 2013 r. 
w Waiblingen-Hegnach, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. 
 Piotruś, dziękuję Ci za całe dobro, którym obdarzałeś wszystkich napotkanych ludzi! 
Zachowajmy tę nietuzinkową postać w życzliwej pamięci, polecając Jego duszę gorącym 
modlitwom. Przemysław Barański 

____________________________________________ 
 
Przedstawiam niepublikowane wspomnienia obozowe, pisane w 1973 roku przez rtm. Zbi-
gniewa Bara ńskiego , mego ojca. Tekst jest długi, ukaże się więc w trzech częściach. Nie są 
mi znane wspomnienia por. Teodora Mukułowskiego , które sprowokowały autora do napi-
sania suplementu, co wynika z pierwszych zdań jego relacji. Może ktoś posiada lub zna ten 
tekst? Byłaby to bardzo ciekawa konfrontacja po latach. Tekst jest również interesujący histo-
rycznie. Wszak to relacja bezpośredniego świadka zdarzeń, bez upiększeń i konfabulacji. 

Przemysław Barański 
 

WW  oobboozziiee  jjeenniieecckkiimm  
(uzupełnienie) 

 

 Po przeczytaniu opracowania por. Todzia Mukułowskiego  stanowiącego relację z na-
szego życia obozowego, poczułem się niejako sprowokowany do napisania uzupełnienia, 
a również sprostowania niektórych szczegółów. 
 Wydaje mi się, że mocniej należy podkreślić wysoki poziom kultury w obozie w Wolden-
bergu, choć por. [Teodor] Mukułowski  tego bynajmniej nie pomija, ale podaje za mało da-
nych. Życie kulturalne polegało nie tylko na szeroko rozgałęzionym systemie dokształcania 
we wszelkich możliwych kierunkach, na co z reguły poświęcany był czas przedpołudniowy. 
Było to tak powszechne, że wytworzyło zdecydowaną atmosferę intensywnej nauki, od któ-
rej uchylały się tylko jednostki. W czasie tym respektowana była cisza i chodzono na pal-
cach, ażeby uczącym się kolegom nie przeszkadzać. Na liczne otwarte wykłady odbywały 
się prawdziwe wyścigi, ażeby zdobyć jak najlepsze miejsce. Sławne były wykłady noszą- 
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cego nasze barwy pułkowe pułk. dypl. Witolda Morawskiego  z historii dyplomacji. Puł-
kownik Morawski wyjątkowo pięknie i ciekawie mówił, sala zwykle nie mogła pomieścić 
słuchaczy. Pułkownik był człowiekiem fenomenalnie utalentowanym lingwistycznie. Władał 
doskonale językami angielskim, francuskim i niemieckim. Sam uczyłem go języka włoskie-
go w codziennych konwersacjach na spacerze i w lekturze u niego w baraku. Robił fanta-
styczne postępy i w pół roku język opanował. Potem nauczył się języka rosyjskiego do te-
go stopnia, że próbował składać wiersze w tym języku. Kiedy podziwiałem jego pamięć, 
recytował jeszcze klasyczną łacinę i grekę. 
 

 
 

Porucznik Zbigniew Barański 
mal. Edmund Czarnecki, Woldenberg 1942 

olej, karton, 27,5 x 20,5 cm 
 

 Dopuszczony do wyjątkowej z pułkowni-
kiem serdeczności otrzymałem od niego 
kilka grubych zeszytów jego rękopisów z 
wykładami z historii dyplomacji oraz prze-
piękne opowiadania łowieckie. Opuszcza-
jąc obóz te ciężkie bądź co bądź diaria 
zdeponowałem wraz z innymi jeszcze cen-
nymi dla mnie rękopisami w specjalnej wa-
lizce w naszej świetlicy batalionowej. Szu-
kałem potem tego depozytu, który miał być 
rzekomo przesłany do Łodzi, ale bezsku-
tecznie, niestety. 
 Zadziwiające jest, że w tak prymitywnych 
warunkach poziom imprez, wystaw, kon-
kursów, spektakli, był niezwykle wysoki. 
Jeśli chodzi np. o architekturę, to współza-
wodniczyli między sobą najlepsi architekci 
polscy, którzy potem wsławili się w odbu-
dowie i rozbudowie kraju, jak: [Jerzy] Hry-
niewiecki , [Tadeusz] Ptaszycki , [Jan] Bo-
gusławski , bracia [Jerzy i Olgierd] Sta-
niszkisowie , [Jan] Knothe . W poezji i lite-
raturze: [Leon] Kruczkowski , [Edward] Fi-
szer , [Marian] Brandys , [Stefan] Flukow-
ski  i in. Byli sławni malarze, plastycy, grafi-
cy, którzy wielkim nakładem pracy na pa-
pierze i z papieru wyczarowywali wspaniałe 

efekty. Wspomnę chociażby „Marię Stuart” Słowackiego, której oprawa sceniczna była niezwykła 
i na prawdziwych scenach niespotykana. Gotyckie wnętrza były urzekające w formie i kolorycie. 
 Przypomnieć trzeba, że w wielu akcjach kulturalnych, czy rozrywkowych – a rozrywka 
miała fundamentalne znaczenie dla równowagi psychicznej – w akcjach tych wybitną rolę 
odgrywali kawalerzyści z naszego baraku, a w tym również oficerowie naszego pułku. Ko-
lega Mukułowski  wspomina naszego por. Józefa Klonowskiego , który zorganizował i do 
końca prowadził Wielką Orkiestrę Symfoniczną, nie tylko z nazwy wielką, ale rzeczywiście 
liczącą ponad 60 osób, lecz ponadto ofiarnie szkolił zupełnie surowych adeptów, m.in. por. 
Lecha Mroczkiewicza  z 17. P.Uł. – fagot i por. Franciszka Wesołowskiego  z naszego 
pułku – obój. Nasz rtm. [Władysław] Braunek  był szefem organizacyjnym i administracyjnym 
obozowego teatru, ppor. Bogdan Neuman  z 9. P.Uł. był dyrektorem sławnego w obozie 
cyrku, a ponadto był bohaterem słynnego spektaklu „Jajko Kolumba”. Indywidualnie i w re-
wiach obozowych występował znakomity pianista i kompozytor por. Leon Rzewuski  z 14. 
P.Uł., autor znanego „Walczyka Warszawy”. Do jego licznych kompozycji pisałem słowa, 
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dwa przeboje wyszły nawet drukiem po wojnie („Słoneczne wrócą dni”). Aranżowaliśmy też 
w naszej pralni skromne wieczory humoru i piosenki, w ramach naszego pułku. Była tam 
piosenka: „Mały Zygmuś niechaj grzeczny będzie i nie mówi starszym „ty” – a Todzio Mu-
kułowski  zaprodukował nam frywolną piosenkę: „Raz do Turcji się wybrałem…” Pamię-
tam, że dla podniesienia ducha tuż przed ewakuacją obozu urządziliśmy własną rewię 
w baraku, której akompaniament stanowiła słyszana z dala kanonada i wybuchy spadają-
cych bomb. Finale śpiewał cały barak. A oto słowa: 
 

Więcej śmiechu, mniej łez, 
Wojny wszak widać kres 
Już w powietrzu jest szum 
I ooooooooooo – bum! 
 

Podczas gdy jeniec śpi 
Berlin ze strachu drży 
Alarm zrywa ze snu 
I ooooooooooo – bum! 

Nie ma co jeść, co pić 
To pewne oznaki końca 
Niech uśmiech nam nie schodzi z lic 
Wkrótce zabłyśnie nam słońca blask. 
 

Więcej śmiechu, mniej łez 
Wojny wszak widać kres 
Już w powietrzu jest szum 

  I ooooooooooo – bum! 
 

 W imprezie tej, ucharakteryzowany na szlagona, recytowałem też długą epistołę pod ty-
tułem ”Dwa razy Domejko i Dowejko”, w czym pierwszą część stanowiła oryginalna historia 
z „Pana Tadeusza”, a część wtóra stanowiła zabawną tegoż trawestację, tak się zaczyna-
jącą: 
 

Ale znana jest również druga taka para, 
Zaraz się ją wam bliżej określić postaram: 
Los ich złączył w Oflagu – szlachta z bożej łaski – 
Jeden zwał się Kościelski, a drugi Pułaski!... 
Spór wiódłszy się założyli o mendel jaj kurzych!! 
Co na owe czasy był majątek duży… 
itd. itd. 

 

 Śmiechu było dużo, ale o to przecież chodziło, bo zbliżały się dni decydujące o naszym 
losie. 
 W licznych imprezach kulturalnych występowali koledzy z naszego baraku: Józef Klo-
nowski  z wiolonczelą w kwartecie dr [Jerzego] Młodziejowskiego , to znowu z saksofo-
nem i klarnetem w zespole znanego Gajdeczki , w którym perkusistą był ppor. Tadeusz 
Gliński  z 6. P.Uł. i ppor. Jerzy Sitkowski  z 11. P.Uł. jako piosenkarz. Wspomnieć jeszcze 
należy działalność organizacyjną tzw. „kawiarni” por. Stefana Czetwerty ńskiego  z 25. 
P.Uł. i krawieckie usługi w garderobie teatralnej wykonywane przez dzielnego kpt. Edwar-
da Nagórskiego  z 7. DAKu. 
 Przypomnieć trzeba świetnego gawędziarza ppor. [por.] Wiktora Ziemia ńskiego [Zie-
mińskiego], dowódcę plutonu szlachty zagrodowej w 14. P.Uł. Jazłowieckich – późniejsze-
go generała dywizji i kwatermistrza Armii w Ludowym Wojsku Polskim [Gł. Kwatermistrz 
WP]. Do nas natomiast z takimi wizytami przychodził nieśmiertelny [Stanisław] Strugarek . 
 W Oflagu XI B w Braunschweigu, w którym zostaliśmy ulokowani bezpośrednio po kapi-
tulacji Warszawy warunki mieszkaniowe były dobre, były to bowiem wzorcowe koszary dy-
wizji pancernej. Czysto, ciepło, do dyspozycji duża sala gimnastyczna, w niedzielę zmie-
niana w kościół, a w niektórych okolicznościach na plac zbiórki, dla przekazania ważnych 
komunikatów, które tłumaczył dr Karol Górski , ppor. 7. PSK. Nawiasem przypomnieć na-
leży, że Matkę Boską do tej pierwszej kaplicy obozowej namalował ppor. Andrzej Wiewió-
rowski  z naszego pułku. Apel odbywał się raz w tygodniu poprzez przeliczenie jeńców 
przez niemieckiego oficera dyżurnego na salach. 
 

Zbigniew Barański, c.d.n. 
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WWiizzoowwiiee  ww  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh..  
OOcchhoottnniikk  AAnnddrrzzeejj   WWiizzee  ((11990022--11991199))  

 

 Rodzinę Wizów reprezentowało w naszym Pułku jej trzech przedstawicieli. Przygotowu-
jąc przed laty „Listę strat” 15. Pułku Ułanów Poznańskich (opublikowana w 1999 jako nr 6 
Zeszytów Historycznych), przywróciłem pamięć o nie występującym na wcześniejszych 
wykazach pułkowych Andrzeju Wize, ale nie znałem wielu faktów. Dziś przypominam i jego 
historię i dzieje jego niezwykłego grobu. 
 Feliks Wize  (1869-1928), dzierżawca Koszkowa w pow. gostyńskim, w 1898 r. ożenił 
się z Marią Haliną Antoniną z Urbanowskich. W 1904 r. odkupił od Ignacego Niemojow-
skiego Dzierznicę (obecnie, od 2010 r. – Dzierżnica), wieś między Neklą, a Gieczem, 
w dzisiejszej gminie Dominowo w pow. średzkim. Centrum posiadłości był otoczony par-
kiem piękny dworek z lat 1884-85 w stylu willi szwajcarskiej, projektu znanego architekta 
Zygmunta Gorgolewskiego (dość przypomnieć jego słynny Teatr Miejski we Lwowie). Wy-
różniały willę różnorodnie rozwiązane elementy ciesielskie balkonów i werand oraz bogato 
profilowane wiązania dachowe. Natomiast wnętrza dworku całkowicie przekształcono 
wkrótce po wybudowaniu, i – jak pisze Jan Skuratowicz Dwory i pałace w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim (Międzychód 1992) – zostały „dostosowane do reprezentacyjnych wy-
magań właścicieli”. Z kolei nowy właściciel – Wize, dodał do willi dwie przybudówki, z któ-
rych jedna, przeszklona, pełniła funkcję ogrodu zimowego. 
 Wize, w 1918 r. delegat na Polski Sejm Dzielnicowy z pow. średzkiego, w odrodzonej 
Polsce był starostą krajowym i pierwszym marszałkiem Wydziału Wojewódzkiego. Rodzina 
Wizów mieszkała w Dzierznicy do 1939 r. Atmosferę domu tworzyły obrazy malarzy pol-
skich (m.in. Fałata, Boznańskiej, Wywiórskiego) oraz piękna, obszerna biblioteka, której 
ozdobą był słynny „Zielnik” XVI-wiecznego botanika i lekarza Szymona Syreńskiego. Pisał 
o tym Ludwik Gomolec w Ziemi Średzkiej (Środa 1935) przedstawiając zbiory odziedziczo-
ne przez Wizów po Niemojowskich. Całości wnętrza dopełniały inkrustowane meble, gdań-
skie szafy, kosztowny świecznik ze szkła weneckiego, kryształy i liczne trofea myśliwskie. 
Nie brak było także rzeźb chińskich i chińskich wazonów, co było odbiciem gustów przeło-
mu wieków XIX/XX. Natomiast gipsowy odlew „Lecha”, ekspresjonistycznej rzeźby Augu-
sta hr. Zamoyskiego, to raczej rzadkie świadectwo otwarcia na artystyczne nowinki. 
 Feliksowie Wizowie doczekali się trojga dzieci: najstarszym był Krzysztof  (1900-1970), 
młodszy o niespełna dwa lata był drugi syn, Andrzej  (1902-1919), najmłodszą córka, uro-
dzona w 1909 r. Katarzyna , z czasem Jagielska. Jej mąż, Józef Jagielski , odznaczony za 
wojnę polsko-bolszewicką czterokrotnie Krzyżem Walecznych, w dniu ślubu z Katarzyną 
20 lipca 1933 r. był porucznikiem poznańskiego 3. szwadronu pionierów, mając za sobą 
wcześniejszą służbę w 8. pułku ułanów w Krakowie. Obok wspomnianych dwóch braci Wi-
zów – Krzysztofa i Andrzeja i ich kuzyna, Witolda, to kolejny kawalerzysta w rodzinie. 
 Wszystkie dane wskazują, że imię młodszego z Wizów brzmiało Andrzej, ale na Liście strat 
powstania wielkopolskiego W. Olszewskiego i Ł. Jastrząba, Koszalin 2009, zapisano je jako „Ję-
drzej”. Imię „przyniósł” sobie, jak to często jeszcze w tamtych czasach bywało, swoimi urodzina-
mi 20 lutego 1902 r. (w Koszkowie) w wigilię dnia poświęconego błogosławionemu kapłanowi 
i męczennikowi, Andrzejowi Boboli. Dziś czcimy tego Świętego, co prawda, 16 maja, ale do 
czasu kanonizacji, która miała miejsce w 1938 r., jego pamiątkę obchodzono w dniu 21 lutego. 
 Młody Andrzej niewątpliwie był świadom zaangażowania w sprawy narodowe ojca, 
a zwłaszcza starszego brata, Krzysztofa, który jako osiemnastolatek już od końca paź-
dziernika 1918 r. był z młodzieńczym zapałem czynnym w budowaniu struktur polskich 
władz w pobliskiej Środzie. W chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego Andrzej miał 
niespełna lat siedemnaście, był uczniem gimnazjum w Poznaniu, mieszkał przy ul. Grun-
waldzkiej 15, a więc niedaleko koszar, miejsca organizowania powstańczej kawalerii. Zgło- 
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szenie się brata na ochotnika do powstającego w Poznaniu pułku jazdy musiało być bez-
pośrednim impulsem także jego decyzji. Czy zgłosił się wraz z Krzysztofem, czy dopiero 
gdy 20 lutego 1919 r. skończył lat siedemnaście, i jak przyjęli to rodzice – nie wiadomo. 
Jak wielu ziemiańskich synów chciał zapewne służyć w wymarzonej polskiej kawalerii, 
a Krzysztof, już ułan, mógł być mu mentorem. 
 Krótko po przyjęciu do 3. szwadronu por. Kazimierza Ciążyńskiego – pisząc to zastana-
wiałem się, czy był to pluton ppor. Stanisława Jeziorowskiego – w tydzień po ukończeniu 
siedemnastego roku życia, 28 lutego 1919 r. młodziutki ułan zmarł. W zamieszczonym na 
łamach obu poznańskich gazet nekrologu (Dziennik Poznański nr 53 i Kurier Poznański nr 
53, oba z 5 marca 1919 r.), strapieni rodzice napisali tylko, że „rozstał się z tym światem 
opatrzony św. Sakramentami nasz syn […] ochotnik 1 pułku ułanów skończywszy lat 17.” 
Ze zwrotu o udzieleniu Sakramentów św. można domniemywać, że nie była to śmierć na-
gła, choć na pewno nie spodziewana. 
 Na Liście strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920 opublikowanej 
przez Wojskowe Biuro Historyczne w 1934 r. podano, że zmarł z choroby, a przy nazwisku 
widnieje gwiazdka. Jej znaczenie wydawca objaśnił, że są to osoby, których śmierć została 
ustalona przez sporządzenie urzędowego aktu zgonu przez powołane do tego urzędy dusz-
pasterskie. Ich metryki śmierci do 1939 r. znajdowały się w Kurii Biskupiej WP. Podobnie 
śmierć w wyniku choroby podano u T. Jabłońskiego na Liście strat powstania wielkopolskie-
go 1918/19, Warszawa 1938, a także na cytowanej wyżej liście Olszewskiego i Jastrząba 
z 2009 r. Tutaj podstawą była przytoczona poznańska Księga zgonów z roku 1919. 
 Dzięki uprzejmości p. Adama Kaczmarka, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu, otrzymałem odpis niemieckiego wpisu do Księgi, 
bo w tym języku była prowadzona, datowany 5 czerwca 1919. Z tak późnej daty zapisu 
wynika, że Księgę uzupełniano przez dłuższy czas. Przytaczam treść wpisu w swoim tłu-
maczeniu: „Kierujący lekarz Pomocniczego Lazaretu Fortecznego nr XVIII w Poznaniu 
oświadcza, że ułan 3. szwadronu wielkopolskiego Pułku Ułanów, gimnazjalista Jędrzej Wi-
ze, lat 17, katolik, zamieszkały w Poznaniu, przy ul. Wiktorii Augusty 15, urodzony w Kosz-
kowie pow. Gostyń, syn właściciela ziemskiego Feliksa i Haliny z Urbanowskich Wizów 
zamieszkałych w Dzierznicy pow. Środa, zmarł w Poznaniu w wyżej wymienionym miejscu 
28 lutego [1919] o godzinie 7 po południu”. 
 Lazaret nr XVIII o profilu internistycznym, na 50 łóżek, według opracowania Kazimierza 
Janickiego Szpitalnictwo wojskowe w Poznaniu… zamieszczonego na łamach Kroniki Mia-
sta Poznania nr 4 z 1998 r., mieścił się przy ul. Różanej. Przypuszczalnie w zajętym bu-
dynku szkolnym nieopodal dawnego szpitala św. Łazarza. Niespodziany pobyt w lazarecie 
młodziutkiego ułana był, być może, skutkiem zaziębienia nabytego w twardych warunkach 
kawaleryjskiej służby z czego musiało się błyskawicznie rozwinąć zapalenie płuc, ówcze-
śnie nie do uleczenia. To bardzo często spotykana wtedy przyczyna śmierci. W 2008 r. na 
tablicy upamiętniającej Andrzeja i jego ojca Feliksa, wykonanej staraniem władz Gminy 
Dominowo napisano, że „zmarł w wyniku odniesionych ran”. Z otrzymanego wyjaśnienia 
obecnego Wójta, p. Krzysztofa Pautera wynika, że treść napisu to jednak pomyłka. 
 Cytowany nekrolog od rodziny zapowiadał nabożeństwo żałobne w dwa dni po pogrze-
bie, w dniu 7 marca w kaplicy św. Józefa w Poznaniu. Były wątpliwości, gdzie w 1919 r. 
znajdowała się kaplica, bo pod tym wezwaniem wymieniana jest także w stacji szpitala 
miejskiego przy ul. Grobla 26. Zygmunt Zaleski Nazwy ulic Poznania…, Poznań 1926, na-
zwę ulicy św. Józefa (obecnie Krysiewicza) wywiódł od kaplicy pod tym wezwaniem istnie-
jącej na terenie szpitala dla dzieci. Jest coś wzruszającego w doborze tego miejsca przez 
rodziców młodziutkiego ułana na żałobne nabożeństwo. Dziś kaplica nosi wezwanie Świę-
tej Rodziny. 
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Kaplica pw. św. Marcelina w Rogalinie (1820) 

 
 

Kaplica pw. św. Andrzeja Boboli w Dzierżnicy (1920) 
 

 Andrzej Wize został pochowany 5 marca 1919 r. na cmentarzu parafialnym w Targowej 
Górce. Jeszcze tego samego miesiąca ojciec podjął starania o wybudowanie dla syna ka-
plicy w parku w Dzierznicy i tam przeniesienia jego zwłok, by grób był bliżej domu. 
 Czy nawiązanie architektonicznym projektem do kaplicy-mauzoleum Raczyńskich w Ro-
galinie zaproponował sam Feliks Wize, czy zatrudniony do realizacji architekt, Stanisław 
Mieczkowski, dziś trudno rozstrzygnąć. Mieczkowski, będąc wykształconym architektem, 
niewątpliwie znał podstawowe dzieło Andrea Palladia (Cztery księgi o architekturze, 1570) 
wskazujące na świątynię Maison Carrée w Nîmes w Prowansji, jako na jeden z architekto-
nicznych ideałów świątyni klasycznej. To ona była wzorcem dla kaplicy rogalińskiej. Do-
wodnie przedstawił jej historię Jarosław Jarzewicz, Świątynia pamięci. O kościele – mau-
zoleum Raczyńskich w Rogalinie, Poznań 2005. Zagadkowa zbieżność szczegółów reali-
zacji obu kaplic zdaje się wskazywać, że był to pomysł ojca. 

Tadeusz Jeziorowski, c.d.n. 
 

ZZ  żżaałłoobbnneejj   kkaarr ttyy  
 

Dnia 18 października 2013 r. zmarł członek naszego Towarzystwa śp. Aleksander Witalis 
Grzegorzewski  (nr kol. 169). Msza św. pogrzebowa i pogrzeb odbyły się 25 października, 
o godz. 13:00 w Poznaniu na cmentarzu jeżyckim przy ul. Nowina. 

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia. 
 

NNoowwii   cczzłłoonnkkoowwiiee  
 

Nr kol. 382 p. Beata Przeworska , ze stażem od 23.05.2013 r. 
Nr kol. 383 p. Justyna Łaniewska , ze stażem od 16.11.2013 r. 
 

K u  c h w a l e  P u ł k u  i  d l a  d o b r a  p o l s k i e j  K a w a l e r i i !  
 

 

 

 
www.pimr.poznan.pl 

Sponsor  
„Ułana Pozna ńskiego - 

Piętnastaka”  
 

 

„Ułan Pozna ński - Pi ętnastak”  jest kontynuacją „Ułana Pozna ńskiego” , wydawanego w Londynie w latach 1948-2007 biule-
tynu informacyjnego Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz „Pi ętnastaka” , biuletynu 
wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. 
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