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ŚŚWWIIĘĘTTOO  PPUUŁŁKKUU  ––  TTRRZZYYDDZZIIEESSTTEE  DDNNII  UUŁŁAANNAA  22001155  
 

 Jubileuszowe 30. Dni Ułana – obchody święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich odbyły się 
w Poznaniu w dniach 17-19 kwietnia 2015r. Tydzień później, w piątek 24 kwietnia, miały 
miejsce uroczystości we współczesnym garnizonie Ułanów Poznańskich, w Wędrzynie. 
 Tradycyjnie rozpoczęliśmy Ogólnopolskimi Zawodami Kawaleryjskimi Militari, które w 
tym roku w Poznaniu odbyły się już po raz 25. W konkursie głównym klasy L, jak i towarzy-
szącym mu konkursie klasy LL mieliśmy łącznie 32 starty – po 16 w każdej klasie. Do 
udziału w VI Memoriale im. Macieja Frankiewicza zgłoszono dodatkowe trzy przejazdy. 
Zawody odbywały się w dniach 17-18 kwietnia, a więc o jeden dzień krócej niż zazwyczaj. 
Po intensywnej rywalizacji górą ponownie byli zawodnicy w barwach 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich – konkurs główny zwyciężył Mikołaj Walter  (15. PU) na Formozie , wyprzedza-
jąc Grzegorza Wojtaczk ę (20. PU) na koniu Zament  i Pawła Kubickiego  (15. PU) na Nu-
lu . Klasyfikację drużynową Militari wygrała również ekipa gospodarzy, w składzie Mikołaj 
Walter  (Formoza)  i Andrzej Ciesielski (Lawenda) . Tryumfatorem Militari LL zo-
stał Andrzej Ciesielski  (15. PU) na Europie , wyprzedzając Patryka Sagana  (2. PSK) 
na Parmezanie  i Ireneusza Szantul ę (20. PU) na Emie . Memoriał im. Macieja Frankiewi-
cza należał do Piotra Piekarczyka  (1. PSJP) na Dolce Vitae . Ustanowioną w ubiegłym  
 

1 



roku nagrodę im. ppłk. dr. Tade-
usza Andrzejewskiego dla właści-
ciela najlepszego konia zawodów 
zdobył drugi raz z rzędu Paweł Ku-
bicki  (15. PU), tym razem za konia 
Nul . Z kolei największym pechow-
cem Militari okazał się Paweł Brze-
zicki  na koniu Ciociosan  (12. PU), 
odbierając statuetkę imienia 
wachm. Stanisława Budzyńskiego.  

 

 

 Sacrum Święta, 
a więc Apel Pole-
głych, na który ko-
lumna kawalerzy-
stów i wojska przy-
chodzi uroczystym 
Capstrzykiem pro-
wadzonym ulicami 
Poznania, odbył się 
 

tradycyjnie w sobotę wieczorem, dnia 18 
kwietnia. Uczestnicy, pełni zadumy, pochy-
lili się Pomnikiem Pułkowym, wsłuchując 
się w listę ponad 360 nazwisk poległych 
i  pomordowanych Ułanów Poznańskich. 
Pamiętając o historii, organizatorzy nie za-
pomnieli o przyszłych pokoleniach - tuż 
przed odczytaniem Apelu Poległych przy-
znano nagrody w konkursie wiedzy o Puł- 
  
ku, zorganizowanego w tym roku zarówno w SP nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
jak i w kilku poznańskich szkołach, w ramach projektu "Na tropach żołnierzy gen. Andersa". 
 Ostatni dzień poznańskiej części Święta obfitował w atrakcje 
dla całych rodzin. Zanim jednak kawaleria dotarła na Cytadelę, 
niedzielne uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą św. u oo. 
Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Dalsze uroczystości 
przeniosły się pod Pomnik Pułkowy, pod którym zaproszone de-
legacje złożyły wiązanki kwiatów. W tak ważnym dla Pułku miej-
scu kilkudziesięciu współczesnych Ułanów Poznańskich zostało 
uhonorowanych Znakiem Pułkowym. Odznakę Województwa 
Wielkopolskiego, symbolicznie w imieniu wszystkich organizato-
rów Dni Ułana, odebrał p. Ryszard Olejniczak  - jeden z pierw-
szych, którzy w Poznaniu upomnieli się o tradycje ułańskie. 
 Spod Pomnika uroczystości przeniosły się do Wielkopolskiego 
Muzeum Wojskowego, gdzie oddano tradycyjny pokłon histo-
rycznemu Sztandarowi Pułku, po czym przyznano Znaki Zasługi 
Towarzystwa - za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez 
naszą organizację. W tym roku tym wyróżnieniem uhonorowani 
zostali kol. Tadeusz Pawlicki  i p. Marcin Klinkiewicz  z Turku. 
 Cytadela to tradycyjny piknik rodzinny, podczas którego doko-
nano prezentacji przybyłej do Poznania kawalerii  oraz  udekoro- 
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wano czołowych 
zawodników od-
bywających się na 
Woli zawodów 
kawaleryjskich. 
Dalsza część pik-
niku obfitowała w 
szereg pokazów 
i inscenizacji, w tym 
zaprezentowane 
w ramach insceni- 
 

zacji spieszenie sekcji CKM na jukach w wykonaniu naszego Oddziału. 
 Tydzień po obchodach Święta Pułkowego w historycznym garnizonie Ułanów Poznań-
skich, uroczystości przeniosły się do Wędrzyna, gdzie stacjonuje 15. batalion Ułanów Po-
znańskich im. gen. broni Władysława Andersa. Po uroczystej Mszy św. odprawionej w gar-
nizonowym kościele, odbył się apel na dziedzińcu batalionowych koszar. Następnie dla 
mieszkańców zorganizowano piknik oraz pokazy sprzętu wojskowego. 
 W tym roku po-
nownie mieliśmy za-
szczyt gościć w Po-
znaniu p. Annę Ma-
rię Anders , córkę 
wybitnego historycz-
nego dowódcy 15. 
Pułku Ułanów Po-
znańskich, Naczel-
nego Wodza, patro-
na współczesnych 
„Dzieci Poznania”,  

 

 

 

gen. broni Władysława Andersa. W ramach wizyty p. An-
ders spotkała się z uczniami poznańskich szkół oraz z Po-
znaniakami, przy okazji promocji swojej książki pt. „Córka 
generała i piosenkarki”. To spotkanie wspaniale poprowa-
dził nasz Prezes Honorowy, kol. Tadeusz Jeziorowski , 
a zorganizowano je w ważnym dla Pułku miejscu – w czę-
ści miasta, gdzie przed wojną znajdowały się koszary m.in. 
naszego Pułku, a obecnie zajmowanej przez kompleks City 
Park. P. Anders, jako gość honorowy, wzięła udział ponad-
to w zorganizowanym w sobotę 25 kwietnia raucie wień-
czącym obchody Święta Pułkowego. Na zaproszenie na-
szego członka, kol. Bolesława Skorupskiego , mogliśmy 
zgromadzić w jednym miejscu również Prezydenta Miasta 
Poznania, p. Jacka Ja śkowiaka  – uosabiającego Honorowe- 

go Szefa Pułku, dowódców 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, gen. brygady 
Andrzeja Ku śnierka , oraz 15. batalionu Ułanów Poznańskich, ppłk. Tomasza Borowczy-
ka, Komendanta naszego Oddziału, kol. Andrzeja Waltera , czołowych zawodników tego-
rocznych Militari oraz organizatorów Święta, oczywiście z rodzinami. 
 

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 !  
 

Piotr Stachecki, fot. Maria Chojnacka 
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PPaanniiee  KKaapprraalluu,,  220000  llaatt!!  
 

 
Jubilat (trzeci od lewej) wraz z delegacją i pocztem Towarzystwa, pocztem sztandarowym 15. batalionu Uła-

nów Poznańskich przed Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kuczkowie k. Pleszewa 
 
 Tegoroczne obchody Święta Pułkowego rozpoczęliśmy bardzo miłym akcentem. Dnia 16 
kwietnia br. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu setnych urodzin kpr. Mieczysła-
wa Dwojaka  z Krzywosądowa – ostatniego znanego nam wrześniowego Ułana Poznań-
skiego, a jednocześnie członka naszego Towarzystwa. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w intencji drogiego Jubilata w Sanktu-
arium Maryjnym Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kuczkowie k. Pleszewa. Wziął w niej udział 
poczet sztandarowy wystawiony przez 15. batalion Ułanów Poznańskich z Wędrzyna, po-
czet proporcowy naszego Towarzystwa oraz straży pożarnej. Po liturgii wszyscy udaliśmy 
się do pobliskiej sali na spotkanie koleżeńskie, na którym dało się poznać ułańską fantazję 
kpr. Dwojaka – nasz Jubilat świętował swoje urodziny tańcem i śpiewem. 

Zacnemu Jubilatowi do życzeń dołączyliśmy coś specjalnego – rzeźbionego orła woj-
skowego wzorowanego na oryginalnym elemencie historycznego polowego ołtarza 
15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
 

 
Życzenia od delegacji Batalionu (fot. Michał Klóska) 

 
Życzenia od delegacji Towarzystwa (fot. Michał Klóska) 

 

P a n i e  K a p r a l u  –  ż y c z y m y  2 0 0  l a t  w  z d r o w i u !  
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 !  

 

Piotr Stachecki 
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WWssppoommnniieenniiee  oo  mmooiimm  OOjjccuu,,  wwaacchhmmiissttrrzzuu  SSttaanniissłłaawwiiee  KKaacczzmmaarrkkuu,,    
uucczzeessttnniikkuu  PPoowwssttaanniiaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  ii  WWoojjnnyy  PPoollsskkoo--BBoollsszzeewwiicckkiieejj    

ww  sszzeerreeggaacchh  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  
 
 Mój Ojciec urodził się 19 kwietnia 1898 r. w Zębowie pow. Nowy Tomyśl, woj. Wielko-
polskie. Jego rodzice, Franciszek Kaczmarek i Katarzyna z domu Piechota, byli rolnikami. 
W 1916 r. został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front, najpierw francuski a po-
tem włoski. 
 Na początku stycznia 1919 r. wstąpił, jako 
ochotnik, do oddziału powstańców w Lwówku 
pow. Nowy Tomyśl. Oddział ten później 
otrzymał nazwę drugiej kompanii Grupy Za-
chodniej. Brał udział w walkach toczonych na 
obszarze od Kopanicy do Międzychodu. 
W czerwcu 1919 r., na własną prośbę, został 
przeniesiony do 1. Pułku Ułanów Wielkopol-
skich, z którym wyruszył 2 lipca na front litew-
sko-białoruski. Po zakończeniu wojny, pozo-
stał w wojsku przez 6 lat jako podoficer zawo-
dowy. W tym czasie dokształcał się na kur-
sach uzyskując kwalifikację na aspiranta ofi-
cerskiego. 
 W 1924 r. zawarł związek małżeński z He-
leną Masłowską; mieli czworo dzieci: Łucję, 
Jerzego, Tadeusza (autor niniejszego „Wspo-
mnienia…”) i Bożenę. W 1926 r. przeszedł do 
służby cywilno-państwowej, ostatnio na sta-
nowisku sekretarza sądu grodzkiego w Obor-
nikach. Brał czynny udział w wielu organiza-
cjach i stowarzyszeniach, m.in. był komendan-
tem powiatowym Związku Podoficerów Re-
zerwy. 
 Po wybuchu wojny w 1939 r. (nie dotarł do 
swojej jednostki – jako zmobilizowany w drugim 
rzucie), po zajęciu Wielkopolski przez Niemców, 

 
 

Wachmistrz Stanisław Kaczmarek 
(1898-1945) 

pracował początkowo w sądzie powiatowym, a następnie w miejskim urzędzie mieszka-
niowym w Obornikach; od sierpnia 1944 pracował przy budowie umocnień polowych (tzw. 
Einsatz). W czasie okupacji, jako znany miejscowy patriota, podlegał różnym szykanom, 
m.in. był zmuszany do dodatkowej pracy niedzielnej na rzecz miasta a także więziony jako 
zakładnik. Od 1943 r. uczestniczył w ruchu oporu jako żołnierz Armii Krajowej (był szefem 
służby taborowej). 17 października 1944 r. został aresztowany (podobnie, jak wielu innych 
członków wielkopolskiej AK) i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Żabikowie k. Pozna-
nia, gdzie otrzymał numer 19635; był przesłuchiwany przez Gestapo w Domu Żołnierza. 
W końcu grudnia 1944 r. został zesłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w któ-
rym nadano mu numer 90762. Po ewakuacji obozu w lutym 1945 r. został przewieziony 
najpierw do obozu Dora, a następnie (marzec 1945) do obozu Nordhausen, gdzie zginął 
w niewyjaśnionych okolicznościach. 
 Moje wspomnienia o Ojcu dotyczą szczególnie Jego udziału w wojnie 1919-1920; w na-
szym domu często odbywały się spotkania „kombatanckie”, w których uczestniczyli kole- 
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dzy pułkowi Ojca. Pamiętam tylko dwa nazwiska: plutonowy Henryk Jakubowski z Obornik 
i Wielgosz z Kowanowa k. Obornik. Oczywiście, pilnie słuchałem, o czym rozmawiano; 
jedna opowieść szczególnie utkwiła mi w pamięci: kilku ułanów, z których tylko Ojciec miał 
jeszcze naboje w rewolwerze, skryło się w jakiejś dziurze, po okrążeniu ich przez bolsze-
wików; problem polegał na tym, że nikt nie chciał się poddać (w razie odkrycia ich kryjówki) 
a nabojów było za mało… W opowiadaniach Ojca często pojawiały się nazwy: Berezyna 
i Bobrujsk; z historii pułku (i 1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich) wiadomo, że trwały tam 
ciągłe walki, bolszewicy nie chcieli się pogodzić z utratą twierdzy, stanowiącej znakomitą 
bazę wypadową na zachód; Ojciec wiele o tym opowiadał, zdaje się że tam właśnie zacho-
rował na malarię. 

 
 

W koszarach 15. Pułku Ułanów Poznańskich (wachm. S. Kaczmarek - pierwszy z lewej) 
 

 W szafie ubraniowej by-
ły trzy szable: dwie Ojca, 
jedna z czasu wojny, dru-
ga – nowa – wzór 21/22, 
a   trzecia – zdobyczna, 
kozacka. Oprócz tego 
znajdowała się tam lanca 
i dwie pary ostróg: bojowe 
i galowe. Pamiętam też 
opowieści o Wileńszczyź-
nie, o jeziorze Narocz, do-
kąd szwadron ojca został 
detaszowany z chwilą 
powołania KOP-u. Póź-
niej, podobną służbę peł-
nił także w Zbąszyniu, na 
granicy zachodniej. 

 Przypominam sobie wspaniałe zawody konne (nie potrafię, niestety, nazwać ich w języ-
ku sportowym) w moich rodzinnych Obornikach, które odbyły się w 1937 lub 1938 roku na 
miejskim stadionie sportowym. Sądząc z wielu różnych barw otoków na ułańskich czap-
kach, byli tam uczestnicy z kilku pułków ułanów; oczywiście, z tej okazji odbyło się w na-
szym domu spotkanie kolegów Ojca. Wiele innych wspomnień, niestety, zatarł czas… 
 Pora na dokumenty: pomyślałem sobie, że skoro Ojciec otrzymał czterokrotnie Krzyż 
Walecznych i inne odznaczenia, to może w archiwach wojskowych coś się z zawieruchy 
wojennej i okupacji zachowało. I rzeczywiście, z Centralnego Archiwum Wojskowego 
im. mjr. Bolesława Waligóry otrzymałem najpierw dokumenty dotyczące udziału Ojca 
w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie, dzięki dodatkowej kwerendzie, materiały na te-
mat udziału Ojca w wojnie polsko-bolszewickiej. 
 Powstanie Wielkopolskie zaczęło się dla Ojca 29 grudnia 1918 r., kiedy to za wsią Zę-
bowo przymusowo lądował niemiecki „samolot bombowy”. W kwestionariuszu Komisji 
Krzyża Niepodległości (CAW sygn. MN 16 16.03.1933r. Kaczmarek Stanisław) mój Ojciec 
pisze: „W dniu 29 grudnia 1918 r. brałem udział przy zdobywaniu samolotu bombowego 
niemieckiego, który przymusowo lądował za wsią Zębowo powiat Nowy Tomyśl. Zdobyty 
został 1samolot o trzech podwójnych motorach, 4 podoficerów niemieckich stanowiących 
załogę tegoż samolotu, dwa karabiny maszynowe (lekkie) ponad 3000 szt. naboi, dwa ka-
rabiny ręczne oraz dwie skrzynie bomb zapalnych. 30 lub też 31 grudnia 1918 zdobycie 
folwarku Kaliska obsadzonego przez kolonistów niemieckich. Zdobycz 18 jeńców, 1 kara-
bin maszynowy lekki, skrzynie granatów ręcznych oraz większą ilość amunicji. W pierw-
szym wypadku dowódcy nie było w ogóle, jako świadków zapodaję: Hrabia Łącki z Posa- 
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dowa, Antoni Jarnut z Zębowa, Szarata Sylwester z Zębowa i innych o ile zaszłaby potrze-
ba. W drugim wypadku był dowódcą podporucznik Thomas, świadkowie kapral Szarata 
Zębowo, Kliks Hieronim, Paweł Agaciak z Zębowa i inni”. W tym samym dokumencie pisze 
o swoi udziale w Powstaniu: „W dniu 3 lub 5 stycznia 1919 r. zorganizowana została druga 
kompania grupy zachodniej. Tymczasowym dowódcą został sierżant Górny ze Lwówka. 
W tym samym dniu jeszcze obsadziła wyżej wymieniona kompania miejscowości Gralewo 
i Krzyżówko w powiecie międzychodzkim. Późniejszy dowódca kompanii podporucznik 
Hamerski. Z rozkazu nowego dowódcy kompanii utworzyłem specjalną sekcję, której za-
daniem było ustawiczne patrolowanie odcinków nie obsadzonych i niepokojenie nieprzyja-
ciela na zajmowanych stanowiskach. Po zorganizowaniu się z luźnych oddziałów 2. pułku 
Strzelców Wielkopolskich byłem w czwartej kompanii pod dowództwem por. Hamerskiego 
na odcinkach frontu pod Kopanicą i pod Zbąszyniem. Z większych potyczek zapodaję po-
tyczkę pod miejscowością Lewice powiat Międzychód; było to, o ile sobie przypominam, 
w dniu 9 lutego 1919 r. Atak nastąpił z naszej strony przy współudziale kompanii Grodzi-
skiej.” Jako świadkowie poświadczający prawdziwość tej relacji wymienieni zostali 
por. Hamerski (b. dowódca kompanii) oraz ppłk. Kazimierz Zenkteler (b. dowódca frontu 
zachodniego). 
 

 Dokumentacja dotycząca 
udziału plutonowego Stani-
sława Kaczmarka w wojnie 
polsko-bolszewickiej, uzy-
skana z CAW, liczy 14 kart; 
są to cztery wnioski o od-
znaczenie Krzyżem Walecz-
nych i załączone do nich 
opisy czynów bojowych oraz 
poświadczenia świadków. 
 Pierwszy wniosek („po raz 
I”), datowany 31.12.20 i pod-
pisany przez dowódcę IV 
szwadronu por. Czarneckiego, 
dowódcę pułku ppłk. Włady-
sława Andersa oraz dowód-
cę 4. Armii gen.-pp. Skiers- 

 
 

Defilada w Obornikach - prowadzący wachm. rez. Stanisław Kaczmarek 

kiego, zawiera następujący „opis czynu”: „Dnia 24 września 1920 roku, w walce pod Mię-
dzyrzeczem swą nadzwyczajną odwagą prowadzi pluton do ataku, będąc sam żywym 
przykładem i wzorem dla ułanów czym daje możność wyparcia dziesięciokrotnie silniej-
szego nieprzyjaciela z dwóch uparcie bronionych pozycji”. Wniosek poświadczają ułani 
Edmund Kaszkowiak i Nowicki. Sygn. KW 46/K-134 Kaczmarek Stanisław. 
 

 Wniosek „Po raz drugi” – z dnia 30 marca 1921 r. podpisują: dowódca szwadronu por. 
Czarnecki, dowódca pułku ppłk Władysław Anders oraz dowódca dywizji gen. ppor. Daniel 
Konarzewski. W „Szczegółowym opisie czynów” czytamy: „Dnia 13 kwietnia1920 r. w cza-
sie rajdu pułku na Kukujewicze Horwal wysłany na czele plutonu jako szpica awangardy 
pułku z poświęceniem i męstwem wykonuje polecone mu zadanie, wręcz atakując napo-
tkane oddziały i wywiady nieprzyjacielskie, biorąc jeńców, nie dając przeciwnikowi zorien-
tować się w ruchach naszego pułku, czym daje ogromną usługę na przebieg akcji i wyko-
nania zadania pułku.” Jako świadkowie podpisują ułani IV szwadronu: Dyl Stanisław i Gros 
Jakub. Sygn. KW 46/K-134 Kaczmarek Stanisław. 
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 Wniosek „Po raz trzeci”, datowany tak jak poprzedni (30.III.1921), podpisują ci sami do-
wódcy szwadronu, pułku i dywizji, co wniosek „po raz drugi”. „Szczegółowy opis czynów: 
Dnia 11 sierpnia 1920 r. podczas walk defensywnych, plutonowy Kaczmarek będąc z plu-
tonem wysłany na wywiad w stronę posuwających się awangard npla. kilkakrotnie spotyka 
się z przeważającymi siłami podjazdów npl. będąc zaatakowany, z nadzwyczajną odwagą i 
męstwem odbija ataki npl. rozprasza oddziały, zabiera jeńców nie dając możności npl. zo-
rientować się w sytuacji, przywożąc bardzo ważne wiadomości o nieprzyjacielu. W każdej 
walce był dzielnym i odważnym”. Świadkami są ułani: Świtalski Jan i Kaszkowiak Edmund. 
Sygnatura akt, jak poprzednio. 
 Wniosek „Po raz czwarty”, także z dnia 30.III.1921 r. , podpisany przez tych samych do-
wódców szwadronu, pułku i dywizji. „Szczegółowy opis czynów: Dnia 3 września 1920 roku 
szwadron w konnym szyku atakował k. Mączaki za Wysoko Litewskiem, gdzie plutonowy 
Kaczmarek z nadzwyczajną brawurą i impetem szedł do ataku, jako pierwszy dopadając 
przeciwnika atakuje go na białą broń, zapał i przykład ten udziela się ułanom szwadronu 
co wpływa na szybki i zwycięski przebieg akcji, rozproszenie i rozbicie nieprzyjacielskich 
oddziałów.” Akcję poświadczają ułani: Fufer Józef i Kopydłowski. 
 Należy zwrócić uwagę, że wnioski o odznaczenie „po raz drugi, trzeci i czwarty” pocho-
dzą z tego samego dnia; można przypuszczać, że był to czas, kiedy dowódca szwadronu 
porządkował frontowe zasługi swoich ułanów, na co w trakcie kampanii nie było czasu i 
możliwości. Wskazuje na to również chronologia odznaczeń: pierwszy wniosek dotyczy 
walk pod Międzyrzeczem (24. IX. 1920) – ostatniego w kolejności „czynów” mojego Ojca. 
 Zaglądam do Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej; w tomie 18. na wstępie pokazano „Szkic 
marszów i bojów 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Pojawiają się nazwy i daty, niektóre (np. 
Wysokie Litewskie, 2. IX. 20) znane z wniosków o odznaczenie Ojca; dziwne, że nie ma na 
tej mapie Międzyrzecza, gdzie pułk toczył ciężkie boje. Jest natomiast Żabinka, gdzie zo-
stał ciężko ranny podczas walk odwrotowych dowódca pułku ppłk. Władysław Anders. 
 Zasługi Ojca w dziele walk o niepodległość zostały docenione w wolnej Polsce: został 
odznaczony Medalem Niepodległości (w 1933 roku), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921, a potem jeszcze Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem za Długo-
letnią Służbę. 
 

 
 

Odznaczenia wachm. Stanisława Kaczmarka 

 Niestety, nie znam Jego miejsca spoczyn-
ku; pogrzebano Go, jeśli w ogóle, w jakiejś 
mogile zbiorowej, na niemieckiej ziemi, 
gdzieś w okolicy Nordhausen. Wspomnienie 
o Nim znalazło się jednak na jednej z tablic 
pomnika Państwa Podziemnego, na skwerze 
pomiędzy ulicą Wieniawskiego i Aleją Nie-
podległości, na wprost klasztoru OO. Domini-
kanów. Szkoda tylko, że na tej tablicy napi-
sano: „Urzędnik Państwowy”; był w mojej 
pamięci przede wszystkim Żołnierzem. 

 
Źródła: 
[1] Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. MN 16.03.1933 r. Kaczmarek Stanisław 
[2] Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. KW 46/k-134 Kaczmarek Stanisław 
[3] Roman Gierka: Oborniczanie w II Wojnie Światowej, Tom 2, Oborniki, 2002 r. 
[4] Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 18: 15 Pułk Ułanów Poznańskich, 2012 r. 
[5] Muzeum Obozu w Żabikowie, kartoteka, Karta Personalna b. Więźnia nr 1765. 
 

Tadeusz Kaczmarek 
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MMaajjóówwkkaa  ww  nnaaddlleeśśnniiccttwwiiee  
 

Dnia 9 maja 2015 r. w szkółce leśnej w miejscowości Grzybno k. Mosiny pojawiło się 
dwóch ułanów - jeden konno i zbrojno (Michał Klóska  na Benie, w mundurze polowym 
i pełnym oporządzeniu), a drugi w mundurze garnizonowym, przy szabli (Piotr Stachecki ). 
W miejscu tym odbywał się piknik rodzinny Nadleśnictwa Konstantynowo. Ułani wygłosili 
krótką prelekcję, opisując konia i dosiadającego go jeźdźca (szczególne zainteresowanie 
wywołały wyciągnięte z prawej sakwy kalesony, które miały symbolizować jej przeznacze-
nie dla wyposażenia żołnierza). Po prelekcji każdy chętny mógł dosiąść kawaleryjskiego 
konia. Śmiałków nie brakowało. 
 

 
 

Majówka w Grzybnie 
 

 
 

Chętne na przejażdżkę były zarówno małe dziewczynki 
 

 
 

Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem 
 

 
 

...jak i te nieco większe... 
 

Piotr Stachecki 
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MMaajjoowwyy  zzaaggoonn  nnaa  PPooddllaassiiuu  
 

 Na zaproszenie kolegów ze Szwadronu Kawalerii im. Dywizji Kawalerii Zaza z Białego-
stoku, udałem się w pierwszych dniach maja na Kresy Wschodnie. Na miejsce zakwatero-
wania dotarłem wraz z Piotrem Kami ńskim  późno w nocy, ale specjalnie nas to nie zmar-
twiło – następnego dnia mieliśmy do pokonania zaledwie 40 km w siodle. Marsz konny roz-
począł się dnia 1 maja ze stajni w Rafałówce koło Białegostoku. Wraz z grupą kilku jeźdźców, 
pod komendą kol. Andrzeja Czerniawskiego , w umundurowaniu i oporządzeniu bojowym wy-
ruszyliśmy na wschód trasą, którą na początku XIX w podążały wojska napoleońskie. 
 Ok. 10 km za stajnią, w pobliskich lasach zatrzymaliśmy się w chwili milczenia przy po-
wstańczych krzyżach. Przed popasem zaplanowanym w miejscowości Załuki, odwiedzili-
śmy Królowy Most i miejscową cerkiew św. Anny. Tuż obok cmentarz katolicko-
prawosławny. Dla mnie, syna ziemi wielkopolskiej, był to widok niecodzienny. Późnym 
wieczorem osiągnęliśmy cel podróży – miejscowość Szaciły. 

Drugi dzień to powrót do stajni, ale oczywiście nieco 
naokoło. Ruszyliśmy więc dalej na wschód, osiągając ko-
ło południa tatarską wioskę Kruszyniany. Tu mogliśmy 
skosztować tradycyjnego jadła oraz zajrzeć do jurty – 
namiotu koczowników Wielkiego Stepu. Stąd było już za-
ledwie kilka kilometrów do granicy z Białorusią, ale czas 
nas nie naglił, mieliśmy do zrobienia jeszcze „zaledwie” 
50 km. Po odpoczynku, dobrym, marszowym tempem ru-
szyliśmy w drogą powrotną, osiągając stajnię już nocą. 
Trzeci dzień wizyty na Podlasiu upłynął pod znakiem 
uroczystości upamiętniających uchwalenie Konstytucji 
3 Maja, które rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie. Dostąpił mnie tu 
wielki zaszczyt – w liturgii wziąłem udział jako członek 
pocztu sztandarowego Szwadronu Zaza. Dalsze uroczy-
stości odbyły się pod pomnikiem Bohaterów Walczących  

 
 

Cerkiew św. Anny w Królowym Moście 
 

o Wolność Ojczyzny, w których wzięliśmy udział w 
szyku konnym. Moją uwagę zwrócił bardzo intere-
sujący program artystyczny, wykonany przez miej-
scową młodzież. Po odprowadzeniu koni do stajni, 
już mechanicznym transportem, wróciliśmy z Pio-
trem do Poznania. 
 Jadąc na Wschód miałem duże oczekiwania, 
szczególnie w stosunku do słynnej wschodniej go-
ścinności. Nie zawiodłem się – koledzy ze Szwa-
dronu Zaza przyjęli mnie bardzo ciepło, jak swoje-
go, za co im serdecznie dziękuję. 

 

 
 

Kruszyniany - pamiątkowe zdjęcie przy jurcie 

 
 

Widok ze stajni w miejscowości Szaciły 
 

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 !    Piotr Stachecki 
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GGeenneerraałł   MMiirroossłłaaww  RRóóżżaańńsskkii   DDoowwóóddccąą  GGeenneerraallnnyymm  RRooddzzaajjóóww  SSii łł   ZZbbrroojjnnyycchh  
 

 Gen. dyw. Mirosław Różański, bliski na-
szemu Towarzystwu nie tylko z okresu do-
wodzenia 17. Wlkp. Brygadą Zmechanizo-
waną, w skład której wchodzi nasz 15. bata-
lion Ułanów Poznańskich, w dniu 9 czerwca 
2015 r. otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej akt mianowania na no-
wego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, obejmując to stanowisko 1 lipca. 
Zgodnie z przeprowadzoną reformą dowo-
dzenia, od tego dnia stoi na czele Sił Zbroj-
nych w czasie pokoju. 

 
 

Gen. dyw. Mirosław Różański , cmentarz żołnierzy pol-
skich w Oosterhout (Holandia) 2 XI 2010 r. 

(fot. chor. Krzysztof Gonera) 
Gen. Różański jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych 

z roku 1986, którą ukończył z wyróżnieniem. Ma za sobą studia na Akademii Obrony Na-
rodowej. Pierwszy raz dowodził 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w latach 
1996-2003, po czym przeszedł na szefa sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 
by w 2005 wraz z awansem na generała brygady objąć ponownie 17. Brygadę. W 2007 
zorganizował na jej bazie Brygadową Grupę Bojową dowodząc nią w VIII zmianie PKW 
w Iraku. Wrócił stamtąd z Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Gwiazdą Iraku. 
W 2008 przeszedł do Sztabu Generalnego, a po awansie na generała dywizji, od 2009 do 
2011 dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Sformowana wówczas przez 
niego w 2010 r. na bazie 17. WBZmech. Grupa Bojowa była pierwszym oddziałem polskim 
sił Unii Europejskiej. W latach 2012-2013 był dyrektorem Departamentu Strategii i Plano-
wania Obronnego MON, a w latach 2013-2015 dowódcą Grupy Organizacyjnej Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Od 2011 r. jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, w tym samym roku uzyskał sto-
pień doktora w zakresie nauk o obronności. Życzliwość, którą od samego początku darzy 
nasze Towarzystwo, a teraz najwyższe dowodzenie Wojskiem Polskim, to dla nas wszyst-
kich ogromna satysfakcja. Wszystkiego najlepszego, Panie Generale! 

TRJ 
 

NNoowwii  cczzłłoonnkkoowwiiee  
 

Nr kol. 398 p. Agnieszka Zawisza – ze stażem od 9 stycznia 2015 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 !  
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ŚŚWWIIĘĘTTOO  PPUUŁŁKKUU  ––  TTRRZZYYDDZZIIEESSTTEE  DDNNII  UUŁŁAANNAA  22001155  
 

 Jubileuszowe 30. Dni Ułana – obchody święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich odbyły się 
w Poznaniu w dniach 17-19 kwietnia 2015r. Tydzień później, w piątek 24 kwietnia, miały 
miejsce uroczystości we współczesnym garnizonie Ułanów Poznańskich, w Wędrzynie. 
 Tradycyjnie rozpoczęliśmy Ogólnopolskimi Zawodami Kawaleryjskimi Militari, które w 
tym roku w Poznaniu odbyły się już po raz 25. W konkursie głównym klasy L, jak i towarzy-
szącym mu konkursie klasy LL mieliśmy łącznie 32 starty – po 16 w każdej klasie. Do 
udziału w VI Memoriale im. Macieja Frankiewicza zgłoszono dodatkowe trzy przejazdy. 
Zawody odbywały się w dniach 17-18 kwietnia, a więc o jeden dzień krócej niż zazwyczaj. 
Po intensywnej rywalizacji górą ponownie byli zawodnicy w barwach 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich – konkurs główny zwyciężył Mikołaj Walter  (15. PU) na Formozie , wyprzedza-
jąc Grzegorza Wojtaczk ę (20. PU) na koniu Zament  i Pawła Kubickiego  (15. PU) na Nu-
lu . Klasyfikację drużynową Militari wygrała również ekipa gospodarzy, w składzie Mikołaj 
Walter  (Formoza)  i Andrzej Ciesielski (Lawenda) . Tryumfatorem Militari LL zo-
stał Andrzej Ciesielski  (15. PU) na Europie , wyprzedzając Patryka Sagana  (2. PSK) 
na Parmezanie  i Ireneusza Szantul ę (20. PU) na Emie . Memoriał im. Macieja Frankiewi-
cza należał do Piotra Piekarczyka  (1. PSJP) na Dolce Vitae . Ustanowioną w ubiegłym  
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roku nagrodę im. ppłk. dr. Tade-
usza Andrzejewskiego dla właści-
ciela najlepszego konia zawodów 
zdobył drugi raz z rzędu Paweł Ku-
bicki  (15. PU), tym razem za konia 
Nul . Z kolei największym pechow-
cem Militari okazał się Paweł Brze-
zicki  na koniu Ciociosan  (12. PU), 
odbierając statuetkę imienia 
wachm. Stanisława Budzyńskiego.  

 

 

 Sacrum Święta, 
a więc Apel Pole-
głych, na który ko-
lumna kawalerzy-
stów i wojska przy-
chodzi uroczystym 
Capstrzykiem pro-
wadzonym ulicami 
Poznania, odbył się 
 

tradycyjnie w sobotę wieczorem, dnia 18 
kwietnia. Uczestnicy, pełni zadumy, pochy-
lili się Pomnikiem Pułkowym, wsłuchując 
się w listę ponad 360 nazwisk poległych 
i  pomordowanych Ułanów Poznańskich. 
Pamiętając o historii, organizatorzy nie za-
pomnieli o przyszłych pokoleniach - tuż 
przed odczytaniem Apelu Poległych przy-
znano nagrody w konkursie wiedzy o Puł- 
  
ku, zorganizowanego w tym roku zarówno w SP nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
jak i w kilku poznańskich szkołach, w ramach projektu "Na tropach żołnierzy gen. Andersa". 
 Ostatni dzień poznańskiej części Święta obfitował w atrakcje 
dla całych rodzin. Zanim jednak kawaleria dotarła na Cytadelę, 
niedzielne uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą św. u oo. 
Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Dalsze uroczystości 
przeniosły się pod Pomnik Pułkowy, pod którym zaproszone de-
legacje złożyły wiązanki kwiatów. W tak ważnym dla Pułku miej-
scu kilkudziesięciu współczesnych Ułanów Poznańskich zostało 
uhonorowanych Znakiem Pułkowym. Odznakę Województwa 
Wielkopolskiego, symbolicznie w imieniu wszystkich organizato-
rów Dni Ułana, odebrał p. Ryszard Olejniczak  - jeden z pierw-
szych, którzy w Poznaniu upomnieli się o tradycje ułańskie. 
 Spod Pomnika uroczystości przeniosły się do Wielkopolskiego 
Muzeum Wojskowego, gdzie oddano tradycyjny pokłon histo-
rycznemu Sztandarowi Pułku, po czym przyznano Znaki Zasługi 
Towarzystwa - za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez 
naszą organizację. W tym roku tym wyróżnieniem uhonorowani 
zostali kol. Tadeusz Pawlicki  i p. Marcin Klinkiewicz  z Turku. 
 Cytadela to tradycyjny piknik rodzinny, podczas którego doko-
nano prezentacji przybyłej do Poznania kawalerii  oraz  udekoro- 
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wano czołowych 
zawodników od-
bywających się na 
Woli zawodów 
kawaleryjskich. 
Dalsza część pik-
niku obfitowała w 
szereg pokazów 
i inscenizacji, w tym 
zaprezentowane 
w ramach insceni- 
 

zacji spieszenie sekcji CKM na jukach w wykonaniu naszego Oddziału. 
 Tydzień po obchodach Święta Pułkowego w historycznym garnizonie Ułanów Poznań-
skich, uroczystości przeniosły się do Wędrzyna, gdzie stacjonuje 15. batalion Ułanów Po-
znańskich im. gen. broni Władysława Andersa. Po uroczystej Mszy św. odprawionej w gar-
nizonowym kościele, odbył się apel na dziedzińcu batalionowych koszar. Następnie dla 
mieszkańców zorganizowano piknik oraz pokazy sprzętu wojskowego. 
 W tym roku po-
nownie mieliśmy za-
szczyt gościć w Po-
znaniu p. Annę Ma-
rię Anders , córkę 
wybitnego historycz-
nego dowódcy 15. 
Pułku Ułanów Po-
znańskich, Naczel-
nego Wodza, patro-
na współczesnych 
„Dzieci Poznania”,  

 

 

 

gen. broni Władysława Andersa. W ramach wizyty p. An-
ders spotkała się z uczniami poznańskich szkół oraz z Po-
znaniakami, przy okazji promocji swojej książki pt. „Córka 
generała i piosenkarki”. To spotkanie wspaniale poprowa-
dził nasz Prezes Honorowy, kol. Tadeusz Jeziorowski , 
a zorganizowano je w ważnym dla Pułku miejscu – w czę-
ści miasta, gdzie przed wojną znajdowały się koszary m.in. 
naszego Pułku, a obecnie zajmowanej przez kompleks City 
Park. P. Anders, jako gość honorowy, wzięła udział ponad-
to w zorganizowanym w sobotę 25 kwietnia raucie wień-
czącym obchody Święta Pułkowego. Na zaproszenie na-
szego członka, kol. Bolesława Skorupskiego , mogliśmy 
zgromadzić w jednym miejscu również Prezydenta Miasta 
Poznania, p. Jacka Ja śkowiaka  – uosabiającego Honorowe- 

go Szefa Pułku, dowódców 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, gen. brygady 
Andrzeja Ku śnierka , oraz 15. batalionu Ułanów Poznańskich, ppłk. Tomasza Borowczy-
ka, Komendanta naszego Oddziału, kol. Andrzeja Waltera , czołowych zawodników tego-
rocznych Militari oraz organizatorów Święta, oczywiście z rodzinami. 
 

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 !  
 

Piotr Stachecki, fot. Maria Chojnacka 
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PPaanniiee  KKaapprraalluu,,  220000  llaatt!!  
 

 
Jubilat (trzeci od lewej) wraz z delegacją i pocztem Towarzystwa, pocztem sztandarowym 15. batalionu Uła-

nów Poznańskich przed Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kuczkowie k. Pleszewa 
 
 Tegoroczne obchody Święta Pułkowego rozpoczęliśmy bardzo miłym akcentem. Dnia 16 
kwietnia br. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu setnych urodzin kpr. Mieczysła-
wa Dwojaka  z Krzywosądowa – ostatniego znanego nam wrześniowego Ułana Poznań-
skiego, a jednocześnie członka naszego Towarzystwa. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w intencji drogiego Jubilata w Sanktu-
arium Maryjnym Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kuczkowie k. Pleszewa. Wziął w niej udział 
poczet sztandarowy wystawiony przez 15. batalion Ułanów Poznańskich z Wędrzyna, po-
czet proporcowy naszego Towarzystwa oraz straży pożarnej. Po liturgii wszyscy udaliśmy 
się do pobliskiej sali na spotkanie koleżeńskie, na którym dało się poznać ułańską fantazję 
kpr. Dwojaka – nasz Jubilat świętował swoje urodziny tańcem i śpiewem. 

Zacnemu Jubilatowi do życzeń dołączyliśmy coś specjalnego – rzeźbionego orła woj-
skowego wzorowanego na oryginalnym elemencie historycznego polowego ołtarza 
15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
 

 
Życzenia od delegacji Batalionu (fot. Michał Klóska) 

 
Życzenia od delegacji Towarzystwa (fot. Michał Klóska) 

 

P a n i e  K a p r a l u  –  ż y c z y m y  2 0 0  l a t  w  z d r o w i u !  
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 !  

 

Piotr Stachecki 
5 



WWssppoommnniieenniiee  oo  mmooiimm  OOjjccuu,,  wwaacchhmmiissttrrzzuu  SSttaanniissłłaawwiiee  KKaacczzmmaarrkkuu,,    
uucczzeessttnniikkuu  PPoowwssttaanniiaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  ii  WWoojjnnyy  PPoollsskkoo--BBoollsszzeewwiicckkiieejj    

ww  sszzeerreeggaacchh  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  
 
 Mój Ojciec urodził się 19 kwietnia 1898 r. w Zębowie pow. Nowy Tomyśl, woj. Wielko-
polskie. Jego rodzice, Franciszek Kaczmarek i Katarzyna z domu Piechota, byli rolnikami. 
W 1916 r. został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front, najpierw francuski a po-
tem włoski. 
 Na początku stycznia 1919 r. wstąpił, jako 
ochotnik, do oddziału powstańców w Lwówku 
pow. Nowy Tomyśl. Oddział ten później 
otrzymał nazwę drugiej kompanii Grupy Za-
chodniej. Brał udział w walkach toczonych na 
obszarze od Kopanicy do Międzychodu. 
W czerwcu 1919 r., na własną prośbę, został 
przeniesiony do 1. Pułku Ułanów Wielkopol-
skich, z którym wyruszył 2 lipca na front litew-
sko-białoruski. Po zakończeniu wojny, pozo-
stał w wojsku przez 6 lat jako podoficer zawo-
dowy. W tym czasie dokształcał się na kur-
sach uzyskując kwalifikację na aspiranta ofi-
cerskiego. 
 W 1924 r. zawarł związek małżeński z He-
leną Masłowską; mieli czworo dzieci: Łucję, 
Jerzego, Tadeusza (autor niniejszego „Wspo-
mnienia…”) i Bożenę. W 1926 r. przeszedł do 
służby cywilno-państwowej, ostatnio na sta-
nowisku sekretarza sądu grodzkiego w Obor-
nikach. Brał czynny udział w wielu organiza-
cjach i stowarzyszeniach, m.in. był komendan-
tem powiatowym Związku Podoficerów Re-
zerwy. 
 Po wybuchu wojny w 1939 r. (nie dotarł do 
swojej jednostki – jako zmobilizowany w drugim 
rzucie), po zajęciu Wielkopolski przez Niemców, 

 
 

Wachmistrz Stanisław Kaczmarek 
(1898-1945) 

pracował początkowo w sądzie powiatowym, a następnie w miejskim urzędzie mieszka-
niowym w Obornikach; od sierpnia 1944 pracował przy budowie umocnień polowych (tzw. 
Einsatz). W czasie okupacji, jako znany miejscowy patriota, podlegał różnym szykanom, 
m.in. był zmuszany do dodatkowej pracy niedzielnej na rzecz miasta a także więziony jako 
zakładnik. Od 1943 r. uczestniczył w ruchu oporu jako żołnierz Armii Krajowej (był szefem 
służby taborowej). 17 października 1944 r. został aresztowany (podobnie, jak wielu innych 
członków wielkopolskiej AK) i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Żabikowie k. Pozna-
nia, gdzie otrzymał numer 19635; był przesłuchiwany przez Gestapo w Domu Żołnierza. 
W końcu grudnia 1944 r. został zesłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w któ-
rym nadano mu numer 90762. Po ewakuacji obozu w lutym 1945 r. został przewieziony 
najpierw do obozu Dora, a następnie (marzec 1945) do obozu Nordhausen, gdzie zginął 
w niewyjaśnionych okolicznościach. 
 Moje wspomnienia o Ojcu dotyczą szczególnie Jego udziału w wojnie 1919-1920; w na-
szym domu często odbywały się spotkania „kombatanckie”, w których uczestniczyli kole- 
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dzy pułkowi Ojca. Pamiętam tylko dwa nazwiska: plutonowy Henryk Jakubowski z Obornik 
i Wielgosz z Kowanowa k. Obornik. Oczywiście, pilnie słuchałem, o czym rozmawiano; 
jedna opowieść szczególnie utkwiła mi w pamięci: kilku ułanów, z których tylko Ojciec miał 
jeszcze naboje w rewolwerze, skryło się w jakiejś dziurze, po okrążeniu ich przez bolsze-
wików; problem polegał na tym, że nikt nie chciał się poddać (w razie odkrycia ich kryjówki) 
a nabojów było za mało… W opowiadaniach Ojca często pojawiały się nazwy: Berezyna 
i Bobrujsk; z historii pułku (i 1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich) wiadomo, że trwały tam 
ciągłe walki, bolszewicy nie chcieli się pogodzić z utratą twierdzy, stanowiącej znakomitą 
bazę wypadową na zachód; Ojciec wiele o tym opowiadał, zdaje się że tam właśnie zacho-
rował na malarię. 

 
 

W koszarach 15. Pułku Ułanów Poznańskich (wachm. S. Kaczmarek - pierwszy z lewej) 
 

 W szafie ubraniowej by-
ły trzy szable: dwie Ojca, 
jedna z czasu wojny, dru-
ga – nowa – wzór 21/22, 
a   trzecia – zdobyczna, 
kozacka. Oprócz tego 
znajdowała się tam lanca 
i dwie pary ostróg: bojowe 
i galowe. Pamiętam też 
opowieści o Wileńszczyź-
nie, o jeziorze Narocz, do-
kąd szwadron ojca został 
detaszowany z chwilą 
powołania KOP-u. Póź-
niej, podobną służbę peł-
nił także w Zbąszyniu, na 
granicy zachodniej. 

 Przypominam sobie wspaniałe zawody konne (nie potrafię, niestety, nazwać ich w języ-
ku sportowym) w moich rodzinnych Obornikach, które odbyły się w 1937 lub 1938 roku na 
miejskim stadionie sportowym. Sądząc z wielu różnych barw otoków na ułańskich czap-
kach, byli tam uczestnicy z kilku pułków ułanów; oczywiście, z tej okazji odbyło się w na-
szym domu spotkanie kolegów Ojca. Wiele innych wspomnień, niestety, zatarł czas… 
 Pora na dokumenty: pomyślałem sobie, że skoro Ojciec otrzymał czterokrotnie Krzyż 
Walecznych i inne odznaczenia, to może w archiwach wojskowych coś się z zawieruchy 
wojennej i okupacji zachowało. I rzeczywiście, z Centralnego Archiwum Wojskowego 
im. mjr. Bolesława Waligóry otrzymałem najpierw dokumenty dotyczące udziału Ojca 
w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie, dzięki dodatkowej kwerendzie, materiały na te-
mat udziału Ojca w wojnie polsko-bolszewickiej. 
 Powstanie Wielkopolskie zaczęło się dla Ojca 29 grudnia 1918 r., kiedy to za wsią Zę-
bowo przymusowo lądował niemiecki „samolot bombowy”. W kwestionariuszu Komisji 
Krzyża Niepodległości (CAW sygn. MN 16 16.03.1933r. Kaczmarek Stanisław) mój Ojciec 
pisze: „W dniu 29 grudnia 1918 r. brałem udział przy zdobywaniu samolotu bombowego 
niemieckiego, który przymusowo lądował za wsią Zębowo powiat Nowy Tomyśl. Zdobyty 
został 1samolot o trzech podwójnych motorach, 4 podoficerów niemieckich stanowiących 
załogę tegoż samolotu, dwa karabiny maszynowe (lekkie) ponad 3000 szt. naboi, dwa ka-
rabiny ręczne oraz dwie skrzynie bomb zapalnych. 30 lub też 31 grudnia 1918 zdobycie 
folwarku Kaliska obsadzonego przez kolonistów niemieckich. Zdobycz 18 jeńców, 1 kara-
bin maszynowy lekki, skrzynie granatów ręcznych oraz większą ilość amunicji. W pierw-
szym wypadku dowódcy nie było w ogóle, jako świadków zapodaję: Hrabia Łącki z Posa- 
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dowa, Antoni Jarnut z Zębowa, Szarata Sylwester z Zębowa i innych o ile zaszłaby potrze-
ba. W drugim wypadku był dowódcą podporucznik Thomas, świadkowie kapral Szarata 
Zębowo, Kliks Hieronim, Paweł Agaciak z Zębowa i inni”. W tym samym dokumencie pisze 
o swoi udziale w Powstaniu: „W dniu 3 lub 5 stycznia 1919 r. zorganizowana została druga 
kompania grupy zachodniej. Tymczasowym dowódcą został sierżant Górny ze Lwówka. 
W tym samym dniu jeszcze obsadziła wyżej wymieniona kompania miejscowości Gralewo 
i Krzyżówko w powiecie międzychodzkim. Późniejszy dowódca kompanii podporucznik 
Hamerski. Z rozkazu nowego dowódcy kompanii utworzyłem specjalną sekcję, której za-
daniem było ustawiczne patrolowanie odcinków nie obsadzonych i niepokojenie nieprzyja-
ciela na zajmowanych stanowiskach. Po zorganizowaniu się z luźnych oddziałów 2. pułku 
Strzelców Wielkopolskich byłem w czwartej kompanii pod dowództwem por. Hamerskiego 
na odcinkach frontu pod Kopanicą i pod Zbąszyniem. Z większych potyczek zapodaję po-
tyczkę pod miejscowością Lewice powiat Międzychód; było to, o ile sobie przypominam, 
w dniu 9 lutego 1919 r. Atak nastąpił z naszej strony przy współudziale kompanii Grodzi-
skiej.” Jako świadkowie poświadczający prawdziwość tej relacji wymienieni zostali 
por. Hamerski (b. dowódca kompanii) oraz ppłk. Kazimierz Zenkteler (b. dowódca frontu 
zachodniego). 
 

 Dokumentacja dotycząca 
udziału plutonowego Stani-
sława Kaczmarka w wojnie 
polsko-bolszewickiej, uzy-
skana z CAW, liczy 14 kart; 
są to cztery wnioski o od-
znaczenie Krzyżem Walecz-
nych i załączone do nich 
opisy czynów bojowych oraz 
poświadczenia świadków. 
 Pierwszy wniosek („po raz 
I”), datowany 31.12.20 i pod-
pisany przez dowódcę IV 
szwadronu por. Czarneckiego, 
dowódcę pułku ppłk. Włady-
sława Andersa oraz dowód-
cę 4. Armii gen.-pp. Skiers- 

 
 

Defilada w Obornikach - prowadzący wachm. rez. Stanisław Kaczmarek 

kiego, zawiera następujący „opis czynu”: „Dnia 24 września 1920 roku, w walce pod Mię-
dzyrzeczem swą nadzwyczajną odwagą prowadzi pluton do ataku, będąc sam żywym 
przykładem i wzorem dla ułanów czym daje możność wyparcia dziesięciokrotnie silniej-
szego nieprzyjaciela z dwóch uparcie bronionych pozycji”. Wniosek poświadczają ułani 
Edmund Kaszkowiak i Nowicki. Sygn. KW 46/K-134 Kaczmarek Stanisław. 
 

 Wniosek „Po raz drugi” – z dnia 30 marca 1921 r. podpisują: dowódca szwadronu por. 
Czarnecki, dowódca pułku ppłk Władysław Anders oraz dowódca dywizji gen. ppor. Daniel 
Konarzewski. W „Szczegółowym opisie czynów” czytamy: „Dnia 13 kwietnia1920 r. w cza-
sie rajdu pułku na Kukujewicze Horwal wysłany na czele plutonu jako szpica awangardy 
pułku z poświęceniem i męstwem wykonuje polecone mu zadanie, wręcz atakując napo-
tkane oddziały i wywiady nieprzyjacielskie, biorąc jeńców, nie dając przeciwnikowi zorien-
tować się w ruchach naszego pułku, czym daje ogromną usługę na przebieg akcji i wyko-
nania zadania pułku.” Jako świadkowie podpisują ułani IV szwadronu: Dyl Stanisław i Gros 
Jakub. Sygn. KW 46/K-134 Kaczmarek Stanisław. 
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 Wniosek „Po raz trzeci”, datowany tak jak poprzedni (30.III.1921), podpisują ci sami do-
wódcy szwadronu, pułku i dywizji, co wniosek „po raz drugi”. „Szczegółowy opis czynów: 
Dnia 11 sierpnia 1920 r. podczas walk defensywnych, plutonowy Kaczmarek będąc z plu-
tonem wysłany na wywiad w stronę posuwających się awangard npla. kilkakrotnie spotyka 
się z przeważającymi siłami podjazdów npl. będąc zaatakowany, z nadzwyczajną odwagą i 
męstwem odbija ataki npl. rozprasza oddziały, zabiera jeńców nie dając możności npl. zo-
rientować się w sytuacji, przywożąc bardzo ważne wiadomości o nieprzyjacielu. W każdej 
walce był dzielnym i odważnym”. Świadkami są ułani: Świtalski Jan i Kaszkowiak Edmund. 
Sygnatura akt, jak poprzednio. 
 Wniosek „Po raz czwarty”, także z dnia 30.III.1921 r. , podpisany przez tych samych do-
wódców szwadronu, pułku i dywizji. „Szczegółowy opis czynów: Dnia 3 września 1920 roku 
szwadron w konnym szyku atakował k. Mączaki za Wysoko Litewskiem, gdzie plutonowy 
Kaczmarek z nadzwyczajną brawurą i impetem szedł do ataku, jako pierwszy dopadając 
przeciwnika atakuje go na białą broń, zapał i przykład ten udziela się ułanom szwadronu 
co wpływa na szybki i zwycięski przebieg akcji, rozproszenie i rozbicie nieprzyjacielskich 
oddziałów.” Akcję poświadczają ułani: Fufer Józef i Kopydłowski. 
 Należy zwrócić uwagę, że wnioski o odznaczenie „po raz drugi, trzeci i czwarty” pocho-
dzą z tego samego dnia; można przypuszczać, że był to czas, kiedy dowódca szwadronu 
porządkował frontowe zasługi swoich ułanów, na co w trakcie kampanii nie było czasu i 
możliwości. Wskazuje na to również chronologia odznaczeń: pierwszy wniosek dotyczy 
walk pod Międzyrzeczem (24. IX. 1920) – ostatniego w kolejności „czynów” mojego Ojca. 
 Zaglądam do Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej; w tomie 18. na wstępie pokazano „Szkic 
marszów i bojów 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Pojawiają się nazwy i daty, niektóre (np. 
Wysokie Litewskie, 2. IX. 20) znane z wniosków o odznaczenie Ojca; dziwne, że nie ma na 
tej mapie Międzyrzecza, gdzie pułk toczył ciężkie boje. Jest natomiast Żabinka, gdzie zo-
stał ciężko ranny podczas walk odwrotowych dowódca pułku ppłk. Władysław Anders. 
 Zasługi Ojca w dziele walk o niepodległość zostały docenione w wolnej Polsce: został 
odznaczony Medalem Niepodległości (w 1933 roku), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921, a potem jeszcze Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem za Długo-
letnią Służbę. 
 

 
 

Odznaczenia wachm. Stanisława Kaczmarka 

 Niestety, nie znam Jego miejsca spoczyn-
ku; pogrzebano Go, jeśli w ogóle, w jakiejś 
mogile zbiorowej, na niemieckiej ziemi, 
gdzieś w okolicy Nordhausen. Wspomnienie 
o Nim znalazło się jednak na jednej z tablic 
pomnika Państwa Podziemnego, na skwerze 
pomiędzy ulicą Wieniawskiego i Aleją Nie-
podległości, na wprost klasztoru OO. Domini-
kanów. Szkoda tylko, że na tej tablicy napi-
sano: „Urzędnik Państwowy”; był w mojej 
pamięci przede wszystkim Żołnierzem. 

 
Źródła: 
[1] Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. MN 16.03.1933 r. Kaczmarek Stanisław 
[2] Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. KW 46/k-134 Kaczmarek Stanisław 
[3] Roman Gierka: Oborniczanie w II Wojnie Światowej, Tom 2, Oborniki, 2002 r. 
[4] Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 18: 15 Pułk Ułanów Poznańskich, 2012 r. 
[5] Muzeum Obozu w Żabikowie, kartoteka, Karta Personalna b. Więźnia nr 1765. 
 

Tadeusz Kaczmarek 
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MMaajjóówwkkaa  ww  nnaaddlleeśśnniiccttwwiiee  
 

Dnia 9 maja 2015 r. w szkółce leśnej w miejscowości Grzybno k. Mosiny pojawiło się 
dwóch ułanów - jeden konno i zbrojno (Michał Klóska  na Benie, w mundurze polowym 
i pełnym oporządzeniu), a drugi w mundurze garnizonowym, przy szabli (Piotr Stachecki ). 
W miejscu tym odbywał się piknik rodzinny Nadleśnictwa Konstantynowo. Ułani wygłosili 
krótką prelekcję, opisując konia i dosiadającego go jeźdźca (szczególne zainteresowanie 
wywołały wyciągnięte z prawej sakwy kalesony, które miały symbolizować jej przeznacze-
nie dla wyposażenia żołnierza). Po prelekcji każdy chętny mógł dosiąść kawaleryjskiego 
konia. Śmiałków nie brakowało. 
 

 
 

Majówka w Grzybnie 
 

 
 

Chętne na przejażdżkę były zarówno małe dziewczynki 
 

 
 

Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem 
 

 
 

...jak i te nieco większe... 
 

Piotr Stachecki 
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MMaajjoowwyy  zzaaggoonn  nnaa  PPooddllaassiiuu  
 

 Na zaproszenie kolegów ze Szwadronu Kawalerii im. Dywizji Kawalerii Zaza z Białego-
stoku, udałem się w pierwszych dniach maja na Kresy Wschodnie. Na miejsce zakwatero-
wania dotarłem wraz z Piotrem Kami ńskim  późno w nocy, ale specjalnie nas to nie zmar-
twiło – następnego dnia mieliśmy do pokonania zaledwie 40 km w siodle. Marsz konny roz-
począł się dnia 1 maja ze stajni w Rafałówce koło Białegostoku. Wraz z grupą kilku jeźdźców, 
pod komendą kol. Andrzeja Czerniawskiego , w umundurowaniu i oporządzeniu bojowym wy-
ruszyliśmy na wschód trasą, którą na początku XIX w podążały wojska napoleońskie. 
 Ok. 10 km za stajnią, w pobliskich lasach zatrzymaliśmy się w chwili milczenia przy po-
wstańczych krzyżach. Przed popasem zaplanowanym w miejscowości Załuki, odwiedzili-
śmy Królowy Most i miejscową cerkiew św. Anny. Tuż obok cmentarz katolicko-
prawosławny. Dla mnie, syna ziemi wielkopolskiej, był to widok niecodzienny. Późnym 
wieczorem osiągnęliśmy cel podróży – miejscowość Szaciły. 

Drugi dzień to powrót do stajni, ale oczywiście nieco 
naokoło. Ruszyliśmy więc dalej na wschód, osiągając ko-
ło południa tatarską wioskę Kruszyniany. Tu mogliśmy 
skosztować tradycyjnego jadła oraz zajrzeć do jurty – 
namiotu koczowników Wielkiego Stepu. Stąd było już za-
ledwie kilka kilometrów do granicy z Białorusią, ale czas 
nas nie naglił, mieliśmy do zrobienia jeszcze „zaledwie” 
50 km. Po odpoczynku, dobrym, marszowym tempem ru-
szyliśmy w drogą powrotną, osiągając stajnię już nocą. 
Trzeci dzień wizyty na Podlasiu upłynął pod znakiem 
uroczystości upamiętniających uchwalenie Konstytucji 
3 Maja, które rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie. Dostąpił mnie tu 
wielki zaszczyt – w liturgii wziąłem udział jako członek 
pocztu sztandarowego Szwadronu Zaza. Dalsze uroczy-
stości odbyły się pod pomnikiem Bohaterów Walczących  

 
 

Cerkiew św. Anny w Królowym Moście 
 

o Wolność Ojczyzny, w których wzięliśmy udział w 
szyku konnym. Moją uwagę zwrócił bardzo intere-
sujący program artystyczny, wykonany przez miej-
scową młodzież. Po odprowadzeniu koni do stajni, 
już mechanicznym transportem, wróciliśmy z Pio-
trem do Poznania. 
 Jadąc na Wschód miałem duże oczekiwania, 
szczególnie w stosunku do słynnej wschodniej go-
ścinności. Nie zawiodłem się – koledzy ze Szwa-
dronu Zaza przyjęli mnie bardzo ciepło, jak swoje-
go, za co im serdecznie dziękuję. 

 

 
 

Kruszyniany - pamiątkowe zdjęcie przy jurcie 

 
 

Widok ze stajni w miejscowości Szaciły 
 

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 !    Piotr Stachecki 
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GGeenneerraałł   MMiirroossłłaaww  RRóóżżaańńsskkii   DDoowwóóddccąą  GGeenneerraallnnyymm  RRooddzzaajjóóww  SSii łł   ZZbbrroojjnnyycchh  
 

 Gen. dyw. Mirosław Różański, bliski na-
szemu Towarzystwu nie tylko z okresu do-
wodzenia 17. Wlkp. Brygadą Zmechanizo-
waną, w skład której wchodzi nasz 15. bata-
lion Ułanów Poznańskich, w dniu 9 czerwca 
2015 r. otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej akt mianowania na no-
wego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, obejmując to stanowisko 1 lipca. 
Zgodnie z przeprowadzoną reformą dowo-
dzenia, od tego dnia stoi na czele Sił Zbroj-
nych w czasie pokoju. 

 
 

Gen. dyw. Mirosław Różański , cmentarz żołnierzy pol-
skich w Oosterhout (Holandia) 2 XI 2010 r. 

(fot. chor. Krzysztof Gonera) 
Gen. Różański jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych 

z roku 1986, którą ukończył z wyróżnieniem. Ma za sobą studia na Akademii Obrony Na-
rodowej. Pierwszy raz dowodził 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w latach 
1996-2003, po czym przeszedł na szefa sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 
by w 2005 wraz z awansem na generała brygady objąć ponownie 17. Brygadę. W 2007 
zorganizował na jej bazie Brygadową Grupę Bojową dowodząc nią w VIII zmianie PKW 
w Iraku. Wrócił stamtąd z Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Gwiazdą Iraku. 
W 2008 przeszedł do Sztabu Generalnego, a po awansie na generała dywizji, od 2009 do 
2011 dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Sformowana wówczas przez 
niego w 2010 r. na bazie 17. WBZmech. Grupa Bojowa była pierwszym oddziałem polskim 
sił Unii Europejskiej. W latach 2012-2013 był dyrektorem Departamentu Strategii i Plano-
wania Obronnego MON, a w latach 2013-2015 dowódcą Grupy Organizacyjnej Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Od 2011 r. jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, w tym samym roku uzyskał sto-
pień doktora w zakresie nauk o obronności. Życzliwość, którą od samego początku darzy 
nasze Towarzystwo, a teraz najwyższe dowodzenie Wojskiem Polskim, to dla nas wszyst-
kich ogromna satysfakcja. Wszystkiego najlepszego, Panie Generale! 

TRJ 
 

NNoowwii  cczzłłoonnkkoowwiiee  
 

Nr kol. 398 p. Agnieszka Zawisza – ze stażem od 9 stycznia 2015 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 biuletynu 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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