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ŚWIĘTO PUŁKU – DNI UŁAN A 2016

Mikołaj Walter, Piotr Stachecki (z tyłu), Aleksander Jagodziński, Grzegorz Szymczak, Piotr Walter
i Marcin Gauden (z tyłu). Fot. Maja Kis
Dokładnie trzydzieści lat temu, w 1986 r., na ulicach stolicy Wielkopolski pojawili się jeźdźcy
w czerwonych otokach. W trudnych, niesprzyjających warunkach tamtych lat, Poznań
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upomniał się o ułańskie tradycje. To był początek Dni Ułana, które nieprzerwanie odbywają
się do dnia dzisiejszego. Ich kolejna, 31. edycja, odbyła się w tym roku w Poznaniu w
dniach 22-24 kwietnia. Z kolei obchody Święta Pułkowego we współczesnym garnizonie
Ułanów Poznańskich, w Wędrzynie, celebrowaliśmy wspólnie w dniu 22 kwietnia.
Świętowanie w Wędrzynie rozpoczęto od uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym
pw. św. Sebastiana. Następnie odbyła się uroczysta zbiórka na placu apelowym batalionowych koszar, a całość zwieńczył piknik rodzinny. W Poznaniu świętowanie tradycyjnie
rozpoczęto Ogólnopolskimi Zawodami Kawaleryjskimi Militari, które w tym roku odbyły się
już po raz 26. W konkursie głównym klasy L odbyło się 14 startów, natomiast w towarzyszącym mu konkursie klasy LL o jeden mniej. Do udziału w VII Memoriale im. Macieja
Frankiewicza zgłoszono łącznie 15 startów.

Maciej Ziemiański w konkursie władania bronią białą lancą (fot. Maja Kis)

Piotr Walter w konkursie władania bronią białą szablą (fot. Maja Kis)

Do stolicy Wielkopolski zawitali kawalerzyści reprezentujący barwy 1. i 3. Pułku Szwoleżerów,
12. Pułku Ułanów, 2. i 7. Pułku Strzelców Konnych, 7. DAK-u, Szwadronu Łączności nr 7 oraz
delegacja kawalerzystów z Niemiec. Wśród polskich ekip rodzynkiem była jedyna amazonka,
Wanda Frąckiewicz, startująca w barwach 3. Batalionu Logistycznego Ziemi Goleniowskiej.
Kolejny rok z rzędu gospodarze okazali się mało gościnni, wygrywając najważniejsze konkurencje. I tak w konkursie głównym mistrzostwo na koniu Domino wywalczył Mikołaj Walter (15.
PUł), a na koniu Formoza uzyskał drugi wynik. Podium zamknął Paweł Kubicki (15. PUł) na
Narcyzie. Klasyfikację drużynową Militari wygrała z kolei ekipa w barwach 2. Pułku Strzelców
Konnych, w składzie Kamil Ciesielczuk i Patryk Sagan. Tryumfatorem Militari LL został Paweł
Foremny (3. PSzwol.) na Hawanie, wyprzedzając Andrzeja Ciesielskiego (15. PUł) na Europie i Karla Wollenhaupta (Deutscher Kavallerieverband) na Celestino. Memoriał im. Macieja
Frankiewicza należał do Mikołaja Waltera (15. PUł) na Domino. Nagrodę im. ppłk. dr. Tadeusza
Andrzejewskiego dla właściciela najlepszego konia zawodów zdobył w tym roku Paweł Brzezicki (12. PUł) za konia Ciociosan. Największym pechowcem Militari okazał się Piotr Piekarczyk
na koniu Dereń (1. PSzwol.). Odebrał za to statuetkę im. wachm. Stanisława Budzyńskiego.
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Zbiórka na pl. Adama Mickiewicza
przed Capstrzykiem (fot. Maja Kis)

Warta pod Pomnikiem Pułkowym
przy ul. Ludgardy w Poznaniu (fot. Maja Kis)

Prezes Towarzystwa Adam Bech i Gość Honorowy,
senator i minister p. Anna Maria Anders; z tyłu m. in.
pp. I. Majewska, L. Stachowiak, W. Buczyński,
B. Klóska, K. Kundegórski (fot. Maja Kis)

Gość Honorowy, senator i minister p. Anna Maria
Anders, z tyłu Zbigniew Hoffmann, wojewoda. wielkopolski i Marek Woźniak, marszałek województwa
wielkopolskiego (fot. Maja Kis)

Sobota wieczór to tradycyjny Capstrzyk, podczas którego udaliśmy się pod Pomnik Pułkowy, gdzie odbył się Apel Poległych. Zanim jednak jego uczestnicy wsłuchali się w listę ponad 320 nazwisk poległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich, w tym ważnym miejscu
przyznano nagrody w konkursie wiedzy o Pułku, zorganizowanym w tym roku w kilku poznańskich szkołach oraz po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Krośnie koło Mosiny.
Niedzielne obchody rozpoczęto uroczystą Mszą św. u oo. Franciszkanów na Wzgórzu
Przemysła. Dalsze uroczystości przeniosły się pod Pomnik Pułkowy, pod którym zaproszone delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Tu też Znakiem Pułkowym zostało uhonorowanych kilkudziesięciu współczesnych Ułanów Poznańskich i pięciu członków naszego Towarzystwa: Dale Taylor, Remigiusz Dolata, Piotr Stachecki oraz bracia Mikołaj i Piotr
Walterowie. Spod Pomnika uroczystości przeniosły się do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, gdzie współczesny Sztandar Ułanów Poznańskich pokłonił się historycznemu
Sztandarowi Pułku, po czym przyznano Znaki Zasługi i Godło Honorowe Towarzystwa - za
wspieranie inicjatyw podejmowanych przez naszą organizację.
W tym roku uhonorowani zostali nasz członek, p. Kazimierz Kundegórski, junak gen. Władysława
Andersa oraz przyjaciel naszego Oddziału, p. Andrzej Wojciechowski, właściciel Stadniny Koni Fiord
w Młodzikowie. Z kolei Godło Honorowe przyznano społeczności miasta Turek. Miłym akcentem
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było przekazanie na rzecz 15. batalionu Ułanów Poznańskich wizerunku św. Jerzego
przebijającego lancą smoka. Pamiątkowy odlew na ręce dowódcy Ułanów Poznańskich,
ppłk. Tomasza Stachery, przekazali w imieniu rodziny, pp. Krzysztof i Jerzy Kubiccy.
Tradycyjny piknik rodzinny zagościł ponownie na Poznańskiej Cytadeli. Przybyłym
licznie (mimo dwukrotnego opadu śniegu!)
widzom zaprezentowano goszczącą w Poznaniu kawalerię, po czym udekorowano
czołowych zawodników odbywających się
na Woli zawodów kawaleryjskich. Dalsza
część pikniku obfitowała w szereg pokazów
i inscenizacji, w tym pokazy łucznictwa konnego, występ „Ksinzoków” - grupy folkloryPanowie Krzysztof i Jerzy Kubiccy przekazują pamiątkowy wizerunek na ręce dowódcy Ułanów Po- stycznej z Łowicza, grupy „Lajkonik” oraz
znańskich, ppłk. Tomasza Stachery (fot. T. Pawlicki) amazonek.

Na poznańskiej Cytadeli (fot. Maja Kis)
Po raz pierwszy w roku 2015, trochę
nieśmiało, zorganizowaliśmy plastyczny „koŃkurs" dla dzieci. Inicjatywa okazała się przysłowiowym strzałem w
dziesiątkę, gdyż w roku obecnym zainteresowanie nim przerosło nasze
oczekiwania. Nadesłano prace nie tylko z Poznania, ale również z Wędrzyna
i Międzyrzecza. Organizatorzy podzieliZespół Śpiewaczy Ksinzoki (fot. Maja Kis)
li je najpierw według grup wiekowych
autorów, a następnie w każdej grupie wyróżnili jedno dziecko.
Oto lista tegorocznych zwycięzców: w grupie wiekowej do 6 lat wyróżniono Zosię Musiołowską, w grupie 7-9 lat Julitę Lisiecką, natomiast w grupie 10-13 lat Roksanę Lorenz.
Obchody Święta Pułkowego, już półoficjalnie, zakończyliśmy rautem zorganizowanym w
dniu 6 maja z inicjatywy i na zaproszenie naszego członka, p. Bolesława Skorupskiego.
W gronie naszych rodzin spotkaliśmy się m.in. z dowódcą Ułanów Poznańskich, ppłk. Tomaszem Stacherą.
Ku chwale Pułku i dla dobra Polskiej Kawalerii!
Piotr Stachecki
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Ślub sprzed 80 lat
W dniu 16 kwietnia 1936 r. w kościele w Obrzycku
ppor. Aleksander Lossow Niemojowski, syn tradycyjnie uznawanego za pierwszego dowódcę 15. Pułku
Ułanów Poznańskich mjr. Józefa Lossowa i Heleny z
Szembeków, ożenił się z Anielą Moszczeńską, córką
Tadeusza i Marii z Twardowskich. Pan Młody nosił
dwuczłonowe nazwisko, gdyż w 1932 r. bezdzietny
Wacław Niemojowski usynowił siostrzeńca swojej żony, Zofii z Szembeków. Rodzice Anieli Moszczeńskiej
już nie żyli, ślub i wesele organizowała zatem bratowa
matki Panny Młodej, Helena z Bnińskich Twardowska,
ordynatowa z Kobylnik, matka Karola i Zygmunta
Twardowskich, oficerów 15. Pułku. Wspólnym prapradziadkiem Młodej Pary był, żyjący na początku XIX w.,
Dobrogost ze Skrzypny Twardowski z tychże Kobylnik.
Oficerami 15. Pułku Ułanów byli nie tylko Pan Młody
i jego ojciec, mjr Józef Lossow, ale i zaproszeni na
uroczystości: dowódca Pułku ppłk Konrad Zembrzuski,
mjr Kazimierz Chłapowski, rtm. Władysław Braunek oraz
ppor. Stanisław Kościelski, którzy przybyli z pułkową orkiestrą. Budziła ona zachwyt na
rynku w Obrzycku. W mundurach oprócz oficerów 15. Pułku byli: kuzynowie Pana Młodego
ppłk dypl. Jerzy Skrzydlewski z 13. Pułku Ułanów Wileńskich (były oficer 15. Pułku) i ppor.
Jan Szembek z 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wlkp. oraz kuzyn Panny Młodej Władysław
Moszczeński i jej brat pchor. Adolf Moszczeński z 7. Pułku Strzelców Konnych Wlkp.
W tym samym kościele w Obrzycku 25 lat wcześniej odbył się ślub rodziców Panny Młodej,
ale wówczas polskie barwy i wojsko były tylko marzeniem.
Świadkiem ze strony Pana
Młodego był jego kuzyn, ppłk
dypl. Jerzy Skrzydlewski, będący zastępcą dowódcy 13. Pułku
Ułanów, druhną zaś Anna
Moszczeńska, siostra Panny
Młodej. Świadkiem ze strony
Panny Młodej był jej brat, pchor.
Adolf Moszczeński z 7. PSK,
a druhną Emilia Bnińska, córka
Adolfa, wojewody poznańskiego. Po ślubie Państwo Młodzi
przeszli pod wyciągniętymi
szablami stojących w szpalerze
kawalerzystów. Konna asysta i orkiestra towarzyszyła im do odległych o parę kilometrów
Kobylnik. Goście jechali kilkoma samochodami i kilkunastoma powozami. Wieczorem na
dachu roztańczonego pałacyku rozświetlił się napis Ala – Alik.
Trzy i pół roku później wybuchła wojna. Wieczorowe mundury z salonowymi pasami
i szaserami stały się passé. Księga z prawie tysiącletnią historią polskiej jazdy w tradycyjnym formacie zamknęła się na zawsze.
Maria Okińczyc
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Stoją od lewej: 1. Zofia z Raszewskich Stefanowa Ponikiewska [c. Gustawa i Teodory Moszczeńskiej], 2. Dezydery Chłapowski
z Kopaszewa [s. Mieczysława i Wandy Potworowskiej], 3. Helena ? Sumińska Kraków ? [Sumińska-Grotowska z Ugoszcza, c. Stefana
hr. Sumińskiego i Julii Borzewskiej – kuzynka Heleny z Szembeków Lossow], 4. Ewa z Lossowów Piotrowa Krzysztoporska
z Wieszczyszyna [Wieszczyczyn, c. Dobrogosta i Marii Szczanieckiej], 5. Stefan Ponikiewski z Drobnina [s. Stanisława i Jadwigi Rychłowskiej], 6. Zygmunt Żółtowski z Myszkowa [Zbigniew, s. Edmunda i Ludwiki Węsierskiej-Kwileckiej – Helena z Bnińskich Twardowska to jego ciotka], 7. Żółtowska z Myszkowa [Helena z Komorowskich h. Dołęga, c. Stanisława i Julii Stolzenwald],
8. Dobrogost Lossow z Grabonoga [s. Aleksandra i Joanny Lossow], 9. Adam Daszewski z Siedzowa [Siedzów koło Garwolina,
s. Antoniego i Józefy Jaźwińskiej], 10. X Prałat Putz (kanonik) – Poznań [(ks. Narcyz Putz, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha
w Poznaniu, kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej został dopiero w 1937 r., zm. 5 XII 1942 w Dachau; 13 VI 1999 r. został
beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 błogosławionych męczenników, ofiar II wojny światowej – TRJ)], 11. Danuta
z Krzymuskich Adamowa Lossow z Grabonoga [c. Czesława i Anny Jarmułt-Mlickiej], 12. Maria ze Sczanieckich Dobrogostowa Lossow
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Identyfikacja postaci – Maria Lossow Niemojowska, uzupełnienia w nawiasach kwadratowych – Maria Okińczyc,
w nich dodatkowo w nawiasach półokrągłych – TRJ

z Grabonoga [c. Michała i Bogusławy Kruszyńskiej], 13. Stanisław Kościelski ze Śmiłowa [ppor. 15 P. Uł. s. Tadeusza i Marii Nieżychowskiej; (ppor. rez. – TRJ)], 14. Gustaw Potworowski z Goli [s. Edwarda i Tekli Dzierżykraj Morawskiej (Gustaw Maria Józef, ppor. rez. art.TRJ)], 15. Emilia (Lilcia) hr. Bnińska z Gułtów [c. Adolfa i Marii Skórzewskiej], 16. Adam Lossow z Grabonoga
[s. Dobrogosta i Marii Szczanieckiej (Adam Konstanty Józef, ppor. rez. 17. P. Uł. – TRJ)], 17. X Proboszcz Wojciechowski z Kozielska –
Stempuchowo [(ks. Jan Wojciechowski był proboszczem w Kozielsku, poczta Stępuchowo, pow. Wągrowiec – TRJ)], 18. mjr Kazimierz
Chłapowski XV puł [rtm., s. Jana i Zofii Jaczyńskiej; (majorem został mianowany dopiero 19 marca 1938 r. – TRJ)], 19. Helena
z hr. Szembeków Józefowa Lossow z Gryżyny [c. Aleksandra i Marii Benzelstierna Engeström], 20. Adolf Moszczeński ze Stempuchowa
[pchor. 7. PSK, s. Tadeusza i Marii ze Skrzypny Twardowskiej], 21. Piotr Krzysztoporski z Wieszczyczyna [s. Mikołaja
i Eleonory Moszczeńskiej], 22. Anna Moszczeńska ze Stempuchowa (Okińczyc) [c. Tadeusza i Marii ze Skrzypny Twardowskiej],
23. płk. Jerzy Skrzydlewski z Mechlina XV płk. uł. [ppłk 13. P. Uł. Wileńskich, ze Zbrudzewa, s. Mieczysława Watta Skrzydlewskiego i Zofii
Lossow; (dyplomowany, b. oficer 15. Pułku, zastępca dowódcy 13. Pułku –TRJ)], 24. rtm. Władysław Braunek XV p. uł. [s. Józefa i Marii Hulewicz], 25. Maria hr. Bnińska z Gułtów [c. Adolfa i Marii Skórzewskiej], 26. Witold Skrzydlewski z Mechlina [Witold Watta Skrzydlewski, s.
Zdzisława i Stanisławy Lossow], 27. X Proboszcz z Obrzycka [(proboszczem w Obrzycku, pow. Szamotuły, był ks. Paweł Dziubiński – TRJ)],
28. Jan hr. Szembek z Wysocka (adopt. przez Marię Niemojowską – Lubstów) [ppor. 7. DAK s. Bogdana i Zofii
hr. Ponińskiej (Jan Kanty Wacław Maria, ppor. rez. art.- TRJ)], 29. Władysław Moszczeński z Brudzynia [s. Gustawa i Gabrieli Kaczanowskiej], 30. Zofia z Lossowów Władysławowa Doria Dernałowicz [c. Józefa i Heleny hr. Szembek], 31. Eleonora z Kurnatowskich Stefanowa
Twardowska [c. Zygmunta i Marii hr. Mielżyńskiej], 32. Władysław Doria Dernałowicz [s. Stefana i Zofii Kamieńskiej],
33. płk. Konrad Zembrzuski d-ca XV pł Uł. [ppłk, s. Aleksandra i Stefanii Krzyżanowskiej; (do stopnia pułkownika awansował dopiero
19 marca 1937 r. – TRJ)];
Siedzą: 1. Maria z Lossowów Adamowa Daszewska – Siedzow/Garwolin [c. Józefa i Heleny hr. Szembek], 2. Helena z hr. Bnińskich Teodorowa Twardowska – ordynat [c. Karola i Emilii Potworowskiej], 3. Józef Lossow z Gryżyny, Boruszyna [mjr, miał zgodę na noszenie
munduru jako pierwszy dca 15. P.Uł., s. Aleksandra i Joanny Lossow; (taką zgodę miał w 1919 r., tutaj występował w mundurze jako były
oficer rezerwy Pułku, w 1935 r. zwolniony już od powszechnego obowiązku wojskowego – TRJ)], 4. Aniela Moszczeńska Alexandrowa
Lossow Niemojowska [c. Tadeusza i Marii ze Skrzypny Twardowskiej], 5. Alexander Lossow Niemojowski (adoptowany przez Wacława
Niemojowskiego Marchwacz pow. Kalisz) [ppor. 15. P. Uł., s. Józefa i Heleny hr. Szembek; (w ewidencji wojskowej Aleksander Józef, oficer
rezerwy Pułku, tu w stopniu podporucznika, choć z dniem 1 stycznia 1936 r. awansował w rezerwie do stopnia porucznika, ale być może nie
otrzymał jeszcze zawiadomienia o nominacji; z kolei na kurtce widnieje Odznaka Pamiątkowa 15. Pułku założona wcześniej, przed ogłoszeniem o jej przyznaniu rozkazem pułkowym z 22 kwietnia 1936 r., także jeszcze dla podporucznika rezerwy – TRJ)],
6. Anna z Moszczeńskich (Srebnogóra) Adolfowa Moszczeńska ze Stempuchowa [c. Bolesława i Teodory Moszczeńskiej], 7. Stefan
Twardowski Wojnowo, Głębokie [s. Tadeusza ze Skrzypny Twardowskiego i Ludwiki Fundament Karśnickiej], 8. Zofia z Lossowów Witoldowa Skrzydlewska z Mechlina [Mieczysławowa Watta Skrzydlewska ze Zbrudzewa, c. Aleksandra i Joanny Lossow];
Siedzą na podłodze: 1. płk. Zygmunt Studziński [(emerytowany oficer korpusu aeronautycznego, znawca hodowli koni, kierownik Związku
Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce, wyróżniony honorowo Odznaką Pamiątkową 15. Pułku Ułanów Poznańskich –TRJ)], 2. Julia
Moszczeńska ze Stempuchowa (Gorczycka) [c. Tadeusza i Marii ze Skrzypny Twardowskiej], 3. Tadeusz Twardowski – ostatni ordynat
z Kobylnik pow. Szamotuły [s. Teodora ze Skrzypny Twardowskiego i Heleny hr. Bnińskiej (Tadeusz Karol Dobrogost, ppor. rez. kaw. – TRJ)]

Tablica na Łukiszkach. Wachmistrz Bronisław Urbanowicz (1888-1928)
Tym razem nie o ułanie z „piętnastki”, a z „trzynastki”,
z 13. Pułku Ułanów Wileńskich.
Podczas tegorocznego, kilkudniowego pobytu z przyjaciółmi w Wilnie, na fasadzie dominikańskiego kościoła pw.
św. Jakuba i Filipa na Łukiszkach zauważyłem znamienną tablicę pamiątkową. Z białego marmuru z wizerunkiem
odznaki 13. Pułku Ułanów Wileńskich rozdzielającej początek napisu. Ilekroć patrzę na tę świetnie skomponowaną odznakę w kształcie krzyża maltańskiego czyli rycerskiego, z nałożonym na niego ryngrafem z Matką Boską Ostrobramską, tylekroć przychodzi mi na myśl pieśń
konfederatów barskich mianujących siebie „sługami Maryi”.
Toć Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza kawaleria, było w prostej linii potomkami tego rycerstwa. Tu, na Kresach, miało szczególną rolę, stało na forpocztach
przeciwko bezbożnej bolszewii. Przychodzą mi na myśl także strofy z „Pana Tadeusza”.
Nie tylko znane, o Najświętszej Pannie, co jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci
Bramie, ale i te, które ostatecznie nie weszły do pierwodruku: „W tej Ostrej Bramie obrona
potężna, Królowa Polski i Litewska Księżna”. Nic dziwnego, że każdy z nas pierwsze kroki
w Wilnie kieruje prosto przed Jej oblicze, choć w śpiewanej tutaj litanii loretańskiej brak należnego Jej królewskiego tytułu.
Tablica z łukiskiego kościoła ma uderzającą treść. Napis, wykonany charakterystyczną
antykwą z przełomu lat 1920/30, głosi: „ŚWIĘTEJ – PAMIĘCI/ BRONISŁAWA
URBANOWICZA/ WACHMISTRZA SZTABOWEGO 2 SZWADRONU 13 P. UŁ. WIL./
UCZESTNIKA WSZYSTKICH WALK JEGO/ KAWALERA KRZYŻA WALECZNYCH/
I KRZYŻA WOJSK LITWY ŚRODKOWEJ/ *[urodzonego] W BIRŻACH P·TU [powiatu]
PONIEWIESKIEGO 1888/ †[zmarłego] W WILNIE 18.IV.1928. PAMIĄTKĘ TĄ/ KŁADZIE
JEGO SZWADRONU DOWÓDCA PROSZĄC PRZECHODNIA O/ ZDROWAŚ MARYJA.”
Jakże piękne świadectwo stosunku dowódcy do swego podwładnego podoficera. Zaprzecza „kastowości” przedwojennego wojska, którym to pojęciem szermowano w latach komunistycznej propagandy. Jest wspaniałym obrazem, czym była kawaleryjska rodzina. Rodzina
pułkowa. To przykład więzi dowódcy szwadronu z wachmistrzem-szefem – poza grób.
O Wachmistrzu nie znalazłem wiele
informacji. Był jednym z najstarszych
żołnierzy pułku powstałego z oddziału
konnego samoobrony wileńskiej broniącej swej ziemi przed bolszewikami
i pierwotnie nazywanego 1. pułkiem
ułanów wileńskich. Większość szeregowych składała się z ochotników,
pochodzących ze szlachty zaściankowej powiatów wileńskiego, oszmiańskiego, lidzkiego i święciańskiego. Reszta, to mieszczanie wileńscy i okoliczni
chłopi, mający za sobą służbę w armii
carskiej. Walerian Meysztowicz ze
starej szlachty kresowej zza Kowna, który przyprowadził z sobą do organizowanego pułku
dwunastu ochotników, po wojnie polsko- bolszewickiej przyjął święcenia kapłańskie. Mianowany kapelanem rezerwy w macierzystym 13. pułku ułanów, w 1939 r. stawił się ponownie
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do służby. To on, zasłużony dla kultury polskiej kapłan i uczony, już po latach, po II wojnie
światowej, przypomniał Wachmistrza na łamach emigracyjnych, londyńskich „Wiadomości”.
Swoje wspomnienie zatytułowane Strzępy z pamiętników. Ostatnie pospolite ruszenie, ogłosił
w numerze 28 z 9 lipca 1967 r. Rzecz dotyczyła tytułowego pospolitego ruszenia z przełomu
roku 1918 i 1919.
„W Orli nad Niemnem […] był już tam zaczątek pułku – późniejszego 13-go pułku ułanów wileńskich. Dowodził Jerzy Dąbrowski […] Staś Brochocki dowodził 2-gim szwadronem, do którego przydzielono nasz pluton. Na swojej gniadej „Pogoni” po gospodarsku, po
koleżeńsku dowodził. „Od prawego – po troszeczku!” było jego charakterystyczną komendą. […] Sztabowy wachmistrz, Bronisław Urbanowicz, stolarz ze sławnego wileńskiego cechu, którego meble były ozdobą pałaców rosyjskiej arystokracji, z największą sprawiedliwością, pamięcią i ładem dbał o gospodarkę szwadronu – a ułani,
stojący na warcie, byli przy nim pewni, że nikt z nich nie zostanie zapomniany”.
Wymieniony przez Meysztowicza rotmistrz Jerzy Dąbrowski, brat Władysława, nominalnego, chorego w tym czasie dowódcy, to słynny „Łupaszka”, pierwowzór dla drugiego „Łupaszki”, majora Zygmunta Szendzielarza, którego postać, jak i pierwszego, polscy komuniści usiłowali wymazać z pamięci narodowej. Zaś wspomniany podporucznik Stanisław
Brochocki (1892-1942) był tym, który sam przyprowadził pluton ochotników. Kawaler Virtuti
Militari, w 1921 r. służył jeszcze w pułku w stopniu porucznika, po czym przeszedł do rezerwy zweryfikowany jako rotmistrz i w barwach swego 13. pułku ułanów podlegał PKU
w Słonimiu, awansując w marcu 1939 r. na majora rezerwy.
Na tablicy Wachmistrza są tylko słowa, że pamiątkę tę „kładzie jego szwadronu dowódca”. Nie podpisał się. Czy dowódcą, który upamiętnił zasłużonego podoficera, był Stanisław Brochocki? Por. Stanisław Aleksandrowicz, autor „Zarysu historii wojennej 13-go pułku ułanów wileńskich” z 1929 r., nie ułatwia identyfikacji. Według niego pluton przyprowadzony przez ppor. Brochockiego i ochotnicy od Meysztowicza utworzyli II pluton, ale 3-go
szwadronu. Po latach, tenże autor, na łamach „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej” nr 51,
Londyn 1968, we wspomnieniowym artykule na 50-lecie swego pułku dopowiedział: [we wsi
Orle] „Ochotnicy konni uzupełnili 3-szwadron […] Ochotników z Lidy przyprowadził por. Stanisław Brochocki, a w oddziale tym byli jego dwaj bracia: por. Andrzej i Aleksander. Bracia
przybyli na koniach ze stadniny ojca w Małym Możejkowie. Stanisław Brochocki dowodził
w 1919 r. 2-gim szwadronem Pułku”. Może zatem nie ma tu rozbieżności: por. Brochocki był
początkowo w 3. szwadronie, ale walczył w 1919 r. już jako dowódca 2. szwadronu. Wspomniałem, że był kawalerem Virtuti Militari, warto dodać, że kawalerami Virtuti Militari byli
wszyscy trzej bracia Brochoccy.
A dlaczego płyta jest na kościele łukiskim, skoro pułk stacjonował w Nowej Wilejce? Może to był kościół parafialny Wachmistrza, który po wojnie, po wyjściu z pułku, osiadł w swoim Wilnie, gdzie wcześniej był stolarzem?
Ks. Meysztowicz wspominał, jak w zdewastowanym przez bolszewików dworze Brochockich w Małym Możejkowie w ziemi nowogródzkiej, z biblioteki zamienionej na ustęp, gdzie
piękne tomy tonęły w ekskrementach, zabrał żółtą książkę: tłumaczenie Hugh Bensona „Le
maître de la terre” [„Pan świata”]. Pisał: „Ta apokaliptyczna opowieść o klęsce dobrej sprawy,
kończąca się nagle jej tryumfem w chwili, >gdy świat przemija i cała jego chwała obraca się
w niwecz< – była przez nas wszystkich czytana; odpowiadała naszej sytuacji”, dodając: „I tylko bydlę nie wie, że Pan Bóg kule nosi – że o zwycięstwie decyduje w końcu Pan Zastępów.”
Tak sobie myślę, że teraz obaj, Wachmistrz – jeden ze 179 żołnierzy pułku odznaczonych Krzyżem Walecznych, i jego bezimienny, pełen skromności dowódca – zasługują na
wspomnienie. ZDROWAŚ MARYJO…
Tadeusz Jeziorowski
Odznaka pułkowa: „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. 13 Pułk Ułanów Wileńskich”, Warszawa 2012.
Fot. tablicy: Andrzej Węcki.
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Ślady żołnierzy gen. Andersa na polskim szlaku wojennym w Ziemi Świętej (I)
Podczas II wojny światowej w Palestynie znalazły się dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy i uchodźców. Pozostawili oni na tej ziemi wyraźny materialny ślad. Gen. Stanisław Kopański wspominał, że Ziemia Święta z jej
pamiątkami stanowiła dla naszych żołnierzy jakby drugą Ojczyznę. Pielgrzymki do miejsc świętych żołnierz
polski odbywał ze szczególnym wzruszeniem.
W Jerozolimie przy ul. Trzeciego Muru, tuż za murami Starego Miasta znajduje się Nowy Dom Polski Sióstr
Elżbietanek. Przy wejściu do budynku żołnierska tablica zwieńczona orłem i krzyżem Virtuti Militari z inskrypcją
Armia Polska na Wschodzie w drodze do Ojczyzny – przywołuje pamięć o pobycie żołnierzy polskich w Palestynie w okresie II wojny światowej.
Dom Polski założony w 1909 r. przez ks. Michała Pińciurka oraz Nowy Dom Polski powstały ze składek żołnierzy z brygady gen. Kopańskiego – późniejszych obrońców Tobruku, ukończony w 1943 r., stanowiły w okresie wojny centrum kultury narodowej dla ówczesnej Polonii i udzielały schronienia polskim tułaczom. Pierwsi żołnierze
przybyli tu w ostatnich dniach czerwca 1940 r. po upadku Francji. Pierwsze polskie transporty do Palestyny, które
rozłożyły się w Latrun, w połowie drogi wiodącej z Jerozolimy do Tel Awiwu, na wzgórzach będących początkiem
gór Judei (miejsce broniące wąwozu prowadzącego do Jerozolimy), zaczęły docierać z nieodległego Homs w Syrii.
Po utworzeniu Armii Polskiej na Wschodzie w 1942 r. i wyłonieniu z niej w 1943 r. 2. Korpusu Polskiego, do
Ziemi Świętej zaczęli przybywać żołnierze wyprowadzeni przez gen. Władysława Andersa z sowieckiej „nieludzkiej”
ziemi. Po latach zesłania w ZSRS, po syberyjskich łagrach i kazamatach NKWD, ocalałym Polakom Palestyna jawiła się jako prawdziwa Ziemia Obiecana. Żołnierze wracali do pełni sił i przygotowywali się do dalszych działań
bojowych, młodzież natomiast znalazła możliwości kształcenia się.
Po opuszczeniu Domu Polskiego przez Bramę Damasceńską kierujemy się do klasztoru Ojców Białych. Na
jego dziedzińcu znajduje się kościół św. Anny najlepiej zachowany do dziś zabytek z okresu wypraw krzyżowych. W trzynawowym kościele, w krypcie obok głównego ołtarza, żołnierze umieścili tablicę z obrazem Matki
Bożej Ostrobramskiej o wymownej treści: „W zbrojnym pochodzie do Polski przez Ziemię Świętą uczniowie
szkół podchorążych – centrum wyszkolenia Armii Polskiej na Wschodzie oddając hołd Niepokalanej w miejscu
Jej narodzenia – polecają się Jej opiece na zawsze, szczególnie na okres walki o wolność Ojczyzny i powrotu
do swych rodzin. Jerozolima 29. I. 1944”. W pobliskim kościele Pater Noster znajduje się kolejny dar, żołnierzy 2. Brygady Strzelców Karpackich. W krużgankach na majolikowej tablicy wypisane są w języku polskim
słowa Modlitwy Pańskiej, z którą Polacy nie rozstają się od wieków.
Na Górze Oliwnej, za murami Starego Miasta w Dolinie Cedronu wznosi się, konsekrowana w 1924 r.,
Bazylika Konania, która nazywana jest także Kościołem Wszystkich Narodów. Na ścianie kościoła znajduje
się mozaika przedstawiająca scenę pojmania Jezusa, która jest darem polskich żołnierzy-tułaczy.
Z ogrodów Getsemani schodzimy do III i IV stacji Drogi Krzyżowej. Obie zostały przebudowane ze składek uchodźców i żołnierzy polskich.
Zmarły niedawno 102-letni jezuita, o. Stanisław Czapiewski (1911-2013), który również przeszedł ten szlak,
pisał we wspomnieniach: „W Jerozolimie (...) najwięcej jest Polaków. Prawie wszędzie można porozumiewać
się po polsku. (...) Obecnie liczba polskich pielgrzymów-żołnierzy dochodzi do 2000 dziennie”. Wierni na nowo
odkrywali Pismo Święte. Co piątek wielu naszych rodaków kroczyło śladami Zbawiciela na Golgotę.
Stacje Drogi Krzyżowej były bardzo zaniedbane i zniszczone. Ksiądz kapelan Stefan PietruszkaJabłonowski (1898-1973), rektor Misji Polskiej w Ziemi Świętej, zanotował: „Zauważyłem, że III Stacja Drogi
(...) będąca pod opieką Ormian była w ruinie tak dalece, że modlący się nawet do niej nie wchodzili. Jeszcze
gorzej przedstawiał się stan kaplicy IV stacji, która uległa zawaleniu (...)”. Obydwie leżące w ruinie stacje Męki
Pańskiej stały się wkrótce stacjami polskimi. Udało się je wydzierżawić od Ormian i doprowadzić do porządku.
Bardzo to znamienne, że Polacy zaopiekowali się tymi właśnie przystankami ostatniej drogi Jezusa. Prace przy obu
kaplicach trwały długo. Stację III ukończono w roku 1947, a IV dopiero 10 lat później.
Autorem rzeźb stacyjnych „Pierwszy upadek Jezusa pod Krzyżem” i „Spotkanie z Matką” był artysta rzeźbiarz por. Tadeusz Zieliński (1907-1993) – więzień obozu Kozielsk II. Dotarł on do Palestyny wraz z innymi jeńcami uwolnionymi z sowieckich łagrów z wykonanym przez siebie wizerunkiem Matki Boskiej Kozielskiej. Ten wizerunek
wykonany w Kozielsku przekazał aktem darowizny gen. Władysławowi Andersowi. Z czasem Matka Boska Kozielska stała
10

się patronką wszystkich ocalonych z sowieckiej niewoli jeńców polskich a szczególnie patronką tysięcy polskich dzieci.
W stacji III umieszczony jest, wyrzeźbiony przez por. Zielińskiego z karraryjskiego marmuru, upadający pod
ciężarem krzyża Chrystus. Na przeciwległej ścianie znajduje się obraz „Droga Krzyżowa Polaków”. Na kasetonie
widnieją symbole wiary, nadziei i miłości: krzyż, kotwica, serce oraz napis: „Nie płaczcie – Polska zmartwychwstanie”. Kopułę kaplicy wieńczy orzeł biały.
Obok rzeźby z upadającym Chrystusem, ks. Tadeusz Nosal złożył przekazany przez Komitet Katyński strzęp
żołnierskiego munduru wydobyty w Charkowie w dniu 5 września 1991 r. w czasie ustawiania krzyża przywiezionego z Warszawy, a wykonanego wspólnie przez Arkadiusza, Andrzeja i Sławomira Melaków oraz żołnierzy
Wojska Polskiego. Widok strzępu żołnierskiego zielonego munduru należącego do polskiego żołnierza
zamordowanego przez rosyjskie NKWD obok rzeźby
upadającego Jezusa wykonanej przez ocalonego
jeńca rosyjskiego łagru, to wstrząsające zestawienie
i niezapomniana chwila dla każdego pielgrzyma.
Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się IV stacja
Drogi Krzyżowej nazywana też polską stacją. Rzeźba wykonana jest również z marmuru. Tadeusz Zieliński przedstawił tu spotkanie Jezusa z Matką, które
dla rodaków tęskniących za Polską miało wyjątkową
wymowę. Mensę ołtarzową wspierają dwa białe orły.
Po drugiej stronie potoku Cedron, na Górze Syjon, na katolickim cmentarzu parafialnym znajduje
się 87 polskich grobów. To wieczny spoczynek m. in.
żołnierzy z armii generała Andersa, ich bliskich, ale
też dyplomatów, duchownych i pielgrzymów.
Wszystkie polskie mogiły z okresu II wojny światowej
mają jednakowe nagrobki: niewysokie kamienne obramowanie przykryte płytą z napisem i postumentem, na którym wznosi się krzyż.
Generalną renowację polskiej kwatery cmentarza
parafialnego w Jerozolimie przeprowadzono z funduszów Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
ufundowano także pomnik ku czci leżących tutaj rodaków. Wykonany w Polsce granitowy prosty obelisk
z wyrytym wojskowym orłem na szczycie w sierpniu
Ołtarz w kaplicy III stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie 2006 r. został przywieziony do Izraela. Pomnik ustawiono na końcu głównej alejki przy murze okalającym
cmentarz od strony doliny Gehenny. Na pomniku wyryto w języku polskim i angielskim następujący napis:
“W HOŁDZIE POLAKOM SPOCZYWAJĄCYM
NA TYM CMENTARZU OSOBOM CYWILNYM
I ŻOŁNIERZOM II KORPUSU POLSKIEGO
GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA BYŁYM JEŃCOM
I WIĘŹNIOM SOWIECKICH ŁAGRÓW ZMARŁYM
W DRODZE DO OJCZYZNY W LATACH II WOJNY
ŚWIATOWEJ I PO JEJ ZAKOŃCZENIU
POLSKA O WAS PAMIĘTA! RZECZPOSPOLITA
Droga Krzyżowa Polaków – obraz nad wejściem do kaplicy POLSKA WARSZAWA JEROZOLIMA 2006”.
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Odsłonił go śp. Prezydent Lech Kaczyński podczas pamiętnej, pierwszej wizyty głowy państwa polskiego
w Izraelu.
opracowanie i fot. Tadeusz Pawlicki
Na podstawie:
Stefan Melak: Polski szlak wojenny na Ziemi Świętej. Civitas Christiana nr 4, 2008.
Janusz Kotański: Polskie ślady w Ziemi Świętej. Nasz Dziennik, 28.03.2013.

Brawo Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Wychowawcy z młodzieżą nawiedzili groby Ułanów Poznańskich
W środę 20 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:30 nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 77,
każdy w towarzystwie kilkunastu uczennic i uczniów przybyli na groby Ułanów Poznańskich. Po oczyszczeniu nagrobka i uporządkowaniu jego otoczenia, zapalili znicz. Następnie chętni uczniowie odczytali, każdy po jednej stronie, biogram ułana spoczywającego w
grobie. Tak było przy grobie mojego Ojca, śp. ppłk. Jerzego Witalisa Kubickiego, na cmentarzu junikowskim w kwaterze Powstańców Wielkopolskich, gdzie też byłem. Spotkanie
zakończyliśmy krótką modlitwą za zmarłych Ułanów Poznańskich.
Następnie zaprowadziłem zebranych do grobu
Ułana Poznańskiego śp.
Witolda Sękowskiego, którego grób jest w tej samej
kwaterze.
W tym miejscu bardzo
dziękuję pani mgr Annie
Kończak dyrektor Szkoły, gronu pedagogicznemu i młodzieży za tak
piękne upamiętnienie zmarłych Ułanów Poznańskich.
Szczególne
podziękowanie kieruję do pani mgr
Hanny Szymanowskiej, która przybyła z młodzieżą klasy Vb do grobu mojego Ojca. Są w nim
pochowane prochy Jego śp. żony a mojej matki, Felicji Kubickiej z d. Szyfter, siostry PCK
w Powstaniu Wielkopolskim, zmarłej w czasie II wojny światowej.
Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.
Krzysztof Jerzy Kubicki, przyjaciel Szkoły; fot. Uczeń klasy Vb
Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!

www.pimr.poznan.pl

Sponsor
„Ułana Poznańskiego Piętnastaka”

„Ułan Poznański - Piętnastak” jest kontynuacją „Ułana Poznańskiego”, wydawanego w Londynie w latach
1948-2007 biuletynu informacyjnego Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz
„Piętnastaka”, biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich w Poznaniu.
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