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Msza Święta zaduszna
Zarząd Towarzystwa zaprasza całą Rodzinę Pułkową, wszystkich Członków i Sympatyków na Mszę św.
zaduszną, która w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Dowódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz zmarłych Członków Towarzystwa zostanie odprawiona w sobotę, dnia 19 listopada 2016 r.
o godz. 11:00 w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej 7. Prosimy
o liczny udział we Mszy św. Postarajmy się, by pamięć o Zmarłych zgromadziła nas wszystkich.
Tradycyjne koleżeńskie spotkanie odbędzie się po Mszy św. w salce parafialnej. Jak zwykle będzie można
zapłacić bieżące i zaległe składki, wpłacić darowizny.
Prezes Adam Bech

Koniński Piknik Patriotyczny
Dnia 7 maja 2016 r. w Koninie odbył się Koniński Piknik Patriotyczny, w którym nie mogło nas zabraknąć.
Na naszej dioramie można było zobaczyć sprzęt jeżdżący M3 Scout Car, oraz Jeep Willys, jak i armatę 75 mm
M1A1 PackHowitzer. My zaś sami zaprezentowaliśmy się w umundurowaniu naszego Pułku z okresu walk
o Monte Cassino.

Delegacja ROK – od lewej: Filip Leśniak, Adam Bech, Dawid Dziarski, Tomasz Kałuża, Przemysław Kosowicz,
Jakub Kosowicz, Maciej Kałuża, Wojciech Biderman, Witold Cichowski, Marcin Cichowski (fot. Sławomir Handke)

Pojazd M3 oraz armatę M1 udostępnił nam p. Sławomir Handke z Handmet Military.
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Dawid Dziarski

Uroczyste otwarcie wystawy zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
pt. „Armia Andersa – Szlak Nadziei”
Dnia 21 lipca 2016 r. czteroosobowa delegacja Oddziału Reprezentacyjnego Towarzystwa w mundurach 15. Pułku Ułanów Poznańskich z okresu służby w PSZ uczestniczyła
w uroczystym otwarciu, zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wystawy pt.
„Armia Andersa – Szlak Nadziei”. Wystawa została przygotowana pod patronatem p. Premier Beaty Szydło w 75. rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski. Przybyłych gości
powitała sekretarz stanu i senator p. Anna Maria Anders. Wystawa została przygotowana
przez Kancelarię Premiera i Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu otwarcia trafił do obiegu wyjątkowy znaczek wydany przez Pocztę Polską,
przedstawiający podobiznę gen. Andersa.

W dniu 21 lipca został wprowadzony do
obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,50
zł emisji „Armia Andersa - Szlak Nadziei".
Znaczek wydrukowano techniką offsetową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 240.000
sztuk.
Autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik
http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/index.php5

Interesujące były wystąpienia polityków oraz krótki wykład obrazujący powstanie Armii
Polskiej na terenie ZSRS.
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Delegacja ROK w składzie: Dawid Dziarski, Filip Leśniak, Mateusz Adamski, Remigiusz Dolata
(fot. Monika Bal – Centralna Biblioteka Wojskowa)

Spotkanie w Kancelarii było również okazją do rozmów z wieloma osobami, którym bliskie są tradycje i historia Wojska Polskiego, z czego nasi delegaci skorzystali. Z zainteresowaniem oczekujemy kolejnych zapowiadanych wydarzeń związanych z upamiętnieniem
Armii Andersa, z którą związane były losy wielu „Piętnastaków".
Remigiusz Dolata

V Łabiszyńskie Spotkania z Historią
W dniach 27-29 maja 2016 r. mieliśmy zaszczyt gościć na jubileuszowych V Łabiszyńskich Spotkaniach z Historią. Braliśmy tam udział w inscenizacjach nawiązujących do walk
2. Korpusu we Włoszech. Na jednej z nich wcieliliśmy się w żołnierzy oddziału Commando
w walkach pod Anzio-Nettuno, na drugiej zaś odtwarzaliśmy obsługę armaty p-panc w inscenizacji Bolonia 1945.

Inscenizacja „Bolonia 1945" (fot. Sławomir Handke)
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Inscenizacja „Anzio-Nettuno 1944" – od lewej: Artur Greser, Przemysław Kapturski,
Dawid Dziarski, Filip Leśniak (fot. Agata Leśniak)

Szkolenie z obsługi broni – od lewej: Adam Bech, Paulina Sobkowicz, Agnieszka Zawisza,
Agata Leśniak, Karolina Skarłubowicz (fot. Dawid Dziarski)
Ponadto, prezentowaliśmy dioramę, w której skład wchodziły: przeciwpancerna armata 6
funtowa, pojazdy M3 Scout Car - White, M3 Halftrack, oraz Jeep Willys w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Wraz z nami na dioramie można było zobaczyć nasze Poznańskie Pestki szkolące się
w zakresie użycia i zastosowania broni strzeleckiej rkm BREN, karabinu LeeEnfield, pm
Thompson i STEN. Pojazdy pancerne, oraz armatę M1 udostępnił nam p. Sławomir
Handke z Handmet Military, za co bardzo dziękujemy!
Dawid Dziarski
4

Ślady żołnierzy gen. Andersa na polskim szlaku wojennym w Ziemi Świętej (II)
Wojenna tułaczka polskich uchodźców przez Ziemię Świętą upamiętniana była pomnikami i tablicami. Większość z nich przetrwała do dziś. Są one pierwszymi świadectwami zbrodni rosyjskich na narodzie polskim.
W leżącym w zachodniej części
wzgórz jerozolimskich, w odległości ok. 8 km od Jerozolimy, miasteczku Ain-Karem, miejscu Nawiedzenia Elżbiety przez Maryję,
polskie dzieci upamiętniły kolejny
etap swej wędrówki fundując na
ścianie franciszkańskiej Bazyliki
Nawiedzenia następującą tablicą z
napisami w językach angielskim i
polskim:
„1942-1947 / TU W AIN-KAREM, /
DZIECI Z POLSKIEJ SZKOŁY /
MODLIŁY SIĘ DZIĘKUJĄC BOGU /
ZA OCALENIE ICH Z ZESŁANIA /
W ROSJI SOWIECKIEJ.”
Ścianę na dziedzińcu zewnętrznym Bazyliki zdobi piękna ceramiczna tablica z polskim tekstem
MAGNIFICAT, ufundowana w Roku Maryjnym 1954 przez Polonię. Dziś hymn ten można odczytać w 47 językach, a inicjatorem tego przedsięwzięcia był polski franciszkanin, ojciec Aureliusz Borkowski (1887-1970),
autor „Przewodnika po Ziemi Świętej”, wydanego w Jerozolimie w roku 1942.
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Świadectwa wędrówki polskich żołnierzy przez
Galileę znajdują się m.in. w Nazarecie i Tyberiadzie.
W Nazarecie w krużgankach Bazyliki Zwiastowania wybudowanej w latach 1961-1969, obok wizerunków Matki Bożej z różnych krajów, znajduje się
ufundowana przez polskie dzieci, wykonana w Londynie mozaika z wizerunkiem Matki Boskiej Kozielskiej. Warto zatrzymać się nad symboliką tego niekonwencjonalnego przedstawienia, niestety często
błędnie opisywanego. Autor, por. Tadeusz Zieliński,
choć wykonał je z ceramiki, zastosował technikę
przypominającą witrażową (fot. obok). Matka Boska
trzymająca Dzieciątko, której obraz w oryginale też
autorstwa por. Zielińskiego jest tylko w popiersiu, tu
ukazana jest w całej postaci. Swym opiekuńczym
płaszczem otacza wychodzące z „nieludzkiej ziemi”
wynędzniałe dzieci przeistaczające się w umundurowanych uczniów junackich szkół polskich – chłopca i dziewczynkę. Zarys półksiężyca pod stopami
Matki Bożej stojącej na globie przypomina o Jej tytule uzupełniającym – Zwycięska. Na globie zarys
ziem polskich i Rosji, z wybijającymi się znamiennymi
nazwami miejscowości: WILNO, LWÓW, KATYŃ,
OSTASZKÓW, KOZIELSK, STAROBIELSK, ale i
GRAZOWIEC (Griazowiec). Pośrodku, pomiędzy nazwami, artysta przedstawił barwnie odznakę Szkół
Junackich i Młodszych Ochotniczek: siedzącego na
globie szykującego się do lotu orła, a pod tym skrzyżowane karabiny i na ich tle rozwartą księgę, na której okładkach inicjały szkolne S.J. i S.M.O. oraz
krzyż jerozolimski. Po bokach odznaki są daty: 1942
i 1947. Wizerunek jest duży, stąd biały orzeł z odznaki z żółtym dziobem i szponami, jest także wyraźnym godłem Polski. Z kolei po bokach Matki Bożej, od której nimbu biją promienie, widnieją barwne
tarcze z godłami. Są to po lewej, od góry, oznaka 2.
Korpusu Polskiego, orzeł lotniczy, krzyż kawalerski z
ramieniem zbrojnym – symbol marynarki wojennej,
oznaka 5. Kresowej Dywizji Piechoty, 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz znak Polski Walczącej. Po prawej: lilijka harcerska, słońce Junackiej Szkoły Kadetów, odznaka Szkół Lotniczych dla Małoletnich, Junackich
Szkół
Mechanicznych,
JunakówAbsolwentów Brytyjskiej Szkoły Łączności oraz tarcza z napisem SZKOŁY CYWILNE.
Dzięki armii gen. Władysława Andersa dzieci polskie dotarły do Iranu, Palestyny, Indii, Afryki Południowej, Kenii, Ugandy, Nowej Zelandii i USA. Umieszczony z lewej strony napis dedykacyjny przypominający

Fot. Hanna Bubis
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ich wojenne losy wyraża zarazem wdzięczność za ocalenie. Jako że skierowany jest do pielgrzymów z całego
świata, wykonano go w języku angielskim, tu przytoczony jest w tłumaczeniu polskim:
„Z wyrazami wdzięczności od tysięcy polskich dzieci ocalonych z rosyjskiej niewoli i nazistowskiej okupacji, które w Ziemi Świętej i wolnym świecie odnalazły swój dom, zdobyły wykształcenie zapewnione
przez polski rząd na uchodźstwie i jego armię”.
Pod tym napisem jest jeszcze jedna tarcza z wizerunkiem płonącej pochodni oświaty z nałożonym na nią
krzyżem jerozolimskim. Natomiast u dołu całej mozaiki widnieje jednak polski napis „POWRÓĆ NAS NA
OJCZYZNY ŁONO” będący parafrazą słów Mickiewicza z 13 wersu inwokacji do „Pana Tadeusza” (Tak nas
powrócisz cudem na Ojczyzny łono). Jak wskazuje napis u samego dołu „HOLY YEAR” (ang. rok święty),
kompozycję wykonano z okazji Roku Świętego, niestety, data jest zasłonięta. Mógł to być Jubileusz ogłoszony
przez Pawła VI 24 XII 1974 i trwający do 24 XII 1975 lub Rok Świętego Odkupienia obchodzony z inicjatywy
Jana Pawła II w dniach 25 marca 1983 do 22 kwietnia 1984.

Tuż za Bazyliką Zwiastowania znajduje się kościół św. Józefa Żywiciela. Do jego zewnętrznej
ściany przytwierdzona została tablica ufundowana
przez uczennice Szkoły Młodszych Ochotniczek
Pomocniczej Służby Kobiet (PSK), popularnie nazywanych Pestkami. W górnej części tablicy znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca polskiego
Orła wojskowego. Pod nim umieszczono napisy
w językach polskim i łacińskim (fot. obok).
Między Bazyliką Zwiastowania a kościołem św.
Józefa znajduje się klasztor franciszkański, w którym podczas II wojny światowej miało siedzibę liceum dla Polaków, rzuconych w tamte strony
przez zawieruchę wojenną.
W sieni konwentu franciszkańskiego wmurowano tablicę pamiątkową żołnierzy II Korpusu, zakwaterowanych w Nazarecie w gmachu szkoły
zawodowej księży salezjanów.
Polonica znajdują się również w salezjańskim
kościele pw. Jezusa Dorastającego. Jest tam tablica upamiętniająca w języku polskim pobyt polskich
harcerzy w czasie II wojny światowej.
Od roku 1943 żołnierze z armii gen. Andersa
przebywali w Tyberiadzie. W roku 1945, obok kościoła św. Piotra wybudowanego nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, wznieśli oni z białego piaskowca pomnik
w kształcie ołtarza poświęcony Matce Boskiej Częstochowskiej (fot. górna na str. 8). Było to wotum w intencji
błagalnej o zwycięstwo i powrót do wolnej Ojczyzny oraz dziękczynnej za gościnność, której użyczyli im Ojcowie Franciszkanie w Ziemi Świętej.
Pomnik wykonał znany nam już artysta, por. Tadeusz Zieliński.
Obok wizerunku Matki Boskiej z Jasnej Góry umieszczono herby polskich miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Lwowa, Wilna i Gdańska. Stąd utrwaliła się druga nazwa: Pomnik miast polskich.
Inskrypcja na pomniku zawiera następującą treść:
„Żołnierze Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie o. Franciszkanom opiekunom Ziemi Świętej na
pamiątkę pobytu w Tyberiadzie. Tobie Królowo Korony Polskiej z wiarą niezłomną, że przywrócisz wolność i wielkość Twego Narodu i Państwa skromne dzieło rąk własnych żołnierze polscy na Środkowym
Wschodzie z czcią i miłością ofiarują roku Pańskiego 1945”.
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Fot. Hanna Bubis

Z okazji Święta Niepodległości w 2005 r. w Tyberiadzie obok ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt polskich żołnierzy
armii gen. Władysława Andersa.
Inskrypcja na tablicy w językach polskim i angielskim
przekazuje następującą treść (fot. obok):
„PAMIĄTKĘ TĘ WZNIEŚLI / ŻOŁNIERZE II KORPUSU
POLSKIEGO / POR. TADEUSZ ZIELIŃSKI SIERŻ. STANISŁAW
PREŃSKI / KPR. STANISŁAW SŁUPSKI KPR. KONSTANTY
ZDANOWICZ / STRZ. LEON BAROCHOWSKI STRZ. MICHAŁ
PŁATA / STRZ. WŁADYSŁAW KURIATA. /
TYBERIADA 3 MAJA 1946.
REPLIKA TABLICY WYKONANA Z INICJATYWY AMBASADY
RP W IZRAELU / DOWÓDZTWA POLSKIEGO KONTYNGENTU
WOJSKOWEGO UNDOF / ORAZ Z FUNDUSZY RADY
OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA. /
TYBERIADA 11 LISTOPADA 2005”

Pomniki, ołtarze, tablice i obrazy wotywne, które
ufundowali w Ziemi Świętej żołnierze i ocalone dzieci
polskie, należą do najbardziej wymownych świadectw
polskiej Golgoty w czasie II wojny światowej. Świadczą
Fot. Hanna Bubis one o randze historii naszego Narodu.
Opracowanie i fot. nie podpisane inaczej: Tadeusz Pawlicki
Na podstawie:
Opis wizerunku MB Kozielskiej: TRJ
Ks. Stanisław Jankowski SDB: Przewodnik po Ziemi Świętej. Wyd. Rzym 1983.
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.
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Możejków Mały czy Weresków? Pokłosie „Tablicy na Łukiszkach”
Pani Pułkownikowa Fudakowska (z Kanady), niezawodny czytelnik „Piętnastaka”, zgłosiła się z uwagą po lekturze „Tablicy na Łukiszkach” z ostatniego, 3/22 numeru naszego biuletynu. – Proszę pana – zabrzmiał w słuchawce charakterystyczny głos, po którym bez
przedstawienia – zawsze Panią Pułkownikową poznaję – tam jest błąd, zniszczona przez
bolszewików biblioteka była nie w dworze Brochockich w Małym Możejkowie, a w Wereskowie! A wie pan, że pani Stanisławowa Brochocka mieszkała w domu w odległości 250
m od nas? Nie, nie wiedziałem, ale omyłka z umiejscowieniem biblioteki nie jest moją: to
pomylił… ks. Meysztowicz.
Otóż już po wysłaniu mego tekstu do p. redaktora Pawlickiego, zwabiony nazwiskiem ks.
Meysztowicza nabyłem w warszawskiej księgarni jego znakomite pamiętniki – Gawędy o
czasach i ludziach; ich pierwsze wydanie ukazało się w Londynie w 1973. Przypomnę, że
„Strzępy z pamiętników”, z których korzystałem pisząc artykuł, ks. Meysztowicz opublikował na łamach londyńskich „Wiadomości” w 1967 r. I cóż się okazało? Opowiadanie
„Ostatnie pospolite ruszenie” ma w wydaniu książkowym nieco różniącą się wersję i to tam
jest informacja o innym miejscu biblioteki, cyt.: „W rozbitym przez bolszewików Wereskowie Brochockich, z biblioteki zamienionej na ustęp, gdzie piękne tomy tonęły w ekskrementach…”.
Pani Pułkownikowa czytała książkę ks. Meysztowicza, stąd jej spostrzeżenie, ale kiedy
autor się mylił? W roku 1967 czy sześć lat później, w 1973? Zajrzałem do nieocenionych
Dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej Romana Aftanazego.
O Możejkowie Małym, którego ostatnim dziedzicem był rtm. Andrzej Brochocki z 13.
Pułku Ułanów Wileńskich, młodszy brat mjr. Stanisława, tego od tablicy na Łukiszkach, tylko informacja, że „biblioteka składała się z książek zbieranych już w okresie międzywojennym” i nic o zniszczeniach. Za to o Wereskowie, własności mjr. Stanisława Brochockiego,
Aftanazy podał, że „Dwór wereskowski, mogący się wykazać dość długą tradycją, nie posiadał już przed 1939 r. zabytkowych zbiorów. Ogołociły go z nich liczne rabunki i dewastacje.”
Rabunki i dewastacje jak nic odpowiadają najazdowi bolszewików, dla których niszczenie przy okazji bibliotek było oczywistością. Książki? Nu, to pańskie fanaberie. Tak było w
latach 1919-1920 i tak samo w latach 1944-1945: „3 sierpnia 1944 roku wkroczyły do Dzikowa wojska radzieckie i stacjonowały tam do kwietnia następnego roku. […] Parę dni wystarczyło, by dzicz sowiecka zniszczyła zawartość skrzyń, rozrzucając druki po całym rozległym strychu [zamku], drąc je na strzępy, skórkowe okładki oddzierając dla sporządzenia
z nich rodzaju portfeli. Kart z książek używali krasnoarmiejcy na >bumagę< do skręcania
papierosów z sowieckiej machorki, stosy podartych książek służyły im do wygodnego załatwiania potrzeb naturalnych.” A mowa o jednej z najcenniejszej bibliotek polskich, gromadzącej wiele wspaniałych starodruków. (Ex collectione Dzikoviana, Zbiory hrabiów Tarnowskich z Dzikowa, Warszawa 2008, s. XVI).
Jaki jest sens pisania o tym dzisiaj? Ano taki, aby nie wyprzeć z pamięci, że to m. in.
ułani z 13. Wileńskiego, 15. Poznańskiego, i wielu innych pułków kawalerii broniąc Polski
w 1920 r., lancą i szablą odepchnęli tę dzicz od naszych granic. Na dwadzieścia lat. Dzięki
temu Rzeczpospolita okrzepła, narodziło się nowe pokolenie wychowane na cnotach rycerskich, które w godzinie kolejnej próby stanęło jak trzeba. To tłumaczy dlaczego moskiewscy służalcy w PRL tak zajadle walczyli z etosem ułańskim, etosem jazdy polskiej,
a poznaniakom nie pozwalali odbudować pomnika „Dzieci Poznania”. Przegrali. Na przekór wszystkiemu dziś proporczyki ułańskie znowu furkoczą w Wojsku Polskim, i to na samochodach pancernych.
Tadeusz Jeziorowski
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Mamy Ułana Poznańskiego we Wrocławiu!
Stefan Chudy ze szwadronu ckm, uczestnik Kampanii Wrześniowej
Tworzona przez nas „Lista Ułanów Poznańskich z lat 1918-1947” poszerza się, przybywają nowe nazwiska. Wielką pomocą jest nasza strona internetowa. Dzięki publikacji na
niej wydawnictw Towarzystwa dotyczących historii Pułku (są już umieszczone Zeszyty Historyczne od numeru 1 do 7), zgłaszają się rodziny nie tylko poszukujące potwierdzenia
służby w 15. Pułku dziadków i pradziadków, ale także ślące fotografie swoich bliskich, dokumentujące ich służbę w Ułanach Poznańskich. Ostatnio zelektryzowała nas wiadomość
przekazana przez p. Urszulę Kamińską – we Wrocławiu mieszka mój tato, Stefan Chudy
rocznik 1919 – Ułan Poznański. Nie do wiary! Mamy żyjącego uczestnika Kampanii Wrześniowej spod biało-czerwonego proporczyka! A więc odnalazł się jeszcze jeden nasz żołnierz. Oto, co udało się ustalić.
Starszy ułan Stefan Chudy
urodził się 4 sierpnia 1919 r.
w miejscowości
Wielowieś,
w powiecie krotoszyńskim, jako
syn Ludwika i Józefy. Do służby
w 15. Pułku Ułanów Poznańskich, podjętej 3 grudnia 1937
r., zgłosił się ochotniczo, otrzymując przydział do szwadronu
ckm.
Zapamiętał nazwisko
swego szefa, st. wachm. Alojzego Jaegera, z którym wyszedł na wojnę. Z kolei na podstawie fotografii wykonanej po
15 kwietnia 1939 r. w mundurze
w stopniu ułana (którą tu załączamy), widać, że był wyróżniony Odznaką Pamiątkową 15.
Pułku Ułanów Poznańskich,
Państwową Odznaką Sportową
(brązową) i odznaką strzelecką
Związku Strzeleckiego strzelca
III klasy (brązową). Wzięty do
niewoli
we
wrześniupaździerniku 1939 r., został
skierowany
poprzez
Durchgangslager Preussisch Eylau
(?), do obozu Stalag I A Stablack (Stabławki), któremu podlegały wszystkie punkty zborne jeńców i przejściowe w Prusach Wschodnich, skąd w kwietniulipcu 1940 r. otrzymując status robotnika cywilnego przymusowo pracującego w Niemczech,
został przeniesiony do miejscowości Abschwangen, do gospodarstwa Franza Riess. Wojnę
przeżył zatem już nie jako jeniec wojenny. Niemcy byli formalistami, czyniąc z wziętych do niewoli żołnierzy pracowników przymusowych, żądali rezygnacji z praw jeńca i munduru. W tym
roku p. Stefan Chudy w sierpniu obchodził 98. urodziny, a 1 września na św. Bronisława miał
imieniny. Z okazji tej podwójnej uroczystości Zarząd przesłał Jubilatowi serdeczne gratulacje.
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Być może naszych Czytelników zainteresuje, skąd tak precyzyjna datacja fotografii portretowej, bo sam właściciel opisał ją, jako pochodzącą z 1938 r., co zda się potwierdzać
widoczna na niej szabla wz. 34 wprowadzona w Pułku właśnie tego roku. Otóż Znak Pułkowy szeregowiec mógł otrzymać po roku służby i nadawano go zwykle z okazji Święta
Pułkowego. Skoro zaczął służbę w grudniu 1937, to rok upływał w grudniu 1938, zatem
najbliższe Święto, z którego okazji mógł otrzymać odznakę, przypadało w kwietniu roku
1939. Z cennego opracowania p. płk. prof. Juliusza Tyma o nadaniach odznaki 15. Pułku
opublikowanego na łamach „Marsa” wiemy, że ostatniego roku przed wybuchem wojny
przyznanie odznak ogłoszono w rozkazie dziennym z 15 kwietnia 1939 r. Nota bene ze
szwadronu ckm otrzymało ją najwięcej, bo 45 ułanów. A co do samego zdjęcia, to proszę
zajrzeć do naszego Zeszytu nr 4 (A. Konstankiewicz, Uzbrojenie 15. Pułku Ułanów Poznańskich), s. 30-31. Reprodukowana tam fotografia, również z 1939 r., st. uł. Leona Trojanowicza z tak samo ujętą szablą wz. 34, wskazuje, że oba zdjęcia wykonane zostały
chyba w tym samym zakładzie.

Drugie zdjęcie uł. Stefana Chudego, to sporządzony w zakładzie fotograficznym ręcznie
kolorowany fotomontaż, typowa pamiątka służby wojskowej w poznańskim garnizonie, którą można było wykorzystać dla wszystkich żołnierzy służących w oddziałach mających konie. Fotograf odręcznie barwił otok i proporczyk, co wskazywało na jednostkę. Tu, co
prawda, otok na czapce pokolorował, ale już zapomniał o nałożeniu barwy na proporczyk
trzymany przez dość cudacznie narysowanego orła. Pani Urszuli Kamińskiej serdecznie
dziękujemy za zgłoszenie i nadesłane informacje. Zachęcamy innych naszych Czytelników
do nawiązywania kontaktów – wspólnie zestawimy listę Ułanów Poznańskich.
Tadeusz Jeziorowski
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Wymarsz do Ziewanic
Już po raz 15. trasą historycznego marszu Ułanów Poznańskich z września 1939 roku wyruszył konno patrol Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii naszego Towarzystwa.
Tradycyjnie przemarsz rozpoczął się 4 września o godz. 10:00. Tym razem była to niedziela. Miejscem startu był, jak
zwykle, dziedziniec pałacowy w Rogalinie k. Poznania. W jednym szeregu stanął przybyły z Wędrzyna poczet proporcowy
15. Batalionu Ułanów Poznańskich, członkowie ekipy z Komendantem, Andrzejem Walterem, oraz nasi konni, w tym koledzy pierwszy raz ruszający w trasę.
W pożegnaniu patrolu konnego wzięły udział rodziny (z dziećmi!), przyjaciele i członkowie Towarzystwa. Nie zawiódł
ks. proboszcz Roman Poźniak, który pobłogosławił wymaszerowujących kolegów, ale zapewnił także nagłośnienie. Przydało się, bo głos zabrał i Prezes Adam Bech i Prezes Honorowy Tadeusz Jeziorowski, który wskazując miejsce startu – dziedziniec rogalińskiego pałacu, mówił o znaczeniu polskiego domu, polskiej rodziny i ich obrońcach – Ułanach Poznańskich.
Nie obyło się bez tradycyjnego śpiewu „Bywaj dziewczę zdrowe…” w popisowym wykonaniu p. Jana Kołaczkowskiego.
Przysłuchiwały się temu wszystkiemu także osoby spoza Towarzystwa, widzieliśmy m. in. znaną etnograf i popularyzatorkę
naszego dziedzictwa kulturalnego, szefową Muzeum Etnograficznego w Poznaniu p. dr Joannę Minksztym (z córką).
W dniu 12 września (poniedziałek) wcześnie rano z Poznania wyjechał na uroczystość do Ziewanic specjalny autobus
z delegacją Towarzystwa oraz Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich, kandydującej do tego miana
szkoły z Krosna k. Mosiny, z gimnazjum „Dębinka” oraz z Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Andersa. W drugim autobusie pojechała delegacja Ułanów Poznańskich z Wędrzyna z pocztem sztandarowym. Osobno podążał bojowy „Rosomak”
z naszego Batalionu, z biało-czerwonym proporczykiem na antenie.
Uroczystość w Boczkach Domaradzkich koło Ziewanic, przy pomniku upamiętniającym ppłk. Mikke, dowódcę Ułanów
Poznańskich, który poległ w tym rejonie 12 września 1939 r. odbyła się w samo południe. Punktualnie o godz. 12:00 witany
oklaskami nad wyraz licznie zgromadzonej miejscowej społeczności zajechał pod pomnik patrol konny, który osiem dni
wcześniej wyruszył z Rogalina. Jak było po drodze, co było przy pomniku, w tym o wielkiej niespodziance – w sprawozdaniu
w następnym numerze biuletynu.
Piotr Stachecki

Z listów do Redakcji
W kwietniu (przygotowania do obchodów Dnia Ułana) otrzymałem mail’a od kolegi Stachowskiego z następującą informacją, dotyczącą porządkowania grobów: „Cmentarz Garnizonowy na Poznańskiej Cytadeli: 1. Por. Janusz Czarnecki
(uwaga - na nagrobku stopień majora zamiast porucznika)”. Piszę w tej sprawie, ponieważ uwaga w nawiasie jest pomyłką:
nie porucznik, lecz major Janusz Czarnecki. A oto dowód: w publikacji „Zarys historii wojennej 15-go Pułku Ułanów Poznańskich z polecenia Wojskowego Biura Historycznego opracował śp. Major Jan Janusz Czarnecki”, w zakończeniu napisano: „Autor niniejszego zarysu, śp. Jan Janusz Czarnecki, zasłużony dowódca szwadronu 15-go pułku ułanów poznańskich z czasu wojny napisał pracę tuż przed swą śmiercią, nie doczekawszy jej wydania. Niechaj książeczka ta utrwali wraz
z dziejami mężnego pułku i pamięć tego dzielnego żołnierza. Szef Wojskowego Biura Historycznego / Julian Stachiewicz /
Generał Brygady / Warszawa 1929”.
Od siebie: bardzo polecam wszystkim zainteresowanym przeczytanie tej książeczki (ok. 50 stron), jest to pasjonująca
lektura! Można ją znaleźć w Internecie, na stronie Biblioteki Kórnickiej. I jeszcze małe wyjaśnienie: Osoba majora Janusza
Czarneckiego jest mi szczególnie bliska, ponieważ był On dowódcą IV szwadronu, w którym służył mój Ojciec.
Serdecznie pozdrawiam – Tadeusz Kaczmarek

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
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