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MMSSZZAA  ŚŚWWIIĘĘTTAA  ZZAADDUUSSZZNNAA   
 

 Zarząd Towarzystwa zaprasza  całą Rodzinę Pułkową, wszystkich Członków 
i Sympatyków na Mszę św. zaduszną, która w intencji poległych, pomordowa-
nych i zmarłych Dowódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz 
zmarłych Członków Towarzystwa zostanie odprawiona w sobot ę, dnia 4 listo-
pada 2017 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 parafial-
nej. Jak zwykle będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki, wpłacić daro-
wizny. 

Prezes Adam Bech 
 
 

SSzzeessnnaassttyy  pprrzzeemmaarrsszz  ddoo  ZZiieewwaanniicc,,  44--1122  wwrrzzeeśśnniiaa  22001177  rrookkuu   
 

 Trasą historycznego marszu 15. Pułku Ułanów Poznańskich z września 1939 roku po raz szesnasty wyru-
szył konno patrol Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii naszego Towarzystwa. Przemarsz rozpoczął się tra-
dycyjnie dnia 4 września 2017 r. o godz. 10:00 z dziedzińca pałacu w Rogalinie koło Poznania. W jednym sze-
regu stanął przybyły z Wędrzyna poczet proporcowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, członkowie siedmio-
osobowego patrolu z komendantem, Andrzejem Walterem, w tym koledzy po raz pierwszy ruszający w trasę: 
Błażej Jagiełka, Aleksander Jagodziński, Piotr Kacprzak, Michał Klóska, Michał Korek, Grzegorz Szym-
czak. 
 Celem marszu było uczczenie pamięci dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, ppłk Tadeusza Mikke, któ-
ry zginął na polach koło Ziewanic w gminie Głowno, na Ziemi Łowickiej. W symbolicznym miejscu Jego śmier-
ci, znajduje się poświęcony pamięci Pułkownika kamienny pomnik. Ten punkt, oznaczony wielkim głazem-
pomnikiem, jest celem przemarszu konnych, do których 12 września każdego roku, dokładnie w południe, licz-
nie przybywają goście z gminy Głowno oraz z Wielkopolski. 
 Reprezentacyjny Oddział Kawalerii przypomniał o wydarzeniach z 1939 r. i udziale w nich naszego Pułku. 
 We wtorek, 12 września, wcześnie rano wyjechał z Poznania na uroczy-
stość do Ziewanic specjalny autobus z członkami Towarzystwa oraz uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich, tego samego 
imienia szkoły z Krosna k. Mosiny, z gimnazjum „Dębinka” oraz z Zespołu 
Szkół Budowlanych im. gen. Andersa. W drugim autobusie pojechali współ-
cześni Ułani Poznańscy z Wędrzyna. 
 W bieżącym roku uczestnikami zbiorowego wyjazdu do Ziewanic były de-
legacje, które reprezentowały: 
1/ 15. batalion Ułanów Poznańskich im. gen. Władysława Andersa z Wędrzyna 
 z pocztem sztandarowym, 
2/ Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich z pocz- 
 tem proporcowym, 
3/ Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich z Poznania 
 z pocztem proporcowym, 

 

 
 

Ppłk Tadeusz Mikke  
w mundurze 15.P.Uł.Pozn. 

 

4/ Szkoła Podstawowa im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich z Krosna z pocztem proporcowym, 
5/ Zespół Szkół Budownictwa nr 1 im. gen. Władysława Andersa z Poznania z pocztem sztandarowym. 
 Łącznie osiemdziesięciu uczestników przewiozły dwa autokary.  
 Zbiórka uczestników wyjazdu do Ziewanic wyznaczona została na godzinę 7:15. Prezes Towarzystwa, 
p. Adam Bech, po sprawdzeniu listy obecności przedstawił całodzienny program wyjazdu. następnie, już 
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w drodze, wiceprezes, p. Włodzimierz Buczyński, rozdał wszystkim uczestnikom, własnoręcznie sporządzone 
kokardy narodowe, po czym przedstawił obdarowanym szczegółowy opis i historię kokardy narodowej. Na za-
kończenie swego wystąpienia p. Włodzimierz rozdał pięknie wydrukowane, kolorowe kartki z treścią prelekcji o 
kokardzie. Gdy autokar wyjechał z Poznania, w kierunku Wrześni, wzorem ułanów 15. Pułku odśpiewano pieśń 
poranną „Kiedy ranne wstają zorze”, która była codziennie przez nich śpiewana podczas apelu porannego. 
 Pierwszy etap podróży zaprowadził nas do Wrześni, gdzie zatrzymano się przy ul. Gnieźnieńskiej w pobliżu 
Cmentarza Farnego. Na tym zabytkowym cmentarzu znajdują się groby bohaterów poległych w walkach o nie-
podległość Ojczyzny, niektóre o charakterze pomnikowym, związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, 
m.in. mogiła powstańców poległych 2 maja 1848 roku w bitwie pod Sokołowem, groby powstańców stycznio-
wych z 1863 roku, groby uczestników strajku dzieci wrzesińskich z 1901 roku, zbiorowe mogiły powstańców 
wielkopolskich z lat 1918-1919, groby ofiar z 1939 roku oraz lat okupacji hitlerowskiej oraz grób generała bry-
gady Romana Abrahama, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, i jego żony Marty. Gen. R. Abraham 
urodził się 28 lutego 1891 roku we Lwowie, a zmarł 26 sierpnia 1976 roku w Warszawie. Nawiedzenie jego 
grobu (generał leży obok matki) i oddanie mu hołdu było, jak co roku, celem członków naszego Towarzystwa 
oraz wszystkich uczestników wyjazdu do Ziewanic. 
 

 
Grób Generała Romana Abrahama 

 
Poczet sztandarowy 15. batalionu Ułanów Poznańskich 

 
Poczty sztandarowe przy grobie 

 
Prezes Adam Bech przedstawia sylwetkę Generała 

 

 Sylwetkę i dokonania gen. Romana Abrahama przedstawił nad jego grobem prezes Towarzystwa, p. Adam 
Bech. Przypomniał on m.in. o spisanych przez Generała „Wspomnieniach wojennych znad Warty i Bzury” oraz 
o poszanowaniu, jakim się cieszył wśród żołnierzy. 
 Podczas dalszej jazdy prezes Towarzystwa, p. Adam Bech, wygłosił, kolejno w obydwu autokarach, szcze-
gółową prelekcję, której treść obejmowała historię 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz – w autokarze z 
uczniami i członkami Towarzystwa – dodatkowo historię 15. batalionu Ułanów Poznańskich im. Generała Wła-
dysława Andersa. Prelegent podkreślił, że w przyszłym roku będziemy obchodzili 100-lecie powstania 15. Puł-
ku Ułanów Poznańskich. Następnie prezes opisał umundurowanie ułana prezentowanego przez p. Michała 
Klóskę. Na żywym przykładzie zapoznano się z mundurem, rogatywką wzór 1935 ze szkarłatnym otokiem, bu-
tami, ostrogami, pasem, szablą wzór 1921/1922 i skórzanym temblakiem do szabli. 
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 P. Filip Leśniak posłużył z kolei jako model ułana z czasów II wojny światowej z Batalionu Specjalnego w 
Jangi-Jul, później przekształconego w 15. Pułk Ułanów Poznańskich, którego dowódcą był ppłk Zbigniew Kie-
dacz. Oryginał munduru znajduje się w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu. 
 Drugi przystanek nastąpił w Boczkach Domaradzkich, obok Ziewanic. Na pograniczu obydwu wsi znajduje się 
kamień upamiętniający ppłk. Tadeusza Mikke, dowódcę Ułanów Poznańskich, który poległ tam 12 września 1939 r. 
Regularnie, każdego roku w rocznicę Jego śmierci, przyjeżdżali na to miejsce podkomendni Pułkownika, także 
mieszkańcy okolicznych wsi. Od 1999 r. z Rogalina wyjeżdżają konno członkowie naszego Towarzystwa w 
mundurach polowych, z bronią. 
 Punktualnie w południe witany oklaskami bardzo licznie zgromadzonej miejscowej społeczności oraz gości za-
jechał pod pomnik patrol konny, który osiem dni wcześniej wyruszył z Rogalina. 
 

 
Wójt gminy Głowno, p. Marek Jóźwiak 

 
D-ca plutonu 15. batalionu Uł. Pozn., por. Radosław Woronowski 

 
Starosta powiatu zgierskiego, p. Bogdan Jarota 

 
Delegacja Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. PUP 

 
Delegacja Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15. PUP z Poznania 

 

 Uroczystość przy pomniku rozpoczął wójt gm. 
Głowno, p. Marek Jóźwiak, po nim przemawiali: sta-
rosta pow. zgierskiego, p. Bogdan Jarota, dowódca 
plutonu 15. batalionu Ułanów Poznańskich, por. Ra-
dosław Woronowski oraz prezes Towarzystwa, p. 
Adam Bech. Po przemówieniach liczne delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. 
 Sprzed pomnika delegacje udały się na cmenta-
rze: w Starym Waliszewie (groby ułanów 15. Pułku) 
oraz w Bielawach (groby ułanów 15. i 17. Pułku). 
 O godz. 14:35 w kościele parafialnym w Bielawach 

rozpoczęła się Msza św., której celebrę w bardzo podniosłym, serdecznym, patriotycznym nastroju poprowa-
dził ks. biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano hymn państwowy „Jesz-
cze Polska nie zginęła” oraz dwukrotnie: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...”. 
 Po Mszy św. tradycyjnie zostaliśmy zaproszeni przez ks. prob. Marka Grabskiego w imieniu Koła Gospodyń 
Wiejskich na poczęstunek w remizie strażackiej w Bielawach. Powrót do Poznania nastąpił około godz. 20:00. 

tekst i fot. Tadeusz Pawlicki 
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UUmmiieerraamm  zzaa  PPoollsskkęę  
 
Czcigodny Księże Prałacie – Dziekanie, 
Czcigodny Księże Proboszczu – Marku, 
Bracia Kapłani, 
Panowie Prezesi Towarzystwa byłych Żoł-
nierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich. 
Ułani – Malowane Dzieci! 
Goście i Domownicy Bielaw. 
 
To wielkie dla mnie przeżycie 
stanąć w kościele w Bielawach, 
gdzie słychać modlitwę wieków, 
a obrazy Zofii Baudonin de Courtenay 
mówią po polsku: 
Ciesz się Matko, Polsko, 
tak pięknych synów rodząca. 
 
Wiem, że moi Ułani 
15–go Pułku Ułanów Poznańskich 
przyjechali do Bielaw po to, 
aby modlić się nad grobem 
swego dowódcy ppułkownika 
śp. Tadeusza Mikke. 
Chwała Wam za to! 
Bzuro pamiętasz? 
Lesie, pamiętasz 
Jezus, Maryjo! Polecieli. 
 
Wybaczcie mi Szlachetni, 
że powiodę Was szlakiem ojców. 
I choć konie do cwału się rwą, 
choć serce pod mundurem  
bije jak dzwon, 
pamiętajcie, że dziś jest 12 września, 
święto Imienia Matki Bożej Maryi, 
imieniny Matki Bożej. 

 
 
Był rok 1683. 
Wielkie mocarstwo osmańskie 
zagrażało Europie. 
Kara Mustafa już od maja 
tamtegoż roku 
oblegał Wiedeń, a ten miał być 
bramą do Europy. 
Papież Innocenty XI 
prosił króla polskiego, 
Jana III Sobieskiego: 
Królu, ratuj Europę! 
Husaria była bardzo  
nowoczesną formacją wojskową. 
Król wołał do rycerzy: 
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Nie za cesarza walczymy, 
ale za wiarę i za Ojczyznę! 
Tego Europa nie pamięta, 
a od 300-tu paru lat 
bylibyśmy wszyscy w jasyrach osmańskich. 
 
Król w codziennych Godzinkach prosił: 
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, 
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mo-
cy. 
W przeddzień decydującej rozprawy 
kapucyn, dziś błogosławiony ojciec  

Marco d’Aviano, 
pytał dowódców sprzymierzonych armii: 
Czy wy wierzycie w Boga? 
- Wierzymy! 
Czy ufacie Matce Bożej? 
- Ufamy! 
Z okrzykiem Jezus Maryja, 
Jezus Maryja – poszli w bój. 
 
W dzień 12 września, dziś, 
o godz. 18-tej – Victoria! 
Zwycięstwo, jakiego świat dotąd nie oglądał. 
Veni, vidi, Deus vicit. 
Przyszedłem, zobaczyłem, 
Bóg zwyciężył! 
 
Był to ostatni błysk polskiego oręża. 
Potem zabory, powstania, 
klęski, niewola przez 123 lata. 
 
Wolność krzyżami się mierzy! 
Polsko, ile Ty mnie kosztujesz? (S. Faustyna) 
Ach Ty trudna Polsko (H. Sucharski) 
 
Dziś, po przeszło 300 latach 
mściwi uchodźcy zbezcześcili 
nowy pomnik Sobieskiego na Kahlenbergu. 
Historia może się powtórzyć. 
Królu Sobieski, larum grają! 
Arabowie u bram! 
Ale zostawmy Sobieskiego i Turków. 
 
Pan Dyrektor Warszawski 
w książce Jerzego Urbankiewicza 
Legenda Jazdy Polskiej, 
pokazał mi takie piękne fragmenty 
o polskich ułanach. 
 

Pułkownik Łagowski 
opowiada ppułkownikowi  
Michałowi Jankowskiemu, 
dowódcy Brygady Jazdy z 1831 r. 
o takim wydarzeniu: 
 
Podeszła do mnie kobieta 
w wieku podeszłym i przedstawiła mi 
trzech swoich synów umundurowanych, 
uzbrojonych i na koniach. 
Panie pułkowniku mój – rzekła. 
Oddaję Ci ten mój skarb 
na usługi Ojczyzny. 
Strzeż ich nie życia, ale honoru, 
aby święcie wypełnili powinność  
każdego Polaka. 
 
Odpowiedziałem: 
Mile przyjmuję Pani ofiarę 
i pewny jestem, 
że dzieci takich matek, 
w takich zasadach wychowani synowie, 
potrafią być swego honoru stróżami 
i święcie wypełnią swoje powinności 
względem Ojczyzny. 
Czy są jeszcze takie matki? 
Są. 
Tylko mi Ciebie, Mamo. 
Tylko mi Polski żal. (Orlątko) 
 
Ku przestrodze Polaków i Europy 
przypomnę jeszcze jedno wydarzenie 
z dziejów polskiego oręża. 
 
Rok 1920 – Cud nad Wisłą! 
Jeszcze ojcowie broni nie złożyli, 
a odwieczny wróg stanął znów, 
aż pod Warszawą. 
Warszawa się modliła: 
Święty Boże! 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
zachowaj nas, Panie! 
 
A z oddziałami ochotników 
i Legii Akademickiej poszedł 
ksiądz, prefekt łódzkich szkół, 
ksiądz Ignacy Skorupka. 
Za Boga i Ojczyznę! 
I poszli. 
Nie zauważyli, że ksiądz się potknął. 
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Na drugi dzień 
po odepchnięciu bolszewików 
major Dobrowolski zobaczył 
pośród niezebranych snopów 
martwe ciało księdza. 
Ksiądz był w komży, w stule do rozgrzesze-
nia, 
z krzyżem w ręku i miał z tyłu 
roztrzaskaną głowę, 
Za Boga i Ojczyznę! 
Marszałek Piłsudski mówił 
do kardynała Kakowskiego: 
Eminencjo, ja nie wiem  
jak myśmy tę bitwę wygrali? 
A bolszewicki rozbitek pod Zambrowem 
wiedział: Bo ich asłaniała Bożyju Matier! 
Bo ich osłaniała Matka Boża! 
To był Cud nad Wisłą, 
ale tego Europa 
też nie chce pamiętać, 
a od prawie stu lat 
chodzilibyśmy wszyscy w bolszewickich 
kufajkach. 
 
To już wystarczy tych 
historycznych wspominek, 
bo przyszedł czas, 
kiedy pogasły nam wszystkie gwiazdy 
i śmierć się stała. 
 
Na Westerplatte 
1 września 1939 r. ze statku 
Schlezwig-Holstein o godz. 5:45 
strzał korekcyjny i wojna. 
 
A lato było piękne tego roku… 
Gdy przyszło ginąć latem 
prosto do nieba czwórkami szli 
żołnierze z Westerplatte (K. I. Gałczyński) 
 
Chłopcy! Spełniliśmy zadanie! 
- mówił do resztki załogi 
major Sucharski. 
A ten krzyż na sercu 
to pana nie zobowiązuje? 
Ach Ty trudna Polsko! (H. Sucharski) 
Przybyli ułani pod okienko… 
O Boże, a dokąd Bóg prowadzi? 
Przyszliśmy napaść swoje konie, 
za nami piechoty pełne błonie… 

Wojenko, wojenko, 
cóżeś ty za pani, 
że za tobą idą 
chłopcy malowani. 
Hej ułani, ułani! 
 
A wyście szli z generałem Abrahamem. 
Wielkopolska Brygada Kawalerii 
miała bronić przeprawy przez Bzurę 
w okolicach Soboty,  
potem przeć na Bielawy i Głowno. 
Gen. Grzmot Skotnicki miał zaskoczyć  
nacierających Niemców od Dąbia i Parzęczewa. 
Naloty, ucieczka, chaos! 
Palą się wieże kolegiaty! 
 
A pod Kutnem 
Pełzną czołgi potwory ze stali. 
Nagle z lasu, z lasu przydrożnego 
wysypało się wojsko szalone… 
Piersi kryte tylko kurtką szarą, 
za Ojczyznę w bój poszli, za wiarę! 
 
Jezus, Maryja, Boże! Polecieli. 
Ojczyzno czuwaj! 
O Najświętsza Panno… 
Serce przestało bić samo. 
Jakieś usta nieprzytomne, smutne, 
cicho żalą się bezgłośnie, mamo! (A. Pietkiewicz) 
 
We wsi Ziewanice, 
koło Boczek Domaradzkich, 
12 września umiera śmiertelnie ranny 
Wasz dowódca generał Tadeusz Mikke. 
Miał 43 lata. 
 
Mamo, czy jesteś ze mną? 
Nie słyszę Twoich słów 
W oczach mi jakoś ciemno… 
Odchodzę dumny w dal… 
Tylko mi Ciebie, Mamo, 
Tylko mi Polski żal. 
 
A w tydzień później w leśniczówce, 
w Januszewie koło Iłowa, 
umiera generał Fr. Seweryn Wład. 
A oto jego ostatnie słowa 
podyktowane, a zapisane przez adiutanta: 
 

Myślę o Tobie (Helenko) 
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Polsce się poświęciłem. 
Wychowaj naszego synka 
na dzielnego Polaka. 
Bądź spokojna. Wyspowiadałem się. 
Frank. 
 

To trzeba mieć wielką wiarę. 
To trzeba aż tak kochać! 
Oj, Polacy, Polacy! 
Czy warto było? 
 

Bzuro, krwią męczenników barwiona 
- pamiętasz? 
 
Lesie, który byłeś domem, schronieniem 
i tajemnic powiernikiem 
- pamiętasz? 
Piasku, coś w ciszy ciało żołnierza 
okrywał sobą jak ciepłym płaszczem 
- pamiętasz? 
Ludzie z Walewic, Bielaw i Głowna, 
z Piątku, Soboty, Boczek, 
z Góry Małgorzaty 
- pamiętacie? 

Pamiętamy i będziemy pamiętać! 
 
Jeśli bym o nich zapomniał, 
Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie! 
Amen! Za Was i za siebie. (A. Mickiewicz) 
 
A póki płynie w żyłach krew, 
póki serce bije, 
a sumienie o modlitwę woła, 
póki pamięć będzie pytać: 
Czy pamiętasz? 
Będziemy modlić się nad grobami ułanów, 
i pytać: 
 
Zanim padłeś jeszcze ziemię 
przeżegnałeś ręką. 
Czy to była kula, synku, 
czy to serce pękło? (K. K. Baczyński) 
 
Pękło, musiało pęknąć. 
Byle Polska nie zginęła, 
byle Polska wolną była!  Amen. 

 

 

 
 

Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich przed kościołem 
par. Nawiedzenia NMP w Bielawach (od lewej: komendant Andrzej Walter, Grzegorz Szymczak,  

Mikołaj Walter, Aleksander Jagodziński, Michał Korek, Błażej Jagiełka, Piotr Kacprzak,  
wiceprezes Włodzimierz Buczyński, Michał Klóska) 
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NNoowwyy  cczzłłoonneekk  TToowwaarrzzyyssttwwaa  ––  ppoorruucczznniikk  WWłłaaddyyssłłaaww  DDąąbbrroowwsskkii   
 

Decyzją Zarządu Towarzystwa dnia 2 października 2017 roku przyjęty został nowy czło-
nek Ułan Władysław Dąbrowski. Urodził się 6 października 1924 roku w Warszawie. Dnia 
13 kwietnia 1940 roku został aresztowany przez NKWD wraz z matką i młodszym bratem 
Jerzym. Aresztowany został w Nowogródku, gdzie mieszkał z rodziną. Po 14 dniach po-
dróży pociągiem otrzymał nowy adres „Obłast Aktiubińska, rejon Noworosyjski, kołchoz im. 
Kirowa, Sorsajski S/Soviet”. Pracował na roli w bardzo ciężkich warunkach. 

 

 
www.tvkwinogrady.pl 

 

 
 

Por. Władysław Dąbrowski z żołnierzami 15. batalionu Ułanów Poznańskich 

 Dnia 13 marca 1942 r. 
został powołany do woj-
ska polskiego, do Bata-
lionu Specjalnego, który 
miał miejsce postoju w 
Jangi-Jul koło Taszkien-
tu. Przeszedł szlak bo-
jowy 2. Korpusu - ZSSR 
- Irak - Palestyna - Egipt 
- Włochy. W Korpusie 
był kierowcą. Dnia 24 
lutego 1948 roku po-
wrócił do Polski. Obec-
nie mieszka w Gdań-
sku. 

Włodzimierz Buczyński 
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SSzzaall iikk  
 

 Wyraz „szalik” jest terminem tak, zdawałoby się, zadawnionym, potocznym i zrozumia-
łym, że co tu tłumaczyć. A jednak w języku polskim pojawił się stosunkowo późno, bo notu-
je go dopiero tzw. słownik warszawski, autorstwa J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedź-
wiedzkiego z 1915 r. Jest to zdrobnienie od dużo starszego „szal”, wyrazu znanego sto lat 
wcześniej, zapisanego w słowniku Lindego z 1812 r. i znaczącego – „chusta długa kobieca 
naszyjna z cienkiej bardzo materyi”. Owe szale tkane z nad wyraz delikatnej wełny, za któ-
re pierwotnie płacono krocie, swą nazwę wywodzą, jak się przypuszcza, od miasta w In-
diach zwanego Shāliāt, miejsca ich pierwotnej produkcji. Indo-perski shāl, a angielski sha-
wl, to francuski châle znany we Francji już w połowie XVII w. Ale szale zyskały sławę w 
Europie jako pokłosie wyprawy Napoleona do Egiptu, stając się nieodzownym elementem 
mody kobiecej na przełomie XVIII i XIX w. Zarzucano je na obnażone ramiona mocno de-
koltowanych ówcześnie sukien, chroniąc się przed chłodem. Po dziś dzień znaczą to sa-
mo, choć mogą być wykonywane z różnych materiałów. 
 O ile szal pozostał elementem mody kobiecej, to szalik, dużo węższy pas tkaniny owija-
ny wokół szyi, zyskał uznanie mężczyzn. U nas stał się elementem munduru w odrodzo-
nym Wojsku Polskim i to stało się powodem do napisania tych paru słów. 
 W przepisach dla naszego wojska szalik zaistniał dwukrotnie, w roku 1919 i 1928, z tym, 
że za każdym razem znaczył co innego. Ten pierwszy szalik to pierwowzór późniejszego 
żabotu. Wprowadzono go „Przepisem ubioru polowego WP r. 1919” ogłoszonym w Dz. 
Rozk. MSWojsk. Nr 97 poz. 4139. Był to owijany wokół szyi pasek tkaniny z tzw. językiem 
z przodu. Noszony był zarówno przez oficerów, jak i szeregowych pod kurtką, w celu za-
bezpieczenia kołnierzy kurtek przed zabrudzeniem. Wykonywany był z płótna szarozielo-
nego, podszytego białym perkalem, przy czym oficerowie mogli go nosić również biały lub 
szary z białą krawędzią, która jednak nie powinna była wystawać ponad kołnierz kurtki 
więcej niż na 2 mm. Właściwy żabot, który z czasem zaczęto nosić w miejsce opisanego 
szalika, był w kształcie krawata prostokątnego szerokości 4-6 cm, wiązanego tak, aby 
miejsce wiązania wypadało pod haftkami kołnierza. Obowiązywały żaboty białe z piki lub 
popeliny, a przy ubiorze polowym mogły być beżowe lub barwy ochronnej, z popeliny lub 
płótna. Żabot mógł wystawać ponad brzeg kołnierza co najwyżej pół centymetra. 
 Szaliki w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, 
usankcjonował przepis ogłoszony w Dzienniku 
Rozkazów MSWojsk. Nr 5 z 17 lutego 1928 r. 
poz. 56. Na jego podstawie, w celu ochrony łapek 
i wężyków u kołnierza kurtki podczas noszenia 
płaszcza, oficerom zezwolono na noszenie poza 
służbą szalików na szyi. Wolno je było nosić wy-
łącznie pod płaszczem i mogły zakrywać nie wię-
cej niż połowę kołnierza kurtki tak, by była wi-
doczna górna część łapek. Generałowie i ofice-
rowie poszczególnych rodzajów broni (z wyjąt-
kiem kawalerii i artylerii konnej) oraz służb, nosili 
szaliki barwy identycznej z barwą zasadniczą 
 

 

 
 

Tzw. szalik wz. 1919, poprzednik żabotu 
 

łapki na kołnierzu kurtki. Oficerowie w formacjach kawalerii i artylerii konnej zakładali szali-
ki barwy otoków na czapkach. Szaliki sporządzano z tkaniny wełnianej lub jedwabnej. 
 Rozkaz z 1928 r. zezwalał także na noszenie poza służbą białych lub kremowych ręka-
wiczek skórkowych, toteż gdy owe rękawiczki dopuszczono w latach 1935 i 1936 dla pod-
chorążych, podchorążych rezerwy i szeregowych z cenzusem, także i oni zaczęli nosić 
barwne szaliki. 
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Szaliki wz. 1928, czarny z czerwoną frędzlą – oficera saperów lub artylerii konnej oraz niebieski z frędzlą białą 
– oficera 6. Pułku Ułanów Kaniowskich; Zb. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,  

za: Z. Żygulski jun., H. Wielecki, „Polski mundur wojskowy” 
 

 Wróćmy do szalików w kawalerii. Od tego czasu, aż do zimy z 1938 na 1939 rok, ofice-
rowie 15. Pułku Ułanów Poznańskich, zgodnie z barwą otoku czapki, nosili szaliki szkarłat-
ne. Szkarłatne były zresztą także lampasy na szaserach, bo szkarłat był podstawową bar-
wą pułkową. W roku 1996, gdy doczekaliśmy się odtworzenia barw pułkowych w stacjonu-
jącym w Wędrzynie 1. Batalionie Czołgów 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii im. gen. 
broni Władysława Andersa, nasi ułani, zgodnie z nowymi obyczajami mundurowymi, do 
swych mundurów polowych, do wystąpień uroczystych założyli szkarłatne apaszki. Nikomu 
do głowy nie przyszło, że mogło być inaczej. Tradycja rzecz święta – były w Pułku szkar-
łatne szaliki, to są w Batalionie szkarłatne apaszki. W 2006 r. Batalion podporządkowany 
już  17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, otrzymał dumne miano 15. Batalionu 
Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa. Rozkazem MON Baon stał się 
dziedzicem wszystkich tradycji pułkowych, zatem i pułkowych barw. Aliści ktoś wpadł na 
niefortunny pomysł i któregoś święta Ułani Poznańscy wystąpili w apaszkach biało-
czerwonych. Kto, skąd, dlaczego? Nie umiano mi wytłumaczyć, bąkano że to niby od biało-
czerwonych proporczyków. Tłumaczyłem błąd, nie pomogło. Wreszcie usłyszałem, że te 
szkarłatne apaszki, to noszą żandarmi, i ułani nie chcą żeby ich z nimi mylić… Ułani? Ułani 
nie znający tradycji? Przed wojną otok szkarłatny też nosili żandarmi, ale także 25. p. uła-
nów, szwadrony pionierów, dywizjon przeciwpancerny 10. BKaw. oraz krakusi. I oficerowie 
wszystkich tych formacji mieli prawo do szkarłatnych szalików! Czy ktokolwiek z nich wy-
stąpiłby o zmianę swej barwy, bo ją także mieli żandarmi? Jesteśmy Rodziną Pułkową, co 
zawsze podkreślamy. Rodzina się kocha, tedy kochając – wskazuję na to, co nosicie i 
mówię: nie uchodzi, Kochani, nie uchodzi … 

Tadeusz Jeziorowski 
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AArrcchhiiwwuumm  EEmmiiggrraaccjj ii   ww  TToorruunniiuu   
 
 Archiwum Emigracji jest pracownią w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Gromadzi ono spuścizny pisarzy, publicystów, wydawców, ludzi nauki i artystów 
emigracyjnych, ich księgozbiory, archiwa redakcji czasopism, oficyn wydawniczych i księ-
garskich oraz instytucji kulturalno-społecznych działających na emigracji w XX wieku. W la-
tach 1995-2006, dzięki pomocy wielu wybitnych osobistości polskiego wychodźstwa 
(przede wszystkim Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia) i zaufaniu, jakie z czasem 
zdobyło, Archiwum Emigracji pozyskało ponad 300 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych 
i artystycznych z całego „polskiego” świata, stając się najważniejszym ośrodkiem w Polsce 
dokumentującym dorobek kulturalny wychodźstwa polskiego po 1939 roku. Archiwalia 
gromadzone w Toruniu są ważnym źródłem dla badań naukowych nad dorobkiem kultural-
nym Polaków w XX wieku. 
 Najcenniejszą kolekcją archiwalną jest archiwum tygodnika literackiego „Wiadomości” 
(Londyn 1946-1981) - największe i najbogatsze archiwum emigracyjne w Polsce - ponad 
60 tys. rękopisów i listów. Wśród wielu kolekcji są archiwa księgarni Libella i Galerie Lam-
bert (Paryż 1947-1993), Teatru „Syrena" (Londyn) i wydawnictwa Książnica Polska 
(Glasgow); Biblioteka Marii i Józefa Czapskich (Paryż 1945-1992) - ponad 1,5 tys. książek 
z marginaliami i rysunkami; oraz ponad 300 archiwów pisarzy, dziennikarzy, publicystów, 
artystów, ludzi teatru i nauki oraz wybitnych osobistości życia społeczno-kulturalnego wy-
chodźstwa polskiego XX wieku, takich jak: Wacław Bakierowski, Zdzisław Broncel, Michał 
Chmielowiec, Edward Chudzyński, Ryszard Demel, Janusz Eichler, Anna Frajlich, Natan 
Gross, Wacław Iwaniuk, Konstanty A. Jeleński, Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska, Tamara 
Karren, Halina Korn-Żuławska, Stefania Kossowska, Janina Kościałkowska, Jan Kott, Ja-
nusz Kowalewski, Irena Krzywicka, Jerzy R. Krzyżanowski, Witold Leitgeber, Leo Lipski, 
Mela Muter, Halina Nałęcz, Róża Nowotarska, Tadeusz Polanowski, Janusz Poray-
Biernacki, Marta Reszczyńska-Stypińska, Zofia Romanowiczowa, Juliusz Sakowski, Olga 
Scherer, Henryk Skolimowski, Wojciech Skalmowski, Felicjan Sławoj Składkowski, Włady-
sław R. Szomański, Wiktor Trościanko, Leopold Tyrmand, Jan Ulatowski, Wojciech Wasiu-
tyński, Tadeusz Wittlin, Władysław Żeleński, Marek Żuławski. 
 
 

Czytelnia czynna: wtorek 12.00-18.00; środa-czwartek 9.00-14.00 
 

https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Onas.htm 
 
 

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 !  
 


