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Zarząd Towarzystwa zaprasza całą Rodzinę Pułkową, wszystkich Członków i Sympatyków na Mszę św. zaduszną, która w intencji śp. Dowódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów
Poznańskich, poległych na różnych frontach, pomordowanych w więzieniach, obozach koncentracyjnych i łagrach oraz zmarłych, a także za dusze zmarłych Członków Towarzystwa
b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich i Żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej, zmarłych w służbie na pokojowych misjach, zostanie odprawiona
w niedzielę, dnia 8 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w kościele pw. Świętego Michała
Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej 7. Prosimy o udział we Mszy św. Postarajmy
się, by zgromadziła nas pamięć o Zmarłych.
Tradycyjne spotkanie koleżeńskie po Mszy św. w salce parafialnej nie odbędzie się z powodu pandemii Covid 19.
Wiceprezes Włodzimierz Buczyński
Tylko na chwilę pojawiła się myśl, że w sytuacji, jaką mamy, pewnie marszu do Ziewanic
nie będzie. Zaraz ją odrzuciłem – no nie, nie odpuszczą, nie mogą… Jest wiadomość:
4 września nasi wyruszają. Jak zwykle sprzed Pałacu w Rogalinie – Pan Prezes będzie? Nie
zawiedli. Punktualnie o 10:00 szóstka konnych z Proporcem Towarzystwa.

fot. Patrycja Hajder, MNP
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fot. Patrycja Hajder, MNP

Czekaliśmy na pałacowym dziedzińcu z pocztem sztandarowym batalionu Ułanów Poznańskich (przyjechali specjalnie z Wędrzyna), pocztem proporcowym szkoły im. Ułanów
Poznańskich z Krościenka i z niezawodnym ks. Proboszczem Romanem Poźniakiem z parafialnym nagłośnieniem wielce przydatnym na rozległym dziedzińcu. Komendant Andrzej
Walter, już jako Komendant Honorowy, stanął razem z p. Zdzisławem Pilarskim w szyku
i gdy konni doszlusowali, był to znamienny widok: ułani współcześni, dzieci szkoły, zespół
kwatermistrzowski z weteranem przemarszów i wspaniała konna szóstka kolegów z ROK-u.

fot. Patrycja Hajder, MNP
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Nie wiem, czy potrafiłem im przekazać moją dumę z ich postawy, ale skołatane serce
mocno mi pikało. Meldunek Prezesowi Michałowi Andrzejakowi, tradycyjne słowo od Prezesa Honorowego i błogosławieństwo na trudy drogi. Ks. Roman był niegdyś proboszczem
u naszego św. Michała, teraz proboszczuje w Puszczykowie u Matki Boskiej Wniebowziętej
i to już od sierpnia 2012 r., ale zawsze stara się być z nami (w Ziewanicach raz też był). Za
chwilę zmiana szyku, jeszcze pozdrowienia i już stępa w kierunku bramy. Spojrzeliśmy na
siebie z p. Włodkiem Buczyńskim (dzięki za „taczankę” bobym nie miał jak dojechać), spojrzeliśmy i wspólne westchnięcie – nie słychać już „Bywaj dziewczę zdrowe”, nie ma już z
nami nieodżałowanego śp. Jana Kołaczkowskiego…
Wyjazdu zorganizowanego do Ziewanic tym razem nie było, szkoły zamknięte, dzieci nie
ma to i autobusu nie będzie, jak mam zatem dojechać? Zadzwonił p. Bolek Klóska – panie
Prezesie, proszę się nie martwić, jedziemy z żoną, mamy dla pana miejsce! Jakże nie skorzystać z serdecznego zaproszenia, tak samo jeździłem przez pierwsze lata, od 1984 r., bo
to wtedy kamień w Ziewanicach ustawili podkomendni ppłk. Mikkego. Gromadziliśmy się przy
nim prywatnie, przy niewielkim udziale miejscowych gospodarzy, w szczupłym gronie starych
ułanów ze mną, przyjętym do Rodziny Pułkowej kustoszem-strażnikiem relikwii pułkowej,
Sztandaru Pułku. Po latach, dzięki zawiązaniu w 1991 r. naszego Towarzystwa, uroczystość
rozrosła się, bywały lata, że dwa pełne autokary przyjeżdżały z Poznania, a któregoś roku
na miejscu stanęło piętnaście pocztów sztandarowych, szkolnych, harcerskich, strażaków
ochotników, były władze gminne, powiatowe i wojewódzkie. Przypomnę, że kamień stoi tuż
przy drodze, szosa wąska, tłoczyliśmy się, szczęśliwi, że wróciła pamięć o Ułanach Poznańskich i ich Dowódcy. Wielka w tym zasługa naszych Kolegów z Reprezentacyjnego Oddziału
Kawalerii, bo to oni od kilkunastu lat, w piątek-świątek, w słotę i pogodę, przez tydzień w
siodle maszerowali, by 12 września o godzinie 12:00 w południe zameldować się przy głazie
upamiętniającym śmierć na tamtejszych polach dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
ppłk. Tadeusza Mikke. To tak ładnie brzmi – maszerują w siodle przez tydzień. Tylko proszę
sobie uzmysłowić, że to nie tylko sprawdzian kondycji swojej i konia, to pozostawienie na
tydzień najbliższych, z konieczną przerwą w pracy i ponoszeniem wszelkich kosztów, bo z
kasy Towarzystwa możemy ich zasilić tylko niewielką kwotą. Ale za to ile nawiązanych przyjaźni przez te lata, ile odwiedzonych po drodze szkół i pokazów dla dzieci, dla których dzięki
ich działaniom „ułan” to już nie puste słowo. A jak brzmi wspólna modlitwa na pułkownikowskim i ułańskich grobach na cmentarzu w Bielawach! Kończymy zawsze w starym, bo XVwiecznym, pięknym, bielawskim kościele Mszą św. w intencji poległych poprzedzoną przejmującym wejściem miarowym krokiem z proporcem na przedzie.
Tegoroczny przemarsz był już dziewiętnasty. Niestety, tym razem smutna perspektywa,
bez dzieci, pewnie też bez miejscowych, bo tam dopiero co była strefa czerwona. A tu p.
Bolek zarządził, że zajeżdżając dużo wcześniej, najpierw pojedziemy do państwa Jarzębowskich, do „Młyna”. Dużo o nim słyszałem, zawsze z uznaniem, dla mnie dotąd niesprawdzalnym, bowiem autobusem z dziećmi jechałem wprost na miejsce uroczystości i do „Młyna” nie
miałem okazji nigdy zajrzeć. Choć fakt, że z inicjatywy Kolegów z ROK-u p. Ewa Jarzębowska w 2009 r. otrzymała Znak Zasługi, wiele mówił. I nagle znalazłem się w domu, a właściwie w rodzinie, u swoich bliskich, których wreszcie mogłem poznać. Nasi konni kręcili się po
obejściu jak u siebie, mieli już tu nocleg za sobą, konie wypoczęte, pod dachem. Pan Zdzichu Pilarski poczęstował nas swoją specjalnością, pichconą w kociołku nad ogniskiem –
zupą rybną z okoni wprost ze stawu. Zatem śniadanie. Żeby tylko: p. Ewa, emanacja matczynego ciepła z promiennym uśmiechem co chwila donosiła nam jeszcze coś, i jeszcze, bo
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przecież jesteście z drogi! Prawdziwa ilustracja do staropolskiego przysłowia „czym chata
bogata tym gościom rada”. Ach, to to jest ten „Młyn”, teraz rozumiem, dlaczego tak do niego
ciągniecie!

fot. Andrzej Walter, ROK

Uroczystość pod głazem upamiętniającym śmierć ppłk. Tadeusza Mikkego w Ziewanicach
Na 12:00 wszyscy pod głaz. Konni smyknęli prędzej, żeby ukazać się tradycyjnie na horyzoncie na tle lasu i podjechać na samo południe. A pod głazem zaskoczenie. Wbrew obawom
– przyszli. I szkolne poczty i strażacy i harcerze i władze Gminy. Jakże serdeczne powitanie
i potem słowa p. Wójta o „naszym Pułkowniku”. Nie sposób było właśnie do tych słów nie
nawiązać, bo to po latach wyraz tego, że ziemia łowicka przyjęła obrońców z Września 1939 r.
jako swoich. Piękna nagroda dla poległego dowódcy, tu, na tej ziemi jesteś naszym. Wiatr
furkotał proporcem i sztandarami, świeciło słońce, a śpiew harcerzy – „Przybyli ułani…” przypomniał, że rzeczywiście, znowu przybyli – po raz dziewiętnasty. I jak za to nie dziękować
Kolegom! Potem jeszcze nawiedziliśmy cmentarze w Waliszewie i Bielawach, pomnik bratniego 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Walewicach, kończąc u ks. Marka Grabskiego,
bielawskiego proboszcza i przyjaciela, który już czekał ze Mszą św. Odczytując modlitwę
wiernych, prosiłem wszystkich obecnych: Dziękując mieszkańcom parafii bielawskiej za pamięć i opiekę nad grobami naszych ojców, módlmy się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich tutaj zgromadzonych, by w swoim życiu kierowali się wypływającą z miłości bliźniego
tradycją służby dla Rzeczypospolitej i potrafili przekazać ją następnym pokoleniom. Był z
nami poczet sztandarowy naszego Batalionu Ułanów Poznańskich (specjalne podziękowanie!), byli również najmłodsi, ze szkoły podstawowej w Bielawach noszącej imię 17. Pułku
Ułanów Wielkopolskich. Stanęliśmy pod tablicami umieszczonymi na ścianach kościoła i prosiłem o odczytanie ich tekstów. Dziecięcy, przejęty głos, odbił się o ściany kościoła. Tam była
prośba o pamięć o poległych na tutejszej ziemi. Wierzę, że pamięć o nich nie zaginie.
Tadeusz Jeziorowski
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4 września 2020 r.: Przygotowanie posiłku przez służbę taborową: p. Zdzisław Pilarski i p. Kazimierz Szwed

7 września 2020 r.: Przy grobie śp. Henryka Urbaniaka; każdego roku odwiedzamy groby naszych darczyńców
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8 września 2020 r.: Pan Maciej Mizgajski pokonuje zbiornik wodny Przykona koło Turku

9 września 2020 r.: Pokazy strzeleckie na trasie przemarszu
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9 września 2020 r.: W tym roku naszymi gośćmi byli koledzy z 15. batalionu Ułanów Poznańskich st. sierż. Arkadiusz Bogój, st. szer. Łukasz Jaśniewski i st. szer. Tomasz Skieresz
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12 września 2020 r., godz. 12:00: Uroczystości w Boczkach Domaradzkich

Delegacja Towarzystwa (od lewej): Prezes Honorowy Tadeusz Jeziorowski oraz p. Bolesław Klóska z małżonką
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12 września 2020 r.: Boczki Domaradzkie

12 września 2020 r., godz. 15:51
Po Mszy św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bielawach k. Łowicza
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Sztuka towarzyszyła działaniom wojskowym już od starożytności. Pomagała wzmacniać
morale i dodawać żołnierzom otuchy. Po wojnie dokumentowała wielkie bitwy i heroiczne
postaci oraz trud żołnierza i ofiary pól bitewnych.
Widowiska teatralne towarzyszyły wojnom XIX wieku. Początkowo spontanicznie powstawały amatorskie teatrzyki żołnierskie, by pod koniec XIX w. zinstytucjonalizowane zostały
przez dowództwa wojskowe walczących państw, m.in. Francji i Niemiec.
Podczas I wojny światowej nastąpił szczególny rozwój teatru żołnierskiego. Wojna pozycyjna, mająca charakter długotrwałej codzienności, wymagała odskoczni – formy rekreacji
czy pozoru normalności. Teatr żołnierski – frontowy i obozowy – podnosił morale osłabione
bezczynnością i oddalającym się końcem wojny.
Także polskim formacjom wojskowym walczącym na frontach I wojny światowej towarzyszyły zespoły teatralne. Placówki sceniczne założono w Legionach Polskich podległych Józefowi Piłsudskiemu. Także 1. Korpus Polski w Rosji, dowodzony przez gen. Józefa Dowbor
Muśnickiego, oraz 16. Pułk Piechoty Obrony Krajowej Kraków posiadały teatry żołnierskie.
Głównym ich celem było pobudzanie uczuć patriotycznych, wzmacnianie siły ducha oraz
podtrzymywanie wiary w odzyskanie niepodległości. Podczas wojny polsko-bolszewickiej
istotą teatrów żołnierskich był aspekt propagandowo-agitacyjny.
Największy rozwój polskich teatrów żołnierskich przypadł na czas II wojny światowej. Polskie oddziały walczyły prawie na wszystkich jej frontach, a polska emigracja rozproszona
była po całym świecie.
Teatry żołnierskie zaczęły powstawać zaraz po klęsce kampanii wrześniowej. Już w listopadzie
1939 roku w Rumunii w T e a t r z e C o m e d i a , dzięki zaangażowaniu warszawskiego aktora,
Jana Budzyńskiego, wystawiono sztukę Stefana Żeromskiego pt. Uciekła mi przepióreczka.
Kolejnym żołnierskim teatrem emigracyjnym na terenie Rumunii była kierowana przez
lwowskiego aktora, Wiktora Budzyńskiego, C z o ł ó w k a T e a t r a l n a „ L w o w s k a F a l a ”,
która kontynuowała działalność przedwojennego programu radiowego pod tą samą nazwą.
Po sformowaniu we Francji rządu polskiego na uchodźstwie Czołówka przeniosła się nad
Loarę. A po upadku Francji w 1940 r. ewakuowano ją do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuowała działalność w polskich obozach wojskowych.
Czołówka Teatralna „Lwowska Fala” była jednym z trzech głównych środowisk teatralnych
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Drugie powstało przy Brygadzie Karpackiej na Bliskim
Wschodzie pod nazwą C zołówka Ka rpacka , a trzecie działało na terytorium ZSRS w ramach Armii Polskiej i dało początek Teatrowi Dramatycznemu 2. Korpusu Polskiego .
W ramach Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS działało odrębne środowisko teatralne. W roku
1943 w Sielcach nad Oką założono Teatr Żołnierski 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, który od 1944 r. działał pod nazwą T e a t r u W o j s k a P o l s k i e g o .
Innym przykładem teatrów żołnierskich były sceny jenieckie w niemieckich oflagach i stalagach. Za najważniejszy uznaje się teatr pod kierownictwem płk. Józefa Łukomskiego, działający w Oflagu VII w Murnau od grudnia 1939 roku do końca niewoli. Do obozowego życia
teatralnego aktywnie włączył się Leon Schiller, który został osadzony w tym obozie po Powstaniu Warszawskim.
Druga wojna światowa nie zdołała doszczętnie zniszczyć polskiego życia kulturalnego. Z dzisiejszej perspektywy aktywność artystów była zaskakująca. Powstawały teatry konspiracyjne,
występowano w kawiarniach. Nawet w getcie i w obozach koncentracyjnych tliło się życie teatralne. W koszmarnych warunkach istniała potrzeba normalności, chociaż ryzykowano życiem.
[1] „Sztuka na froncie. Teatr Dramatyczny 2. Korpusu Polskiego oraz Teatr Wojska Polskiego – analiza porównawcza", P. Mrowiński, [w:] „Studia z historii
najnowszej Polski", Warszawa 2018.
[2] Marcelina Obarska: „Jak na pustyni Fredrę wystawiano”. https://culture.pl/pl/artykul/jak-na-pustyni-fredre-wystawiano [opublikowano: 6 listopada 2019].
na podstawie powyższych materiałów opracował T.P.
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Po podpisaniu 14 sierpnia 1941 r. polsko-sowieckiej umowy wojskowej, przy rozproszonych zgrupowaniach polskich jednostek wojskowych na terenie ZSRS, w wyniku inicjatyw
oddolnych tworzyły się liczne grupy sceniczne. W wyniku amnestii dla ludności polskiej Polacy zwolnieni z obozów przybyli do siedziby sztabu Armii Polskiej w Buzułuku. W pomieszczeniach sztabowych organizowano pierwsze koncerty, akademie i odczyty. Pierwszy uroczysty koncert odbył się w grudniu 1941 r. w Kujbyszewie z okazji wizytacji polskich oddziałów przez Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego.

Wejście do Komendy Garnizonu w Buzułuku (listopad 1941 r.)
Wśród licznych zgrupowań teatralnych, z których w przyszłości utworzono Teatr Dramatyczny, należy wymienić przynajmniej trzy. Były to: teatr 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty, Czołówka Rewiowa Kazimierza Krukowskiego, aktora i reżysera, członka kabaretu Qui Pro Quo,
którą powołano rozkazem Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS 30 października 1941 r.,
oraz pierwszy teatr żołnierski na Wschodzie, który powstał w Tockoje z inicjatywy Wacława
Radulskiego, reżysera teatralnego. Teatr ten tworzyło zaledwie kilku aktorów zawodowych.
Gros zespołu tworzyły panie z Pomocniczej Służby Kobiet oraz kilku żołnierzy, którzy kiedyś
zetknęli się z teatrem amatorskim. Jedną z bolączek teatru był brak repertuaru, a ponieważ
grać trzeba było natychmiast, układano spektakle złożone ze „szmoncesów”, skeczów
i przedwojennych piosenek. Możliwości aktorów wyniszczonych dwuletnią niewolą, jak i warunki logistyczne nie pozwalały na tworzenie teatru dramatycznego.
Ujednolicenie grup teatralnych nastąpiło dopiero w Iraku, po ewakuacji Armii Polskiej
z ZSRS. Sztandarowy teatr Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powstał 1 kwietnia 1943 r.
w Bagdadzie i przyjął nazwę Teatru Dramatycznego. Trzon tego teatru tworzyły zespoły,
które wraz z Armią Polską opuściły Związek Sowiecki oraz Czołówka Teatralna Brygady Karpackiej, która stacjonowała już na Bliskim Wschodzie.
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Głównym orędownikiem idei Teatru Dramatycznego i osobą, której teatr ten w dużej mierze
zawdzięczał swoje powstanie był wspomniany już Wacław Radulski. Znaczący wpływ miał
także Szef Wydziału Propagandy i Oświaty Armii Polskiej na Wschodzie, rtm. Józef Czapski.
Początkowo dyrektorem Teatru Dramatycznego został Radulski, a od 1 czerwca 1943 r.
funkcję tę pełniła Jadwiga Domańska, Radulski zaś został kierownikiem artystycznym i głównym reżyserem. Od tamtej chwili aż do końca wojny struktura i organizacja teatru nie uległy
większym zmianom. W lipcu 1943 r. został utworzony 2. Korpus Polski, któremu na szlaku
bojowym towarzyszył zespół teatralny pod nazwą Teatr Dramatyczny 2. Korpusu Polskiego.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wacław Radulski (1904-1983)

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Jadwiga Domańska (1907-1996)

Wacław Radulski dzieciństwo i młodość spędził w Petersburgu. W 1923 r. przyjechał do Warszawy i wstąpił do Oddziału Dramatycznego przy
Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Uważano go za jednego z najzdolniejszych uczniów
Leona Schillera. Był związany z Teatrem Polskim
w Warszawie. 13 X 1939 r. podczas próby przekraczania granicy w Lesku został zatrzymany
przez NKWD. Był więziony we Lwowie i Dniepropawłowsku, zesłany pod Kujbyszew, potem pod
Workutę. Należał do osób o największym doświadczeniu teatralnym w Armii Andersa.
Jadwiga Domańska z d. Braun po zdobyciu
wykształcenia we Francji w 1932 r. uzyskała dyplom Państwowej Szkoły Dramatycznej. W styczniu 1940 r. aresztowana przez NKWD wywieziona
została na Syberię z wyrokiem 8 lat ciężkich robót.

[1] „Artyści Andersa. Scena i estrada", pod red. J. Koźmińskiego, Warszawa-Londyn 2018.
[2] „Sztuka na froncie. Teatr Dramatyczny 2. Korpusu Polskiego oraz Teatr Wojska Polskiego – analiza porównawcza", P. Mrowiński, [w:] „Studia z historii
najnowszej Polski", Warszawa 2018.
na podstawie powyższych materiałów opracował T.P.

Z żałobnej karty...
Śp. Stefania Kubacka z d. Górecka – zmarła dnia 18 X 2020 r., członek naszego Towarzystwa
nr kol. 343. Spoczęła 26 X br. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Cześć Jej Pamięci!

Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!
„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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„Ułana Poznańskiego - Piętnastaka” wspiera
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