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D
zieje poznańskiego Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich sięgają 
lat 20. XX wieku, ale daje się w nich wydzielić dwa,zupełnie inne 
pod względem okoliczności, w któiych pomnik ppwstawał, okresy. 
Piszę powstawał, ponieważ pomnik rzeczywiście powstawał dwa razy. Pomnik 

pierwotny wedle projektów architekta Adama Ballenstedta (1880-1942) z rzeźbą 
wykonaną przez Mieczysława Lubelskiego (1886-1965), wzniesiono z funduszy 
miasta Poznania oraz składek społecznych. Ten pierwszy monument był wielką 
inwestycją magistratu poznańskiego, za którego sprawą w latach 1925-1928 
postawiono nie tylko pierwotny pomnik, ale zaaranżowano stosownie otoczenie. 
Pomnik ten został w znacznej części zniszczony przez Niemców na początku 
wojny. Pomiędzy 1940, a 1980, pozostałości pomnika stanowiły problem, 
z któiym okupant niemiecki i różne powojenne instytucje państwowe usiłowały 
sobie poradzić. Od chwili zniszczenia dzieje poznańskiego monumentu wpisują 
się w pewne wzorce obchodzenia się z pomnikami patriotycznymi w czasie 
wojny i po jej zakończeniu. Po raz drugi pomnik powstał w początku lat 80. Tym 
rażeni ze składek społeczeństwa bez oficjalnej pomocy finansowej państwowych 
instytucji. . .

Na temat pomnika pisano stosunkowo wiele, ale zazwyczaj były to drobne 
wzmianki prasowe relacjonujące wydarzenia związane z jego postawieniem, 
a po wojnie z próbami jego odbudowy. Jedynie artykuły w Kronice Miasta 
Poznania, pierwszy Zygmunta Zaleskiego opublikowany po odsłonięciu 
w <1927 r. i drugi Zbigniewa Barańskiego napisany po odnowieniu pomnika 
w roku 1982, dostarczają więcej informacji na jego temat. Poza tym dzieło to 
przywoływane jest w przewodnikach po Poznaniu, ale zawarte tam informacje

5-



są zwykle lakoniczne, często niepełne, a nawet nieprawdziwe.1 W efekcie jeden 
z najbardziej ważnych dla Poznania pomników czasów międzywojnia o bardzo 
ciekawej historii, realizowany przez dwóch znanych twórców aktywnych w la
tach 20. w Polsce, nie ma pełnej monografii. Zachowane materiały pozwalają 
pokazać proces powstawania monumentów patriotycznych w Polsce w dobie 
II Rzeczypospolitej, a także przywołać kamieniarskie warsztaty poznańskie, 
które wypadły z pamięci nawet specjalistów.2 Powojenne dzieje z kolei, 
związane z schyłkiem komunistycznego reżimu, wymagają przywołania fak
tów i pewnych komentarzy, bez których opisywane wydarzenia dla młodszych 
czytelników mogą często okazać się niezrozumiałe.

W niniejszej monografii zajmuję się przemianami pomnika, ale też i placu, 
na którym został on ustawiony, nie sposób jednak zapomnieć o bezpośrednich 
powodach jego wzniesienia, to znaczy, komu został pomnik poświęcony. 
Kilka więc słów o 15. Pułku Ułanów Poznańskich, nazywanym też niekiedy 
pułkiem „czerwonych ułanów”.3 Jego początki sięgają 28 grudnia 1918 r. Już 
wcześniej, od przełomu listopada i grudnia, w poznańskiej kawiarni „Zielona” 
przy ul. Wrocławskiej zbierali się Polacy kawalerzyści służący w armii pruskiej, 
którzy w sprzyjających warunkach postanowili utworzyć oddział konny.

1 M. in.: W. Ścisłowski, Pusty cokół, „Szpilki”, 26 X 1980; O odbudowę pomnika 15 Puł
ku Ułanów Poznańskich, „Ilustrowany Kurier Polski”, 23 II 1981; J. Bogajski, Dzieje pomni
ka, „WTK - Wrocławski Tygodnik Katolików”, 22 II 1981; Z. Z.[Z. Zaleski], Pomnik 15. pułku 
ułanów, „Kronika Miasta Poznania” [dalej: KMP] 1927 nr 5, s. 403-408; Z. Barański, Pomnik 
15. Pułku Ułanów Poznańskich zrekonstruowany, KMP 1983 nr 1, s. 86-94; J. Pazder, O poznań
skich pomnikach po 1918 roku, KMP 2001 nr 2, s. 41-55; J. Sobczak, Pomniki miasta Poznania, 
Poznań 1983, s. 9 (nlb.); E. Goliński, Pomniki Poznania, Poznań 2001, s. 24-26; Z. Zakrzewski, 
Przechadzki po Poznaniu łat międzywojennych, Warszawa-Poznań 1983, s. 78-79; Z. Zakrzewski, 
Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918-1939, Poznań 1985, s. 110-112; W. Łęcki, 
P. Maluśkiewicz, Poznań od A do-Z, Poznań 1986, s. 116; W. Czarnecki, To był też mój Poznań. 
Wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925-1939 w wyborze i opracowaniu Janusza Dembskie
go, Poznań 1987, s. 52; P. Anders, Powstanie Wielkopolskie. Miejsca pamięci narodowej, Poznań 
1988, s. 52; W. Łęcki, Zwiedzamy Poznań. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1990, s. 52-53; 
P. Anders, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1993, s. 87-88, wyd. II zmie
nione, Poznań 2003, s. 120, 122; M. Libicki, Poznań. Przewodnik, Poznań 1997, s. 220; Po
znań od A do Z, Leksykon krajoznawczy, red. W. Łęcki, P. Maluśkiewicz, Poznań 1998, s. 241.

2 Dwa poszyty dokumentów dotyczących pierwszego pomnika znajdują się w Archiwum Pań
stwowym w Poznaniu, Akta Miasta Poźnania, sygh. 4694-4695; zob. także: Kronika 15. Pułku Uła
nów Poznańskich przechowywana w Wielkopolskim Muzeum Woj skowym - Óddz. Muzeum Naro
dowego w Poznaniu, nr inw.MNP/W W/2662'(dalej: zb. WMWoraz.Kronika 15. Pułku Ułanów...).

3 Zob. Dzieje 15 Pułk Ulanów Ppznąńskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. P. Zarem
ba, Londyn 1962; nazwa Pułku’powstała od czerwonych (szkarłatnych) otoków na czapkach.
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Następnego dnia po wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozbrojono poste
runek przy bramie i opanowano wartownię, a powstańcy przejęli na drodze 
negocjacji z pruskim dowództwem koszary i magazyny 1. Pułku Królewskich 
Strzelców Konnych przy ul. Wiktorii Augusty (obecnie Grunwaldzka). 
Pierwszym dowódcą koszar został ppor. Jerzy Kubicki, werbunek do oddziału 
prowadził wachm. Kazimierz Szczepanik. Tworzony oddział został 
nazwany Konnymi Strzelcami Straży Poznańskiej, a komendę nad nim objął 
ich organizator, dowodzący zajęciem koszar ppor. Kazimierz Ciążyński 
(1894 -1951). W tydzień później, w Trzech Króli,.szwadron pod dowództwem 
ppor. Kazimierza Ciążyńskiego uczestniczył w akcji zdobycia stacji lotniczej 
na podpoznańskiej Ławicy. Wkrótce potem strzelców wyekspediowano na 
Ziemię Pałucką, gdzie stoczyli boje pod Kołaczkowem i pod Szubinem. 
W boju 11 stycznia odnotowano pierwsze straty. Dnia 14 stycznia 1919 r. 
tymczasowym komendantem Konnych Strzelców w Poznaniu mianowany 
został ppor. Józef Lossow (1874-1950). W dniu 26 stycznia 1919 r., podczas 
uroczystego zaprzysiężenia garnizonu poznańskiego, oddział występował 
już jako pułk, a ponieważ w wielkopolskiej armii powstańczej formowały 
się kolejne pułki kawaleryjskie, poznański otrzymał nazwę 1. Pułk Ułanów 
Wielkopolskich. Pierwszym jego dowódcą został ppłk Aleksander Pajewski 
(1879-1926), który otrzymał nominację ostatniego dnia stycznia i dowodził 
Pułkiem do 23 kwietnia 1919, kiedy to nowym dowódcą został ppłk Władysław 
Anders (1892-1970). Pod pułkownikiem Andersem ułani wyruszyli lsierp- 
nia 1919 r. na front sowiecki i brali udział w ciężkich bojach. W styczniu
1920 r. Armia Wielkopolska została oficjalnie włączona w struktury krajowe, 
co przyniosło zmianę numeracji wszystkich oddziałów wielkopolskich, a Pułk 
otrzymał wówczas numer 15. Nazwa - 15. Pułk Ułanów Wielkopolskich, na 
prośbę prezydenta Poznania, Jarogniewa Drwęskiego (1875-1921), skierowaną 
w imieniu mieszkańców miasta do Naczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego, 
została 5 sierpnia zmieniona na 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Odtąd dawną 
nazwę (1. pułk Ułanów Wielkopolskich) dodawano w nawiasie. Pułk potocz
nie określano mianem „dzieci Poznania”, a każdorazowy prezydent Poznania 
uosabiał honorowego szefa Pułku—miasto Poznań. Za bohaterstwo w wojnie polsko- 
sowieckiej sztandar 15. Pułku Ułanów Poznańskich został odznaczony 22 kwietnia
1921 r. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wspomnienie 
dekoracji Pułku od 1924 r. obchodzone 23 kwietnia, w święto patrona rycerzy 
św. Jerzego, stało się świętem 15. Pułku. Po pułkowniku Andersie ńa dowódcę 
15. Pułku Ułanów Poznańskich mianowano ppłk. Gwido Potena (1879-1940), 
a w 1924 r. nowym dowódcą Pułku został ppłk Stanisław Skotnicki „Grzmot”
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(1894-1939), którego zastąpił trzy;lata później ppłk Rudolf Dreszer. (1891- 
1958). W roku 1932 na dowódcę Ułanów Poznańskich nominowano ppłk. Kon
rada Zembrzuskiego (1890-1940). Oficjalnie dowodził on Pułkiem do 3 czerwca 
1938, choć już w lutym tego roku na dowódcę powołano jego wieloletniego 
zastępcę, ppłk. Tadeusza Mikke (z powodu stanu, zdrowia Zembrzuskiego 
przejął obowiązki w. zastępstwie dowódcy już 13 lipca 1937). Pułkownik Mikke 
poległ 12 września 1939 r. podczas kampanii wrześniowej pod Ziewanicami 
koło Bielaw. Pułkownik Zembrzuski trafił do obozu w Kozielsku i został zamor
dowany w Katyniu. Podczas bitwy nad.Bzurą 15. Pułk Ułanów Poznańskich 
wchodzący w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii,, dowodzonej przez gen. 
Romana Abrahama (1881 -19.76), miał za zadanie zabezpieczać odwrót w kierunku 
Warszawy wojsk gen. Tadeusza Kutrzeby (1885-1947), dowódcy Armii „Poznań”, 
dowodzącego całą bitwą; Należy dodać, że w czasie walk pod Tułowicami nieo
podal Brochowa śmiertelnie ranny został również gen. Skotnicki, wcześniejszy 
dowódca 15. Pułku, w kampanii 1939 r. dowódca Grupy Operacyjnej „Czersk”, 

'■ potem GO Skotnicki, wschodzącej w skład Armii „Pomorze”. .
Dnia 28 września, w dniu kapitulacji stolicy, miała miejsce ostatnia zbiórka 

Pułku w kampanii wrześniowej, z żołnierzami pożegnał się mjr Kazimierz 
Chłapowski (1898-1969), dowódca po śmierci ppłk. Mikke. Znaczna, część 
oficerów trafiła do niewoli, żołnierzy rozpuszczono do domów. Podczas oku
pacji żołnierze 15. Pułku Ułanów Poznańskich trafili do różnych organizacji 
konspiracji wojskowej, wzięli udżiał w Powstaniu Warszawskim. W tworzonej 

. w Związku Sowieckim na mocy porozumień Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. 
armii gen. Andersa, wcześniejszego dowódcy 15. Pułku,'powstały w 1942 r. 
z jego inicjatywy tzw. batalion „S” otrzymał za dowódcę oficera Ułanów 
Poznańskich, rtm. Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911-1944). Po wyjściu 
wraz z armią do Iraku, oddział rozwinięto w pułk rozpoznawczy, który rozkazem 
dowódcy Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie otrzymał 8 października 
1942 r. nazwę 15. Pułk Kawalerii Pancernej, a w rok później przywrócono mu 
historyczną nazwę -15. Pułk Ułanów Poznańskich. Zbigniew Stanisław Kiedacz 
poległ W stopniu podpułkownika 23 października 1944 n w kampanii włoskiej 
pod Civitella di Romagna. Ostatnim dowódcą 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
do rozformowania go w 1947 r., był ppłk Adam Bieliński (1904-1988).

Dla uzupełnienia obrazu należy jeszcze dodać, że 15. Pułk Ułanów 
Poznańskich w zasadniczej części swej kadry był pułkiem wielkopolskim, 
a korpus oficerski (z przewagą oficerów rezerwy) wywodził się z wielkopol
skiego żiemiaństwa<(m.in. Niegolewscy, Duninowie, Żółtowscy, Chłapowscy) 
i z rodzin inteligenckich mieszczańskich. Podoficerowie pochodzili.z tutejszych 



rodzin mieszczańskich, ze służby dworskiej i chłopskich. Tylko żołnierze, choć 
w części także Wielkopolanie, w latach międzywojnia już w znacznym procen
cie reprezentowali Kresy wschodnie Rzeczypospolitej.

Pomysł wzniesienia pomnika miejskiego jednemu oddziałowi wojska 
w tak reprezentatywnej formie należy do rzadkości. Raczej bohaterami pomni
ków są dowódcy, albo szczególne wydarzenia, a w tym wypadku chodziło 
o upamiętnienie Pułku, który dla odzyskania niepodległości i jej obrony 
w wojnie polsko-sowieckiej odegrał znaczącą rolę.

Na podstawie dokumentów daje się dokładnie zrekonstruować okoliczności 
powstania pierwszego pomnika. Znane są osoby i firmy, które były w to 
zaangażowane, a także koszta całego przedsięwzięcia, które trwało prawie pięć 
lat. Czas międzywojennej realizacji Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
dzieli się na dwie zasadnicze fazy. Pierwsza obejmuje rok 1923 i początek 1924, 
i jest związana z planami wzniesienia pomnika na koszarowym placu ćwiczeń 
z pieniędzy pułkowych i składek. Faza druga zaczyna się w 1924 r. i trwa do 
1928 i jest związana z przejęciem zasadniczych kosztów realizacji pomnika przez 
magistrat Poznania i powiązania pomnika z założeniem urbanistycznym.

Po koniec roku 1923 korpus oficerski 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
powołał komitet wykonawczy, którego celem było wzniesienie pomnika 
upamiętniającego towarzyszy broni poległych w czasie walk o niepodległość 
Polski. Na czele komitetu stanął rtm. Jarema Zapolsld, utalentowany oficer mający 
zdolności plastyczne (zaprojektował odznakę pułkową). Komitet zobowiązał ów
czesnego dowódcę Pułku, płk. Potena, do zamówienia u uznanego i cenionego 
poznańskiego architektą inż. Adama Ballenstedta, wstępnych projektów pomnika. 
Ballenstedt był wychowankiem słynnej Akademii Budowlanej w Charlottenburgu, 
spadkobierczyni szkoły budowlanej założonej przez Karla Friedricha Schinkla. 
Pochodziło z niej wielu architektów aktywnych w okresie międzywojnia w stolicy 
Wielkopolski (m. in. Roger Sławski). Od zakończenia wojny działał w Poznaniu, 
gdzie zyskał sobie sławę jako architekt o modernistycznym repertuarze. Jego 
najbardziej znanym dziełem jest główny gmach Wyższej Szkoły Handlowej, 
obecnie Uniwersytet Ekonomiczny przy al. Niepodległości. Jego pracownia 
znajdowała się przy ul. Św. Marcin 18. Warunki plastyczne i programowe, jakie 
miał zawierać pomnik, zostały określone bardzo ogólnikowo. Przede wszystkim 
chodziło o to, żeby monument w sposób dobitny wyrażał idee rycerskie, z których 
wyrastała tradycja ułańska, a jednocześnie, żeby poprzez pomnik manifesto
wana była zwycięska historia walk z wrogami Ojczyzny. Wówczas też powstała 
zapewne koncepcja, żeby w swej idei pomnik nawiązywał do ikonografii patrona 
żołnierzy św. Jerzego, którego święto zbiegało się ze świętem pułkowym, od 
1924 r. obchodzonym 23 kwietnia. Tak powstał pomysł ukazania na pomniku 
żołnierza Pułku walczącego, podobnie jak św. Jerzy, ze smokiem. Określono 
także w porozumieniu z Ballenstedtem lokalizację pod przyszły pomnik. Jako 
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miejsce wybrano „zaciszny zakątek przy koszarowym placu ćwiczeń wśród 
zabudowań z trzech stron zwartemi ścianami otoczone i po dwóch stronach 
szeregiem drzew zadrzewione”.4

Ballenstedt bardzo szybko wywiązał się z poleconego mu zadania i jeszcze 
w 1923 r. przedstawił trzy rysunkowe projekty w skali 1:20. Jeden ż nich 
został uznany za całkowicie spełniający oczekiwania komitetu i skierowano 
go do realizacji. Wedle propozycji Ballenstedta pomnik miał składać się 
z trzech zasadniczych segmentów. Potężnego, założonego na rzucie kwadratu 
prostopadłościennego postumentu, na którym osadzona miała być masywna 
kolumna będąca podstawą dla trzeciego segmentu - rzeźby. Rzeźba miała 
przedstawiać „na wspiętym koniu ułana, zabijającego lancą na ziemię po
walonego smoka”.5

Opracowano wstępne plany lokalizacyjne umożliwiające przygotowanie 
fundamentu pod przyszły pomnik. Te zostały położone w marcu 1924 r. Nato
miast w kwietniu, w trzecie święto pułkowe (23 IV 1924) odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego, wraz z którym umieszczono dokument 
sporządzony z okazji erygowania. Zasadniczy tekst tego dokumentu podaję 
poniżej z niewielkim skrótem:

Działo się roku pańskiego 1924 miesiąca kwietnia 
DNIA 23 W POZNANIU NA DZIEDZIŃCU KOSZAROWYM

15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH/l. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH/

PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 2Ó./27. W DNIU ŚWIĘTA PUŁKOWEGO W TRZECIĄ ROCZ

NICĘ DEKORACJI SZTANDARU 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH KRZYŻEM VIRTU- 

TIMILITARI PRZEZ ÓWCZESNEGO NACZELNIKA PAŃSTWA I NACZELNEGO WODZA 

PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
ZA PONTYFIKATU JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA ŚWIĘTEGO PAPIEŻA

PIUSA XI;
KIEDY RZĄDY NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ SPRAWOWAŁ JAKO PREZYDENT

STANISŁAW WOJCIECHOWSKI,
PRYMASEM POLSKI BYŁ ARCYBISKUP GNIEZIEŃSKO[TAK!]=POZNAŃSKI KARDYNAŁ

EDMUND DALBOR,
PREZESEM RADY MINISTRÓW BYŁ MINISTER SKARBU

WŁADYSŁAW GRABSKI,
MINISTREM WOJNY BYŁ GENERAL DYWIZJI

WŁADYSŁAW SIKORSKI,

'4 Zaleski, jw., s. 404.
5 Zaleski, jw.
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SZEFEM SZTABU GENERALNEGO BYŁ GENERAL DYWIZJI 

STANISŁAW HALLER,

WOJEWODĄ POZNAŃSKIM BYŁ ADOLF BNIŃSKI, REKTOREM UNIWERSY= 

TETU POZNAŃSKIEGO BYŁ JEGO MAGNIFICENCJA PROF. DR. ZYGMUNT 

LISOWSKI, PREZYDENTEM MIASTA BYŁ CYRYL RATAJSKI, STAROSTĄ 

GRODZKIM ADAM MIZGALSKI, GENERALNYM INSPEKT. JAZDY BYŁ GENERAL 

BRONI TADEUSZ ROZWADOWSKI, SZEFEM DOWÓDZTWA KORPUSU VII:

W POZNANIU GENERAŁ DYWIZJI KAZIMIERZ RASZEWSKI, DOW. VII BRYGA

DY JAZDY WIELKOPOLSKIEJ BYŁ PUŁKOWNIK STANISŁAW SOCHACZEWSKI 

DOWÓDCĄ 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH /l. PUŁKU UŁANÓW WIELKO

POLSKICH/ BYŁ PUŁKOWNIK GWIDO POTEN.

[...]
Aby uczcić pamięć bohaterów, którzy pod sztandarem pułku 
ŻYCIE SWE NA OŁTARZU OJCZYZNY ZŁOŻYLI, FUNDUJEMY ZE ZBIORO

WYCH SKŁADEK TEN POMNIK, KTÓRY BUDUJEMY WEDŁUG PROJEKTU I 

POD KIEROWNICTWEM INŻYNIERA ADAMA BALLENSTEDTA ARCHITEKTA. 

Na WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ WRAZ z NINIEJSZYM AKTEM w FUNDA

MENCIE POMNIKA ZAMUROWUJEMY PO 1. EGZEMPLARZU DZIENNI
KÓW I GAZET Z TEGO DNIA JAK RÓWNIEŻ ZNACZKÓW POCZTOWYCH ORAZ PO 

PO [TAKIJ1. EGZEMPLARZU OBOWIĄZUJĄCYCH OBECNIE MAREK POLSKICH W BI

LETACH P.K.K.P. PO ’/2, 1, 5, 10, 20, 100, 500, 1000, 5000, 10000,

50000, 100000, 250000, 500000, 1000000, 50000001 

10000000, W PRZEDEDNIU WYPUSZCZENIA NOWEJ WALUTY A MA 

TO MIEJSCE PO ZWYCIĘZKIEJ WALCE EKONOMICZNEJ NARODU, W TRZY 

LATAPOŃASZEM ZWYCIĘZTWIE ZBROJNEM.

WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO DOKONAŁ KSIĄDZ PROBOSZCZ 

CZESŁAW WOJTYNIAK.
ZEBRANI PRZY UROCZYSTOŚCI PODPISAMI OBECNOŚĆ SWĄ ZA

ŚWIADCZAJĄ6

Jw., s. 207. Nie jest jasne, czy dokument ten powtórnie wmurowano w nowym miejscu, 
w każdym bądź razie Z. Zaleski pisząc: „Treść dokumentu erekcyjnego podajemy w reproduk
cji.” (s. 406), zamieszcza tę informację już po omówieniu przebiegu budowy pomnika przy 
ul. Ludgardy, tuż przed opisem jego odsłonięcia. Wymieniony w akcie ks. Czesław Wojtyniak 
(1889-1940), ówcześnie w stopniu proboszcza (ppłk) w Szefostwie Duszpasterstwa (Wyzna
nie Rzymsko-Katolickie) Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII, był kapelanem Pułku w la
tach wojny polsko-bolszewickiej, za którą otrzymał dwukrotnie Krzyż Walecznych. W 1939 
w stopniu pułkownika był kanclerzem Kurii Polowej WP; zamordowany w Katyniu (red.).
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Sama idea postawienia pomnika poległym żołnierzom nie była nowa. 
Pomniki upamiętniające zwycięskie bitwy stawiano od starożytności, wy
starczy tu wspomnieć o pomniku bitwy pod Akcjum (31 p.n.e.); natomiast 
tradycja wznoszenia pomników formacjom wojskowym sięga XIX wieku 
i związana jest z wojnami napoleońskimi. Wynikało to z przewartościowania 
statusu żołnierza w owym czasie. Początkowo były to obeliski, sarkofagi, 
płyty wznoszone na miejscu bitew, ewentualnie na cmentarzach. Na ziemiach 
polskich zwyczaj tej rozpowszechnił się po powstaniu styczniowym, ale 
ze względu na sytuację zaborową ograniczony był właściwe do cmentarzy. 
Znane są inne, istotne, choć obce przykłady z naszych ziem, które wpisują się 
w ten zwyczaj. W 1888 r. z inicjatywy rządu Bawarii wzniesiono w Toruniu 
pomnik poświęcony pochowanym tam Bawarczykom zmarłym i poległym 
w oblężeniu miasta w 1813. Pomnik ten mimo niechęci Prusaków na jego 
wystawienie, przetrwał zawirowania dziejowe, a ponieważ Bawaria w wojnach 
napoleońskich była stronnikiem Napoleona, dzięki opiniom historyków 
zaakceptowały go władze niepodległej Polski. W Poznaniu z kolei na rozwidle
niu ulic Bukowskiej i Królowej Wiktorii na tzw. placu strzelniczym, w okolicy 
dzisiejszej ul. Szylinga, Prusacy wystawili pomnik 6. Pułku Grenadierów. Miał 
on formę obelisku. Roboty kamieniarskie wykonała w 1899 firma Sarneckiego. 
Ze zrozumiałych względów został on rozebrany po roku 1919.7

Popularność stawiania pomników wojskowych wzrosła po wojnie światowej. 
W odzyskanej Polsce uchwytne są od lat dwudziestych dwa nurty. Do pierwszego 
należą pomniki legionowe i niepodległościowe związane z wydarzeniami do 
1919 r., do drugiego pomniki wznoszone formacjom zasłużonym w wojnie 
polsko-sowieckiej. Wznoszone były one na cmentarzach, miejscach bitew oraz 
na dziedzińcach koszarowych zasłużonych oddziałów. Wiele z nich miało proste 
formy obelisku, zwieńczone orłem lub krzyżem, a często były projektowane 
przez uzdolnionych żołnierzy. Niewiele z nich opracowanych zostało przez ar
chitektów i wykonanych przez rzeźbiarzy. Jako materiał często wykorzystywano 
elementy z pomników wzniesionych przez zaborców. Pomniki znajdujące się 
na terenach koszar zostały właściwie wszystkie zniszczone w czasie II wojny 
światowej, niszczono też, choć w mniejszym stopniu, pomniki na cmentarzach lub 

7 Pułk ten - 6. Pułk Grenadierów Hr. Kleista von Nollendorfa (1. Zachodniopruski) - Gre- 
nadier-Regiment Graf Kleist von Nollendorf (1. Westpreussisches) Nr. 6, jak brzmiała jego 
pełna nazwa, 27 grudnia 1918 r. swym butnym przejściem przez centrum Poznania, prowo
kacyjnym zrywaniem flag alianckich i polskich i demolowaniem polskich lokali przyczynił 
się bezpośrednio do wybuchu Powstania Wielkopolskiego; pomnik stał w pobliżu koszar puł
kowych, po wyjściu 30 grudnia grenadierów z Poznania zajętych przez Wojsko Polskie (red.).
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bezpośrednio z nimi związane. Pomniki miejskie były rzadkością, ale ich znacze
nie było szczególne i właściwie wszystkie nie przetrwały wojny.8 Z pobieżnego 
przeglądu wynika, że nasilenie fali pomnikowej przypada na rok 1923, ale trwała 
ona aż do końca II Rzeczypospolitej. Osobne miejsce zajmują groby nieznanego 
żołnierza, wśród których najważniejszą realizacją był Grób Nieznanego Żołnierza 
projektu Stanisława Ostrowskiego w Warszawie wmontowany w pałac Saski 
w 1925 r. Nie był to jedyny monument tego typu w Polsce. Planowano też posta
wienie takiego w Poznaniu.9

Do najważniejszych realizacji związanych z pierwszym nurtem należało 
przede wszystkim Mauzoleum Orląt na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 
realizowane według projektu Rudolfa Indrucha od 1921 r. Pierwsza faza 
zamknęła się w 1925, dokończenie drugiej przerwał wybuch wojny.10 Poza tym 
należy odnotować pomnik na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wzniesiony 
w roku 1925 w 10. rocznicę szarży pod Rokitną oraz wystawiony tamże przez 
miasto w 1927 r. Pomnik Legionów.

Pomników poświęconym oddziałom, głównie pułkom oraz wydarzeniom 
wojny polsko-sowieckiej było znacznie więcej. Podaję niektóre. W 1923 r. 
odsłonięto kilka pomników. Pomnik upamiętniający udział w wojnie 1918-1920 
4. pułku saperów został wzniesiony na cmentarzu w Sandomierzu. Przetrwał 
wojnę, ale tablica była wielokrotnie niszczony przez „nieznanych sprawców”. 
W sierpniu odsłonięto pomnik na cześć oficerów i żołnierzy 18. pułku piechoty 
w Warszawie. Jego wykonawcą był miejscowy rzeźbiarz Aleksander Veith. 
W Pułtusku na placu koszarowym odsłonięto pomnik poległym z 13. pułku 
piechoty. We wrześniu przed komendą 8. pułku saperów w Toruniu odsłonięto 
pomnik poległych żołnierzy z tej formacji. Jego projektantem był rzeźbiarz 
Wojciech Durek. Pomnik został zniszczony przez Niemców. Podobny los 
spotkał toruński pomnik żołnierzy wojsk balonowych autorstwa warszawskiego 
rzeźbiarza Michała Kamieńskiego odsłonięty w 1937 r. w Parku Miejskim na 
Przedmieściu Bydgoskim (zniszczony w 1939).

8 Na temat pomników zob. numery „Żołnierza Polskiego”, głównie z lat 1923-1928; 
Artyści w dawnym Toruniu, red. J. Poklewski, Toruń 1985, s. 173, 179; zob. też m. in. Dzie
je Poznania, 2,2, red. J. Topolski i L. Trzeciakowski, Poznań 1998, s. 1050; E. Goliń- 
ski, jw., s. 119, 129; J. Pazder, jw., s. 45; A. Paczuski, Pomniki Torunia, Toruń 2002 (wyd. 
2 popr. i uzupełń, ukazało się w 2009 pod zmienionym tytułem i z nazwiskiem innego auto
ra: A. Ziółkiewicz, Toruńskie pomniki. Pomniki, tablice, kamienie, A. Paczuski wym. jest 
jako autor oprać, nauk.); A. Męlbechowska Luty, Posągi i ludzie^ Warszawa 2005, s. 18.

9 Zob; Cz. Skiba, Pomniki nieznanego żołnierza. Świat i Polska, Warszawa 2004, gł. s. 125-212
(Warszawa) i 319 (Poznań). . •

10 S.Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
1988, s. 29-31. ■ • • ...
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W 1924 r. odsłonięto pomniki: w Wilnie na dziedzińcu koszarowym ku 
czci poległych żołnierzy 5. Pułku Piechoty Legionów nazywanym też pułkiem 
„Zuchowatych”; w Krakowie na dziedzińcu koszarowym 1. pułku wojsk kole
jowych (saperów) poległych w latach 1918-1920.

Natomiast w 1927 r. odsłonięo w Legionowie pomnik poległych z 2. Pułku 
Saperów Kolejowych. W uroczystościach brał udział m. in. Prezydent RP 
Ignacy Mościcki, który pomnik odsłaniał, biskup połowy Wojska Pol
skiego ks. Stanisław Gall, który go poświęcał.

Odrębną grupę tworzyły pomniki poległych w bitwie o Warszawę. Były to 
przykładowo pomniki: poległych w bitwie pod Ossowem wzniesiony w 1924 r. 
w Ossowie, nieopodal cmentarza, zaprojektowany w 1923 przez architekta 
Brunona Zborowskiego i opracowany przez rzeźbiarza Jana Biernackiego; 
poległych w Ząbkach - pomnik poświęcony 8 września 1924 r.; pomnik 28. Pułku 
Strzelców Kaniowskich poległych na polach Radzymina, którego poświęcenie 
odbyło się 14 października 1924 r. z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Do najbardziej monumentalnych należały pomniki z lat 30.; wszyst
kie zostały zniszczone. Mauzoleum żołnierzy Legionów Polskich o bardzo 
wyrafinowanej modernistycznej formie, kryjące prochy zmarłych w Szczypior- 
nie legionistów, wzniesione w 1933 r. w Kaliszu na terenie nowego cmentarza 
komunalnego przy ul. Mickiewicza i zburzone przez Niemców w roku 1940; 
pomnik poległych 63. Pułku Piechoty (Dzieci Torunia) na przykoszarowym 
pl. Pokoju Toruńskiego w Toruniu według projektu rzeźbiarza Ignacego Zelka 
(1894-1961) i architekta Kazimierza Ulatowskiego oraz pomnik Czynu Le
gionowego w Kielcach wzniesiony w 1938 r. i zniszczony przez hitlerowców 
ze słynną czwórką legionistów na wysokim postumencie. Pomnik ten został 
zaprojektowany jeszcze w 1918 r. przez rzeźbiarza Jana Raszkę (1871-1945), 
a kilka lat temu było o nim głośno ze względu na plagiat, jaki popełnił kra
kowski plastyk Czesław Dźwigaj.11

Z powyższego wynika, że cała Polska organizowała składki na pom
niki patriotyczne, w ten nurt wpisał się zatem i Poznań. Po 1919 r. w Poznaniu 
wzniesiono jedynie na miejscu dawnego pruskiego pomnika grenadierów przy 
ul. Szylinga pomnik 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich.12 Drugim miał być 

11 Zob. A. Melbechowska Luty, jw., s. 17-18, U. Oettingen, Pomnik Legionów Polskich, 
„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” t. 18, Kielce 1995, s. 171-185 (Pomnik został 
w 1991 r. zrekonstruowany przez Stefana Maja na podstawie zachowanej w Muzeum Meda
lierstwa we Wrocławiu małej repliki w brązie, którą powiększył 3,5 razy; w 2008 r. Cz. Dźwi
gaj w swojej realizacji pomnika J. Piłsudskiego w Krakowie dostawił do niego „czwórkę”).

12 J. Pazder, jw., s. 45; w literaturze pojawia się też informacja o pomniku Lotnika autor
stwa Edwarda Wittiga, był to jednak tylko model ustawiony przy Collegium Chemicum na czas 
„Pewuki” w 1929 r.; ostatecznie zrealizowano go w Warszawie w roku 1932. Zob. tamże, s. 51.
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pomnik poległych 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Brak możliwości finanso
wych Pułku uniemożliwił zrealizowanie tego wielce monumentalnego, ale też 
i kosztownego projektu. Wkrótce po objęciu dowództwa Pułku (5 VI 1924), 
płk Skotnicki przejął przewodnictwo komitetu pomnikowego i energicznie zabrał 
się do realizacji kosztownego przedsięwzięcia. Przede wszystkim rozpoczęły 
się intensywne pertraktacje z władzami Poznania mające na celu przerzucenie 
kosztów na miasto. W międzyczasie został przygotowany przez Mieczysława 
Lubelskiego (1886-1965) model przestrzenny rzeźby wieńczącej pomnik 
(modeletto) w oparciu o projekty Ballenstedta. Lubelski kształcił się w war
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie był między innymi uczniem w pracowni 
Ksawerego Dunikowskiego, a później uzupełniał swoje studia na Akademii 
Berlińskiej. Był uczestnikiem, jako ochotnik, w wojnie polsko-sowieckiej. 
Po zakończeniu wojny związał się poznańską grupą „Świt” i przeniósł się do 
stolicy Wielkopolski. Model, a właściwie modelino Lubelskiego było oparte 
na wspomnianych wyżej projektach Ballenstedta wykonanych w skali 1:20.13 
Porozumienie między Pułkiem, a rzeźbiarzem w sprawie wykonania części 
rzeźbiarskiej pomnika, zawarto na podstawie jego oferty z 26 października 
1924 r.14 Lubelski zaproponował swoje warunki, ale o szczegółach nie 
wiadomo nic. Sprawa wykonania wróciła dopiero po kilku miesiącach.

Pułk, jak zostało powiedziane, nie był w stanie sfinansować przedsięwzięcia. 
Dnia 3 czerwca 1925 r. płk Skotnicki napisał do prezydenta Cyryla Ratajskiego 
przesyłając wraz z listem czteiy fotografie wykonanej przez Lubelskiego „figury 
konnej pułkowego pomnika i numer «Żołnierza» gdzie - jak pisał - znajdzie Sz. 
P. Prezydent projekt całości pomnika. Jedynie figura konna jest inna niż obecnie 
przyjęta (załączona na fotografii). Wysokość pomnika 8 metrów, rozpiętość 
podstawy również 8-9 metrów”.15

Wraz z tymi wydarzeniami zaczęła się druga faza związana z pracami nad 
pomnikiem. Pułkownik Skotnicki uzyskał przychylność prezydenta Cyryla Rataj
skiego oraz zapewne dzięki pomocy Adama Ballenstedta większość w radzie 
miasta, ażeby finansowanie całego przedsięwzięcia obciążyło miasto. Oznaczało 
to jednak istotną zmianę w stosunku do pierwszego pomysłu, który wyrastał 
z tradycji wznoszenia na terenie koszar pomników upamiętniających bohaterstwo 

13 Modelem do postaci ułana był żołnierz Pułku, ówczesny por. Władysław Zgorzelski (1901- 
1998), znakomity jeździec, odznaczony za wojnę polsko-bolszewicką Virtuti Militari i Krzyżem 
Walecznych; informacja na podstawie relacji płk. W. Zgorzelskiego złożonej T. Jeziorowskiemu; 
por. „Piętnastak” Biuletyn Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich’ 
1998, nr 4/21, s. 14 (red.).

14 Zaleski, jw., s. 406.
15 AMP 4694, fol. 5r i 6r.
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konkretnego oddziału. Pomnik miał być teraz monumentem wpisanym 
w urbanistyczną strukturę miejską, wchodził więc w przestrzeń publiczną 
a tego typu realizacje pojawiały się rzadko i wymagały akceptacji cywilnych 
instytucji zarządzających tą przestrzenią. Przede wszystkim należało dla niego 
znaleźć odpowiednią lokalizację. Pomnik z realizacji w obrębie zamkniętym 
przekształcił się w dzieło mające być ustawione w przestrzeni publicznej, co 
z kolei wymagało zatwierdzenia inwestycji przez określone władze, tu przede 
wszystkim zgody Departamentu Sztuki i Kultury w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Zgoda władz miasta na ustawie
nie pomnika w miejscu publicznym nastąpiła 9 czerwca, ale to oznaczało 
dopiero początek długiej dyskusji. Wkrótce, 19 czerwca, zaproponowano 
pod pomnik placyk na rozwidleniu ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej przed 
elektrownią i sprawa trafiła do komisji artystycznej. Tego samego dnia 
płk Skotnicki naciskał na prezydenta Ratajskiego, i prosił o przyspieszenie 
decyzji w sprawie pomnika deklarując, że „Pułk spłaci z tego rachunku 
17.000, na miasto przypadło by w udziale 7.160 złotych”. Pułkownik 
przygotował także zupełnie nieuzasadnione wyliczenie kosztów, które miały 
wynieść w sumie 24160 zł., przy czym prace budowlane zostały wycenione 
na 2300 + 7260, rzeźbiarskie na 5800 nie licząc modeli - te miały kosztować 
7800 - oraz robót wykończeniowych, które skalkulowano na 1000 zł.

Z dokumentów wynika, że Adam Ballenstedt, będący też rajcą miejs
kim, od samego początku optował za lokalizacją na ul. Ludgardy i robił 
wszystko, ażeby inne propozycje zostały zdyskredytowane. W przeciągu 
tygodnia główni architekci miasta Stefan Cybichowski i Adam Ballenstedt 
oraz Sylwester Pajzderski przedstawili na posiedzeniu magistratu (26 czerw
ca 1925) osiem propozycji lokalizacyjnych pod pomnik. Były to: 1. plac 
przed kościołem garnizonowym św. Józefa (obecny karmelitów, na wzgórzu 
św. Wojciecha), 2. pl. Sapieżyński (obecnie Wielkopolski), 3. Nowy Rynek 
(obecnie pl. Kolegiacki), 4. skarpa między ul. św. Józefa, a ul. Długą 5. 
rozwidlenie ulic Bukowskiej i Grunwaldzkiej (gdzie później stanął pomnik 
Kościuszki), 6. przy uniwersytecie (na dzisiejszym pl. Mickiewicza), 7. przed 
gmachem Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII przy ul. Babińskiego (obecnie 
Solna), 8. przy ul. Ludgardy.
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Dnia 23 czerwca Ballenstedt przekazał magistratowi pismo z załącznikami. 
Były to opracowane przez niego dwa szkice. Na jednym został przedstawiony 
pomnik w nieokreślonej przestrzeni urbanistycznej. Koncept różnił się znacz
nie od wersji ostatecznej, partia rzeźbiarska osadzona jest na wysmukłym pos
tumencie o formie ściętego masywnego obelisku. Na rysunku drugim, bardzo 
bliskim ostatecznej realizacji, ukazany jest pomnik z rzeźbą na kolumnie 
wpisany w otoczenie przy kościele franciszkanów.
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Fot. 2. Adam Ballenstedt, Projekt wstępnej aranżacji urbanistycznej pomnika 
przy ul. Ludgardy w Poznaniu, rys.; Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Na posiedzeniach w dniach 30 czerwca i 1 lipca rada miasta wypowiedziała 
się za lokalizacją pomnika przy ul. Ludgardy, co nie przypadło do gustu 
poznańskim franciszkanom. Ks. Rainer Gościński listem z 4 lipca odwoływał 
się od tej decyzji proponując, żeby na Ludgardy stanął Pomnik Nieznanego 
Żołnierza. Ks. Gościński uważał, że pomnik o symbolice skierowanej przeciwko 
bolszewikom (smok miał w projektach pięciopromienną gwiazdę na łbie) nie 
odpowiada powadze kościoła. Ostateczną decyzję o rozpoczęciu prac podjęto 
1 lipca na posiedzeniu rady. Sprawę referował Ballenstedt. W efekcie „Rada 
miejska godzi się na przydzielenie miejsca pod pomnik ułański przy ul. Lut- 
gardy [tak!] przyznając żądany kredyt w wysokości 10000 zł”.16

16 AMP, 4694, 21r, zob. też 75r.
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W dniu 25 lipca miała w Poznaniu miejsce wizytacja ministerialna, 
której celem było zaopiniowanie propozycji lokalizacji pomników miejskich. 
Przewodniczył jej dyrektor Departamentu Sztuki i Kultury Jan Skotnicki 
(1876-1968) znany ówczesny malarz. Sprawa monumentu 15. Pułku Ułanów 
rozpatrywana była jako kolejna, pod punktem h), i lokalizacja przy ul. Ludgardy 
zdawała się być przesądzona, zwłaszcza, że pozytywnie o niej wypowiadał się 
dyrektor departamentu Skotnicki, choć krytycznie odniósł się do konkretnego 
rozwiązania w wersji zaprojektowanej przez Ballenstedta. Zdaniem dyrektora 
Skotnickiego było ono niewłaściwe, ponieważ „Projektowany przez pana arch. 
Ballestedta taras zawalałby dom miejski, już teraz zbyt niefortunnie wgłębiony 
w ziemię, a pozatem mały w swych rozmiarach robiłby przykre wrażenie”. 
Dlatego proponował ustawienie pomnika w osi ul. Ludgardy na stokach góry 
zamkowej w łączności z projektowanymi schodami prowadzącymi na górę 
zamkową. Skotnicki też zastrzegł, że ostateczna wersja pomnika powinna być 
przedłożona właściwej władzy (Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego) do zatwierdzenia.17

Fot. 3. Adam Ballenstedt, Projekt założenia pomnika przy ul. Ludgardy -wraz z otocze
niem, rzut, 1925; Archiwum Państwowe w Poznaniu.

17 AMP, 4694, 14r, 15.
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Ulica Ludgardy powstała stosunkowo niedawno, w czasie budowy 
Muzeum Cesarza Fryderyka. Wcześniej między terenem należącym do klasz
toru franciszkanów, a murem miejskim, biegła wąska ścieżka. Franciszkanie 
zajmowali dó początku XIX w. grunta, które wchodziły nie tylko na dzisiejszą 
ul. Ludgardy, ale również i Bazar, sięgając bez mała do obecnej Podgórnej. Po 
wytyczeniu W 1837 i przebiciu w roku następnym ulicy Nowej (obecnie Pa
derewskiego), pomiędzy klasztorem a murami powstał zapuszczony zakątek. 
Komunikacja na wzgórze Przemyśla odbywała się podobnie jak wcześniej, tj. 
ul. Zamkową albo Franciszkańską.

Dopiero budowa gmachu pruskiego Muzeum Prowincji (Kaiser 
Friedrich Museum) zmieniła w sposób zasadniczy układ. W 1903 r. powstała 
ul. Muzealna (Museumstrasse), przemianowana w 1919 na Ludgardy, 
wybrukowana i prowadząca ku wzgórzu zamkowemu. Obszar przyległy do 
ulicy był uporządkowany tylko od strony muzeum, gdzie dostał niewysokie 
ogrodzenie wykonane z granitu, żeliwa i kutego żelaza. Pozostało one do 
dziś. Od strony wschodniej, istniał jeszcze budynek klasztorny. Ten został 
rozebrany w końcu pierwszej dekady XX w., a na jego miejscu wzniesiono 
w latach 1910-1912 reprezentacyjny budynek miej ski według proj ektów Fritza 
Teubnera i Hermanna Klotha, do którego od ul. Muzealnej przylegał budynek 
kasy oszczędności. W efekcie między jezdnią ul. Muzealnej, a zachodnią 
ścianą kościoła franciszkanów i banku, teren był na początku lat dwudziestych 
nieuporządkowany. Co więcej, znajdował się w strefie spadku ulic Nowej 
oraz Ludgardy, co sprawiało kłopoty z jego zagospodarowaniem, ponieważ 
budynek banku miał parter poniżej wysokości jezdni ul. Ludgardy. Ulica 
była zaniedbana, ale jednocześnie stanowiła bardzo malowniczą strukturę 
urbanistyczną na którą składały się monumentalna ściana wschodnia ówcze
snego Muzeum Wielkopolskiego (obecne Narodowe), dominujący w górze 
Zamek Przemyśla (wówczas Archiwum Państwowe), oraz jasno tynkowana 
ściana wschodnia kościoła franciszkanów. Między jezdnią a kościołem 
powstawał naturalny placyk, stwarzający reminiscencję pozostałości po campo 
santo (cmentarzu), a każdy monument wzniesiony w tym miejscu wyzyskiwał 
ścianę kościoła jako plastyczne tło. Ulica była właściwie pozbawiona ruchu 
i świetnie nadawała się na plac, na którym miałyby się odbywać uroczystości 
pułkowe^
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Fot. 4. Adam Ballenstedt, Projekt założenia pomnika przy ul. Ludgardy, przekroje 
i widoki, 1925; Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Mając to wszystko na uwadze wybór Ballenstedta był bardzo przemyślany 
i pozwala zrozumieć, dlaczego architekt ten obstawał przy tej lokalizacji. 
Wpływała ona na symboliczne asocjacje, jakie mógł wyzwalać pomnik 
wzniesiony w tym miejscu i poświęcony poległym żołnierzom. Summa sum
marum miasto realizację poparło i podjęło pierwsze kroki.

Mający kłopoty z wywiązaniem się z przyrzeczeń finansowych Pułk, 
zwrócił się przez płk. Skotnickiego listem z 24 lipca o pożyczkę zaliczkową 
na opłacenie kamieniarzy, a dokładniej rachunków wystawionych przez 
firmę Stefana Ballenstedta, brata Adama, mającą siedzibę przy Działyńskich 
3. Dowódca Pułku argumentował swojąprośbę następująco: „Ponieważ magi
strat uchwalił na budowę 10.000 złotych sądzę, że nie stoi na przeszkodzie [..,] 
przelanie sumy [3000 zł]. Sumę tą w przeciągu 1-2 miesięcy oddamy.” Na 
niecodzienną prośbę płk. Skotnickiego prezydent Ratajski przystał 4 sierpnia.
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Pożyczka miała być zwrócona do 6 października 1925 r., a więc termin zwrotu 
przedłużono do trzech miesięcy; jednak na piśmie 7 października naniesiono 
informację, że kwoty nie zwrócono.

W tym czasie magistrat Poznania przygotowywał się do ważnego, w opisy
wanym kontekście, wydarzenia. Dnia 15 lipca miała zostać miastu przyznana przez 
15. Pułk Ułanów Poznańskich odznaka pułkowa. Termin został przesunięty 
z niejasnych powodów o pięć dni. Na zorganizowanie uroczystości magistrat 
przyznał 15. Pułkowi Ułanów subwencję w wysokości 1000 zł oraz zapłacił 
za odświętny obiad wydany przez miasto w restauracji ratuszowej, za który 
dzierżawca lokalu, Kowalski, wystawił rachunek na 801,90 zł.18

Prace mimo niejasności, co do finansowania przez stronę pułkową 
ruszyły, choć jeszcze nie było oficjalnej zgody ministerstwa. Dnia 8 sierp
nia rozpoczęto badanie fundamentów kościoła franciszkańskiego. Zlecił je 
inż. Stefan Cybichowski, jako naczelnik Biura Budowli Naziemnych. Po 
ich wykonaniu 11 września przygotowano pismo do dr. Nikodema Pajzder- 
skiego, Konserwatora Zabytków Sztuki i Kultury w województwie poznańskim, 
o akceptację lokalizacji.

W dniu 18 września 1925 r. Wojewoda Poznański poprzez konserwa
tora Pajzderskiego zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego o wydanie zgody na wzniesienie pomnika 
upamiętniającego 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Dnia 10 października mini
sterstwo zażądało nadesłania planu miasta (odpowiednie pismo konserwatora 
do magistratu przesłano 14 października), ale po osobistej interwencji Adama 
Ballenstedta uznano, że warunek taki jest niepotrzebny i 13 listopada, dyrektor 
Departamentu Kultury i Sztuki Jan Skotnicki w imieniu ministra takiej zgody, 
mimo wcześniejszych zastrzeżeń, udzielił.19

Prace zaczęły się pod koniec sierpnia od dostarczenia materiałów na 
kolumnę i stopnie. Sprawy od strony technicznej prowadził radca inż. Kazi
mierz Ruciński, decement w Wydziale Budowli Naziemnych. Zamówienie na 
kamień złożono u brata Adama, Stefana Ballenstedta, który przedłożył szybko 
rachunek na 2168,82 zł. Prezydent Ratajski oddalił go, najprawdopodobniej 
z tego względu, że koszt kamienia (piaskowiec sprowadzony z Szydłowca) 
miał być pokryty z funduszu 15. Pułku Ułanów, a zwrot pożyczki zaliczkowej, 
na którą prezydent się zgodził, nie był jeszcze rozliczony. Dnia 18 listopada 

18 AMP 2111, f. 3r, 19r, 20r, 22; opis uroczystości zob.: T. Jeziorowski, Odznaka 15 Pułku Uła
nów Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich”, z. 2, Poznań 1997, s. 23-24, J. S. Tym, Koszary 15 Pułku Ułanów Poznańskich, jw. 
z. 8, Poznań 2001, s. 49-50.

19 AMP 4694, f.4r.
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inż. Oskar Pohlman zaczął przygotowania do położenia fundamentów. W dniu 
27 tego samego miesiąca przyszła ostateczna zgoda policji budowlanej na 
realizację przedsięwzięcia, tzn. fundamentów. Jednocześnie przygotowywano 
się do uporządkowania terenu na Ludgardy, ażeby z robotami murarskimi 
zacząć od wiosny. W omawianym czasie rosły tam drzewa, a do ustawienia 
pomnika z potężnych bloków kamiennych potrzebna była specjalna konstrukcja. 
W sprawie zadrzewienia zwrócono się 29 grudnia do Dyrekcji Ogrodów Miej
skich prosząc o uprzątnięcie terenu.20 Od tego momentu z ramienia miasta pra
cami budowlanymi, aż do odsłonięcia pomnika, kierował Adam Bartkowiak.

Na początku 1926 r. ogłoszono przetarg na wykonanie konstrukcji do 
ustawiania ciosów. Jak wynika z archiwaliów przetarg był jawny, a zaintereso
wane strony mogły dokonywać zmian w składanych propozycjach. Do przetargu 
zgłosiła się firma Stefana Ballenstedta, która zaoferowała wykonanie rusztowa
nia za 2600 zł, Władysław Szmyt z ul. Prusa 19, który swe koszta wyszacował 
na 3000 zł, natomiast konkurentów przebił budowniczy ze św. Marcina 61, 
Leon Eckert, który złożył propozycje na 1500 zł. Ten ostatni otrzymał zlecenie, 
z zastrzeżeniem, że za ewentualne opóźnienie będzie ponosił karę umowną 
w wysokości 25 zł za dzień. Do przetargu, mimo zaproszenia, nie przystąpiły 
dwie firmy: Władysława Urbaniaka z Drogi Dębińskiej 10 oraz Stanisława 
Trawczyńskiego ze Św. Jerzego 8/10.

Dnia 9 marca 1926 r. Disconto-Gesellschaft (bank przy ul. Nowej 10, 
obecnie Paderewskiego), zgodziło się na zajęcie pod pomnik terenu do nich 
należącego od strony Ludgardy. Były to schody prowadzące do zapasowego, 
zamurowanego od lat wejścia.21

Projekt realizacyjny, w tym skomplikowanego rusztowania, przygotował 
Adam Ballenstedt. Prace ruszyły faktycznie dopiero na wiosnę. Koszta, 
wbrew obietnicom płk. Skotnickiego były znacznie wyższe i trzeba było 
rozwiązać sprawę środków finansowych. Suma 10000 zł wkrótce okazała 
się niewystarczająca, o czym informował Bartkowiak i dopominał się infor
macji, w jakim zakresie Pułk będzie finansował przedsięwzięcie. Dnia 7 maja 
zawnioskowano o podwyższenie subwencji miasta o dalsze 10 tysięcy. Na 
posiedzeniu rady miejskiej w ostatni dzień czerwca toczyła się dyskusja, co do 
sensowności przedsięwzięcia. Rajca Czesław Bugzel (bankowiec) przypominał, 
że to Pułk miał przejąć koszta, rajca Stanisław Libera (stolarz) twierdził, że 
„pilniejszą potrzebą jest sprawa budowania mieszkań a nie pomników”. Jednak 
w głosowaniu Rada Miasta ostatecznie poparła budowę, za było 27 radnych 

20 AMP 4694, f. 46.
21 AMP 4694, f. 66.
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w tym Adam Ballenstedt, przeciwko tylko siedmiu (Stanisław Bresiński, Czesław 
Bugzel, Stanisław Cofta, Stanisław Jańczewski, Stanisław Kucharski, Stanisław 
Libera, Anna Smoczyńska i Józef Szulc).22 Jednocześnie 23 lipca Miejski Urząd 
Budownictwa poprosił Radę o pozyskanie informacji, jakimi Pułk dysponuje 
środkami. W dokumentacji brak jakiejkolwiek odpowiedzi w tej sprawie.

W dniu 11 września Rada została poinformowana, że nadszedł blok dla 
pomnika i jest złożony w firmie Stefana Ballenstedta. Zaledwie dziewięć dni 
później Leon Eckert wystąpił do miasta o zaliczkę w wysokości 1000 zł oraz 
o podwyższenie wartości kontraktu o 30% procent. Sprawa ostatecznej ceny 
przeciągała się kilka tygodni, a w międzyczasie pojawiły się nowe kłopoty. 
Dnia 18 października Bartkowiak poinformował magistrat, że w składach 
miejskich na Podgómiaku i ul. Zwierzynieckiej znajdują się bloki granitu, 
które nadają się na stopnie, ponadto firma „Marmury-Granit-Piaskowiec. 
Ballenstedt-Sulerzyski”, mająca swą siedzibę na przy torach (tzw. tereny 
kolejowe ul. Śpichrzowa 77-80) zaproponowała, że obejrzy ciosy oraz obrobi 
granit na schody za zryczałtowana kwotę 845 zł, co - jak podkreślił Bartko
wiak - nie jest sumą wygórowaną. Ułani zobowiązali się za darmo dostarczyć 
ciosy granitowe na miejsce. W związku z czym przekazano stosowne zlecenie. 
Jednak 28 października firma Ballenstedt-Sulerzyski przedłożyła rachunek na 
1832,40 zł za wykonanie schodów. Rachunek został odrzucony ze względu na 
wcześniejsze ustalenia. Firma Ballenstedt-Sulerzyski tłumaczyła, że została źle 
wyliczona ilość stopni, choć jak wynika z notatki Bartkowiaka i pism płynących 
z firmy Ballenstedt-Sulerzyski chodziło o 12 stopni. W efekcie wykonano 
schody dziesięciostopniowe.

W tym zamieszaniu niespodziewanie 20 stycznia 1927 r. do prezydenta 
Ratajskiego zwrócił się płk Skotnicki z prośbą o kolejną pożyczkę zaliczkową 
w wysokości 1336 zł na spłacenie zobowiązań Pułku wobec firmy Ballenstedt-Sule
rzyski. Dnia 25 stycznia została udzielona zgoda na natychmiastowe przekazanie 
1000 zł oraz na resztę, tj. 336 zł w lutym. Stosownąasygnatę zaliczkowąpodpisano 
26 stycznia. Informacji o spłaceniu pożyczki przez Pułk w dokumentach brak.

Sprawa zmiany warunków kontraktu z Eckertem przedłużyła się do stycz
nia. Pomimo targów z Miastem roboty nad konstrukcją trwały. Konieczność 
podwyżki Eckert uzasadniał przede wszystkim wzrostem cen drewna. W końcu 
20 stycznia ugodzono, że drewno użyte do konstrukcji wróci do firmy.

Dnia 15 lutego nadeszła zgoda policji budowlanej na realizację 
przedsięwzięcia, a kilka dni wcześniej, 10 lutego, inż. Pohlman dokonał 
wstępnego zestawienia dotychczasowych kosztów. Wynikało z nich, że z do

22 AMP 4694, f. 80
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tychczasowych subwencji 10+10 + 2,5 tys. zł zostało 870 zł, a do zakończenia 
realizacji,, tj. wykonania rzeźby oraz uporządkowania otoczenia potrzeba 
było jeszcze 21 tys. zł, przy czym koszt rzeźby (materiał i wykonanie) to 
18 tys., a napisy i uporządkowanie terenu to 3 tys. zł. Kiedy na wiosnę 1927 r. 
zakończono ważniejsze prace bez wykonania samej rzeźby, zamknęły się one 
sumą 19591,07 zł, z czego Eckert dostał ogółem 3350, a firma Balenstedt- 
Sulerzyski 2249,50 zł. Wieńcowe kosztowało złotych 90. Pozostałe koszty to 
projekt oraz materiały.23

Wówczas na scenie pojawił się rzeźbiarz Mieczysław Lubelski, wykonawca 
figury na zwieńczeniu przysadzistej kolumny. Po podpisaniu wstępnej umowy 
pod koniec 1924r. Lubelski nie podejmował żadnych prac. Co więcej, otrzymał 
poważne zlecenie w Łodzi i do Poznania na realizacje zamówienia przyjeżdżał 
co dwa tygodnie. Dnia 19 czerwca na podstawie wyliczeń dokonanych przez 
płk. Skotnickiego dokonano wstępnej kalkulacji kosztów. Kiedy magistrat 
zaproponował swoje warunki, Lubelski poinformował listem z 24 lutego 
1927, że umawiał się inaczej. Chodziło o 5800 zł na prace rzeźbiarskie, 7800 
na modele i 1000 na tzw. poler, w sumie 14600 zł. Należy jednak zaznaczyć, 
że modele wykonywał również Ballenstedt, a w kalkulacjach ujęta była także 
cena kamienia. Lubelski powoływał się na rozmowy prowadzone z radcą 
Rucińskim, płk. Skotnickim, a także inspektorem Pohlmanem. Według niego 
ugodzono się na wykonanie rzeźby (nie modeli) za 7800 zł. Jak argumentował, 
do wykonania musi zatrudnić czterech pracowników na 17 tygodni, a oprócz 
grupy rzeźbiarskiej do odkucia było jeszcze godło, tarcze i girlandy. Lubelski 
domagał się tygodniowych wpłat po 550 zł.24 Pertraktacje w sprawie wyko
nania pomnika w kamieniu prowadził z nim bezpośrednio radca magistratu Kazi
mierz Ruciński. Regularne zaliczki w wysokości 550 zł urwały się po czterech 
tygodniach. Należy nadmienić, że w omawianym czasie rzeźbiarz ten miał swe 
główne atelier w Łodzi przy ul. Brzozowej 6, gdzie pracował nad najbardziej 
znanym swoim dziełem, pomnikiem Tadeusza Kościuszki; natomiast w Poz
naniu wynajmował warsztat przy Podgórnej 8. W 1926 r. na wystawie z okazji 
pięciolecia grupy „Świt” wystawił w salonie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych gipsowy model rzeźby ułańskiej, jak ją popularnie wówczas nazy
wano.25 Była to zapewne ta sama wersja, wykonana w 1924 r., na podstawie

23 AMP 4694, f. 113.
24 AMP 4694, f. 118, 121.
25 Zob.: Wystawa „ Świtu w Poznaniu, „Światowid”, 1926, nr 23, tamże fotografia; zob. także:. 

„Sztuki Piękne” II, X 1925-IX 1926, s. 362: Wystawa „Świtu” w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych.
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Fot. 5. Mieczysław Lubelski, Model rzeźby wieńczącej pomnik, gips, 1924/25prezen
towany na wystawie grupy „Świt” w Salonie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Poznaniu w 1926 r.; reprod. z: „Światowid” 1926, nr 23.

której zawarto z rzeźbiarzem umowę i potem wykonano kilka zdjęć potrzebnych 
do pertraktacji i wykorzystywanych do pozyskiwania środków na realizację 
pomnika. W dokumentach fotografie są kilkakrotnie wspominane, m. in. przez 
płk. Skotnickiego w liście do prezydenta Ratajskiego, o czym była już mowa; 
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wersja gipsowa różniła się nieco od wersji ostatecznej, co w przyszłości stało 
się po 1990 r. powodem do dyskusji na temat wyglądu pierwotnego pomnika.26 
Mianowicie, w wersji wystawionej w Salonie TPSP łeb smoka kryła sowiecka 
wojskowa czapka (tzw. budionówka) z gwiazdą, co nadawało pomnikowi jed
noznacznej antyradzieckiej wymowy.27 Przeciw takiej aktualizacji symboliki 
występował m.in. ksiądz Gościński.

Sprawa honorarium dla Lubelskiego nie została jednak zamknięta Dnia 
14 maja 1927 r. do magistratu zwrócił się płk. Skotnicki powołując się na 
ustne ustalenia, wedle których Lubelski za obrobienie kapitela i napisów 
miał otrzymać 3500 zł28, choć wedle jego kalkulacji z 19 czerwca 1925 r. 
było to tylko 1000 zł, a z obliczeń Pohlmana koszt wykonania napisów 
i uporządkowania otoczenia miał się zamknąć sunią3000 zł. Magistrat wyraźnie 
zirytowany zaistniałą sytuacją zgodził się na finansowanie wykucia napisu 
w brzmieniu uzgodnionym przez Radę tylko do wysokości 3000 zł.

Kiedy trwały prace nad rzeźbą opracowywano tzw. listę poległych. Należy 
zwrócić uwagę, że w prasie, ale też w oficjalnych dokumentach pomnik nazy
wany skrótowo ułańskim był poświęcony poległym żołnierzom 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich. Pierwsza lista została zestawiona w Pułku w kwietniu 
1927 r. i obejmowała 40 pozycji. Omawiano też sprawę bitew, które powin
ny zostać szczególnie zapamiętane i wykute na kolumnie. Zaproponowano 
umieszczenie nazw trżech miejscowości przypominających bitwy z sowietami 
w 1919 r.: Małe Gajany, Słoboda i Bobrujsk oraz jednąz 1920 - Międzyrzecz. 
Trwały także dyskusje nad napisem komemoratywnym. Dopiero 19 lipca 
uchwałą magistratu uzgodniono, że napis będzie brzmiał „Poległym w latach 
1919 i 1920 oficerom i żołnierzom 15-go pułku Ułanów Poznańskich ku 
wieczystej chwale”, zaakceptowano też listę nazwisk. Swoje korekty usiłował 
zaproponować płk Skotnicki, a po załatwionej niezbyt po jego myśli sprawie 
płatności za napis Lubelskiemu, domagał się nawet rezygnacji z listy poległych 

2 M. Libicki, jw. s. 220: „Pominięto jeden szczegół: zabijany przez ułana smok miał w wer
sji przedwojennej na czole bolszewicką gwiazdę”; J. Pazder, jw., s. 43, zaznaczył, że gwiazda 
zdobiła głowę smoka na projekcie; sprawę omawiał Z. Kandziora, Na smoczym łbie - tylko łuski, 
„Głos Wielkopolski”, 7 VIII1990, ajednoznacznie wyjaśnił K. Orlewicz, Dlaczego zrezygnowano 
z gwiazdy, „Express Poznański”, 10-12 VIII 1990, który zamieścił pochodzące ze zb. WMW foto
grafie modela i pomnika zrealizowanego. Mimo tego, w dziesięć lat później KRIS, Pomnik, który 
wrócił po latach. Gdy smok miał gwiazdę na czole, „Express” 10II2001, podał: „Ułan [...] mierzył 
dokładnie w głowę smoka na której umieszczona była... czerwona gwiazda” dodając o odbudowa
nym pomniku: „Trwał stan wojenny i głowa smoka tym razem została odwzorowana bez gwiazdy..

27 M. Bryl, Grupa artystów plastyków „Świt”. Poznań 1992, s 82
28 AMP 4694, f. 130.
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na rzecz samych bitew.29 Dalszy los sporu nie jest znany. Być może dlatego, że 
pułkownik przeszedł z dowództwa 15. Pułku Ułanów Poznańskich na dowódcę 
9. Samodzielnej Biygady Kawalerii, którą objął 11 sierpnia 1927 r., a 15 sierpnia 
na jego miejsce przyszedł płk Rudolf Dreszer. Płk Skotnicki, mimo odejścia, 
nie zrezygnował z przewodniczenia komitetowi budowy pomnika i jako taki 
wystąpił na uroczystościach odsłonięcia monumentu. Ostatecznie w czerwonym 
granicie wykuto napis dedykacyjny zgodnie z decyzjąmagistratu: „POLEGŁYM 
W LATACH 1919 I 1920/OFICEROM I ŻOŁNIERZOM/15-GO PUŁKU 
UŁANÓW POZNAŃSKICHZKU WIECZYSTEJ CHWALE”. Płyta została osa
dzona w czole podstawy obłożonej boniami z szarego granitu.30 Sprawa napisów 
na trzonie kolumny i kapitelu do czasu odsłonięcia nie została załatwiona, a ich 
brak na pomniku potwierdzają zachowane fotografie z dnia uroczystości.

Fot. 6. Projekt trybuny na uroczystości odsłonięcia pomnika, widok czołowy, rys. dato
wany 18 X, zatwierdzony 21X1927; Archiwum Państwowe w Poznaniu.

We wrześniu zasadnicze prace zostały ukończone i zaczęto przygotowywać 
się do uroczystości odsłonięcia pomnika, która była pomyślana jako wielka 
manifestacja patriotyczna. Przy pomniku miała zostać wzniesiona potężna 
trybuna mogąca pomieścić ważne osobistości. W dniu 21 października 1927 r. 
Miejski Urząd Policji Budowlanej oficjalnie zatwierdził projekt jej budowy. Do 
wzniesienia trybuny zaangażowano znanego już Eckerta, który za roboty wziął 

29 AMP4694, f. 131.
30 Zb. WMW, fot. nr inw. MNP/WA/880; wg relacji ppłk. M. Kwaliaszwili, b. oficera 15. Pułku 

Ułanów, w podstawę pomnika zamurowano pułkowy mundur, szablę i karabinek; być może z tymi 
pamiątkami włożono wówczas dawny akt erekcyjny, całość zamykając płytą; por. przyp.6 (red.).
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5411 zł. Osobne miejsce w konstrukcji zajmowała ozdobnie zadaszona loża ho
norowa; tę jednak wykonał Miejski Urząd Budownictwa Naziemnego. Dywany 
na lożę zgodził się wypożyczyć Kazimierz Kużaj, właściciel firmy „Centrala 
Dywanów” mającej swą siedzibę przy ul. 27 grudnia 9. Konstrukcja drewniana 
została obita ciemnoczerwoną tkaniną. Roboty wykonała pracownia tapicerska 
Ludwika Prusinowskiego z Wałów Zygmunta Augusta 4.31 Stosowną umowę 
zawarto już 19 września, na dwa dni przed uzyskaniem zgody Policji Budo
wlanej. W sumie, jak można wyczytać z rachunków, koszt wzniesienia całej 
trybuny zamknął się w niebagatelnej kwocie 13810,13 zł. Koszty rzeczywiste, 
ze względu na to, że część materiałów można było odzyskać były nieco niższe 
i wyniosły 12833,70 zł. Było to więcej niż jedna trzecia wszystkich pieniędzy 
wydatkowanych na wykonania pomnika. Te opiewały na 31683,30 zł.

■I

Fot, 7, Widok na ustawioną na tyłach gmachu Muzeum Wielkopolskiego (obecne 
Muzeum Narodowe) trybunę honorową w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika 
22października 1927 r.

Zbierając zaliczki i częściowe rachunki sum wydatkowanych przez magis
trat do września 1927 r. na pomnik, jego koszt kształtował się następująco. 
Lubelski wystawił rachunek ostateczny 11 grudnia 1927 na 7937 zł. Stefan 

31 AMP 4694, f. 134-151.
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Ballenstedt i firma Ballenstedt-Sulerzyski otrzymały w sumie 15258,02 zł., przy 
czym ponad połowa to była wartość sprowadzonego przez firmę kamienia. Eckert 
łącznie, nie licząc trybuny, pobrał zaliczkowo i jako zapłatę 3611,69 zł. Dawało to 
w sumie 26806,71 zł. Brakujące w zestawieniu ponad 4800 zł stanowiło zapewne 
koszty prac zlecanych przez magistrat.32 Do tego dochodziła wartość ciosów gra
nitowych ze składów miejskich. Nie jest też jasna sprawa pożyczek udzielanych 
Pułkowi, ponieważ w dokumentacji brak informacji o zwrotach. Ogólnie miasto 
Poznań wyłożyło czterokrotnie wyższą sumę, jaka miała podobno wystarczyć 
zdaniem płk. Skotnickiego. Przypominam, że 19 czerwca 1925 r. pisał on o dofi
nansowaniu w wysokości 7160 zł. Jaki był udział Pułku w całym przedsięwzięciu, 
nie sposób obliczyć. Zaleski w artykule z 1927 r. pisze, że była to jedna czwarta 
całościowej sumy.33 Nie jestem w stanie tej informacji zweryfikować. Być może 
cześć wydatków pułkowych pochłonęło we wczesnej fazie honorarium za pro
jekty wykonywane przez Adama Ballenstedta oraz prace modelowe. Trudno 
jednak w brakujących kosztach znaleźć 17000 zł deklarowane przez dowódcę 
15. Pułku. W literaturze podawana jest suma ogólna 50 tys. zł, czyli ówczesne 
10 tys. dolarów, jaka miała zostać wyłożona na wzniesienie budowy pomnika. 
Jeśli zliczyć wydatki na wybudowanie trybuny, uroczystości odsłonięcia oraz na 
wykonanie prac wykończeniowych, to rzeczywiście można powiedzieć, że miasto 
na Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich wyłożyło 50 tys. zł

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w sobotę, 22 października i - jak 
już można się zorientować z ogromnego nakładu środków poniesionych na 
tę uroczystość - uzyskało wyjątkowo uroczystą oprawę. Przede wszystkim 
na ul. Ludgardy pojawiły się znaczące postacie ówczesnego wojska mające 
związek z Pułkiem: gen. dyw. Daniel Konarzewski (1895-1935) -1 wicemi
nister spraw wojskowych, wojenny dowódca 14. Dywizji Piechoty; gen. dyw. 
Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) - inspektor armii, uprzedni dowódca 
OK VII; gen. dyw. Leonard Skierski (1866-1940) - inspektor armii, wojenny 
dowódca 4. Armii; gen. bryg. Józef Tokarzewski (1879-1931) - dowódca 3. Dy
wizji Kawalerii, w której skład wchodziła w tym czasie VII Brygada Kawalerii 
z 15. Pułkiem Ułanów; gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski (1872-1940) - 
dowódca OK VII; płk dypl. Władysław Anders, wojenny dowódca Pułku oraz 
inni. Spośród osobistości miejscowych byli m. in.: wojewoda poznański Adolf 
Bniński (1884-1942), prezydent miasta Cyryl Ratajski i rektor Uniwersytetu 
Poznańskiego Jan Gabriel Grochmalicki (1883-1936). Obecne były też delegacje 
pułków ze sztandarami. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej występował 
płk Sergiusz Zahorski (1886-1962) - szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta.

32 AMP 4694, f. 152r-153v.
33 Zaleski, jw., s. 406.
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Fot. 8. Pomnik tuż po odsłonięciu, po opadnięciu osłaniającej go płachty; -widoczni 
żołnierze trzymający długie maszty, na których była upięta zasłona.

Było to wydarzenie głównie wojskowe, i cywili, oprócz zaproszonych gości, 
przyszło niewiele. Uroczystość rozpoczęła się rano od odprawienia nabożeństwa 
żałobnego w kościele garnizonowym na wzgórzu św. Wojciecha przez biskupa 
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polowego Wojska Polskiego ks. Stanisława Galla (1885-1942). Potem 
uroczystości przeniosły się na wzgórze zamkowe. Tu biskup połowy dokonał 
poświęcenia pomnika, co podkreślało wyjątkowość wydarzenia (biskup Gall 
poświęcał między innymi pomnik poległych w Ząbkach pod Radzyminem, 
odsłaniany w 1924 r.). Następnie wiceminister spraw wojskowych gen. dyw. 
Konarzewski, wojenny dowódca 14. Dywizji Piechoty, w składzie której 
Pułk walczył, po odebraniu raportu dokonał odsłonięcia, po czym głos 
zabrał ponownie biskup połowy. Odprawił modlitwę i następnie wygłosił 
przemówienie, w którym podkreślił zasługi poległych. Na zakończenie 
tej części odczytano apel poległych. Wymieniono 40 nazwisk oficerów 
i ułanów i oddano im honory. Po biskupie jako pierwszy głos zabrał „prezes 
budowy pomnika”, jak go określił wachm. Władysław Szubka w relacji dla 
„Żołnierza Polskiego”, płk Skotnicki, po nim płk Władysław Anders, słynny 
dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich z czasów wojny polsko-sowieckiej 
oraz płk Rudolf Dreszer, aktualny dowódca. Jako ostatni przemawiał prezy
dent Ratajski. Po przemowach pochylono sztandary i rozpoczęto składanie 
wieńców. Spośród składanych wieńców uwagę opisujących wydarzenia 
przykuł wieniec od miasta złożony przez prezydenta Cyryla Ratajskiego, 
który miał szarfę z napisem: „Poznań - dzieciom swoim”. Miejscowa prasa 
codzienna odnotowała wydarzenie powściągliwie.34 Więcej szczegółów dał 
w swej relacji do „Żołnierza Polskiego” kancelista 15. Pułku Ułanów wachm. 
Władysław Szubka.35

34 „Kurier Poznański” z 22 X 1927 zapowiadał w krótkim anonimowym tekście mają
cą odbyć się uroczystość i przedstawiał 15. Pułk Ułanów Poznańskich jako jednostkę wałczą
cą z sowietami. „Dziennik Poznański” dał 23 X 1927 informację o uroczystości i 15. Puł
ku w artykule Ku chwale ojczyzny. Zrelacjonował przebieg, a właściwie wymienił osobistości, 
które wzięły w nim udział w tekście Poświęcenie pomnika ułanów. Dał też krótką wypowiedź 
gen. Konarzewskiego na temat jego wizyty w Poznaniu oraz wiersz Władysława Janty-Poł- 
czyńskiego Na odsłonięcie pomnika poległych dedykowany płk. Skotnickiemu. Por. także omó
wienie uroczystości przez J. S. Tyma, Koszary 15 Pułku Ulanów Poznańskich, jw., s. 57.

35 „Żołnierz Polski”, 9, 1927, s. 877.
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Fot. 9. Płk. Władysław Anders, dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich z czasu woj
ny połsko-bołszewickiej, przemawiający podczas uroczystości odsłonięcia pomnika, 
22 X1927 r.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nie zamknęło przedwojennych prac 
wokół pomnika. Teren był nieuporządkowany i wymagał stosownej regulacji. 
Planowane trzy lata wcześniej monumentalne schody prowadzące od zbiegu 
ul. Ludgardy z ul. Nową (obecnie Paderewskiego) do wzgórza zamkowego, 
o których wspomina w swej opinii Jan Skotnicki, a które miały składać się 
z dwóch zasadniczych segmentów rozdzielonych rodzajem plateau, z cen
tralnym miejscem przeznaczonym pod pomnik, nie zostało zrealizowane. 
Usytuowanie pomnika asymetrycznie względem zamierzonego założenia 
wykluczało takie rozwiązania. W związku z tym 19 czerwca 1928 r. Adam 
Ballenstedt przedstawił projekt otoczenia pomnika, który był doprecyzowaną 
wersją z 1925 r. Na wykonanie został rozpisany przetarg, do którego stanęli 
betoniarz Walenty Czyżewski z ofertą 5176 zł, Franciszek Bohn z ofertą 11120 
zł, Firma „Kerament Polski” z ofertą 8606,85 zł oraz rzeźbiarz Stanisław 
Dużewski, który zaproponował wykonanie prac za 7700,70 zł.36 Spośród oferentów 
zdecydowano się na firmę Walentego Czyżewskiego, „Pomniki, nagrobki, 
płyty na umywalnie”, mającą swą siedzibę w Poznaniu przy Zwierzynieckiej 

36 AMP4694, f. 179-196.

33



17/19, z którą podpisano wstępną umowę 17 sierpnia 1928 r., a po tygodniu 
kontrakt ostateczny. Czyżewski w trakcie realizacji usiłował podnieść wartość 
zlecenia. Wystawiony przez niego rachunek tymczasowy opiewał na 6375,80 
zł, umniejszone jednak o 10%, co ostatecznie czyniło 5740 zł.

Kiedy trwały prace nad kamieniarskim otoczeniem, 19 września ogłoszono 
przetarg na wykonania kutej barierki. Zlecenie nie było duże. Do przetargu 
przystąpiły trzy firmy, wszystkie złożyły oferty poniżej tysiąca złotych. Firma 
Kazimierza Steina z Chwaliszewa 48 zaproponowała wykonanie za 847 zł, 
z kolei zakład Stanisława Noaka „Slusamia artystyczna i budowlana” z Górnej 
Wildy 37 zaoferował 910 zł. Najwyżej swe usługi, na 988 zł, wyceniła firma 
Franciszka Radomskiego, mająca swą siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 32. Os
tatecznie wykonanie zlecono firmie Steina, ale za sumę 825 zł.37

Ostatnią pracą przed wojną było wykonanie kamiennej ławy.38 Ofertę 
z opisanym wykazem robót rozesłano do firm kamieniarskich, odpowiedziały 
cztery. Najniższą propozycję dał Bohn z firmy Franciszek Bohn, „Rzeźbiarstwo 
i Sztukatorstwo” ulokowanej przy Łazarskiej 23, który swoją pracę wycenił 
na 1300 zł. Z kolei Józef Bieńkowski, właściciel „Zakładu artysty czno- 
rzeźbiarskiego - Bieńkowski i synowie”, z łazarskiej ulicy Kazimierza 
Jarochowskiego 80, złożył ofertę na 1364 zł. Niewiele wyższa była kalku
lacja firmy Czyżewskiego - 1400 zł. Zdecydowanie najwięcej zażądał za 
wykonanie kamieniarz Dużewski, którego propozycja opiewała na 1700 zł, 
w efekcie przetargu zlecenie trafiło 24 października do Franciszka Bohna, 
który miał 30 dni na wykonanie ławy. Kamieniarz prace wykonał z niewielkim 
opóźnieniem i 1 grudnia ława został zamontowana przy pomniku, a 6 grudnia 
Bohn wystawił rachunek za prace opiewający na 1337,20 zł.

W tym czasie został wykuty na zachodniej partii trzonu kolumny spis 
nazwisk poległych żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz wykonano 
napisy z miejscami bitew, w których ułani oddali życie. Nazwy bitew umiesz
czono na narożnikowych kartuszach w partii kapitela. W części nie pokrywały 
się z wstępnie proponowanymi; na kartuszu od czoła pomnika umieszczono 
napis: „BOGUSZEWICZE/20-23 V/1920”, gdy z wojny 1920 r. pierwotnie miał 
być tylko Międzyrzecz. Napis wykuto tym samym duktem pisma, co na tablicy 
memoratywnej umieszczonej wcześniej w podstawie pomnika.39 Spis poległych

37 AMP 4695, f. 3rv.
38 AMP 4695, f. 16-28.
39 Napisy widoczne na fot. w zb. WMW nr inw. MNP/WA/880; pierwotnie kartusze były grubsze 

i wklęsłe, po skuciu napisów podczas okupacji ich powierzchnia została spłaszczona, stąd brak dzi
siaj jakichkolwiek śladów po inskrypcjach; Boguszewiczami zapewne nie zastąpiono Międzyrzecza,' 
znanego, krwawego boju Pułku, można zatem przyjąć, że z pierwotnych trzech - Małe Gajany (7 VIII 
1919), Słoboda (8/9 VIII 1919) i Bobrujsk (28 VHI1919), dwoma nazwami miejscowości uczczono

34



Fot. 10. Cyryl Ratajski, prezydent miasta Poznania, przemawiający podczas uroczy
stości odsłonięcia pomnika, 22 X1927 r.; pierwszy z prawej płk Władysław Anders, 
obok płk Stanisław Skotnicki „ Grzmot”, byli dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich; 
w tłe widoczna trybuna, przed którą honorowy pododdział spieszonych żołnierzy Pułku 
w ubiorach służbowych, z bronią, z dobytymi szablami.
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pokrywał się zapewne z listą zaakceptowaną przez magistrat oraz odczytaną 
na pierwszym apelu poległych, jaki się odbył przy pomniku w 1927 r. Niestety, 
zawierał błędy w pisowni nazwisk, niektóre pomijał, mylił miejsca i daty 
śmierci, o czym swego czasu pisał Jeziorowski.40 Na kolumnie uporządkowany 
był wedle starszeństwa od góry do dołu. Zachowana fotografia ukazuje tylko 
górną część, zpołową listy. Przytaczam ją jako dokument. Rzucającą się na niej 
w oczy pomyłką jest zaliczenie do poległych w wojnie 1920 r. pierwszego na 
liście, rtm. Raszewskiego, w rzeczywistości najstarszego stopniem z poległych 
w 1919 r. na froncie zachodnim.

boje 1919 r. a dwoma (Boguszewicze 20-23 V1920 i Międzyrzecz 20IX 1920), boje z 1920 (red.).
T. Jeziorowski, Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzys

twa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich”, z. 6, Poznań 1999, s. 9.
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„ROTM. RASZEWSKI TEODOR 
+29.VL20. OSIEK (WLKP.) 

PPOR. CHŁAPOWSKI ZDZISŁAW 
23.IX.20. MIĘDZYRZECZE 
PPOR. DUNIN STANISŁAW
16.VIII.20. MACIEJOWICE

PPOR. JEZIOROWSKI STANISŁAW
12.VUI.19. IGUMEŃ

PPOR. MOSZCZEŃSKI ANDRZEJ 
17.IV.20. KOLUJEWICZE

WACHM. SUDOBAJ STEFAN
4.VHI.20. JANÓW

PLUT. ANDRZEJEWSKI MARJAN
10.1.19. SZUBIN

KAPR. MŁYNARCZYK WOJCIECH
26.VII.20. DOŁHY

KAPR. PNIEWSKI ALFONS
8,VIII. 20. MIĘDZYRZECZE

KAPR. WASILEWSKI STEFAN
28. XII.19. SZCZĄTKOWO

KAPR. ZAGÓRSKI ANDRZEJ 
23.IX.20. MIĘDZYRZECZE 

KAPR. ZIEMSKI ZYGMUNT 
23.IX.20. BOBRUJSK

STR.UŁ. GĄSIOREK ALEKSANDER
12.1.19. SZUBIN

STR. UŁ. MOCEK PIOTR .
10.1.19. SZUBIN

STR. UŁ. MOZDZANOWSKI WOJCIECH
4.VII. 19. OSIEK (WLKP)

STR. UŁ. PAWLICKI LUDWIG
29. VI. 19. OSIEK (WLKP)
STR. UŁ. RATAJ LEON

17.IV.20. KOLUJEWICZE
UŁAN ANDRZEJEWSKI IGNACY

28.XII.19 SZCZĄTKOWO
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UŁAN ANDRZEJEWSKI JAROSŁAW
l.X.2O. TORCZYCE

UŁAN FLACZYŃSKI ALOJZY
26.XII.19. BOBRUJSK” 41

Nie jest jasne, czy również w tym samym czasie, czy też wcześniej, wyku
to na cokole nazwiska wykonawców pomnika, Ballenstedta i Lubelskiego.42

W roku następnym po uroczystościach odsłonięcia, na święto pułkowe 
23 kwietnia ustalony został wzorem innych świąt pułków, które posiadały 
pomniki, program obchodów. Właściwie pozostał w zasadniczych pun
ktach niezmieniony do dziś. W tym pierwszym roku obchodów, wieczorem, 
w wigilię święta o godzinie 21 odbył się pod pomnikiem uroczysty capstrzyk, 
w którym kulminacyjnym momentem było odczytanie apelu poległych. 
Następnego dnia wszystko zaczęło się od uroczystej pobudki nadzorowanej 
przez płk. Dreszera, a w przygotowaniach przedpołudniowych w imieniu 
ministra spraw wojskowych brał udział gen. Rydz-Śmigły. W uroczystościach 
brali również udział zaproszeni dragoni z Finlandii. W południe miała miejsce 
uroczysta biesiada, a po niej zawody konne z nagrodami, będące spraw
dzianem umiejętności ułanów. Całość zamykał uroczysty raut dla oficerów 
i zaproszonych gości, natomiast żołnierze przyjmowali w koszarach dawnych 
ułanów 15. Pułku Ułanów Poznańskich.43

Kiedy w 1933 r. kpr. rez. Stefan Klainert powołał do życia Towarzystwo 
byłych Żołnierzy 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich (15. Pułku Ułanów 
Poznańskich), uroczystości stały się wielką manifestacją patriotyczną 
w mieście. Poznań wspierał je intensywnie, bowiem z urzędu prezydent miasta 
Poznania uosabiał honorowego szefa 15. Pułku Ułanów Poznańskich, a miasto 
było wyróżnione odznaką pułkową.44

41 T. Jeziorowski, jw., s. 18-35; tamże odtworzona i poprawiona lista, a fot. kolumny na wewn. 
stronie okładki; wbrew zawartej w podpisie pod nią informacji, zdjęcie to ukazało się jednak przed 
wojną, jako ilustracja do L. Prauzinski, A. Ulrich, W marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców 
wielkopolskich 1914-1920, Poznań 1938; wyd. powojenne— 1948 i 1958, ocenzurowano, stąd nie 
zawierają wspomnianej fot. (red.).

42 List Lucjana Ballenstedta, syna Adama, Bytom, 1 IX 1974, Kronika 15. Pułku Ułanów...'. 
„Na cokole tego pomnika były wypisane nazwiska: arch. inż. Ballenstedt Adam i skup. Mieczy
sław Lubelski” (red.).

43 Relacja W. Szubki, „Żołnierz Polski”, .10, 1928, s. 426; zob. także J. S. Tym, jw., s. 57-58.
44 Por. Zarys historii powstania Towarzystwa b. Żołnierzy 1.Pułku Ułanów Wiełkopolskich 

(15.Pułku Ułanów Poznańskich) oraz Lista członków Towarzystwa. Przedruk wydania z 1934 r. 
Przygotował do druku, zaopatrzył wstępem i komentarzami oraz listę uzupełnił T. Jeziorowski, 
„Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku ułanów Poznańskich”, z. 7, 
Poznań 2000; opisy świąt pułkowych z udziałem członków Towarzystwa, s. 14-19.
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Fot. 11. Członkowie Towarzystwa b. Żołnierzy 1. Pułku Ułanów Wiełkopołskich 
(15. Pułku Ułanów Poznańskich) pod pomnikiem w dniu 15. łecia Pułku, 23IV1935 r.; 
fot. „Luna” Poznań.

Tu kończy się druga faza związana z pomnikiem 15 Pułku. Miejsce, 
w którym go wzniesiono, stało się ważnym dla manifestacji patriotycznych. 
Jak się wydaje bardziej istotnym, aniżeli stojący nieopodal, przy kościele św. 
Marcina, pomnik Mickiewicza, który za czasów pruskich taką rolę wypełniał. 
Obok pomnika Wdzięczności wzniesionego na obecnym pl. Mickiewicza, był 
to najważniejszy pomnik patriotyczny Poznania. Wykute na trzonie nazwiska 
poległych i miejsca ich bohaterskiej śmierci miały też istotny charakter eduka
cyjny. Powodowało to, że taki pomnik nie był do zaakceptowania przez Niem
ców, którzy we wrześniu 1939 r. wkroczyli do Poznania. Rozpoczął się okres 
niszczenia pomnika i zawłaszczenia jego materialnego wyglądu na potrzeby 
aktualnych ideologii. Żeby ten problem zrozumieć przyjrzyjmy się pomnikowi 
i jego symbolice.
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Po zakończeniu wszystkich prac pomnik wraz z otaczającym go założeniem 
zajmował cały obszar położony na wschód od jezdni ul. Ludgardy, od południa 
zamykała go ul. Nowa, od północy kaplica Adoracji Serca Jezusowego dobu
dowana do kościoła franciszkanów, a od wschodu zachodnia ściana prez
biterium kościoła i zachodnia ściana banku Disconto-Gesellschaft. Granicę 
wschodnią i zachodnią założenia wyznaczały dodatkowo granitowe murki, 
przy czym od wschodu nad murkiem biegła tralkowana ażurowa balustrada 
z drobnoziarnistego piaskowca.

Ten niewielki placyk został ze względu na spadek terenu ku ul. Nowej, 
podzielony na osi północ-południe na dwa tarasy, pomiędzy którymi granica 
przebiegała na wysokości południowej ściany prezbiterium kościoła francisz
kanów. Zostały one wybrukowane niewielką kostką z szarego jasnego granitu. 
W ową granicę między tarasami wkomponowano od zachodu pomnik, a od 
wschodu dziesięciostopniowe schody z szarego granitu, łączące poziom wyższy 
z dolnym. Dodatkowo, od jezdni, tuż przy pomniku wmontowane zostały 
płytkie granitowe sześciostopniowe schody prowadzące z chodnika przyjezdni 
do dolnego tarasu (placyku).

W efekcie takiej aranżacji od strony ul. Nowej postument pomnika o pod
stawie zbliżonej do kwadratu o boku ok. 8 metrów wynosił się nieznacznie, 
o jedną warstwę ciosów granitowych, ponad wysokość tarasu górnego. Od stro
ny wschodniej postument wtapiał się w linię schodów. Postument ów był w swej 
zasadniczej bryle obłożony szarymi, granitowymi, grubo łamanymi boniami. 
Jedynie pośrodku czoła postumentu od strony ul. Nowej zostało miejsce na płytę 
z czerwonego granitu z wykutym w majuskule napisem dedykacyjnym.

Na dolną, wysoką na ponad metr partię postumentu, zostały nałożone na 
kształt schodkowej piramidy dwa płytkie stopnie wykonane z gładko opraco
wanego szarego piaskowca, a na nie - pośrodku - prostopadłościenna kostka 
o kwadratowej podstawie ok. 2,5 x 2,5 m i wysokości około 50 cm.

Na środek tak zaaranżowanego masywu, przypominającego nieco mastabę 
bądź grobowiec, posadowiona Została potężna kolumna, o trzonie złożonym 
z pięciu analogicznych, walcowatych bloków żółtego piaskowca. Od południa, 
tj. od ul. Nowej, został osadzony - na wysokości czwartego, licząc od dołu, 
segmentu trzonu i zajmując go cały oraz górną część trzeciego segmentu — 
wyrzeźbiony w piaskowcu orzeł o zgeometryzowanych formach, natomiast 
od zachodu przez całą wysokość trzonu biegła kolumna z listą 40 nazwisk 
poległych z miejscami ich bohaterskiej śmierci.45

45 Wizerunek orła uzupełniał Krzyż Virtuti Militari i szabla - wszystkie trzy elementy wystę
pujące, w odznace pułkowej Ułanów Poznańskich (red.).
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Fot. 12. Pomnik 15. Pułku Ułanów Po
znańskich, stan do 1939 r.; pocztówka 
wydana przez Połskie Towarzystwo Księ
garni Kołejowych „ Ruch ” SA, fot. W. Ko- 
wałczyk, Poznań.

Cylindryczny trzon wieńczył rozbudowany kapitel będący dalece 
przekształconą formą porządku jońskiego. Zamiast ślimacznic wypracowano 
na narożach elementy przypominające kartusze z pętlicami sznurów po bokach, 
przez które przełożone zostały mięsiste girlandy laurowe przerwane wizerun
kiem Krzyża Virtuti Militari. Analogicznie opracowano cztery strony kapitela. 
Echinus pod rzeźbiarską dekoracją stał się prawie niewidoczny. Z kolei abakus 
miał formę płaskiego, odwróconego, ściętego ostrosłupa i tworzył wyraźną 
granicę miedzy partią rzeźbiarską z kartuszami i girlandami, a potężnym im- 
postem. Istotne jest, że kapitel został osadzony w taki sposób, że jego naroża 
wpisane były w kierunki północ-południe, wschód-zachód.

Na głowicę osadzono masywny, wychodzący poza obszar wyznaczony 
przez kapitel impost, którego kształt niektórym, po latąch, przypominał 
rogatywkę.46 Jego podstawa była zbliżona do kwadratu rrozchodziła się 
kielichowo ku górze po luku. Układ narożników impostu powielał rozwiązanie 

zastosowane w kapitelu.

46 J. Bogajski, Dzieje pomnika, jw.
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Na impoście, frontalnie do ul. Nowej ustawiono grupę rzeźbiarską 
przedstawiającą ułana dosiadającego konia, który wspięty tratuje przednimi ko
pytami pokrytego łuską smoka skulonego pod rumakiem. Kark smoka przebija 
lanca trzymana przez ułana. Żołnierz ubrany w dość drobiazgowo opracowany 
uniform, z czapką na głowie, ukazany został jako mocno siedzący w siodle, 
w nieznacznym zwrocie w prawo, pochylony i patrzący na znajdującą się pod 
kopytami i uśmiercaną lancą bestię.

W ten sposób rozwiązany układ powodował, że rzeźba miała dwa atra
kcyjne punkty oglądu. Jeden był na wprost, drugi od strony muzeum, pod kątem 
około 45 stopni względem osi wyznaczonej przez narożniki kapitela.

Ten złożony w swej formule pomnik (tarasowy placyk, postument i schody, 
kolumna z rozbudowanym kapitelem, grupa rzeźbiarska w zwieńczeniu) otwie
ra kilka pól interpretacyjnych. Lokalizacja na terenie przykościelnym buduje 
asocjację miejsca z cmentarzem, a tym samym współgra z naczelną wymową 
pomnika jako poświęconego poległym żołnierzom. Mając to na uwadze należy 
postrzegać wyłaniającą się z ziemi mastabę jako grób na granicy. Pomnik był 
bowiem usytuowany w symbolicznej sferze przejścia. Forma kolumny podkreśla 
tryumfalną wymowę grobu. Powtarza ona rozwiązanie zastosowane przez Adama 
Ballenstedta po raz pierwszy w nagrobku Ignacego Mackiewicza, zmarłego 
w 1917 r. i pochowanego na cmentarzu Jeżyckim na poznańskich Ogrodach. 
Tryumfalna symbolika pojedynczej kolumny wykorzystywana od starożytności, 
nie wymaga tu szczególnego komentarza, wystarczy przywołać kolumnę 
Trajana wzniesioną w Rzymie, w 113 roku, w centrum forum poświęconemu 
temu cesarzowi z okazji jego zwycięstwa nad Dakami. Wprowadzenie zamiast 
pojedynczej figury, grupy rzeźbiarskiej wpisanej w inną tradycję ikonograficzną 
wydobywa jeszcze jedną symbolikę: tryumfu w walce. Tym samym w pomniku 
poległych z 15. Pułku Ułanów Poznańskich na wymowę kolumny, jako znaku 
tryumfu, nakłada się wymowa jaką niesie za sobą pomnik konny.47 Nie bez 
powodu najbliższymi pod względem sposobu opracowania są podobieństwa 
rzeźby Lubelskiego do pomnika konnego Jana III z warszawskich Łazienek, 
wykonanego przez Franciszka Pincka (1788) według projektu Andrzeja Le Bruna. 
Podobnie jak tam, tak i tu istotna jest aktualizacja uzyskana przez oddanie stroju, 
tu - munduru ułańskiego. Powoduje to, że uniwersalna wymowa dzieła zostaje 
skonkretyzowana do ostatnich wydarzeń z historii Polski. Aktualizacja symboliki 
tryumfalnej śmierci (wszak jest to pomnik poległych - pomnik kenotaf czyli pusty 
nagrobek) powiązanej z symboliką pokonywania zła, uosabianego przez smoka, 

47 Zob. Mieczysław Morka, Polski nowożytny pomnik konny i jego europejska geneza, Wro
cław 1986.
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oscyluje więc między indywidualizującą konkretyzacją, a uniwersalnym uogól
nieniem. W efekcie każdy Ułan Poznański staje się św. Jerzym współczesnego 
świata, w efekcie każdy polski żołnierz staje się wcieleniem wymierzającego 
sprawiedliwość św. Jerzego. Jest oczywiste, że taka wymowa nie mogła być 
zaakceptowana przez ideologię, która uznawała polskiego żołnierza za wroga. 
Uniwersalna wymowa - przy jednoczesnych oczywistych polskich symbolach 
- powodowała, że pomnik był odczytywany jako przedstawienie polskiego 
żołnierza walczącego ze złem i jako tryumfu dobra nad niegodziwością. To 
tłumaczy, dlaczego Święty Jerzy współczesnego świata musiał zniknąć w 1939 
i nie mógł się odrodzić po 1945 r.

Formuła poznańskiego pomnika, mając na względzie powstające w tym 
czasie pomniki pułkowe i pomniki poświęcone pamięci poległym w bojach 
żołnierzom, miała charakter wyjątkowy. Ballenstedt odwołał się do tradycyjnej 
symboliki przestrzeni, architektury oraz ikonografii, co pozwoliło mu stworzyć 
oryginalne dzieło łączące w sobie wymowę kenotafu, pomnika patriotycznego 
i pomnika miejskiego.

W tradycji europejskiej pomnik miejski był zawsze silnie nasycony 
treściami ideologicznymi. Nic więc dziwnego, że ideologiczne, polityczne 
przemiany często powodowały zniszczenia znaków pamięci. W antyku dawmatio 
memoria wiązało się zazwyczaj z usuwaniem głów posągom, skuwaniem twarzy 
rzeźb przedstawiających osoby skazane na niepamięć. Te akty barbarzyństwa 
podobne są w swej wymowie do ikonoklazmu oraz do obalania bałwanów. 
Bardzo często akty zniszczenia dokonywały się w efekcie niekontrolowanych, 
choć prowokowanych manifestacji. Tłum we wspólnym akcie działania i woli 
odwetu, wzajemnie dodając sobie animuszu strącał z piedestałów zaklęte w pom
nikowych postaciach wszelkie wrogie ideologie. Niszcząc pomnik dokonywało 
się więc symbolicznego aktu odrzucania historii, odwetu na przeszłości. Znisz
czenie pomników wpisanych w materię historyczną uderza w sposób oczywisty 
w świadomość histoiyczną destrukcji dokonuje się po .to, żeby osłabić narodową 
tradycję. Z tego doskonale zdawali sobie sprawę Rosjanie, którzy wycofując się 
w 1915 r. z Wilna zabrali, chroniąc przed niechybnym rozbiciem, pomniki swoich 
bohaterów (Michaiła Murawiowa „Wieszatiela” odsłonięty w 1898, pomnik 
carycy Katarzyny II wzniesiony w 1904).

Podobnie jak po pierwszej, emocjonalnej fali ikonoklazmu, również 
w przypadku euforii destrukcyjnej nadchodzi moment opamiętania. Niech
ciane, narzucone przez nie swoje władze pomniki, rzeźby, obiekty, przesuwa 
się dekretami, urzędowymi decyzjami z miejsc publicznych w sferę neutralną. 
Zazwyczaj jest to muzeum, lub obłożony muzealnymi skojarzeniami park. 
W ten sposób obiekty pozbawione swej prymamej funkcji stają się przedmiotem 
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muzealnego lub kolekcjonerskiego obrotu. W Polsce w taki sposób zmienił swój 
status pomnik Lenina znajdujący się pierwotnie w Poroninie, który został przy 
niemałych trudnościach przewieziony do muzeum w Kozłówce i ustawiony 
za kawiarnią. Zupełnie inny los spotkał pomnik Lenina z Nowej Huty, który 
przetrwał upadek socjalizmu w Polsce i w 1992 został sprzedany szwedzkiemu 
ekscentrykowi Bengtowi Erlandssonowi do szwedzkiej wersji westernowego 
miasteczka High Chaparral pod Sztokholmem.

Opisane wyżej sytuacje tylko w ograniczonym zakresie dotyczą wypad
ków niszczenia pomników w Polsce w czasie okupacji niemieckiej, w latach 
1939-1945. Przeprowadzone przez Niemców niszczenie pomników nie daje się 
ująć w kategoriach historycznego odwetu. Zasadniczym celem dokonywanej 
przez Niemców destrukcji pomników w Polsce było pozbawienie Polaków 
wizualizacji pamięci, stworzenie mnemotechnicznych dziur. Niemcy niszczyli 
pomniki bohaterów narodowych, pisarzy, a nawet pomniki religijne. W celu 
większego upokorzenia okupowanego narodu, do rozbiórki pomników zmusza
no początkowo Polaków. A zniszczone fragmenty pomników profanowano, 
wyszydzano, podobnie jak to miało miejsce w aktach obrazoburczych. Kiedy 
się jednak okazało, że Polacy rozbierając pomniki próbowali zachować przed 
zniszczeniem niektóre elementy, zaczęto pomniki wysadzać, lub odgradzać 
przed rozbiórką, sortując materiał i przeznaczając go do różnych robót budow
lanych, a elementy brązowe — jeżeli takowe były — oddawano na przetopienie. 
Niszczenie pomników przez Niemców trwało w Polsce całą wojnę, choć naj
silniejsza fala przypadła na pierwsze jej miesiące.

W procesie zniszczenia szczególne miejsce zajmowały pomniki konne. 
Były one zawsze najsilniej naładowane ideologią historią i - co istotne - często 
lokowano je w kluczowych dla miast punktach urbanistycznych.

Monumentów takich powstało na ziemiach polskich niewiele. Po różnych 
perypetiach u progu drugiej wojny światowej było w polskich miastach w grani
cach ówczesnej Rzeczypospolitej sześć pomników konnych: księcia Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie, Tadeusza Kościuszki i Władysława Jagiełły 
obydwa w Krakowie, 15. Pułku Ułanów w Poznaniu, Jana III we Lwowie 
i marszałka Piłsudskiego w Komorowie, koło Ostrowi Mazowieckiej. Spośród 
wszystkich wymienionych ocalał tylko pomnik króla Jana; uszkodzony podczas 
wojny pomnik Piłsudskiego rozebrano w 1950 r.

Proces niszczenia pomników patriotycznych i w ogóle polskich w Poznaniu, 
jaki rozpoczął się wkrótce po wkroczeniu niemieckich okupantów do miasta był 
nie tylko świadomy, ale przede wszystkim konsekwentnie rozpisany. Tu mamy 
do czynienia ze zjawiskiem podobnym jak w większości miast Polski, które 
zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow znalazły się pod okupacją niemiecką. 
Niszczonb pomniki w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu i oczywiście 
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Poznaniu. Tak ofiarą niemieckiego barbarzyństwa padł ufundowany przez 
Ignacego Paderewskiego pomnik Woodrowa Wilsona przy Głogowskiej, 
pomnik Mickiewicza przy kościele św. Marcina oraz jego pierwotna wersja, 
znajdująca się wówczas na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, a nawet gipsowy model tegoż pomnika, uniemożliwiając wykonanie 
ewentualnej repliki. Jednak szczególna agresja Niemców skupiła się na dwóch 
monumentach. Pierwszym był nasycony treściami religijno-patriotycznymi 
Pomnik Serca Jezusowego (Wdzięczności) na obecnym pl. Mickiewicza, 
którego zniszczenia doglądał syn gauleitera Artura Greisera. Fragmenty rzeźby 
Chrystusa z pomnika członkowie Hitlerjugend ciągnęli wzdłuż ulicy św. Mar
cin48. Główny wykonawca monumentu, Marcin Rożek, został zamordowany 
w KL Auschwitz w Oświęcimiu w 1944 r. Drugim monumentem był właśnie 
Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Niedługo po wkroczeniu do Poznania, w październiku 1939 r. Niemcy 
zrzucili rzeźbę z kolumny i odbili orła.49 Figura została dokładnie rozbita.50 
Na początku 1940 r. zmusili polskich kamieniarzy i aresztowanych do skucia 
napisów na piaskowcowej kolumnie oraz zdjęcia i zniszczenia wszelkich in
skrypcji. Chodzi tu o tekst z postumentu: „Poległym w latach 1919 i 1920 ofi
cerom i żołnierzom 15-go pułku Ułanów Poznańskich ku wieczystej chwale”.51 
Z trzonu kolumny zniknął po zdarciu pneumatyczną gradziną spis bohaterów, 
a ślady agresywnego skuwania widoczne są do dziś. Zdaje się, ze uderzenia 
pneumatycznego dłuta pokaleczyły piaskowcową kolumnę. Skuto także napisy 
z kartuszy i wizerunki Krzyża Virtuti Militari z girland.

Szczegółowych okoliczności zniszczenia pomnika, jak również planów 
co do ewentualnego wykorzystania przez Niemców pozostawionej kolumny 
nie udało się piszącemu te słowa ustalić. Ks. prof. Szczęsny Dettloff podał, że 
Niemcy planowali wtórne wykorzystanie pomnika zgodnie z nową ideologią 
a monumentalna podstawa po usunięciu polskich naleciałości doskonale 

48 Z relacji Juliana Olejniczaka, kuratora Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego 
w Poznaniu.

49 Dokładną datę dzienną - 28 X 1939, podał W. J. Luty, Patriotyczne tradycje Wielkopolan, 
„Słowo Powszechne”, 29-31 X 1982 (red.).

50 Istnieje legendarny przekaz o zakopaniu nad Wartą znacznej części figury ułana, jednak
że informator T. Jeziorowskiego w roku 1981, w okresie przygotowań do odbudowy pomnika, 
nie umiał skonkretyzować szczegółów; podobną wiadomość zamieścił „Express Poznański” 
16 V 1981, notatka Czy przy ul. Ludgardy znów zobaczymy pomnik ułanów? ” sygnowana K. Brze
zicki, z podpisem pod fotografiąpomnika: „Po raz pierwszy w historii poznańskiej prasy powojen
nej zamieszczamy fotografię pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich” (red.).

51 „Głos Wielkopolski”, 3 III 1981, w notatce „Pomnik bez „głowy” podpisanej (ahe) podał, 
że na początku 1940 r. miało miejsce zrzucenie i zniszczenie rzeźby ułana i rozbicie orła umiesz
czonego na kolumnie.

44



nadawała się do tego celu. Rozważane było ustawienie na kolumnie posągu 
Tomasza z Gubina, zasadźcy i pierwszego wójta nowo lokowanego w 1253 r. 
Poznania.52 Pomysł nie został jednak zrealizowany. W każdym razie po 1945 r. na 
niewielkim placyku przy ul. Ludgardy sterczał zagadkowy, pozbawiony inskryp
cji kikut kolumny z potężnym impostem, a więc o historii, która dla młodszych 
pokoleń coraz bardziej zatracała swą konkretność. prasie powojennej, gdy 
wreszcie na początku lat 80. można było wspomnieć zasługi Ułanów Poznańskich 
i ich pomnik, w korespondencji często określano tę pozostałość po dawnym 
pomniku mianem „okaleczony”, „ciężko okaleczony”, „bez głowy” itd.53

fot. T3. Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
po zniszczeniach wojennych, 1945 r; pocztówka 
z cyklu: „ Zniszczony Poznań ” wydana w 1946 r. 
nakładem „Merkuriusza”, Poznań, pl. Wołności 
11; Drukarnia 5W. Wojciecha pod zarządem 
państwowym, zdjęcie Foto-Reporter Zbigniew 
Zielonacki. Pocztówka podpisana: „Poznań 
Kościół Franciszkański - widok od uł. Paderew
skiego”, pierwszy objaw zapisu cenzorskiego 
ukrytego pod numerem cenzora K-0901.

Wydawałaby się, że po zakończeniu drugiej wojny światowej naturalną 
reakcją społeczeństwa i decydentów politycznych będzie szybka restytucja pom
ników zniszczonych przez niemieckich barbarzyńców. Było jednak zdecydo
wanie inaczej. Pomnik wzniesiony bohaterom wojny z sowietami, potwierdzonej 
wykutymi niegdyś na cylindrze kolumny nazwami miejscowości, pod którymi 
walczyli „Czerwoni Ułani”, był nie do zaakceptowania w nowej sytuacji poli
tycznej, nawet jeśli niemieccy barbarzyńcy napisy z kolumny dokładnie skuli. 
Po wojnie pierwsze naprawy przeprowadzono dzięki staraniom dawnego kapra

52 Sz. Dettloff, Jak Niemcy chcieli przyozdobić Poznań, KMP, 1946.
53 Zob. m.in. J. Bogajski, Komitet odbudowy pomnika 15 Pułku Ułanów w Poznaniu, „Słowo 

Powszechne”, 4II1981; (ahe), Pomnik bez „głowy", „Głos Wielkopolski”, 3 III 1981.
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la 15. Pułku Ułanów Poznańskich i uczestnika Powstania Wielkopolskiego, 
Witolda Sękowskiego. Było to zadekowanie dziur po pociskach i uzupełnienie 
płyty na postumencie od strony północnej. Uporządkowano także najbliższe 
otoczenie pomnika. To przez wiele lat było wszystko. Dysponenci władzy 
odsuwali sprawę odbudowy pomników międzywojennych w nieokreśloną 
przyszłość, nie biorąc nawet pod uwagę pojawiających się inicjatyw społecznych. 
Niektóre z monumentów stanowiły dla ludowej władzy kłopotliwy problem, 
z którym z czasem trzeba się było pogodzić ze względów politycznych i mając 
na uwadze nastroje społeczeństwa; wszak mieszkańcy miast chcieli przywrócenia 
zniszczonych pomników i podejmowali wiele konkretnych prób, ażeby 
urzeczywistnić swe pragnienia. Jednak w tych zmaganiach narodowe i patriotycz
ne kategorie odgrywały podobnie mało istotną rolę, jak i artystyczna dyskusja.

Poznański pomnik był wzniesiony ku czci Pułku, który walczył z Niemcami 
(w czasie Powstania Wielkopolskiego 1919 i kampanii wrześniowej 1939), ale 
i z Rosjanami (w czasie wojny polsko-bolszewickiej). Co więcej, jego dowódcą 
był m.in. gen. Władysław Anders, dyżurny ideologiczny wróg publiczny czasów 
propagandy PRL. Każda z tych dwóch okoliczności, rozpatrywana z osobna, 
była wystarczającym powodem dla komunistycznego reżimu, że odbudowa 
pomnika ze względów czysto ideologicznych była niemożliwa. Jednak 15. Pułk, 
dysponował po wojnie niezwykłym kapitałem pamięci, albowiem jeszcze 
przed wojną zainicjował powstanie wielkiej wspólnoty pułkowej, której trzon 
stanowili byli ułani oraz ich rodziny. To oni po zakończeniu wojny podjęli starania 
o restytucję pomnika. Pierwsza próba pod koniec lat 40. zakończyła się fiaskiem. 
O konkretach pierwszego przedsięwzięcia właściwie nic nie wiadomo.54

Kolejne próby pojawiły się w latach 60. Sprawą zainteresowała się nawet 
redakcja „Expressu Poznańskiego”, która w związku z listem czytelnika 
zwróciła się o wyjaśnienie jakie są plany wobec zniszczonego pomnika do ów
czesnego konserwatora miejskiego, Henryka Kondzieli. Konserwator pismem 
z 13 lipca 1966 r. odpowiedział, co następuje:

„Pomnik 15-pułku Ułanów Poznańskich nie został po wojnie odbudowany, 
ponieważ autor pomnika żyje poza granicami kraju i miałby zasadnicze trudności 
przy odbudowie ze względu na uregulowanie obwiązujących praw autorskich”.

Zastanawiające w związku z tąwypowiedziąjest to, że konserwator miejski 
- co było w czasach PRL-u wyjątkowe - dbał o ochronę praw autorskich 
przedwojennych artystów. Dodać należy również, że mieszkający w Anglii 
i zmarły w 1965 r. Lubelski, przyjeżdżał do Polski i pracował nad odna
wianiem swoich pomników zniszczonych w czasie II wojny światowej (m.in. 

54 (J-JAK), O odbudowę pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich, „Ilustrowany Kurier Pol
ski”, 23 11 1981.
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Kościuszki w Łodzi). Z listu konserwatora wynika również, że miejsce dla 
tego typu monumentów jest Jedynie” na utworzonym na stokach b. Cytadeli 
poznańskiej cmentarzu wojskowym (założonym w XIX w. i rozbudowanym 
po 1945). Innymi słowy chodziło o wyłączenie niewygodnych pomników 
z tkanki miasta i przeniesienie ich w bardziej neutralne środowisko parku, 
w tym wypadku parku cmentarza. Kończąc list Kondziela stwierdzał, że „nie 
jest wskazanym po[zo]stawienie cokołu zniszczonego pomnika [...] gdyż jest 
to bardzo dobra lokalizacja pod budowę nowego pomnika, których tak mało ma 
Poznań” i za głosami publikowanymi w prasie, optował za ustawieniem na tym 
miejscu pomnika księcia wielkopolskiego Przemyśla I „założyciela miasta”.55 
Należy zwrócić uwagę, że pod względem ideologicznym pomysł ówczesnego 
konserwatora jest najbliższy koncepcji okupanta, zamierzającego ustawić na 
kolumnie posąg zasadźcy Poznania, Tomasza z Gubina.

W 1972 r. w wyniku wielokrotnych interwencji gen. Romana Abra
hama, byłego dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii z września 1939 r. 
domagającego się opieki nad pomnikiem, w postument w miejsce dawnej grani
towej tablicy została wmurowana płyta pamiątkowa z brązu z napisem „ZNISZ- 
CZONY/PRZEZ HITLEROWSKICH NAJEŹDŹCÓWZPOMNIK/15. PUŁKU 
UŁANÓW POZNAŃSKICH/PIERWSZEJ JEDNOSTKI KAWA-

Fot. 14. Tablica pamiątkowa umieszczona w podstawie pomnika w 1972 r.

55 Odpis listu Konserwatora Zabytków Miasta, 13 VII 1966, zn. Kl-III/43, 814/66, 1041, Kro
nika 15. Pułku Ulanów..., 2, dz. III
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LERII/POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”.56 Gen. Abraham informował, 
że wysłał sześć pism do Rady Narodowej m. Poznania, jedenaście do zarządu 
okręgu poznańskiego ZBoWiD. Wszystkie pozostały bez odpowiedzi.57 
Zachowały się pisma gen. Abrahama do gen. Jaruzelskiego, ówczesnego 
ministra obrony narodowej. Gen. Abraham postulował rekonstrukcję Pomnika

Fot. 15. Gen. Roman Abraham, wojenny dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii 
(pierwszy z lewej) i rtm. Szymon Skorupski, adiutant 15. Pułku Ulanów Poznańskich 
w kampanii wrześniowej 1939 r. (pierwszy z prawej), po złożeniu wieńca pod kikutem 
pomnika w dniu 3 V1971 r.

56 Zob.: Odnowiony pomnik przy ul. Ludgardy, „Głos Wielkopolski” 31 VIII 1972; Z. G. 
(Z. Godyń), Pomnik 15. P. Ul. w Poznaniu uporządkowany! „Przegląd Kawalerii i Broni Pancer
nej” Kwartalnik Historyczny, X 1975 (Londyn), nr 78, s. 605-606 i fot. s. 604.

57 Gen. Abraham o szarży 14.P. Uł. pod Wólką Węglową i pomniku 15. P. Uł. w Poznaniu, 
„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” jw. nr 77, s. 496-497;
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15. Pułku Ułanów Poznańskich i „przywrócenie mu należnego charakteru 
Pamięci Narodowej jako Symbolu Ofiary żołnierza wielkopolskiego.”58 Dla 
wyjaśnienia ZBoWiD czyli Związek Bojowników o Wolność i Demokrację był 
kontrolowaną przez reżim komunistyczny organizacją kombatancką powstałą 
w 1949 r. na drodze przymusowego zjednoczenia istniejących w Polsce or
ganizacji kombatanckich. Uprzywilejowaną pozycję mieli w niej żołnierze 
prosowieckiej Armii Ludowej i żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Do 
ZBoWiD należeli również tzw. „utrwalacze”, czyli utrwalający władzę ludową 
po 1945 r. Przez długi okres organizacja ta pozostawała zamknięta na żołnierzy 
Armii Krajowej i biorących udział w wojnie światowej na froncie zachodnim. 
Przez niektórych żołnierzy była też z tego powodu bojkotowana. Zmiany 
w przyjmowaniu ideologicznie wrogich żołnierzy nastąpiły po przewrocie 
w łonie partii w 1970 r. Należy jednak pamiętać, że ZBoWiD pozostawał 
ówcześnie jedynym reprezentantem interesów byłych żołnierzy. W 1990 
ZBoWiD został przekształcony w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Żołnierze jednak pod pómnikiem-destruktem składali kwiaty, które zazwyczaj 
po zakończeniu uroczystości były szybko usuwane przez „nieznanych sprawców”. 
We wrześniu 1972 r. gen. Roman Abraham rozesłał do żołnierzy 15 . Pułku Ułanów 
Poznańskich notatkę, w której punkcie pierwszym postulował „Umieszczenie na 
pomniku napisu «Poległym na Chwałę-Potomnym ku Pamięci» oraz Krzyża 
Virtuti Militari. Według załączonego projektu.” Mimo licznych interwencji nie 
było zgody na umieszczenie na trzonie kolumny, na miejscu, gdzie wcześniej 
znajdował się orzeł, znaku orderu, którym był uhonorowany pułk. Wstępne, 
nieporadne projekty takiego rozwiązania, przygotował gen. Abraham. Biorący 
udział w dyskusji nad losem pomnika kombatanci zdawali sobie sprawę z procesu 
historycznego i z tego, że w ówczesnej sytuacji politycznej nie można odtworzyć 
dokładnie pomnika w stanie sprzed 1939. Stanowisko to koresponduje z projek
tami gen. Abrahama, który koncentrując się na sprawach najważniejszych, a tym 
było zachowanie pamięci o Pułku, uważał, że w imię uzyskanej zgody można 
„zrezygnować nawet z nazw pobojowisk - na rzecz Krzyża Virtuti Militari”. Jego 
odręczny projekt powstały zapewne we wrześniu 1972 r. przechowywany jest 
w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.59

W 1975 r. mjr Jan Brodzki, dawny oficer Ułanów Poznańskich, odczyścił 
tablicę na pomniku, która zdążyła już sczernieć, i postarał się o opiekę nad 
wielkimi betonowymi donicami na kwiaty ustawionymi na granitowym pos

58 Kopia listu do gen. W. Jaruzelskiego z dnia 13IX1972, Kromka 15. Pułku Ułanów.. .2, dz. III.
59 Kronika 15. Pułku Ułanów...,], w., notatka gen. Abrahama i żałączony rysunek.
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tumencie.60 W tym samym roku, 7 lipca dawni żołnierze zamontowali nad 
tablicą blaszany wieniec laurowy z napisem na wstęgach: „POLEGŁYM NA 
CHWAŁĘ - POTOMNYM KU PAMIĘCI”, który został jednak szybko, bo już 
w 1976 ukradziony przez „nieznanych sprawców”.61

Dopiero wydarzenia 1980 roku w Polsce spowodowały zawiązanie się 
kolejnej, tym razem skutecznej inicjatywy mającej na celu odbudowę pom
nika. W wydawanym w Warszawie tygodniku satyrycznym „Szpilki”, w nu
merze z października 1980 r. zamieszczono list Włodzimierza Scisłowskiego 
z Poznania zatytułowany „Pusty cokół” z propozycją wykorzystania cokołu 
przy ul. Ludgardy na „pomnik upamiętniający bohaterstwo polskich (i wielko
polskich) ułanów w czasie ostatniej wojny”.62 W początkach lutego 1981 
w ogólnopolskim „Słowie Powszechnym” pojawiła się pierwsza enuncjacja 
prasowa z zapowiedzią powstania w Poznaniu Komitetu Odbudowy Pomnika 
Ułanów Poznańskich. Przypominając w niej powojenne starania, aby monu
ment przywrócić miastu, Janusz Bogajski napisał: „Zmieniające się władze nie 
potrafiły zrozumieć i ocenić uzasadnionych i słusznych żądań społeczeństwa 
Poznania. Najwyższy czas, by zrozumiały je dzisiaj, w dobie ogólnonarodowej 
odnowy i nieodwracalnych przemian polityczno-społecznych”.63 Jak widać, 
w uaktywnieniu pomógł „wiatr od morza” i zmiany zapoczątkowane powsta
niem „Solidarności”. Jeszcze w tym samym miesiącu tenże autor przypomniał 
dzieje pomnika na łamach WTK, a jego wcześniejszą notatkę ze „Słowa Pow
szechnego” wykorzystał „Ilustrowany Kurier Polski”, apelując „O odbudowę 
pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich”.64 Krótko potem, z początkiem marca, 
na łamach „Głosu Wielkopolskiego” ukazała się notatka „Pomnik bez głowy”, 
z której wynikało, że „władze miejskie” czyli ówczesny Dyrektor Wydziału 
Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego - Andrzej Goćwiński, jest „zainteresowany 
tym tematem”.65 Zapewne była to reakcja na wcześniejsze publikacje. Należy 
jednak pamiętać, że nie wszyscy decydepci byli zachwyceni zaistniałą sytuacją. 
Jeszcze na zebraniu inaugurującym działalność Komitetu Odbudowy Pomnika 
ówczesny konserwator wojewódzki, Henryk Nowakowski, zajął sceptyczne 

60 Por. przyp.56: Z. G. (Z. Godyń), Pomnik 15. P. Ul. w Poznaniu uporządkowany!
61 Kronika 15. Pułku Ułanów..., jw.
62 W. Ścisłowski (Poznań), Listy do Warszawy, Pusty cokół, „Szpilki” 26 X 1980; choć autor 

przyznał, że nie wiedział, jak pomnik wyglądał przed wojną jednocześnie napisał: „z różnych 
przyczyn nie ma dziś mowy o wiernej rekonstrukcji, ale nie oto przecież chodzi.” Pani Marii Ku
bickiej z Biblioteki PTPN w Poznaniu dziękuję uprzejmie za odszukanie daty tej informacji.

63 J. Bogajski, Komitet odbudowy pomnika 15 Pułku Ułanów w Poznaniu, „Słowo Powszech
ne” 4II1981.

64 J. Bogajski, Dzieje pomnika, „WTK Wrocławski Tygodnik Katolików”, 22II1981; (J-JAK), 
O odbudowę pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich, „Ilustrowany Kurier Polski” 23 II1981.

65 (ahe) Pomnik bez „głowy”, „Głos Wielkopolski”, 3 II1981.
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stanowisko twierdząc, że koncept pomnika przy Ludgardy wyrastał z obcej 
kulturze polskiej tradycji. Wyrażenie zgody na odbudowę pomnika było, jak się 
można domyślać, jednym ze sposobów uspokojenia rozchwianych nastrojów 
w tym pełnym napięć roku. Koszt odbudowy był przecież spory, a żadna 
z kontrolowanych przez państwo instytucji nie partycypowała w kosztach. 
Być może zakładano, że z braku funduszy, a nie ze względu na opór władz, 
nie da się pomnika odbudować. Włodarze miasta, ale też i odpowiednie służby 
(m. in. konserwatorzy zabytków), a nawet lokalne gazety zajmowały postawę 
akceptuj ąco-wy czekającą. Orędownikiem odbudowy pomnika był niewątpliwie 
„Głos Wielkopolski”, a z gazet ogólnopolskich sprawą żywo i z oddaniem 
zajmowało się „Słowo Powszechne”, wychodząca do 1993 r. codzienna gazeta 
Stowarzyszenia „Pax”, organizacji społeczno-politycznej zrzeszającej świeckich 
działaczy katolickich, istniejącej w latach 1952-1994, uznającej do 1989 r. 
obowiązujący w PRL ustrój.

Ideową otoczkę związaną z odbudową pomnika trafnie wyraził Janusz 
Bogajski, w artykule opublikowanym we „Wrocławskim Tygodniku Kato
lików” pisząc o byłych żołnierzach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.: „Są to 
przecież ludzie starsi, wielu z nich, jak np. niestrudzony por. Witold Sękowski 
brało udział w Powstaniu Wielkopolskim [...]. Marzeniem tych seniorów jest 
dożyć chwili, kiedy ich pomnik zostanie ponownie odsłonięty - w całej swej 
krasie, z ułanem na kapitelu i orłem na kolumnie. Będzie to także podzięka 
za wierną miłość do barw pułkowych”.66 Jak pisał Bogajski pomniki miejskie 
są to „zmaterializowane dowody pamięci o tych, co odeszli - cmentarze bez 
grobów”. Z pierwszych enuncjacji wynika również, że odbudowa pomnika 
została potraktowana także jako sprawa ważna dla miasta. Chodziło więc nie 
tylko, żeby oddać hołd żołnierzom pułku.

W dniu 10 marca pod egidą Stowarzyszenia „Pax” zawiązano Komitet 
Odbudowy Pomnika, a 12 marca organizatorzy odbyli wstępną rozmowę w Wy
dziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego z jego dyrektorem J. Goćwińskim 
i konserwatorem miejskim J. Brzozowską. Informując o tym w zaproszeniu 
na zebranie inaugurujące działalność Komitetu podano, że „podczas wymiany 
poglądów na temat celowości i historycznej potrzeby odbudowy pomnika wg 
stanu pierwotnego i na podstawie ocalałej dokumentacji - nie doszukano się 
zasadniczych przeszkód wykonawczych po spełnieniu pewnych warunków 
prawno-administracyjnych.” 67 Mimo to, jeszcze podczas wspomnianego 
zebrania inaugurującego, które miało miejsce 31 marca 1981 r. w poznańskiej 

66 J. Bogajski, Dzieje pomnika, „WTK Wrocławski Tygodnik Katolików”, 2211 1981.
67 Komitet Odbudowy Pomnika 15 Pułku Ułanów Pozn. w organizacji, Zaproszenie z 23 III 

1981 r., Kronika 15, Pułku Ułanów..., jw.
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siedzibie „Pax” przy ul. Kramarskiej 2, próbowano wpłynąć na zebranych, by 
odstąpili od chęci odbudowy pomnika w przedwojennym kształcie.68 W skład 
powołanego wówczas Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich w Poznaniu, bo taką ustalono jego nazwę, weszli: Witold 
Sękowski, żołnierz Pułku, podporucznik z tytułu udziału w Powstaniu Wielko
polskim -jako przewodniczący; Janusz Bogajski z „Pax”, jako sekretarz oraz 
członkowie - ppłk Michał Kwaliaszwili, żołnierz Pułku, Wojciech Luty z „Pax”, 
Tadeusz Niewiada (skarbnik) i Leon Okińczyc, żołnierze Pułku. Powołano 
radę artystyczną w składzie m. in. Joanna Brzozowska, konserwator miejski, 
Tadeusz Jeziorowski kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego - 
Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz przedstawiciele ZPAP, a grupa 
naukowców, m. in. prof. Zdzisław Grot, prof. Witold Jakóbczyk, podjęła się 
przygotowania specjalnej broszury z historią pułku, planowanej jako cegiełka na 
odbudowę pomnika.69 Komitet korzystając z faktu, że przed wojną honorowym 
szefem 15. Pułku Ułanów Poznańskich był w imieniu miasta każdorazowo 
urzędujący prezydent Poznania, zwrócił się do prezydenta Stanisława Piotro
wicza (1940-) o patronat nad przedsięwzięciem oraz legalizację komitetu. 
Decyzja wymagała opinii Miejskiej Rady Narodowej (MRN). W efekcie, po 
pozytywnej opinii Prezydium MRN, ówczesny prezydent miasta Poznania, 
Stanisław Piotrowicz, jednocześnie członek Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Zjednoczonej Patrii Robotniczej (PZPR) wyraził zgodę na legalizację Komitetu. 
W piśmie z 19 maja 1981 r. prezydent określił też warunki odbudowy pomnika 
jako „częściową odbudowę (rekonstrukcję) według stanu pierwotnego, na 
podstawie ocalałej dokumentacji”.70 Jak się można domyślać, nie było zgody 
na napis odsyłający w sposób bezpośredni do wojny polsko-sowieckiej, a tym 
samym do Cudu nad Wisłą i do klęski wojsk sowieckich. Zdaje się, że historia 
selektywna, uprawiana w czasach komunizmu, wyrzucająca z nauczania ofic
jalnego określone fakty, obróciła się przeciw jej propagatorom. Włodarze chyba 
nie mieli świadomości, dlaczego poznańskich ułanów nie tylko od otoków na 

68 Relacja T. Jeziorowskiego, kuratora Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, którego prze
ciwstawny głos zapobiegł zarysowującemu się kryzysowi zagrażającemu inicjatywie pełnej od
budowy pomnika; (JB) [J. Bogajski], Jeszcze o pomniku 15 Pułku Ułanów w Poznaniu, „Słowo 
Powszechne” 18-20IV1981 relacjonując zebranie podał tylko: „w ożywionej dyskusji głos zabra
ło kilkunastu mówców, także przedstawiciele administracji państwowej - wszyscy zgodni co do 
społecznej i historycznej potrzeby rekonstrukcji pomnika.”

69 (tab) [T. Bartkowiak], Zrekonstruowano pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich, „Gazeta 
Poznańska” Organ KW PZPR, 6IX 1982.

1 70 Kserokopia pisma Prezydenta Miasta Poznania z 19 V.198ł, zn: Or.I-050/1137/81, Kronika 
15. Pułku Ułanów...,jw.
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czapkach nazywano czerwonymi, wiedza na temat wojny polsko-sowieckiej 
była znikoma, a żurawiejki o treści:

A kto wroga krwią zbroczony?
To piętnasty pułk czerwony

czy
Skąd piętnasty j est czerwony?
Bolszewików krwią zbroczony,

nie były śpiewane w kręgach, z którymi stykali się polityczni decydenci tamtych 
czasów. Mieli oni poza tym poważniejsze problemy polityczne i gospodarcze, 
a zawiązująca się inicjatywa wymagała poważnych środków i było wielce prawdo
podobne, że podobnie jak poprzednio nie uda się sfinansować przedsięwzięcia.

Pierwsze zebranie plenarne Komitetu planowano na dzień 29 maja 
1981 r.; odwołano je ze względu na żałobę po śmierci Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Ostatecznie spotkano się 11 czerwca, przedkładając m. in. 
sprawozdanie z działalności od 31 III 1981 r., „po legalizacji Komitetu, jako 
ciała społecznego, w ramach struktury Woj. Frontu Jedności Narodu?’71 
Nastąpiły zmiany organizacyjne Komitetu. W dniu 18 czerwca ustąpił jego 
dotychczasowy przewodniczący, ppor. Sękowski, przedwojenny kapral Pułku, 
a w jego miejsce przewodniczącym został rtm. Zbigniew Barański były oficer 
Pułku, w 1939 dowódca szwadronu kolarzy Wielkopolskiej Brygady Kawa
lerii. Wkrótce zabrakło ppłk. Kwaliaszwiliego, rotmistrza 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, odznaczonego za 1939 r. Krzyżem Virtuti Militari V klasy, który 
12 lat spędził w sowieckich łagrach; zmarł nagle w lipcu tego roku. Jednak 
przede wszystkim Komitet się rozrósł. W jego prezydium znaleźli się, oprócz 
W. J. Lutego, J. Bogajskiego, T. Niewiady, L. Okińczyca oraz J. Brzozowskiej' 
i T. Jeziorowskiego, Irena Barełkowska z Towarzystwa Miłośników Miasta 
Poznania, historyk Bogusław Polak oraz żołnierze Pułku ppłk. Jan Wieżański, 
Stanisław Skotnicki, Maciej Rembowski, Bernard Gawrych, Olgierd Borecki, 
Antoni Szymanda, syn oficera Krzysztof Kubicki i Stefan Dębski, odpowie
dzialny za Komisję ds. Propagandy i Społecznego Przekazu.

W gremiach opiniodawczych obok wspomnianych już prof. Z. Grota 
i prof. W. Jakóbczyka, działali także prof. Zbigniew Zakrzewski, plastycy 
Zbigniew Bednarowicz, Leszek Kostecki, Jerzy Sobociński, Czesław Woźniak, 
a także rtm. Szymon Skorupski - przewodniczący Środowiska Ułanów 
Poznańskich przy ZBoWiD.

Tzw. koordynację przejął Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu 
(FJN), organizacji, która znajdowała się pod kontrolą partii, ale oficjalnie 
funkcjonowała jako wyraziciel ponadpartyjnej woli społeczeństwa. FJN istniał do 

71 Zaproszenie z 3 VI1981 na zebranie w dniu 11 VI; Kronika 15. Pułku Ułanów..., jw.
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1983 r. Do głównych jego zadań należało ustalanie list wyborczych, w czym FJN 
pozostawał całkowitym monopolistą. FJN był też politycznym cenzorem wszel
kich inicjatyw społecznych. Z ramienia FJN kontrolę nad Komitetem Odbudowy 
sprawował ówczesny sekretarz Zarządu Wojewódzkiego, Rudolf Żurek.

W początkach lipca „Głos Wielkopolski” poinformował o pierwszych 
wpłatach na otwarte w NBP konto podając, że pierwsze pieniądze (1015 zł) 
przekazała już 26 kwietnia w dniu święta pułkowego młodzież I Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.72

Jedną z ważnych instytucji koordynujących przedsięwzięcie było 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, a to za sprawą kierownika Wielkopolskiego 
Muzeum Wojskowego, Tadeusza Jeziorowskiego. Zasadniczym problemem 
było stworzenie wzoru zniszczonego pomnika, bo choć już od maja w oknie 
muzeum wystawiony był metrowej wysokości gipsowy model ofiarowany 
przez plastyka-amatora, Lucjana Rabskiego, był to zaledwie szkic, który 
można było potraktować jako symbol podjętej akcji.73 O potrzebie sporządzenia 
modelu pomnika na podstawie przechowywanych w Wielkopolskim Muzeum 
Wojskowym zdjęć, była mowa już podczas zebrania inaugurującego działalność 
Komitetu.74 W początku lipca 1981 r. wykonano w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu modeletto gipsowe (tj. pomniejszoną 
wersję rzeźby), a ówczesny rektor Szkoły doc. Jarosław Kozłowski obiecywał 
powołanie specjalnej rady mającej na celu rozstrzygnięcie ‘sprawy rodzaju 
materiału, z którego miała być wykonana część rzeźbiarska. Na te informacje 
podane w „Głosie Wielkopolskim” z 6 lipca, krytycznie zareagował w dziale 
„Nadesłane do redakcji” Konrad Doberschuetz, dla którego oczywistym było, 
że rzeźba powinna być wykonana, podobnie jak pierwsza wersja z piaskowca. 
Doberschuetz postulował także, żeby zlecenie odkucia przekazać rzeźbiarzowi 
starszego pokolenia i udział rady artystycznej w takim wypadku jest „bezprzed
miotowy i zgoła zbyteczny”.75

Rozpoczęto drobiazgową rekonstrukcję pomnika. Bogate materiały do
kumentacyjne, głównie z Archiwum Państwowego, Konserwatora Miejskiego 
oraz fotografie gromadzone w Oddziale Muzeum Narodowego w Pozna
niu, Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, nie pozwalały jednoznacznie 
rozstrzygnąć wszystkich problemów. Także rozmowy ze znającymi pierwszy 

72 (ahe) Pierwsze wpłaty na budowę pomnika ułanów, „Głos Wielkopolski” 6 VII 1981.
73 Model pomnika ułanów w Muzeum Wojska Polskiego „Express Poznański” 28 V 1981.
74 (ahe), Za dwa miesiące gipsowy model pomnika ułanów poznańskich, „Głos Wielkopolski”, 

2 IV1981.
75 (ahe), Pierwsze wpłaty..., jw.; K. Doberschuetz, Ułan z piaskowca, „Głos Wielkopolski”, 

24 VIII1981.
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pomnik z autopsji nie rozwiewały niektórych niejasności, często okazywało 
się, że relacjonujący opisywali inaczej zapamiętane szczegóły pomnika. Nie 
było w tym nic dziwnego, wszak rzeźba stała na stosunkowo wysokim cokole 
i niewielu oglądało jąz bliska przed ustawieniem na kolumnie. Co więcej, część 
pamiętała model wykonany przez Lubelskiego i te obrazy projektu i wersji 
ostatecznej nakładały się na siebie.

Model w glinie w skali 1:1 i ostateczną wersję wykonali rzeźbiarze Józef 
Murlewski (1911-2003) i Benedykt Kasznia (1927-) w pracowni na Górnej 
Wildzie (obecnie Wierzbięcice). Murlewski zaczął studia w Poznańskiej Szkole 
Sztuk Zdobniczych w roku zakończenia przedwojennych prac nad pomnikiem, 
1928. Przed wojną studiował też w rzymskiej Akademii św. Łukasza u Mario 
Gianellego. Był rzeźbiarzem w kamieniu i sztucznym kamieniu oraz znanym 
restauratorem rzeźb kamiennych. Do najbardziej znanych prac należało odno
wienie słynnych kolumn w ponorbertańskim kościele w Strzelnie. Głównymi 
jego dziełami były ołtarz główny w kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie 
(lata 60. XX w.) oraz pomnik Powstańców Wielkopolskich i Ofiar Hitleryzmu 
w Mosinie odsłonięty w 1972 r. Z kolei Kasznia, to rzeźbiarz specjalizujący się 
w odlewach i znany medalier. Wykonywał rzeźby parkowe, spośród których 
najbardziej znana jest „Leżąca” z parku Johnstona w Lesznie. Przygotowywał 
też projekty tablic pamiątkowych. W Poznaniu najbardziej znaną jego pracą, 
ale ukończoną w 1990 r., jest plastycznie opracowana tablica pamięci więźniów 
politycznych okresu stalinowskiego wmurowana w kamienny postument przy 
ul. 27 Grudnia na miejscu dawnego aresztu śledczego UB.

Model odtwarzanego pomnika został zaakceptowany przez specjalną 
komisję, której przewodniczył Czesław Woźniak. Dopiero wówczas 
przystąpiono do wykonańia wersji finalnej. Mimo postulatów i chęci odkucia 
repliki w piaskowcu nie było to możliwe ze względów finansowych.76 W efekcie 
rzeźbę wykonano w tańszym sztucznym kamieniu. Nie odtworzono jednak 
napisów na kolumnie (trzon i kapitel), nie rekonstruowano też zniszczonej płyty. 
Pozostała ta wmontowana w 1972 r.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. zdawało się kłaść 
kres społecznej inicjatywie. Dnia 1 lutego 1982 nastąpiła zmiana na stano
wisku prezydenta Poznania, Piotrowicza zastąpił, związany ze Stronnictwem 
Demokratycznym, dotychczasowy wiceprezydent Andrzej Wituski i Komitet 
usiłował doprowadzić do odsłonięcia pomnika w dzień kwietniowego 

O tym, że tworzywem, z którego będzie wykuty pomnik ułana oraz zniszczony orzeł na 
kolumnie, ma być zgodnie z tradycją piaskowiec, pisał jeszcze w październiku W. Braniecki, Re
windykacja historii. Pomniki przywracane, „Głos Wielkopolski” 6 X 1981.
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święta pułkowego, jednak termin był odsuwany przez instytucje miasta 
w nieokreśloną przyszłość. Dopiero w maju sprawy zaczęły zmierzać ku 
finalizacji. Wituski przez wiele lat zajmował się kulturą Poznania, co dawało 
mu dobre rozeznanie, jeśli idzie o różne bolączki miasta. Ogromny wpływ 
na jego poczynania, jeżeli chodzi o miasto, miała osobowość wielkiego 
znawcy Poznania prof. Zbigniewa Zakrzewskiego, którego był studentem. To 
powodowało, że Wituski patrzył na miasto nie.tylko jako sprawny urzędnik, 
ale potrafił porozumieć się w sprawach takich jak przestrzeń miejska i przede 
wszystkim znaleźć odpowiednie osoby do rozmów. Członkowie Komitetu, 
a zwłaszcza byli ułani 15. Pułku Ułanów Poznańskich nieustannie nachodzili 
jego gabinet usiłując doprowadzić do zakończenia sprawy. Należy jednak 
pamiętać, że decyzje włodarzy miast nie były w owym czasie suwerenne, 
a stan wojenny (trwał do 1983) resztki samodzielności de facto zawiesił. 
Były jednak też pozytywy w zaistniałej sytuacji. Wprowadzenie stanu wojen
nego spowodowało poszukiwania przez sprawujących władzę poparcia dla 
gen. Jaruzelskiego w kręgach dawnych żołnierzy służących w czasie wojny 
w jednostkach walczących na froncie zachodnim lub w AK. Dla Wielkopol
ski pertraktacje te zakończyły się wystawieniem pomnika Armii „Poznań”, 
którego odsłonięcie odbyło się z wielkąpompą 1 września 1982 r.77 W związku 
z tymi uroczystościami 23 sierpnia podjęto decyzję o przyznaniu gen. Tade
uszowi Kutrzebie pośmiertnie Krzyża Komandorskiego PRL-owskiego Or
deru Virtuti Militari.78 Na fali złagodzonej polityki wobec dawnych żołnierzy 
Wojska Polskiego II RP udało się też doprowadzić do odsłonięcia pomnika 
15. Pułku Ułanów. Trudno było bowiem odmawiać zakończenia prac, kiedy 
rzeźba była gotowa, a oficjalnie partia uznała ważność Armii „Poznań” 
w kampanii wrześniowej 1939 r. To przecież Wielkopolska Brygada 
Kawalerii wraz z wchodzącym w jej skład Pułkiem Ułanów Poznańskich, 
była znaczącym związkiem taktycznym w Armii „Poznań”. Brak sprzeciwu, 
a nawet tzw. zielone światło, nie oznaczało włączenia się w uroczystości 
odsłonięcia przez władze centralne. W pertraktacjach w sprawie odsłonięcia 
pomnika znaczną rolę odegrał zaprzyjaźniony z prezydentem Czesław Knoll, 
działacz partyjny, członek zarządu wojewódzkiego ZBoWiD, żołnierz Armii 
„Poznań”. To, że odbudowę pomnika postrzegano powszechnie jako lokalne 

77 Zob. L. Wilkowa, Pomnik armii „Poznań", KMP, 2001,2, s. 166-176.
78 „Trybuna Ludu”, organ Komitetu Centralnego PZPR, podała tę informację 2 IX 1982 na 

pierwszej stronie. Gen, Kutrzeba za dowodzenie Armią „Poznań” odznaczony był już jednak po
śmiertnie przysługującym mu zgodnie z ustawąz 1933 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojenne
go „Yirtuti Militari”, nadanym przez legalne władze orderu na obczyźnie (red.).
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następstwo wzniesienia pomnika Armii „Poznań” daje się wyczytać z wielu 
enuncjacji prasowych, listów czytelników, a nawet w przemówieniu na ot
warciu wygłoszonym przez prezydenta Poznania. Związek ten postrzegał już 
Ścisłowski, pisząc list opublikowany w październiku 1980 r. w „Szplikach”, 
w którym domagając się odbudowy pomnika stwierdzał m. in.: „Aby nie 
było nieporozumień: w wyniku cennej inicjatywy poznańskiego ZBoWiD-u 
powstaje w naszym mieście Pomnik Armii Poznań, w składzie której walczyli 
wielkopolscy ułani. Ale to przecież nie to samo”.79

Już sama instalacja pomnika na cokole, mająca miejsce w piątek, 3 września 
od godz. 10 przed południem, była - podobnie jak w przypadku przenosin 
pomnika księcia Józefa w Warszawie (z Łazienek przed ówczesny Urząd Rady 
Ministrów w 1964) i osadzenia przywiezionego helikopterem z odlewni w Gli
wicach tzw. Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie (1976) - niezależnym 
ważnym wydarzeniem i zapowiadała, że w Poznaniu na odsłonięciu pojawią się 
tłumy. Ważąca pięć ton figura ułana walczącego ze smokiem została sprawnie 
osadzona na kolumnie przez przedsiębiorstwo państwowe „Transbud”.80

W odróżnieniu od fety z okazji odsłonięcia pomnika Armii „Poznań” 
na wzgórzu św. Wojciecha (notabene na miejscu, gdzie kiedyś stał pom
nik generała Gneisenaua) uroczystości na ul. Ludgardy miały charakter 
lokalny, nie anonsowane przez prasę ogólnopolską. W Poznaniu krótką 
zapowiedź zamieścił „Głos Wielkopolski” pisząc: „Gdy w Wojsku Polskim 
nie ma formacji kawaleryjskiej, pomnik głosił będzie chwałę formacji, która 
nierozerwalnie łączy się z polską historią. Pomnik XV [tak!] Pułku Ułanów 
Poznańskich będzie personifikacją ułanów spod Somosierry i Stoczka, ułanów 
z walk wrześniowych 1939 roku i ułanów Armii Polskiej spod Ancony 
i Monte Cassino.” 81 Na odsłonięciu nie pojawił się nikt z władz centralnych, 
poza przedstawicielem ministra obrony narodowej. Dla Poznaniaków jednak 
było to - sądząc po zgromadzonych na odsłonięciu tłumach, które wypełniły 
ulicę Ludgardy i Paderewskiego znacznie szczelniej, aniżeli miało to 
miejsce w 1927 - wydarzenie szczególnie znaczące. Było to swego rodzaju 
przywrócenie pewnego porządku, który się miastu należał. Na okrojoną 
wersję historii, na brak listy poległych itd. nikt głośno nie zwracał uwagi.

79 W. Ścisłowski, jw.; podkreślił ten związek jeszcze E. Goliński, jw., s. 24, 26.
80 (tab) T. Bartkowiak, Zrekonstruowano pomnik 15 Pułku Ulanów Poznańskich, „Gazeta Po

znańska”, 6IX 1982; fotografie z utrwalonymi kolejnymi fazami tego wydarzenia wykonane przez 
J. Nowakowskiego, Z. Ratajczaka i E. Świerczyńskiego, zob. Kronika 15. Pułku Ułanów..., 9.

81 (leg), Ku chwale ułanów, „Głos Wielkopolski” 6IX 1982.
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Fot. 16. Ustawianie rzeźby na kolumnie, 3 września 1982 r., przed południem, 
fot. Jerzy Nowakowski
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Odsłonięcie odbyło się w piątek, 10 września, co uzasadniono datą zwrotu 
zaczepnego nad Bzurą i było skomentowane jedynie w lokalnej prasie.82 Pier
wotnie ułani proponowali dzień 1 września, jednocześnie z odsłonięciem pom
nika Armii „Poznań”, czego nie przyjęto. Potem zaproponowali 12 września; 
w tym dniu w bitwie nad Bzurąpoległ ich dowódca, ppłk Mikke. I ta propozycja 
została odrzucona. Być może dlatego, że 12 września przypadała niedziela, a to 
oznaczało niebezpieczeństwo większej manifestacji, zwłaszcza że uroczystość 
odbywała się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła franciszkanów. Piątek był 
dniem pracy, co dawało większe szanse, że na Ludgardy nie powinno 
być znacznej widowni. Należy dodać, że prasa oficjalna w czasie opisy
wanych wydarzeń zajmowała się innym tematem, albowiem dla komu
nistów w Polsce początku września 1982 r. były rzeczy ważniejsze, aniżeli 
odsłonięcie pomnika żołnierzy walczących z bolszewikami. Dnia 2 września 
„Trybuna Ludu” informowała, że zmarł wieloletni przywódca komunisty
cznej PZPR, Władysław Gomułka i partia szykowała się do pogrzebu 
tow. Wiesława. Gomułka, wróg sanacyjnej Polski i gen. Andersa, mimo 
odsunięcia od władzy w efekcie przewrotu w grudniu 1970 wciąż zachował 
wpływową pozycję w partii.

Program odsłonięcia przygotowany przez MRN Poznania na dwie godzi
ny przed uroczystościami musiał ulec znaczącej zmianie. Niespodziewanie 
udziału odmówiły jednostki wojskowe oraz orkiestra wojskowa. Powody 
tej decyzji przekazanej anonimowo do biura prezydenta83 nie są jasne, ale 
zapewne chodziło a spowodowanie komplikacji podczas uroczystości. 
W krótkim czasie dokonano modyfikacji i część obowiązków wojska przejęli 
harcerze z poznańskiego Hufca ZHP Jeżyce im. Powstańców Wielkopolskich, 
a oprawę muzyczną dały kierowana przez Mariana Frankowskiego orkiestra 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (WPK), która miała być 
orkiestrą rezerwową oraz orkiestra ZHP z Mosiny.

82 M. in. (bran) W. Branecki, Odsłonięcie odbudowanego pomnika. Powrót poznańskiego uła
na, „Głos Wielkopolski”, 13IX 1982; (belo), Kamienny ułan znów na cokole, „Ekspres Poznański”, 
13IX1982; uzasadnienie doboru daty przypomniał W. J. Luty, Pomnik pułku „ Dzieci Poznańskich ” 
wrócił na swoje miejsce. Patriotyczne tradycje Wiełkopołan, „Słowo Powszechne” 29-31 X 1982.

83 Z informacji przekazanych mi przez b. prezydenta Poznania, A. Wituskiego, podczas roz
mowy 26 VIII2009.
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Fot. 17. Uroczystość odsłonięcia Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich po przy
wróceniu figury ułana i wizerunku orła na kolumnie; u stóp pomnika poczet z his
torycznym sztandarem 15. Pułku Ułanów Poznańskich wyprowadzonym tego dnia 
z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego; na skutek odmowy wojska - warta hono
rowa harcerska; 10 września 1982 r., godziny popołudniowe, fot. Zygfryd Ratajczak.

W uroczystościach wzięła udział reprezentacja władz miasta, oczywiście 
bez dygnitarzy kościoła, co w owym czasie było całkowicie zrozumiałe. 
PZPR reprezentował sekretarz KW Maciej Olejniczak i on jako pierwszy 
wymieniany jest w sprawozdaniach prasowych (m.in. „Gazeta Poznańska”), 
następnie prezydent miasta Wituski (SD), prezes Wojewódzkiego Komitetu 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) Tadeusz Zając, przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD Marian Jakubowicz, Stanisław Dobak, pre
zes Wojewódzkiego Zarządu Związku Inwalidów Wojennych i sekretarz WK 
FJN Żurek. Stawili się, jak relacjonowała partyjna „Gazeta Poznańska” - „repre- 



zentancibratnich stronnictw politycznych, żołnierze pułku z całej Polski”.84 
Były też poczty , sztandarowe Armii „Poznań”, które brały udział w bitwie nad 
Bzurą. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez przedstawiciela 
hufca Jeżyce, a następnie przemawiali rtm. Szymon Skorupski (adiutant Pułku 
W 1939, odznaczony Krzyżem Yirtuti Militari) jako przewodniczący Środowiska 

. Ułanów Poznańskich, rtm. Zbigniew Barański, jako przewodniczący Komitetu 
Odbudowy i prezydent Wituski. Rtm. Barański dziękował wszystkim instytu
cjom i organizacjom zaangażowanym w odbudowę, z kolei prezydent miasta, 
Andrzej Wituski, rozpoczynając przemówienie zwrócił się do tłumów, kom
batantów Armii „Poznań”, a przede wszystkim do żołnierzy 15.Pułku Ułanów 
Poznańskich i powiedział m. in.: „W 1939 okupanci sprawili, że pomnik ten 
żniknął z miejskiego pejzażu. Dziś wraca na swoje miejsce, jako symbol pa
triotyzmu, jako przestroga, jako symbol pokoju”.85 Przeinówienie skierowane 
do byłych żołnierzy zostało owacyjnie przyjęte przez tłum. Po przemówieniu 
prezydenta, prży dźwiękach „Hasła Wojska Polskiego” dokonano odsłonięcia 
pomnika. Brał w nim udział prezydent Wituski oraz Jakubowicz, Dobak, 
Skorupski i Barański. Po czym orkiestra WPK odegrała marsz pułkowy. 
Wspominając po latach tamte wydarzenie prezydent Wituski przyznał, że 
nie miał pojęcia o roli, jaką 15. Pułk Ułanów Poznańskich odegrał w wojnie 
polsko-sowieckiej. Wiedza ta przyszła znacznie później. Przez cały okres swej 
prezydentury do 1990 corocznie na święcie pułkowym spotykał się z ułanami, 
uosabiając miasto, honorowego szefa' 15 .Pułku Ułanów Poznańskich.

Po odsłonięciu pomnika sztandar 15.-Pułku Ułanów został odznaczony 
przez przewodniczącego MRN, Stanisława Antczaka Odznaką Honorową 
Miasta Poznania. Wyróżnienie sztandaru nieistniejącego pułku z II RP było 
ewenementem w powojennej rzeczywistości. O przyznanie odznaki zwrócili się 
do prezydenta miasta sami ułani, a on przedstawił sprawę na posiedzeniu Rady, 
która wniosek zaakceptowała, Należy dodać, że odznaczony sztandar, .ocalony 
z wojennej zawieruchy przez wachm. Stefana Dąbrowskiego, plut. Franciszka 
Radeckiego i uł. Józefa Dzwonarkiewicza, ale w znacznym stopniu zniszczony 
w 1944 r. (zachowane resztki w 1960 r. oddano do Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie), został zrekonstruowany i uzupełniony o brakujące fragmenty 

. w Poznaniu w 1967 r. i użyczony do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.86 
W skład pocztu sztandarowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich na opisywane 

84 „Gązeta Poznańska”-, 13 IX 198,2-
8Ś Z. Barański, jw., s. 90. .
86 Zob, L. Kukawski, Sztandar 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ^Zeszyty Historyczne Towa

rzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich”, z 1, Poznań 1996.
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uroczystości weszli starzy żołnierze Pułku, Powstańcy Wielkopolscy por. Antoni' 
Michalczyk, ppor. Jan Drajerczyk i ppor. Stefan Borysiak, dowódcąpocztu był 
ppor. Witold Sękowski.

Po uroczystościach, wieczorem w siedzibie Stowarzyszenia „Pax” 
przy ul. Kramarskiej odbyło się spotkanie, ną którym Stanisław Skotnicki, 
żołnierz Pułku z 1939 r., a syn dawnego dowódcy Pułku, gen. Stanisława 
Skotnickiego, śmiertelnie rannego w Kampanii Wrześniowej, odczytał przy
gotowane na okoliczność otwarcia przemówienie, na które nie zezwolono 
mu pod Pomnikiem.87

Kilka słów o finansowaniu przedsięwzięcia. Całość była finansowana tylko 
z datków. Komitet rozprowadzając tzw. cegiełki, medal z wizerunkiem pomnika, 
do którego dał projekt Edward Iwański, a który wybity został przez Andrzeja 
Ciastowskiego oraz książkę o 15. Pułku Ułanów Poznańskich za 35 zł z dopłatą 
50 zł na pomnik zebrał ponad dwa miliony ówczesnych złotych88. Realna 
wartość tej sumy jest trudna do precyzyjnego przeliczenia, ponieważ w tym 
czasie, tzn. między 1981, a 1983 intensywnie traciła na wartości złotówka. 
W każdym bądź razie u schyłku 1981 r. taka suma miała wartość 250 średnich 
pensji i ok. 3500 dolarów licząc w kursach czamorynkowych. Kiedy jednak 
całe przedsięwzięcie było zamykane, ta sama suma warta była prawie 140 
pensji i około 2500 dolarów. Mając.na uwadze wydatki ponoszone w okre
sie międzywojennym i to, że w międzyczasie (od 1930 do 1980) wartość 
dolara spadła prawie dziesięciokrotnie, zgromadzone sumy nie były więc 
oszałamiające.89 Realizacja odbywała się po tzw. kosztach. Szczególnie dawni 
ułani byli niezwykle aktywni, dążąc wręcz z determinacją do zakończenia 
projektu, który stanowiłby symboliczne rozliczenia się ze światem, przed ich 
odejściem. Ze strony miasta, instytucji państwowych pomocy finansowej nie 
było. Jedyną, ale bardzo istotną ulgą dla komitetu było zwolnienie zbiórki 
z podatku. Miasto przejęło na siebie koszta związane z transportem, co było 
ważne zwłaszcza w dniu odsłonięcia.

87 Zob. tekst (kopia maszynopisu), Kronika 15. Pułku Ułanów..., 2, dz. III.
88 Decyzja Wydziału Spraw Spółęóznp-Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Poznaniu

z 13 V 1982 na rozprowadzenie 5000 szt. pamiątkowego medalu w cenie 600 zł za szt., ksero
kopia, zob. Kronika 15. Pułku Ułanów...,]w/, tamże rysunkowe projekty medalu; do publikacji: 
15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919-1945, Praca zbiorowa pod red. Z. Grota 
i B. Polaka, Poznań 1982, prof. Andrzej Jeziorkowski zaprojektował wkładkę, pamiątkowy druk 
- cegiełkę z wizerunkiem pomnika. -

89 Gazeta codzienna kilkunastostronicowa kosztowała w 1927 roku do 20 groszy, a za ponad 
połowę chudszą gazetę w 1982 płaciło się 5 zł.

62



W 1984 r. dokonano wymianyf^ty'i?Napis nie różni się od poprzedniego, 
poza dodaniem informacji, że pomnikzostał odbudowany w 1982, ale jej 
wykonanie jest znacznie gorsze, a liternictwo bardziej toporne; za tablicą 
wmurowano puszkę z dokumentem opisującym historię pomnika, zwłaszcza 
jego przywrócenie.90

Fot. 18. Nowa tablica pamiątkowa wmurowana w cokół pomnika w 1984 r.; 
fot. Tadeusz J. Żuchowski, 20Q6r.

Dopiero po latach, już w III Rzeczypospolitej, zaistniała możliwość 
przywrócenia całego otoczenia pomnika. W realizację planów osobiście 
zaangażował się Maciej Frankiewicz, wiceprezydent miasta. Zaczęto od re
nowacji pomnika przeprowadzonej na jesieni 1999 r. W betonie, z którego 
odlano figurę ułana w 1982 r. stwierdzono liczne ubytki, powstałe m. in. na 
skutek opadów atmosferycznych.91 * W rok później, jak informowano na łamach 
„Piętnastaka” członków Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, „wzdłuż placyku za Pomnikiem wymurowano zrekonstruowany 
przebieg średniowiecznego muru miejskiego, który zdaniem Pana prof. Skurato- 
wicza winien był w tym miejscu się znajdować. Będzie to jedyny wtręt w całym 
założeniu (muru nie było już na planach z XVIII w.), jako że staramy się o przy
wrócenie całości założenia architektonicznego, zrealizowanego przed wojnąprzez 
inż. Adama Ballenstaedta. Są już odlane, tralki, które będą ustawione na nowo 
wykonanym i dobrze zabezpieczonym specjalnymi odpływami murze oporowym 

90 „Dokument historii Pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu przy ul. Ludgardy”, 
fotokopia wielkości oryginalnej, zb. WMW nr inw. MNP/WA/1508; według tekstu oryginał wmu
rowano 15 IV 1984, wg opisu naniesionego przez przekazujących do zbiorów - dzień później; 
wraz z aktem wmurowano egzemplarz KMP 1983, nr 1,14 fotografii, oraz cegiełki na odbudowę 
pomnika: medal pamiątkowy i publikację.

91 Renowacja Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich, „Piętnastak”, Biuletyn Towarzystwa
b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 1999, nr 4/26, s. 15-16.
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wzdłuż kościoła 00. Franciszkanów. Oryginalne tralki zostały usunięte dopiero 
w pocz: lat 60., gdy mur oporowy przechylił się i groził zawaleniem. To wtedy ‘ 
podparto go szynami, co straśzyło aż dotąd.” 92 W dzień Święta Niepodległości 
2000 r odbyło się oddanie drugiego1 etapu prac riad odbudową’Pomnika - re
konstrukcji jego architektonicznego otoczenia. Uroczystość w dniu 11 listo
pada zgromadziła liczną publiczność. Z miejscowych władz byli obecni m. in. 
wojewoda Stanisław Tamm, ks. biskup Zdzisław Fortuniak sufragan poznański, 
Ryszard Pomiń starosta poznański. Prezydent miasta Ryszard Grobelny w swoim 
wystąpieniu wspomniał o czekającym jeszcze wykonaniu tablic z nazwiskami 
poległych.93 Według koncepcji zaproponowanej przez Towarzystwo i opracowanej 
plastycznie przez rzeźbiarza Piotra Andruszkę, a zaakceptowanej przez konserwa
tora miejskiego, tablicami z brązu miano obłożyć cokół pomnika. Brak funduszy 
nie pozwolił na realizację zbyt kosztownego przedsięwzięcia. Natomiast bardzo 
ważną ingerencją w zamysł Ballenstedta były nieprzemyślane działania podjęte za 
akceptacją nowego konserwatora miejskiego w kilka lat po ukończeniu w 2000 r. 
rewitalizacji otoczenia pomnika. Zasadniczy błąd, jaki został popełniony, polega 
na całkowitej zmianie akcentów kolorystycznych partii przylegającej do kościoła 
franciszkańskiego. Część ta wykonana pierwotnie w szaiym granicie i piaskowcu 
i w takich barwach odbudowaną po niejakim czasie została z niejasnych powodów 
pomalowana w kolorach analogicznych do tych, w jakich odnowiono kościół. 
W efekcie istotna partia założenia pomnikowego, taras widokowy został wyrwany 
optycznie z zespołu i przypisany architekturze kościoła.94

Opisywane dzieje pomnika pokazują, że monument zmieniał swą 
wymowę wraz z historycznymi przemianami. Szczególnie istotne są wyr 
darzenia ostatniego ćwierćwiecza.. Odbudowany nieco wbrew woli władz stał 
się istotną częścią krajobrazu Poznania, Otoczony jest opieką Towarzystwa 
byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Członkowie 
Towarzystwa, przede wszystkim za sprawą odbywających się w okolicach 
23 kwietnia obchodów święta pułkowego zwanych potocznie Dniami Ułana, 
przyczynili się do uczynienia z pomnika miejsca ważnego dla miasta, Coroczne

'n‘ Pomnik w pełnej krasie, „Piętnastak” jw., 2000, nr 4/30. '
''’3-Otoczenie Pomnika przywróconel ,jw.,’2001, nr 1/31. p . .

94 Z listu Zarządu Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 24 X 
2007 r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania: „Nasi członkowie z niepokojem przyjmują takie - 
działania wokół Pomnika, którfe zostały zapoczątkowane nieprzemyślaną zgodą na pomalowanie 
balustrady od strony klasztoru na ten sam kolor, co budynek kościoła, podczas gdy w projekcie 
architektonicznym plaicu zrealizowanym przez Adama Balleńśtaedta i przywrócońym w 2000 r„ 
balustrada była integralną częścią Pomnika, wydzielającą przestrzeń wokół niego”. W tym '•Sa- 
mym piśmie zwracano się o przywrócenie charakteru placu przed pomnikiem poprzez zlećenie 
właścicielowi sklepu z odzieży zamknięcie wejścia od strony pomnika, a otworzenie gó' ód strony 
ul Paderewskiego, co zostało jednak oddalone przez konserwatora' miejskiegó.’ ° ; ■ ;
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Fot. 19. Pomnik w dniu niedzielnych uroczystości Święta Pułkowego, 25 IV 1999 r.; 
warta honorowa z żołnierzy 1. Batalionu Czołgów 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii 
Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna, dziedziców barw Ułanów 
Poznańskich oraz z żandarmów z Poznania; fot. Maria Chojnacka.
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Dni Ułana, z uroczystym sobotnim capstrzykiem rozpoczynającym się na pl. 
Mickiewicza, z przemarszem pod pomnik na apel poległych oraz niedzielne 
uroczystości pod pomnikiem, przyciągają także zwykłych przechodniów, 
rozwijają zainteresowania dziejami polskiej wojskowości i chętnie są relac
jonowane przez ogólnopolską telewizję. Samo Towarzystwo przyjęło wizerunek 
pomnika jako swoje godło. Zaprojektowane przez artystę grafika prof. Andrzeja 
Jeziorkowskiego, wyhaftowane zostało na proporcu, z którym występuje Repre
zentacyjny Oddział Konny Towarzystwa. Zdobi listownik i winietę biuletynu 
„Piętnastak”, jest również sygnetem wydawniczym publikowanych przez To
warzystwo „Zeszytów Historycznych”. Wykonana w brązie plakieta z wizerun
kiem pomnika, autorstwa artysty rzeźbiarza prof. Józefa Petruka, jest głównym 
elementem przyznawanego raz w roku Godła Honorowego Towarzystwa.95

W tradycji polskiej koń był i jest wyjątkowo pozytywnym symbolem. 
Wizerunki bohaterów narodowych, także bohaterów zbiorowych wizualizo
wane z wykorzystaniem pomnika nasycone były symboliką wolności. Pomniki 
konne były — jak się wydaje — równie istotne, jak pomniki narodowych wiesz
czów. Omawiane dzieje Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich pokazują, że 
w czasach ideologii reżimowej restytucja pomnika trudna była do zaakcepto
wania, bez wcześniejszej transformacji ideologicznego kontekstu. Potwierdza 
to wnikliwa analiza enuncjacji prasowych. Po czasie owe kłopoty mogą okazać 
się dla nowego pokolenia całkowicie niezrozumiałe.

95 Przedstawienie figury ułana z pomnika było już używane w charakterze godła przez przed
wojenne Towarzystwo b. Żołnierzy 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich (15. Pułku Ułanów Poznań
skich), na znaczkach opłaty składek członkowskich; zob. Zarys historii powstania..., yw. s. 90.
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Fot. 20. Stojący konno na ul. Paderewskiego, frontem do pomnika: z lewej huzar z Ho
norowej Eskorty Konnej Jej Królewskiej Mości Beatrycze, królowej Niderlandów, obok 
w barwach Ulanów Poznańskich członek Towarzystwa, dr Tadeusz Wojciech Lange; 
20 IV 1997 r; centralnym punktem organizowanych przez Towarzystwo b. Żołnierzy 
i Przyjaciół dorocznych obchodów Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich są zawsze 
uroczystości pod pomnikiem. Fot. Maria Chojnacka.
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Monograficzne Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 
15. Pułku Ułanów Poznańskich to seria wydawnicza, w której kolejnych 
pozycjach prezentowane są odrębne tematy z dziejów Ułanów Poznańskich. 
Zeszyt Nr 1 został poświęcony najważniejszemu znakowi - sztandarowi Pułku. 
Autor opracowania, mgr inż. Lesław Kukawski, to znawca kawalerii polskiej 
XX w. Zeszyt Nr 2 zawiera omówienie dziejów drugiego w hierarchii symbolu 
Pułku - odznaki pamiątkowej. Autorem j est Tadeusz Jeziorowski, orderoznawca, 
kurator Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu. Zeszyt Nr 3 
przedstawia biogramy dwunastu Dowódców Pułku, z których gen. Władysław 
Anders osiągnął najwyższe w Wojsku Polskim stanowisko Naczelnego Wodza. 
Biogramy opracował historyk, dr Marek Rezler, popularyzator dziejów 
Wielkopolski. Zeszyt Nr 4 omawia uzbrojenie Ułanów Poznańskich w latach 
1919-1945, od lancy i szabli po samochody pancerne i czołgi używane w PSZ na 
Zachodzie. Autor, dr Andrzej Konstankiewicz, jest badaczem historii polskiej 
techniki wojskowej. Zeszyt Nr 5 zawiera dzieje orkiestry pułkowej (plutonu 
trębaczy), które opisał mgr inż. Lesław Kukawski. Zeszyt Nr 6 to pierwsza tak 
pełna, lista strat Ułanów Poznańskich, zawierająca 319 nazwisk z lat 1919-20 
il939-45. Listę zestawił Tadeusz Jeziorowski. Zeszyt Nr 7 jest przedrukiem 
publikacji wydanej w 1934 r. nakładem poprzednika obecnego Towarzystwa 
działającego w latach 1933-39 Towarzystwa b. Żołnierzy 1. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich (15. Pułku Ułanów Poznańskich), a zawierającej zarys powsta
nia organizacji oraz listę członków. Wydanie wraz z uzupełnieniem listy nazwisk 
(zawiera ich łącznie 671), przygotował Tadeusz Jeziorowski, redaktor całej serii. 
Zeszyt Nr 8 przedstawia poznańskie koszary Ułanów Poznańskich. Autorem j est 
dr Juliusz S. Tym, oficer WP III Rzeczypospolitej, który swą służbę wojskową 
rozpoczął w 15. Wlkp. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni W. Andersa, 
dziedziczącej m. in. tradycje 15. Pułku Ułanów Poznańskich. ZeszytNr 9 opisuje 
konie pułkowe, ich pobór, szkolenie i służbę, rzędy, uprzęże i pojazdy konne 
używane w Pułku; autor- Lesław Kukawski.

Zeszyt Nr 10 zawiera burzliwe dzieje Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
w Poznaniu opisane przez znanego historyka sztuki, dr Tadeusza J. Żuchow- 
skiego, z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
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