


PIECZĘCIE 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH
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fot. 1. Pieczęć 0  37 mm z pierwszą nazwą Pułku, fot. 2. Pieczęć nagłówkowa, z pierwszą nazwą 
odcisk z 24 stycznia 1919 r. Pułku, odcisk z 24 stycznia 1919 r.
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fot. 3. Pieczęć 0  32 mm z drugą nazwą Pułku 
(pierwsza), odcisk z I kwietnia 1919 r.

fot. 4. Pieczęć 0  36 mm z drugą nazwą Pułku 
(druga), odcisk z 18 sierpnia 1919 r.
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fot. 5. Pieczęć 0  36 mm dowództwa, z trzecią fot. 6. Pieczęć jw. z pieczęcią imienną kwater- 
nazwą Pułku, używana do początku lat 30., odcisk mistrza Pułku, mjr. Władysława Mączewskicgo, 
z 8 grudnia 1923 r. odcisk z 12 czerwca 1929 r.; w Kampanii

Wrześniowej dowodził 11. Pułkiem Ułanów 
Legionowych
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fot. 7. Pieczęć 0  36 mm szwadronu zapasowego, 
z trzecią nazwą Pułku i stemplem adiutanta, 
odcisk po 3 stycznia 1920 r.

fot. 8. Pieczęć nagłówkowa oddziału ewiden
cyjnego szwadronu zapasowego, z trzecią nazwą 
Pułku, odcisk z 28 lipea 1920 r.

fot. 9. Pieczęć 0  36 mm dowództwa szwadronu 
zapasowego, z trzecią nazwą Pułku, odcisk 
z 26 kwietnia 1921 r.

fot. 10. Pieczęć 0  36 mm ze skróconą nazwą 
Pułku (jednolity wzórpicczęci dla całego wojska), 
odcisk z 18 czerwca 1932 r.



W przeciwieństwie do wielu pułków powsta
jących w innych dzielnicach, które często 
działały od pierwszych prawie dni istnienia 
pojedynczymi dywizjonami na różnych fron
tach i nieraz były nawet uzbrojone niejedno
licie, 1. pułk ułanów wiełkopolskich mógł od 
razu zgrać się w jeden organizm. [...] Pułk 
był zatem od samego zarania naprawdę 
„regularnym wojskiem”...

Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(1 Pułku Ulanów W ielkopolskich).
Red. P. Zaremba, Londyn 1962.
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w siłach zbrojnych poszczególnych państw jedną z najważniejszych

spraw je st organizacja wojsk. Odpowiednia struktura organizacyjna umożli
wia prowadzenie działań taktycznych i wykonywanie zadań przeznaczonych 
dla poszczególnych rodzajów  broni i służb oraz poszczególnych szczebli or
ganizacyjnych. W  arm iach nowoczesnej Europy na przełomie XIX i XX w. 
ukształtowały się zasady organizowania wojsk. Na szczeblu taktycznym naj
ważniejsze były wielkie jednostki piechoty i kawalerii, zazwyczaj dywizje 
i brygady. W  kawalerii podstaw ową jednostką organizacyjną zdolną do pro
wadzenia samodzielnych działań taktycznych był pułk.

Pułk kawalerii był sam odzielną jednostką pod względem bojowym (tak
tycznym), wyszkoleniowym, administracyjnym i gospodarczym. Stanowił 
ośrodek skupiający i pielęgnujący tradycję oddziałową, w szczególności tra
dycję bojową. Dlatego też każdy pułk kawalerii, obok posiadanego numeru, 
miał sw ą nazwę, nierzadko szefostwo honorowe, a przede wszystkim własne 
barwy.

W  czasie wielkiej wojny, która następnie otrzymała nazwę I wojny św ia
towej, armie trzech państw zaborczych -  Austro-W ęgier, N iemiec i Rosji -  
posiadały dużą liczbę pułków kawalerii. W ich szeregach znalazło się wielu 
Polaków, dlatego rozwiązania organizacyjne przyjm owane w polskich puł
kach kawalerii form owanych w latach 1914-1919 nawiązywały do znanych 
im struktur obowiązujących w kawalerii zaborców, zwłaszcza do rozwiązań 
sprawdzonych w warunkach wojennych. Zalążki pułków kawalerii powstały 
również w tzw. błękitnej armii, tworzonej z Polaków we Francji, w warun
kach odmiennych od polskiego teatru działań wojennych. Po odzyskaniu 
Niepodległości naczelne władze wojskowe pierwsze dokumenty organizacyj
no-etatowe dotyczące pułków kawalerii wydały dopiero w 1919 r .1

Kawalerii nie zabrakło także w armii Powstania W ielkopolskiego, czyli 
Siłach Zbrojnych byłego zaboru pruskiego, potocznie nazywanych W ojskami 
W ielkopolskimi. Pierwszym  pułkiem kawalerii był 1. Pułk Ulanów W ielko
polskich, który po włączeniu w struktury W ojska Polskiego otrzymał numer 
i nazwę 15. Pułk Ułanów Poznańskich.

1 J. Wojciechowski, Etat wojenny pułku jazdy Wojsku Polskiego w latach 1918-1920, „Przegląd 
Historyczno-W ojskowy” [dalej PH-W] 2007, nr 2, s. 223—227.
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W  bez mala czterdziestoletnim, niemalże nieprzerwanym okresie funk
cjonowania jako zwartego oddziału bojowego 15. Pułk Ułanów Poznańskich 
kilkakrotnie zmieniał sw oją organizację. Na kartach niniejszego opracowania 
przedstawiono te przemiany. Nie jest to jednak publikacja o kolejnych roz
wiązaniach strukturalno-organizacyjnych, operująca tylko datami i cyframi. 
Za każdą decyzją stali bowiem konkretni ludzie, a poszczególne szwadrony 
czy plutony nie stanowiły wyłącznie zbioru liczb określających ilość żołnie
rzy, koni, pojazdów czy uzbrojenia. Stanowili je  konkretni oficerowie, którzy 
je  formowali i nimi dowodzili, oraz pełniący służbę w Pułku szeregowi, 
a pododdziały te, mimo że na pozór podobne, różniły się pom iędzy sobą 
znacznie, do wybuchu wojny w 1939 r. zewnętrznie choćby m aścią i odmast- 
kami koni.

Autor niniejszego opracowania, rozpoczynając studia nad problem atyką 
organizacji Pułku, natrafił, niestety, na barierę nie do pokonania. Jej istnienie 
w znacznym stopniu zubożyło warstwę idiograficzną tej publikacji. N ieubła
gany czas zabrał bowiem już  Tych, którzy formowali na przestrzeni lat po
szczególne pododdziały Pułku i dysponowali największą w iedzą na ten te
mat. Ich pamięci pracę tę poświęca autor.
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* * *

Początki Pułku ściśle związane są z pierwszymi dniami Powstania W iel
kopolskiego. W  dniu 28 grudnia 1918 r., czyli drugiego dnia Powstania, 
w późnych godzinach wieczornych dwunastoosobowa grupa Polaków, by
łych żołnierzy kawalerii pruskiej, skupiona wokół ppor. Kazimierza Ciążyń- 
skiego, opanowała koszary pruskiego 1. Pułku Królewskich Strzelców Kon
nych (Regiment Konigs-Jager zu Pferde Nr. 1, Chef: Seine M ajestat der Kai- 
ser und Konig) przy ul. Augusty W iktorii (Auguste-Victoria-Strasse , później
sza ul. Grunwaldzka). W wyniku zarówno pertraktacji z niemieckim komendan
tem koszar, jak  i działania polskich żołnierzy, którym przewodził wachm. Adam 
W ittwer, koszary zajęto niemal bez wystrzału. Przejęto sporo materiału wo
jennego, ale znajdowało się tam tylko 200 koni2.

Następnego dnia siedemnastoosobowa grupa kierowana przez wachm. W in
centego Czekałę zajęła lazaret koni V Korpusu Armijnego w obiektach przy
legających do podkowiastej reduty Fortu Grolmana. Na przełomie 1918 
i 1919 r. funkcjonował tam kierowany przez wachm. W. Czekałę punkt wer
bunkowy dla ochotników do pierwszego oddziału kawalerii Powstania W iel
kopolskiego. Dowództwo formującego się oddziału objął ppor. K. Ciążyński, 
a komendę nad koszarami przy ul. Augusty W iktorii ppor. Jerzy W italis K u
bicki. W  koszarach sprawami organizacyjnymi związanymi z zaciągiem 
ochotników zajął się wachm. Kazimierz Szczepanik. Spory wkład w form o
wanie oddziału mieli również ppor. Bartłomiej Zakrzewski, sierż. ICazimierz 
Kalkstein i sierż. Janusz Kapuściński.

Formowany oddział kawalerii nosił nazwę Konni Strzelcy Straży Poznań
skiej. W edług ustaleń A leksandra Smolińskiego oddział ten był tworzony, 
pomimo sprzeciwu Naczelnej Rady Ludowej, w ramach istniejącej wówczas

2 Na temat zajęcia koszar pruskiego 1. Pułku Królewskich Strzelców Konnych zob.: J. J. Czar
necki, Zarys historii wojennej 15-go putku ułanów Poznańskich, Warszawa 1929, s. 3—5; Dzieje 
15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), pod red. Pawia Zaremby, 
Londyn 1962, s. 6 -9 ; A. Smoliński, 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich (1918—1919) od powstania 
do zjednoczenia z Wojskiem Polskim, PH-W 2006, nr 3, s. 12-13; J. S. Tym, Uzupełnienia do 
artykułu 1 Pułk Ulanów Wielkopolskich, PH-W 2006, nr 4, s. 164-195. Liczba zajętych koni 
sporna, od 100 do 400; por. L. Kukawski, Konie 15 Pułku Ułanów Poznańskich, „Zeszyty Histo
ryczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ulanów Poznańskich” 9, Poznań 2007, 
s. 4, przyp. 4 (red.).

7



w Poznaniu Służby Straży i Bezpieczeństwa, a jego nazwa miała tym czaso
wo konspirować przed Niemcami jego regularny charakter3.

W  koszarach przy ul. Augusty W iktorii rozpoczęła się gorączkowa praca 
nad formowaniem pierwszych pododdziałów. Z trudnością podołano wszyst
kim niezbędnym obowiązkom, jak służba wartownicza i patrolowa, karm ie
nie i oporządzenie koni. M imo to już 30 grudnia 1918 r. ppor. K. Ciążyński 
na czele 18 kawalerzystów  eskortował wychodzący z Poznania pruski 6. pułk 
grenadierów, a nocą z 31 grudnia 1918 na 1 stycznia 1919 r. patrol pod do
wództwem sierż. Kazimierza Rzóski prowadził rozpoznanie w kierunku 
na Winiary.

Dnia 2 stycznia 1919 r. do koszar przybyła z punktu werbunkowego pro
wadzonego przez wachm. W incentego Czekałę w Forcie Grolmana grupa ko
lejnych 29 ochotników, a 5 stycznia następna grupa 150 ochotników, 
co pozwoliło sform ować pierwszy szwadron liczący 130 żołnierzy4. W krótce 
część szwadronu w sile 50 żołnierzy pod dowództwem ppor. K. Ciążyńskie- 
go uczestniczyła 6 stycznia w akcji zdobycia stacji lotniczej na Ławicy.

W następnych dniach ściągnięto z Fortu Grolmana, koszar taborów oraz 
obozu w Biedrusku zdobyty tam materiał wojenny oraz konie, co pozwoliło 
przystąpić do formowania kolejnych pododdziałów. W edług Tadeusza Fen- 
rycha ju ż  w pierwszych dniach stycznia 1919 r. rozpoczęto formowanie 
pierwszych czterech szwadronów, nad którymi komendę, z braku oficerów, 
mieli objąć podoficerowie5.

W związku z ciężką sytuacją na Froncie Północnym wieczorem 9 stycz
nia 1919 r. wyruszył transportem kolejowym z Poznania do Kcyni kom bino

3 A. Smoliński, 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich..., s. 14. T. Jeziorowski, Odznaka 15 Piliku Ula
nów Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Uła
nów Poznańskich” 2, Poznań 1997, s. 5, zauważył, że K. Ciążyński jeszcze w listopadzie 1918 r. 
miał objąć z ramienia POW zaboru pruskiego konną straż bezpieczeństwa -  Berittener Wach- 
und Sicherheitsdienst i z tego względu oraz od miejsca organizacji w koszarach pruskich strzel
ców konnych, powstała nazwa Konnych Strzelców Straży Poznańskiej (red.).
4 T. Fenrych, Relacja o tworzeniu kawalerii polskiej w Poznaniu od 27 X I I 1918 aż do 10 1 1919, 
„Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/19”, Poznań 1935, s. 57; por.: 
K. Rzepecki, Oswobodzenie Poznania 2 7 X I I 1 9 1 8 -5 1 1 9 1 9 ,  Poznań 1923, s. 40.
5 T. Fenrych, Relacja o tworzeniu kawalerii polskiej..., s. 60. Autor ten twierdził, że oddział li
czył wówczas 180 żołnierzy, a jego adiutantem miał być ppor. J. W. Kubicki. Mając na uwadze 
liczebność oddziału, który 6 stycznia liczy! prawdopodobnie ponad 200 żołnierzy, można przy
jąć, że jego podział dotyczył raczej podziału na plutony, a nie szwadrony. Za taką interpretacją 
przemawia również to, że spośród wymienionych podoficerów oficerem został tylko Adam Wit- 
twer, natomiast trzej pozostali: Czesław Barczyński, Kurasiak (imię nieustalone) i Franciszek 
Wolniewicz pozostali przy swoich stopniach.
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wany szwadron liczący 109 żołnierzy z ppor. K. Ciążyńskim  na czele. Do 
niemieckich lanc, które szwadron zabrał ze sobą, przym ocowano uszyte 
przez żonę wachm. W. Czekały i jej koleżankę, p. Kokoszyńską, biało- 
-czerwone proporczyki.

Szwadron dowodzony przez ppor. K. Ciążyńskiego 11 stycznia 1919 r. 
wziął udział jako  grupa ubezpieczenia w bitwie o Szubin, staczając w Ko
łaczkowie nocny bój z niemieckim pociągiem pancernym. Mimo że musiano 
opuścić zajmowane pozycje, to zadanie wykonano, w iążąc siły przeciwnika 
i nie dopuszczając do ich przedarcia się w kierunku Szubina. W  walce tej 
Konni Strzelcy Straży Poznańskiej ponieśli pierwsze straty -  10 zabitych. 
Szwadron powrócił z frontu do Poznania 15 stycznia 1919 r„ tymczasem 
rozkazem Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim 
Nr 9 z 14 stycznia 1919 r. tymczasowym komendantem konnych strzelców  
w Poznaniu  m ianowano ppor. Józefa Lossowa6. Ppor. K. Ciążyński objął 
dowództwo formowanego 3. szwadronu.

Co było pow odem  wyznaczenia nowego dowódcy oddziału, dwadzieścia 
lat starszego od ppor. K. Ciążyńskiego oficera rezerwy bez doświadczenia 
wojennego -  nie wiadomo. Jednakże krótki, liczący zaledwie osiemnaście 
dni okres dowodzenia oddziałem przez ppor. Józefa Lossowa to czas, w któ
rym zostały położone zasadnicze zręby pod pułk ułanów. Jego „tymczasowy” 
dowódca okazał się niezwykle silną osobow ością oraz doskonałym  organiza
torem. Swe solidne, lecz skromne doświadczenie wojskowe rekompensował 
w szechstronną w iedzą oraz umiejętnościami organizatorskim i, system atycz
nie podwyższanym i przez lala reformatorskiej pracy w majątku ziemskim. 
Ten oficer niestrudzonej, rzetelnej pracy i niezwykle prawego charakteru 
w ciągu zaledwie dwóch tygodni pełnienia służby na stanowisku dowódcy 
wywarł bardzo duży wpływ na oddział, który pod jego kom endą rozrósł się 
do wielkości pułku liczącego 600 szabel w stanie bojowym, otrzymując 
na koniec numer i nazwę 1 pułk ułanów W ielkopolskich1. Stąd też w tradycji 
Pułku ppor. Józef Lossow był uznawany za jego  pierw szego dowódcę 
i w takim charakterze honorowany.

6 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań (da
lej DOGen. Poznań), t. I, Rozkaz Dowództwa Głównego Sit Zbrojnych w b. zaborze pruskim 
(dalej Rozkaz DG) Nr 9 z 14 stycznia 1919 r.
7 Zmiana nazwy dokonała się w okresie przekazywania obowiązków nowemu dowódcy, 
pik. Aleksandrowi Pajewskiemu, który dowodził Pułkiem ju ż  podczas uroczystej przysięgi woj
skowej tzw. załogi poznańskiej w dniu 26 stycznia 1919 r.
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Podkreślić należy, że Pułk formowany był zgodnie z wytycznymi D o
wództwa Głównego, które w tworzeniu form acji W. P. na zabór pruski zało
żyło przeprowadzenie tego przedsięwzięcia w dwóch etapach, obejmujących: 
1 etap: wytworzenie niższych jednostek wojskowych (batalionów, baterii, od
działów, szwadronów) trzech rodzajów broni oraz kadr dla wojsk specjal
nych. 2 etap: wytworzenie wyższych jednostek (taktycznych) tj. pułków, bry
gad, dyw izy i'■ Należy jednak wskazać, że o ile etaty dla piechoty zostały wy
dane już  11 stycznia, a dla artylerii dzień później, to etaty dla kawalerii pojawi
ły się dopiero na początku marca 1919 r. Dlatego w pracach organizacyjnych 
nad formowaniem pierwszych szwadronów Pułku posłużono się początkowo 
wzorami pruskimi, bowiem pierwsi oficerowie i wszyscy podoficerowie kie
rowani do oddziału mieli za sobą doświadczenia służby w kawalerii pruskiej. 
Ponadto użytkowany przez Pułk obiekt koszarowy przeznaczony był do zakwa
terowania pięciu szwadronów oraz 724 koni, co zarówno określało kierunek 
formowania oddziału, jak  i ograniczało możliwości9.

W połowie stycznia wzrósł napływ ochotników, do Pułku wcielono rów
nież małe oddziały jazdy powstańczej powstające żywiołowo w okolicach 
Poznania. Byli to ochotnicy śremscy ppor. Konstantego Bnińskiego, kościań
scy Adam a Sicińskiego oraz grodziscy Stanisława D unina10. W krótce, 
w związku z zarządzeniem przez N aczelną Radę Ludow ą poboru, zaczęli 
przybywać pierwsi rekruci z powiatów Poznań-W schód, Poznań-Zachód, 
Oborniki, Środa i Szubin. W ielu z nich miało za sobą doświadczenia służby 
w kawalerii pruskiej. Pozwoliło to sformować plutony, a następnie szwadro
ny liniowe. Ponadto rozwijano elementy służby tyłów, w tym służby zdro
wia, której kierownictwo objął dr Jerzy Kolasiński, oraz służby weterynaryj
nej, k tórą organizował ppor. lek. wet. M ieczysław Lapis.

W  związku z wyznaczeniem na stanowisko głównodowodzącego armii 
powstańczej gen. por. Józefa Dowbora-M uśnickiego rozpoczął się napływ 
oficerów z byłych Korpusów Polskich w Rosji, głównie dawnych podko
mendnych generała. Jednym z nich był płk A leksander Pajewski, oficer

8 Centralne Archiwum W ojskowe (dalej CA W), Sity Zbrojne w b. zaborze pruskim, sygn.
1.170.2.1, Rozkaz DG Nr 6 z 11 stycznia 1919 r.
lJ Szerzej na temat obiektów koszarowych użytkowanych przez Pułk zob. J. S. Tym, K osim y  
15 Pułku Ulemów Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół
15 Pułku Ułanów Poznańskich” 8, Poznań 2001.
10 Wg Dzieje 15 Putkii Ulanów..., s. 15, oddziałem ochotników śremskich dowodził Adam Siciń- 
ski. Poprawne dane podał P. Bauer, Kawaleria w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r„ 
w: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 (artykuły i przyczynki), pod red. Bogusława Polaka, 
Kościan 1975, s. 217.
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1. Pułku Ułanów I Korpusu Polskiego. Oficer len stal ju ż  na czele Pułku 
w niedzielę 26 stycznia 1919 r. podczas uroczystej przysięgi W ojsk W ielko
polskich na placu W ilhelmowskim (późniejszy pl. W olności) w Poznaniu. 
Jego nominację na dowódcę Pułku zatwierdzono rozkazem  Dowództwa 
Głównego z 31 stycznia 1919 r .11

Rozkazem  Dowództwa Głównego z 29 stycznia 1919 r. Pułk otrzymał 
oficjalnie nazwę 1. Pułku Ułanów W ielkopolskich. Tydzień później w prze
pisach określających umundurowanie ułanów wielkopolskich, ogłoszonych 
rozkazem D owództwa Głównego, zatwierdzono dla Pułku proporczyki barwy 
biało-karm azynowej12.

Zapewne z osobą nowego dowódcy oraz pojawieniem  się w Pułku pewnej 
liczby oficerów  „wschodniej” proweniencji należy wiązać powstanie zaląż
ków, stanowiących pewne novum, pododdziałów technicznych oraz wprowa
dzenie w Pułku podziału na dywizjony, co stanowiło nawiązanie do rozw ią
zania znanego oficerom  z czasów służby w 1. Pułku Ułanów I Korpusu Pol
skiego.

Pierwsze etaty dla kawalerii zatwierdzone przez N aczelną Radę Ludow ą 
ogłoszono rozkazem  Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych Polskich w byłym 
zaborze pruskim Nr 60 z 5 marca 1919 r. Były to ustalone już 15 lutego 1919 r. 
tymczasowe etaty: a) pułku ułanów, b) szwadronu ułanów, c) oddziału tręba
czy przy pułku ułanów, d) dowództwa pułku ułanów, e) szwadronu technicz
nego przy pułku ułanów, f )  szwadronu karabinów maszynowych przy pułku  
ułanów13. Zgodnie z tymi dokumentami Pułk miał się składać z dowództwa 
pułku ze szwadronem  sztabowym, sześciu szwadronów ułanów, szwadronu 
technicznego, szwadronu karabinów maszynowych oraz oddziału trębaczy. 
W  skład szwadronu ułanów wchodził sztab szwadronu, cztery plutony i tabor 
szwadronu. W szwadronie technicznym funkcjonował sztab szwadronu, p lu
ton techniczny, pluton łączności oraz tabor szwadronu. Nieokreślona była 
struktura szwadronu karabinów maszynowych, który miał być uzbrojony 
w 8 karabinów. Przewidziane etatem stanowiska 4 oficerów szwadronu oraz 
8 kaprali karabinowych sugerują możliwość elastycznego łączenia w ramach 
ugrupowania bojowego poszczególnych karabinów maszynowych w niejed

11 APP, DOGen. Poznań, t. 1, Rozkaz DG Nr 27 z 31 stycznia 1919 r.
12 Tamże, Rozkaz DG Nr 25 z 29 stycznia 1919 r.; Rozkaz DG Nr 35 z 8 lutego 1919 r. Barwę 
karm azynow ąjuż wkrótce, w 1920 r„ zmieniono na pąsową, a w 1927 ostatecznie na szkarłatną, 
por. T. Jeziorowski, Odznaka 15 Pułku Ulanów..., jw . s. 19, przyp. 37 (red.).
13 CA W, Siły Zbrojne w b. zaborze pruskim, sygn. 1.170.2.1, Rozkaz DG Nr 60 z 5 marca 
1919 r.
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nolite plutony, zestawiane w zależności od bieżących potrzeb wynikających 
z konkretnego położenia taktycznego14. Liczebność poszczególnych podod
działów Pułku oraz ich uzbrojenie i wyposażenie ukazuje tabela 1.

Tabela 1
1. Pułk Ułanów W ielkopolskich według etatu tymczasowego z 5 marca 1919 r.

dowódz
two pułku 

i szwa
dron 

sztabowy

szwadron
ułanów

szwadron
technicz

ny

szwadron
km

oddział
trębaczy

razem

oficerów 13 5 4 5 1 53
szeregowych 71 161 124 115 30 1306
koni wierzchowych 45 149 108 93 30 1170
koni pociągowych 30 14 20 26 2 162
wozów 14 6 9 4+8 1 64+8
kuchni polowych 1 1 1 1 - 9
karabinów maszy
nowych - - - 8 - 8

karabinów 57 152 115 93 1 1178
szabel 37 141 102 80 30 1095
lanc - 60 - - - 360
rewolwerów 14 9 5 32 30 135

Opracowano na podstawie: CA W, Siiy Zbrojne w b. zaborze pruskim, sygn. I 170.2.5, Załączni
ki I V !  do Rozkazu DG Nr 60 z 5 marca 1919 r.

Na czele Pułku miał stać jego dowódca, którego wspierać miało trzech 
oficerów  sztabowych, a ponadto adiutant i oficer ordynansowy, których sta
nowiska opisano jako etaty podwójne -  porucznik/podporucznik. Ponadto 
w skład dowództwa pułku wchodziło dwóch oficerów płatników oraz kape
lan, lekarz i dwóch weterynarzy. Działalność dowództwa Pułku miał zabez
pieczać szwadron sztabowy, w składzie którego znaleźli się żołnierze przypi
sani bezpośrednio do wsparcia procesu dowodzenia: pisarz pułkowy, dwóch 
pisarzy pomocniczych, trzech podoficerów na stanowiskach trębaczy oraz 
ośmiu podoficerów  meldunkowych. Stanowiska dowódców szwadronów zo
stały przypisane do stopnia rotmistrza, poza dow ódcą szwadronu sztabowe
go, którem u nie określono stopnia. Stopni nie określono również dla dow ód
ców plutonów. Ponadto w etacie każdego szwadronu bojowego występowało 
stanowisko podchorążego.

14 Tamże, sygn. I 170.2.5, Załączniki 1—VI do rozkazu DG Nr 60 z 5 marca 1919 r.
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1. Pułk Ułanów W ielkopolskich 
w edług etatu z 5 m arca 1919 roku

szw adron sztabowy

1. szwadron

2. szwadron

3. szwadron

4. szwadron

sztab szwadronu

I. pluton

2. pluton

3. pluton

4. pluton

tabor szwadronu

5. szwadron

6. szwadron

Dowódca
Pułku

oddział trębaczy

szwadron KM

- karabin maszynowy

- karabin maszynowy

karabin maszynowy

- karabin maszynowy

karabin maszynowy

- karabin maszynowy

- karabin maszynowy

karabin maszynowy

szwadron techniczny

sztab szwadronu

pluton łączności

pluton techniczny

tabor szwadronu
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Trudno jednoznacznie określić strukturę plutonów w szwadronach, gdyż 
etat jej nie określał. Plutony w szwadronach liniowych miały składać się 
z 1 oficera, 1 sierżanta (zapewne zastępcy dowódcy), 1 plutonowego, 2 ka
prali i 28 szeregowców, w tym 5 starszych szeregowców, określonych jako 
starszy żo łn ierz'5. Mając na uwadze czw órkow ą organizację pododdziałów, 
charakterystyczną dla kawalerii niemieckiej, można założyć, że pluton skła
dał się z czterech sekcji. W stanie bojowym szwadron ułanów powinien li
czyć 130-132 szable. W chodzący w skład szwadronu technicznego pluton 
techniczny miał liczyć 1 oficera i 51 szeregowych (w tym 3 podoficerów), 
natomiast pluton łączności -  ł oficera i 41 szeregowych (w tym 11 podofice
rów). W  szwadronie karabinów maszynowych obsługa jednego karabinu ma
szynowego miała składać się z 9 żołnierzy, a na polu walki pom ocą oficerom 
szwadronu w dowodzeniu karabinami maszynowymi miało służyć 2 sierżan
tów i 2 plutonowych. W  sztabie każdego szwadronu bojowego wachmistrz 
szwadronu (sierżant sztabowy) miał dysponować 3 podoficerami funkcyjny
mi (prowiantowym, magazynowym i broni), podoficerem sanitarnym, pod
oficerem weterynaryjnym, 4 kowalami (nie występowali jedynie w szwadro
nie technicznym ), 4 rzemieślnikami (1 krawiec, I rym arz i 2 szewców; 
w szwadronie technicznym tylko 2 rzemieślników), 2 kucharzami oraz pisa
rzem. Ponadto w szwadronie technicznym znajdowało się 2 sanitariuszy. Po
dobnym personelem  (z drobnymi różnicami) dysponował wachmistrz szwa
dronu sztabow ego16. Najmniejszym pododdziałem pułku był oddział tręba
czy, liczący zaledwie 31 żołnierzy17.

15 Zdziwienie budzi wymienienie stopnia „starszy żołnierz”, bowiem 1 lutego 1919 r. DG ustali
ło zgodnie z regulaminami dla W.P. następujące szarże dla sil zbrojnych w b. dzielnicy pruskiej: 
szeregowiec, starszy szeregowiec, kapral, plutonowy, sierżant, sztabowy sierżant. Zob. APP, 
DOGen. Poznań, t. I Rozkaz DG Nr 38 z 1 lutego 19 i9 r.
16 CAW, Siły Zbrojne w b. zaborze pruskim, sygn. I 170.2.5, Załączniki I—VI do Rozkazu DG 
Nr 60 z 5 marca 1919 r.
17 Szerzej na temat dziejów tego pododdziału zob. L. Kukawski, Orkiestra 15 Pułku Ulanów 
Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich” 5, Poznań 1999. W odniesieniu do orkiestry pułkowej dodatkową wskazówką 
co do liczebności tego pododdziału jest skład kapeli dla pułku strzelców i pułku ułanów  ustalony 
rozkazem Głównodowodzącego Wojsk Wlkp. gen. por. Józefa Dowbora-Muśnickiego pod ko
niec kwietnia 1919 r. Zgodnie z tym rozkazem orkiestra pułku ułanów winna była liczyć 
co najmniej 24 muzykantów, jednakże w razie, gdyby środki pułku pozwalały na zwiększenie 
liczby muzykantów ponad etat -  we wszystkich wypadkach gdy kapela występuje oficjalnie -  p o 
zwalam tylko na powiększenie liczby wyszczególnionych instrumentów. Zob. APP, DOGen. Po
znań, t. 2, Rozkaz DG Nr 112 z 26 kwietnia 1919 r. Aleksander Smoliński określa ten podod
dział błędnie jako pluton trębaczy, tymczasem w użyciu były ówcześnie terminy: oddział tręba
czy, orkiestra, a nawet kapela. Zob.: A. Smoliński, 1 Pitlk Ulanów Wielkopolskich..., s. 17;
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Pierwszy tymczasowy etat dla Pułku ułanów i jego pododdziałów 
z 5 marca 1919 r. nie przewidywał zróżnicowania nazewnictwa stopni w ka
walerii. Dlatego poszczególne stanowiska podoficerów starszych opisano 
stopniami zgodnymi z treścią rozkazu Dowództwa Głównego Nr 38 z 1 lute
go 1919 r. jako  sierżant i sierżant sztabowy. Terminem wachmistrz opisano 
tylko stanowisko wachmistrza-szefa szwadronu, które przypisano do stopnia 
sierżanta sztabowego.

Pomimo pojawienia się etatu Pułku na początku marca, proces formowa
nia nowych pododdziałów był rozciągnięty w czasie. W edług jednego 
z pierwszych dziejopisów Pułku, mjr. Jana Janusza Czarneckiego, pod koniec 
m arca 1919 r. Pułk miał już  1136 żołnierzy i 1030 kon i18. Przy takiej obsa
dzie nie mógł pomieścić się w obiekcie koszarowym po pruskim pułku 
strzelców konnych i już  wówczas wykorzystywał prawdopodobnie budynki 
położonych obok koszar taborów, które od koszar zajmowanych przez 
1. Pułk Ułanów W ielkopolskich oddzielała ul. Kawaleryjska (Kavallerie- 
strasse) (późniejsza ul. Ułańska).

Osiągnięcie tak wysokich stanów nie oznaczało, że funkcjonowały już 
wszystkie przewidziane etatem szwadrony. W  dostępnych źródłach brak jest 
inform acji, by rozpoczęto formowanie piątego i szóstego szwadronu ułanów.
I chyba nie podjęto nawet prób, o czym świadczy m.in. zapis w „Karcie ew i
dencyjnej” z 1921 r. ówczesnego rtm. W itolda Dzierżykraja-M orawskiego: 
Otrzymałem rozkaz form ow ania 2-go szwadronu 1-go p. ułan. Włkp., fo rm o 
wanie pułku rozpoczęło się w połow ie stycznia. W miarę form ow ania 1 p. uł. 
Włkp. zostały utworzone 3 dyony, z których ostatni składał się ze szwadronu  
/«?r.[abinów] wasz. [y nowych] i szwadr. [onu] technicznego. Jako najstarszy 
Dca szwadr. [onu] zostałem wyznaczony na dcę nowego dyomt. W edług zapi
sów w jego  „Arkuszu ewidencyjno-kwalifikacyjnym ”, był dow ódcą III dywi
zjonu w okresie od 26 kwietnia do 22 maja 1919 r .19

Pewne fakty w skazują na to, że zalążki pododdziałów technicznych po
jaw iły się w Pułku w drugiej połowie lutego 1919 r. W  dniu 27 lutego jeden 
oficer i 15 ułanów rozpoczęło szkolenie w ram ach szkółki gałwanerów (wy
buchow ców), czyli szkolenie saperskie w batalionie saperów w koszarach

J. S. Tym, Uzupełnienia do artykułu 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich..., s. 173. T. Jeziorowski, 
Kapelmistrz Figaszewski, „Piętnastak” Biuletyn Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku 
Ulanów Poznańskich, 2008, nr 1/57, s. 6 odnotował jeszcze inną nazwę -  „korpus trębaczy” 
(red.)
18 J. J. Czarnecki, Zaiys historii wojennej 15-go pułku..., s. 6.
19 CAW, Akta personalne gen. bryg. Witolda Dzierżykraja-Morawskiego, mikrofilm 132, Arkusz 
ewidencyjno-kwalifikacyjny i Karta ewidencyjna z 1921 r.
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na W ildzie20. Z kolei kursy łączności organizował I. batalion telegraficzny 
stacjonujący na Cytadeli, ale nie jest pewne, czy Pułk wysłał jakichś żołnie
rzy na pierwsze kursy21. Z całą pew nością grupa 10 ułanów trafiła na czwarty 
kurs, który rozpoczynał się 28 kwietnia 1919 r. W łaśnie tego typu kursy spe
cjalistyczne pozwoliły ukończyć w kwietniu 1919 r. organizację dowodzone
go przez ppor. Jerzego Skrzydlewskiego szwadronu technicznego w składzie: 
pluton techniczny (wybuchowców) pod dowództwem  plut. Czesława Busz- 
kiewicza i pluton łączności (telefonistów), dowodzony od połowy czerwca 
1919 r. przez ppor. Stanisława Bartlitza22.

Dowództwo szwadronu sztabowego objął ppor. Jerzy W italis Kubicki, 
natom iast organizacją szwadronu karabinów maszynowych zajął się oficer 
„wschodniej” proweniencji por. Leon Schmidt, przydzielony do Pułku 17 lu
tego 1919 r.

W marcu 1919 r. obsada oficerska 1. Pułku Ułanów W ielkopolskich 
przedstawiała się następująco23: 
dow ódca Pułku -  płk Aleksander Pajewski, 
oficer sztabowy (zastępca dowódcy) -  m jr Roman Pasławski, 
oficer sztabowy (dowódca I dywizjonu) -  rtm. A leksander Traeger, 
oficer sztabowy (dowódca II dywizjonu) -  rtm. Jarema Zapolski, 
adiutant -  ppor. Bartłomiej Zakrzewski, 
oficer ordynansowy -  nie ustalono 
oficer płatnik -  nie ustalono  
oficer płatnik -  nie ustalono 
lekarz -  por. dr W łodzimierz M eissner,

20 APP, DOGen. Poznań, t. 1, Rozkaz DG Nr 53 z 26 lutego 1919 r.
21 Dnia 6 lutego 1919 r. nakazano 1 pilikowi pieclwly, 2 pilikowi ulemów, 1 pilikowi artylerii 
i każdemu frontow i wystać do szkoty telefonistów do Poznania po 10 inteligentnych żołnierzy -
o ile można -  1-go oficera, względnie z braku takowych podoficera, pełniącego obowiązki ofice
ra, którzy w  przyszłości obejmą stanowiska dowódcy łączności u1 pułkach. Zob. APP, DOGen. 
Poznań, t. 1, Rozkaz DG Nr 33 z 6 lutego 1919 r.
22 APP, DOGen. Poznań, t. 2, Rozkaz DG Nr 105 z 19 kwietnia 1919 r.; Dzieje 15 Pułku Ula
nów..., s. 16. Zgodnie z etatami zatwierdzonymi przez DG pododdziały łączności zarówno 
w piechocie -  pułkach strzelców, jak i w jeździe -  pułkach ułanów, nosiły nazwę pluton łączno
ści bądź pluton telefoniczny. Terminy telegraficzny i radiotelegraficzny używane były w W oj
skach Wlkp. wyłącznie w odniesieniu do sformowanych w ramach wojsk technicznych oddzia
łów łączności.
23 Zestawiono na podstawie: APP, DOGen. Poznań, Rozkazy DG Sił Zbrojnych w b. zaborze 
pruskim; CA W, Siły Zbrojne w b. zaborze pruskim, sygn. 1.170.2.5, Załączniki I—VI do rozkazu 
DG Nr 60 z 5 marca 1919 r.; Dzieje 15 Pułku Ułanów..., s. 13-14. Por. J. S. Tym, Uzupełnienia 
do artykułu 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich..., s. 177-183.
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lekarz weterynarii -  ppor. lek. wet. M ieczysław Lapis, 
lekarz weterynarii -  ppor. lek. wet. Bernard Pałąk, 
kapelan -  ks. Czesław W ojtyniak,
dowódca szwadronu sztabowego -  ppor. Jerzy W italis Kubicki, 
dowódca 1. szwadronu -  por. Mikołaj M itraszewski, 
dowódcy plutonów -  por. Konrad Łoziński,

ppor. Jerzy Skrzydlewski, 
ppor. W łodzim ierz Swiderski, 
ppor. Janusz Kapuściński, 

dowódca 2. szwadronu -  por. W itold Dzierżykraj-M orawski, 
dowódcy plutonów -  por. Antoni Tuncelman, 

ppor. Adam Siciński, 
ppor. Andrzej Rojewski, 
ppor. W acław Soberski, 

dow ódca 3. szwadronu -  por. Kazimierz Ciążyński, 
dowódcy plutonów -  ppor. M ieczysław M aciejewski, 

ppor. Stanisław Jeziorowski, 
ppor. Kazimierz Rzóska, 
ppor. W łodzim ierz Peucker, 

dowódca 4. szwadronu -  por. Teodor Raszewski, 
dowódcy plutonów -  ppor. Stanisław Gauza, 

ppor. Stanisław Bartlitz, 
ppor. Janusz Czarnecki, 
ppor. Jerzy Anders, 

dowódca szwadronu km -  por. Leon Schmidt, 
dowódcy plutonów -  ppor. W itold Pluciński, 

wachm. M arian Poleski, 
wachm. Kazimierz Kalkstein, 
wachm. Andrzej (?) W iśniewski.

Rozkazem  DG z 18 kwietnia 1919 r. dotychczasowy dowódca Pułku, 
płk A. Pajewski, został wyznaczony na dowódcę nowo formowanej 1. Bry
gady Jazdy W ielkopolskiej. Nowym dow ódcą Pułku został również oficer 
wywodzący się z 1. pułku ułanów I. Korpusu Polskiego, dotychczasowy szef 
sztabu Dowództwa Głównego W ojsk W ielkopolskich, ppłk SG W ładysław 
A nders24.

24 APP, DOGen. Poznań, t. 2, Rozkaz DG Nr 104 z 18 kwietnia 1919 r„ k. 5.
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Trzymiesięczny okres dowodzenia Pułkiem przez płk. Aleksandra Pajew- 
skiego to czas przybywania do Pułku kolejnych oficerów oraz kolejnych 
roczników poborowych. Był to okres tworzenia nowych pododdziałów zgod
nie z etatami ogłoszonymi 5 marca 1919 r. Mimo że w przebiegu służby woj
skowej płk. A. Pajewskiego był to krótki epizod, miał on istotne znaczenie 
dla Pułku, bowiem sprawy natury organizacyjnej, wyszkoleniowej i kwater- 
mistrzowskiej poznał bardzo dobrze podczas służby w armii rosyjskiej 
w łatach 1898-1917 oraz w 1. pułku ułanów I. Korpusu Polskiego.

Podpułkownik SG W ładysław Anders objął dowództwo Pułku w czasie, 
gdy w poszczególnych szwadronach trwał bądź rozpoczynał się okres szko
lenia na szczeblu szwadronu. Był to więc bardzo dobry moment, aby przy 
pomocy oficerów pochodzących z pułków ułańskich dawnego I Korpusu Pol
skiego wdrożyć założenia taktycznego użycia kawalerii wypracowane 
w działaniach na W schodzie. Sprzyjał temu także wymarsz Pułku na Front 
W ielkopolski, stając się doskonałą okazją do dokończenia wyszkolenia szw a
dronowego w warunkach bojowych25. Okres dwum iesięcznych działań sta
nowiących połączenie szkolenia z wykonywaniem zadań bojowych na fron
cie, umożliwił zakończenie pełnego procesu szkolenia Pułku. Za trafną uznać 
należy konstatację Aleksandra Smolińskiego, który stwierdził, że jedną 
Z zasług ppłk. Andersa było przezwyciężenie istniejącego wśród oficerów p u ł
ku dążenia do wykonywania większości potencjalnych zadań bojowych w  szy
ku pieszym i położenie w przeciw ieństwie do tych tendencji nacisku na wy
szkolenie i taktykę walki konnej. Częściowe zerwanie z tymi doświadczeniami 
nabytymi w czasie wcześniejszej służby w armii niemieckiej zaowocowało na 
stępnie licznymi sukcesami osiągniętymi przez późniejszy 15 Pułk Ułanów  
Poznańskich w czasie jego  walk na froncie wschodnim z Armią C zerw oną6.

Zanim  Pułk odszedł na front rozkazem  Dowództwa Głównego Nr 117 
z 1 m aja 1919 r., ogłoszono ustalone cztery dni wcześniej uzupełnienia 
do etatu szwadronu ułanów. W  etacie szwadronu ułanów zamiast dotychcza
sowej kuchni polowej wprowadzono ciężką kuchnię połową, co zwiększyło 
liczbę koni w tym zaprzęgu z dwóch do czterech, a w związku z tym liczbę 
żołnierzy obsługi z jednego do dwóch. Zredukowano liczbę wozów prowian
towych do jednego, a ponadto wprowadzono kuźnię szwadronową na wozie 
dwukonnym. W  stosunku do etatu z 5 marca 1919 r. zwiększyło to liczbę

25 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 17.
26 A. Smoliński, 1 Pułk Ulanów Wielkopolskich..., s. 21.



żołnierzy o jednego szeregowca, a liczbę koni o dwa konie pociągowe przo
dowe27.

Dnia 12 lipca 1919 r., a więc kilkanaście dni przed odejściem 1. Pułku 
Ułanów W ielkopolskich na front wojny polsko-sowieckiej, Dowództwo 
Główne W ojsk W ielkopolskich ustaliło skład pułku, dywizjonów i szwadro
nów w pułkach jazdy. Pułk miał się składać ze sztabu ze szwadronem szta
bowym i orkiestrą, dwóch dywizjonów jazdy oraz szwadronu zapasowego. 
W  I. dywizjonie miały znaleźć się dwa szwadrony liniowe i szwadron tech
niczny, zaś w skład II dywizjonu miały wchodzić kolejne dwa szwadrony li
niowe i szwadron kulomiotaczy, czyli karabinów maszynowych. Każdy 
szwadron liniowy miał się składać z czterech plutonów po pięć sekcji. 
W  skład szwadronu technicznego miał wchodzić pluton wybuchowców  
i pluton telefonistów. Cztery dwusekcyjne plutony miały stanowić skład 
szwadronu karabinów maszynowych, zaś w szwadronie zapasowym pułku 
miały się znajdować: kadra, biuro rentowe oraz formowany w razie potrzeby 
oddział rekonwalescentów28.

Rozkaz Dowództwa Głównego określał jedynie skład poszczególnych 
pododdziałów, a nie ich etat, i już  w dwa tygodnie po formalnym zatw ierdze
niu dotychczasowego stanu faktycznego został on w Pułku zarzucony pod
czas reorganizacji związanej z odejściem  na front wschodni.

Planując użycie Pułku na froncie wojny polsko-sowieckiej w ramach tzw. 
Grupy Wielkopolskiej gen. Filipa Dubiskiego, w ostatnich dniach lipca 1919 r., 
po powrocie z Frontu W ielkopolskiego, dokonano zm ian w jego pododdzia
łach. Ich liczebność ukazuje tabela 2.

Do końca lipca 1919 r. nastąpiły także zmiany w obsadzie oficerskiej 
Pułku. Oficer sztabowy pułku, rtm. A lbert Traeger, objął stanowisko zastęp
cy dowódcy Pułku. W maju 1919 r. odeszli: rtm. W itold Dzierżykraj- 
-M orawski, a także por. Mikołaj M itraszewski, ppor. W acław Soberski 
i ppor. M ieczysław M aciejewski. Nastąpiły przesunięcia wśród dowódców 
szwadronów. Służbę na swych dotychczasowych stanowiskach pełnili jedy 
nie rtm. Leon Schmidt i por. Jerzy W. Kubicki. Dowództwo I. szwadronu 
objął dotychczasowy dowódca plutonu w tym szwadronie por. Konrad Ł o
ziński, a dowództwo 2. szwadronu objął dotychczasowy dowódca dywizjonu 
rtm. Jarema Zapolski. Dowództwo 3. szwadronu, po odejściu 1 lipca 1919 r. 
do szwadronu zapasowego por. Kazimierza Ciążyńskiego, objął dotychcza-

27 CA W, Siły Zbrojne w b. zaborze pruskim, sygn. 1.170.2.1, Rozkaz DG Nr 117 z 1 maja 1919 r.
28 Tamże, Załącznik IV do Rozkazu DG Nr 189 z 12 lipca 1919 r.
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Tabela 2
Liczebność pododdziałów 1. Pułku Ulanów Wielkopolskich w dniu 31 lipca 1919 r.

pododdział oficerów szeregowych koni wozów
dowództwo i szwa
dron sztabowy 11 84 100 7

1. szwadron 3 150 145 7
2. szwadron 3 150 145 7
3. szwadron 3 150 145 7
4. szwadron 3 150 145 7
szwadron karabinów 
m aszynowych 3 140 150 13

szwadron techniczny 3 100 120 10
razem 27 924 950 58

Opracowano na podstawie: 1919 lipiec 31, Poznań -  Wykaz stanów oddziałów wchodzących 
w skład Grupy Wielkopolskiej i przydziałów do poszczególnych transportów kolejowych, 
w: Wojsko Wielkopolskie 1919 /•., cz. 1, Rozwój organizacyjny i zjednoczenie z Wojskiem Pol
skim (marzec-lislopad 1919 r.). Wybór dokumentów wojskowych, Wstęp, wybór i opracowanie 
Bogusław Polak, Koszalin 1985, s. 199-200, dok. nr 108.

sowy dowódca szwadronu technicznego, por. Jerzy Skrzydlewski, zaś opusz
czone przez niego stanowisko objął dotychczasowy dowódca plutonu 
w 2. szwadronie, por. Antoni Tuncelman. Po śmierci rtm. Teodora Raszew
skiego, 4. szwadron 1 lipca 1919 r. objął por. Bartłomiej Zakrzewski. Ponad
to nastąpiły przesunięcia dowódców plutonów zarówno pomiędzy szwadro
nami, jak  i na inne stanowiska w Pułku. W  ramach tych przesunięć stanowi
sko oficera ordynansowego Pułku objął ppor. Kazimierz Rzóska, stanowisko 
adiutanta Pułku ppor. Jerzy Dzwonkowski, a dowództwo szwadronu zapaso
wego objął por. Andrzej Rojewski. W akaty w szwadronach zajęli podofice
rowie, którzy zdali egzamin oficerski. W edług londyńskiej monografii Pułku 
egzamin ten odbył się w ostatniej dekadzie czerwca w majątku ziemskim Le- 
chlin leżącym na północ od m. Skoki. W  skład komisji egzaminacyjnej 
wchodzili: ppłk SG W ładysław Anders, rtm. Albert Traeger, rtm. Teodor Ra
szewski i ppor. W itold Pluciński. W  oparciu o wyniki egzaminu dowódca 
Pułku wystąpił o awans na pierwszy stopień oficerski w stosunku do wach
mistrzów z cenzusem: Tadeusza Bilażewskiego, Stefana Speicherta, Stanisła
wa Rembowskiego, Czesława Buszkiewicza, M ariana Poleskiego, Teodora 
M ukułowskiego i Franciszka Szystowskiego29.

29 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 16. Spośród wymienionych plut. S. Rembowski, plut. F. Szy- 
stowski i plut. T. Bilażewski Dekretem Nr 173 Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej

20



W  ten sposób ukształtowała się nowa -  wojenna obsada stanowisk oficer
skich i. Pułku Ulanów W ielkopolskich, którą monografia Pułku z 1962 r. 
przedstawiła następująco30: 
dowódca Pułku -  ppłk W ładysław Anders, 
zastępca dowódcy -  rtm. A leksander Traeger, 
adiutant Pułku -  ppor. Jerzy Dzwonkowski, 
oficer ordynansowy -  ppor. Kazimierz Rzóska, 
kapelan -  ks. Czesław W ojtyniak, 
lekarz -  por. dr W łodzimierz M eissner, 
lekarz weterynarii -  ppor. F. W ilam owski31, 
płatnik -  ppor. Tadeusz Nagórski32, 
kapelmistrz -  ppor. Franciszek Figaszewski, 
dowódca 1. szwadronu -  por. Konrad Łoziński, 
dowódcy plutonów -  ppor. W łodzim ierz Swiderski, 

ppor. Janusz Kapuściński, 
ppor. Zdzisław Chłapowski 

dowódca 2. szwadronu -  rtm. Jarema Zapolski, 
dowódcy plutonów -  ppor. Stanisław Gauza,

ppor. W łodzim ierz Peucker, 
ppor. Stefan Speichert, 

dowódca 3. szwadronu -  por. Jerzy Skrzydlewski, 
dowódcy plutonów -  ppor. Stanisław Jeziorowski, 

ppor. Adam Siciński, 
ppor. M arian Poleski,

z 25 czerwca 1919 r. zgodnie ze złożonym egzaminem  zostali przyjęci do Sil Zbrojnych b. żabom 
pruskiego i mianowani ppor. kaw. ze starszeństwem, klóre będzie określone później. „Tygodnik 
Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej” [dalej TU NRL] 1919, nr 31, 25 lipca 1919 r. Natomiast 
przyjęcie do Sil Zbrojnych i awanse na ppor. kawalerii: plut. Cz. Buszkiewicza oraz plut. S. Spe- 
icherta ogłoszono Dekretem Nr 197 Naczelnej Rady Ludowej z 28 lipca 1919 r. wraz z awansem 
plut. Adama Sicińskiego oraz plut. Zdzisława Chłapowskiego. Zob. APP, DOGen. Poznań, t. 4. 
Rozkaz DG Nr 206 z 5 sierpnia 1919 r.; TU NRL 1919, nr 37 z 16 sierpnia 1919 r. Podobna ko
misja została powołana dla podoficerów kawalerii; w jej skład weszli: rtm. Albert Traeger, 
rtm. Jarema Zapolski, por. Kazimierz Ciążyński. Zob. APP, DOGen. Poznań, t. 3, Rozkaz dzien
ny Nr 199 z 22 lipca 1919 r.
30 Dzieje 15 Pułku Ulanów.., s. 24; ze szwadronem zapasowym w Poznaniu pozostał por. An
drzej Rojewski.
31 W obecnym stanie badań nie udało się ustalić żadnych danych dotyczących tego oficera.
32 Dekretem Nr 72 Komisariatu NRL z 18 czerwca 1919 r. przyjęty do Sił Zbrojnych b. zaboru 
pruskiego i mianowany urzędnikiem wojskowym w randze podporucznika ze starszeństwem, 
które będzie określone później. Zob. TU NRL 1919, nr 27 z 3 lipca 1919 r.
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dowódca 4. szwadronu -  por. Bartłomiej Zakrzewski, 
dowódcy plutonów -  ppor. Jan Czarnecki, 

ppor. Jerzy Anders, 
ppor. Tadeusz Bilażewski, 

dowódca szwadronu km -  rtm. Leon Schmidt, 
dowódcy plutonów -  ppor. W itold Pluciński,

ppor. Kazimierz Kalkstein, 
dowódca szwadronu technicznego -  por. Antoni Tuncelman, 
dowódca plutonu pionierów -  ppor. Czesław Buszkiewicz, 
dowódca plutonu łączności -  ppor. Stanisław Bartlitz, 
dowódca szwadronu sztabowego -  por. Jerzy W. Kubicki.

Dnia 1 sierpnia 1919 r. Pułk załadował się w Poznaniu na siedem trans
portów kolejowych i odjechał przez Łódź, Koluszki, Skarżysko, Dęblin, Sie
dlce, W ołkowysk, Lidę do M ołodeczna, gdzie wyładował się 4 sierpnia. 
Koncentracja Grupy W ielkopolskiej nastąpiła w rejonie Radoszkowic.

W wydanej w Londynie monografii Pułku, ukazując przygotowania Pułku 
do odejścia na front, zapisano: Czterodniowy pobyt w Poznaniu  [od 28 lipca 
do 1 sierpnia -  J.S.T.] upłynął w wirze gorączkowych przygotowań i ostat
niego przeglądu ludzi, koni, broni i sprzętu przed załadowaniem na kolej. [...] 
Trzeba byto również zdążyć z wchłonięciem sporych uzupełnień i ich rozdzie
leniem na szwadrony. Należało też wybrać odpowiednich podoficerów i uła
nów do sporego szwadronu zapasowego, który m iał pozostać vt> koszarach33.

W  przedstawionej wojennej organizacji Pułku zaskakuje niedostateczna 
w stosunku do obowiązujących etatów liczba oficerów -  dowódców pluto
nów. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy zrezygnowano wówczas 
z czwórkowej organizacji w szwadronach liniowych, czy też czwarte plutony 
pozostały nieobsadzone, a dowództwo nad nimi objęli podoficerowie.

Data 1 sierpnia 1919 r. zamyka pierwszy okres istnienia, a w zasadzie 
formowania Pułku. Był to okres, w którym z powstańczego oddziału kaw ale
rii przeobraził się w regularny pułk kawalerii W ojsk W ielkopolskich. Jedno
cześnie w okresie tym zdołano uzyskać poziom wyszkolenia bojowego 
umożliwiający użycie Pułku w działaniach prowadzonych na froncie wojny 
polsko-bolszewickiej, a także przygotować solidne podstawy do szkolenia 
w ramach szwadronu zapasowego niezbędnych w trakcie działań kolejnych

33 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 23-24.
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fal uzupełnień. W  tabeli 3 można prześledzić narastanie stanów liczebnych 
formowanego Pułku.

Tabela 3
Zmiany stanu liczebnego 1. Pułku Ułanów W ielkopolskich 

w okresie od stycznia do lipca 1919 r.

data oficerów  | podoficerów  | szeregowców koni wozów
4 stycznia ok. 180 ok. 400 7

9 stycznia ok. 500 ? 7

26 stycznia ok. 600 7 ?

20 marca 1136 1030 ?

11 czerwca* 30 884 ? ?

24 czerwca** 33 185 | 1114 ? ?

31 lipca*** 28 924 950 58
Opracowano na podstawie: A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej u> okresie od 12 X  
1918do 25 I V 1920, Toruń 2000, s. 114; Tenże, 1 Pttlk Ulanów Wielkopolskich..., s. 21.
* Podane w tym wierszu dane nie obejm ują szwadronu zapasowego Pułku, liczącego w tym dniu
3 oficerów i 355 szeregowych. B. Polak, Organizacja i działalność Dowództwa Głównego Po
wstania Wielkopolskiego i Wojsk Wielkopolskich 1918-1919 (styczeń-lipiec 1919 r.), w: Po
wstanie Wielkopolskie 1918/1919 (artykuły i przyczynki), pod redakcją Bogusława Polaka, Ko
ścian 1975, s. 71.
** Podane w tym wierszu dane, pochodzące z telegramu DG Sit Zbrojnych w byłym zaborze 
pruskim do Naczelnego Dowództwa WP, obejm ują zarówno stan osobowy Pułku, jak  i jego 
szwadron zapasowy.
*** Dane z dnia 31 lipca 1919 r. obejmują Pułk w strukturze dostosowanej do działali na froncie 
wschodnim. Wojsko Wielkopolskie 1919 r., cz. I, Rozwój organizacyjny i zjednoczenie z Woj
skiem Polskim (marz.ec-listopad 1919 r.). Wybór dokumentów wojskowych, Wstęp, wybór 
i opracowanie Bogusław Polak, Koszalin 1985, s. 199-200, dok. nr 108 -  Wykaz stanów oddzia
łów wchodzących w skład Grupy Wielkopolskiej i przydziałów do poszczególnych transportów 
kolejowych; Dzieje 15 Pułku Ułanów... s. 24; A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej..., 
s. 263.

Jeśli przyjąć, że formowanie Pułku w iosną 1919 r. odbywało się zgodnie 
z etatem wprowadzonym 5 m arca t.r., lecz bez organizacji 5. i 6. szwadronu, 
to Pułk winien liczyć około 980 żołnierzy. Różnica sześćdziesięciu kilku żoł
nierzy pomiędzy sum ą etatów poszczególnych pododdziałów a stanem fak
tycznym z 11 czerwca 1919 r. wynika zapewne z tego, że kilkudziesięciu 
żołnierzy przebywało na rozm aitych kursach, w szpitalach, a część z nich zo
stała zwolniona ze służby w wyniku rozmaitych wypadków, które w kawale
rii były powodem wysokiego, w stosunku do innych rodzajów broni, pozio
mu wykruszeń. W  odniesieniu do obecnej w literaturze przedmiotu, ale nie 
potwierdzonej źródłowo inform acji o zwiększeniu w maju 1919 r. etatu
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szwadronów liniowych do 200 żołnierzy, należy zauważyć, że przy tak dużej 
nadwyżce żołnierzy w szwadronie zapasowym w czerwcu 1919 r. (36,5% 
w stosunku do sumy etatów poszczególnych pododdziałów z 5 marca 1919 r.) 
stany szwadronów liniowych, jako najłatwiejsze do uzupełnienia, winny być 
szybko wyrównane do etatu. Tak się jednak nie stało i przeczy temu również 
stan Pułku z 31 lipca 1919 r.

Dnia 4 października 1919 r., kiedy Pułk od dwóch miesięcy przebywał na 
froncie wschodnim pod Bobrujskiem, Dowództwo Główne W ojsk W ielko
polskich ogłosiło nowe, zatwierdzone przez Komisariat Naczelnej Rady Lu
dowej, etaty tymczasowe dla sztabu brygady jazdy oraz sztabu i pododdzia
łów pułku ułanów. Jednocześnie rozkaz ten unieważniał etaty tymczasowe 
ogłoszone 5 marca 1919 r. oraz uzupełnienie do etatu szwadronu ułanów 
z I maja 1919 r.34 Najbardziej rzucającą się w oczy zm ianą było zwiększenie 
liczby szeregowych w plutonach liniowych szwadronów ułanów z 31 do 34, 
a także zwiększenie liczebności szwadronu karabinów maszynowych ze 115 
do 136 żołnierzy35. Pułk, jako jednostka na froncie, podlegał w tym czasie 
operacyjnie Naczelnemu Dowództwu W ojska Polskiego, mając w Poznaniu 
szwadron zapasowy przygotowujący uzupełnienia. Dlatego można przyjąć, 
że jeśli nawet nowy etat dotarł do znajdującego się na froncie Pułku, 
to prawdopodobnie nie został wprowadzony w życie, gdyż wojenna organi
zacja poszczególnych pododdziałów Pułku wynikała z faktycznej ich liczeb
ności, charakterystyki posiadanego sprzętu oraz konkretnych potrzeb tak
tycznych. Przywołany dokument ukazujący stan Pułku w momencie odejścia 
z Poznania na front wskazuje, że już  wówczas liczebność szwadronu karabi
nów maszynowych przekraczała zarówno obowiązujący, jak  i wprowadzony 
w październiku etat. M ożna zakładać, że tendencja ta utrzymała się przez ca
ły okres wojny polsko-sowieckiej, a wynikała najprawdopodobniej z potrze
by zachowania odpowiedniej ruchliwości taktycznej, m.in. wobec problemów 
związanych z użytkowaniem przez szwadron ciężkich niemieckich wozów 
taborowych w roli środków transportu dla broni maszynowej.

34 APP, DOGen. Poznań, t. 4, Rozkaz DG Nr 232 z 4 października 1919 r.
35 W części dotychczasowej literatury przedmiotu podtrzymywana jest błędna informacja, jakoby 
etaty Pułku i jego pododdziałów zostały ogłoszone dopiero 4 października 1919 r., a Pułk miał 
liczyć 1150 ułanów i 1145 koni. Zob. B. Polak, Kawaleria Powstania Wielkopolskiego 1918- 
-1919  r„ w: Lance do boju. Szkice historyczne do dziejów jazdy wielkopolskiej X  wiek-1945 r., 
pod redakcją naukową Bogusława Polaka, Poznań 1986, s. 189-190; W. Blaszczyk, 18 Pułk 
Ulanów, Pruszków 1996, s. 4. Por.: A. Smoliński, 1 Pułk Ulanów Wielkopolskich..., s. 17. Por. 
J. S. Tym, Uzupełnienia do artykułu 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich..., s. 172-173.
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Okres pobytu Pułku w Bobrujsku w ramach tzw. leży zimowych wyko
rzystano na podniesienie poziomu wyszkolenia ułanów wyróżniających się 
inicjatywą oraz umiejętnościami przywódczymi. W styczniu 1920 r. urucho
miono w Pułku frontową szkolę podoficerską w sile plutonu, składającą się 
z młodszych podoficerów oraz starszych ułanów. Poza zadaniem  przygoto
wania żołnierzy do pełnienia służby na stanowiskach przewidzianych dla 
podoficerów, zadaniem szkoły było również ujednolicenie komend. Dotych
czas bowiem w Pułku stosowano różną komendę, a przeważały naleciałości 
z regulaminów kawalerii pruskiej, często spolszczone w charakterystycznej 
dla Poznańczyków gwarze. D latego na czele szkoły stanął ppor. W łodzim ierz 
Peucker, uzdolniony oficer posiadający doświadczenie z walk w Legionach 
Polskich, który do Pułku zgłosił się w pierwszej połowie lutego 1919 r. Kurs 
zakończono w marcu 1920 r. Szkoła podoficerska poza szkoleniem  brała 
udział w akcjach bojowych Pułku, m.in. w wypadzie na Żłobin wykonanym 
w dniach 3 -5  marca 1920 r.36

Pułk liczył wówczas 26 oficerów i 812 szeregowych, w tym 21 oficerów 
i 502 szeregowych w stanie bojowym, posiadał 699 koni wierzchowych i 144 
konie taborowe, 8 karabinów maszynowych, 52 wozy i 7 kuchni polow ych37. 
W Poznaniu cały czas funkcjonował szwadron zapasowy pod dowództwem 
najstarszego wówczas wiekiem oficera Pułku por. Andrzeja Rojewskiego, 
którego w grudniu 1919 r. zastąpił ściągnięty z frontu w ramach rotacji 
rtm. Jarema Zapolski. Szwadron szkolił uzupełnienia, które następnie wysy
łał na front do Pułku. Ponadto pelnil służby garnizonowe, zajmował się 
utrzym aniem obiektów koszarowych. Do szwadronu przybywali z frontu 
w ramach rotacji i urlopów oficerowie Pułku. Również tutaj przybywali, 
by dokończyć rekonwalescencję, po wypisaniu z zakładów leczniczych, ranni 
na froncie.

Na początku marca 1920 r. Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań 
wprowadziło w życie now ą strukturę szwadronów zapasowych pułków kaw a
lerii. Nowa organizacja szwadronu zapasowego obejmowała jego sztab

36 Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 73-74. Według lej londyńskiej monografii Pułku Włodzimierz 
Peucker (ur. 14 września 1895 r.) zgłosił się 8 lutego 1919 r., posiadając wówczas stopień pod
chorążego. Jego przydział do Pułku, a zarazem przyjęcie do Sił Zbrojnych w byłym zaborze pru
skim i mianowanie na stopień podporucznika kawalerii ze starszeństwem z 21 stycznia 1919 r. 
na mocy Dekretu Nr 4 Komisariatu NRL z 21 lutego 1919 r. ogłoszono rozkazem DG z 5 marca 
1919 r. Zob. APP, DOGen. Poznań, I. 1, Rozkaz DG Nr 60 z 5 marca 1919 r.
37 CAW, Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych MSWojsk., sygn. I 300.27.51, 
Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych MSWojsk. L.dz. 3515/394-I/20-J, [Pismo] 
W sprawie różnicy w wykazie liczbowym pułków jazdy z 31 marca 1920 r.
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oraz siedem oddziałów: rekrutów, karabinów maszynowych, rekonwalescen
tów, ujeżdżania koni, uzupełnień, magazynowy oraz oddział szwadronu 
technicznego. To rozwiązanie strukturalno-organizacyjne ustaliły naczelne 
władze wojskowe w W arszawie niemalże rok wcześniej, natomiast w puł
kach kawalerii wywodzących się z W ojsk W ielkopolskich wprowadzono je  
dopiero po ich włączeniu w skład W ojska Polskiego38.

W kwietniu 1920 r. do szwadronu zapasowego odszedł z frontu ppor. W ło
dzimierz Peucker. W  dniu 1 lipca 1920 r. w szwadronie zapasowym Pułku 
w Poznaniu znajdowało się 12 oficerów: rtm. Jarema Zapolski, rtm. Maciej 
M ielżyński, który w ostatniej dekadzie lipca objął dowództwo ochotniczego 
215. Pułku Ułanów (późniejszego 26. Pułku Ułanów W ielkopolskich), 
por. Kazimierz Ciążyński, por. Antoni Morawski, ppor. Kazimierz Chłapow
ski, ppor. W ładysław Mycielski, ppor. W łodzimierz Peucker, ppor. Jerzy 
Anders, ppor. W itold Pluciński, ppor. Karol Jóźwiak, ppor. Zbigniew Ostro
róg Gorzeński oraz ppor. lek. W ładysław K aczyński39. W  lipcu przybyło do 
szwadronu zapasowego 16 oficerów i podchorążych. W iększość z nich zosta
ła skierowana do służby w Pułku, a z frontu, z połci jak  zapisano, przybyło 
tylko dwóch oficerów: ppor. Janusz Kapuściński i ppor. Stanisław Rem bow
ski40. Z kolei ubyło ze szwadronu zapasowego w tym miesiącu 12 oficerów 
i podchorążych, w tym 10 do Pułku na front, czyli w pole. Między innymi

18 Tamże, DOGen. Poznań, Rozkaz oficerski nr 4 z 7 marca 1920 r. Etat ten zakładał 11 ofice
rów, 126 szeregowych liniowych oraz 27 szeregowych w taborze, 106 koni wierzchowych,
10 koni taborowych oraz 5 wozów. Zob. Tamże, Generalny Inspektorat Jazdy MSWojsk., sygn. 
I 300.25.4, Etat szwadronu zapasowego O II 763 z 17 maja 1919 r.
39 Tamże, Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych MSWojsk., sygn. I 300.27.47, 
Szwadron zapasowy 15. pułku ułanów (1. p. Uł. Włkp.) L.dz. 3568/20, Wykaz oficerów szwa
dronu zapasowego 15. pułku ułanów z 1 lipca 1920 r.; tamże, DOGen. Poznań Oddział Va N rdz. 
8705/Va, [Pismo] do MSWojsk. Dep. I Sekcja jazdy z 29 lipca 1920 r.
^  Do szwadronu zapasowego przybyli spoza Pułku: ppor. Franciszek Szystowski (13 lipca, 
przydzielony przez Naczelne Dowództwo WP), ppor. Teodor Dzierzgowski (16 lipca) i rtm. Ma
rian Bąkiewicz (19 lipca), obaj przydzieleni przez Oddział Va (Personalny) DOGen. Poznań, 
tego samego dnia rtm. Witold Mikulicz-Radecki (przydzielony przez Sekcję Jazdy Departamentu
I MSWojsk.), ppor. Piotr Dembiński (przydzielony z 16. Pułku Ulanów) oraz ks. kapelan Franci
szek Piotrowski (przydzielony przez Oddział Va (Personalny) DOGen. Poznań), ppor. Roman 
Śliczniakowski (23 lipca, przydzielony z MSWojsk.), ppor. Franciszek W ojtkiewicz (27 lipca, 
przydzielony przez Oddział Va (Personalny) DOGen. Poznań) i por. Bronisław Peretjatkiewicz 
(przydzielony przez Sekcję Jazdy Departamentu I MSWojsk.), a także podchorążowie: Witold 
Borejsza (Boreysza), Aleksander Sitek, Ludwik Starczyński i Antoni Maryanowski (I lipca, 
przydzieleni przez Departament I MSWojsk.) oraz pchor. podlekarz Eligiusz Sobecki (1 lipca, 
przydzielony z DOW Poznań). Zob. Tamże, Szwadron zapasowy 15. pułku ułanów (1. p. Ul. 
Wlkp.), [Pismo] do Sekcji jazdy Departamentu I MSWojsk. z 30 lipca 1920 r.
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12 lipca 1920 r. ze szwadronu zapasowego wyruszył na front ppor. Jerzy An
ders wraz z podchorążymi W itoldem Boreyszą i Antonim M aryanowskim 
prowadząc do Pułku uzupełnienie 200 ułanów. Do transportu tego dołączył 
powracający z urlopu ppor. W itold Pluciński41.

Niedługo później w szwadronie zapasowym znalazł się także zastępca 
dowódcy Pułku rtm. Albert Traeger, dlatego gdy 29 lipca 1920 r. pod Iwach- 
nowiczami ciężką ranę otrzymał ppłk W. Anders, dowództwo Pułku objął 
najstarszy z pozostałych oficerów, dowódca szwadronu karabinów maszy
nowych rtm. Leon Schmidt. Dowódcę Pułku oraz rannego tego samego dnia 
por. Jerzego W. Kubickiego odwieziono do Poznania.

W  dniu 31 lipca 1920 r. szwadron zapasowy Pułku wykazywał następują
cą strukturę organizacyjną: dowództwo szwadronu, pluton przejściowy i re
konwalescentów, pluton wyszkolenia, pluton uzupełnienia oraz kolumna 
przewozowa, a także zapas koni, warsztat taborowy, przy czym te dwa ostat
nie elementy nie posiadały jakiejkolw iek obsady. Jak widać, funkcjonujące 
w praktyce rozwiązanie strukturalno-organizacyjne różniło się od modelu or
ganizacyjnego wprowadzonego na początku marca 1920 r. przez Dowództwo 
Okręgu Generalnego Poznań. Szwadron liczy! 5 oficerów, 1 podchorążego, 
54 podoficerów i 323 ułanów, łącznie 383 żołnierzy, w tym 4 oficerów,
1 podchorążego, 27 podoficerów i 286 ułanów stanu bojowego. Spośród tych 
ostatnich 161 stanowili rekruci. Ponadto szwadron posiadał 95 koni wierz
chowych i 10 koni taborowych oraz był uzbrojony w 118 karabinków kaw a
leryjskich M auser wz. 98 i 127 szabel. Siodeł wystarczało tylko dla 72 szere
gowych. Najliczniejszy był pluton wyszkolenia o stanie 191 żołnierzy, na
stępnie pluton uzupełnienia -  91 żołnierzy oraz dowództwo szwadronu zapa
sowego -  72 żołnierzy. Aż 51 żołnierzy szwadronu zapasowego Pułku, 
w tym 25 w plutonie wyszkolenia, było chorych42.

41 Według monografii Pułku uzupełnienie to wyruszyło 9 lipca 1920 r„ tamże, że z urlopu wracał 
wówczas również ppor. Czesław Buszkiewicz. Zob. Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 54, 98. Ponad
to 28 lipca 1920 r. ubyli do Pułku „w pole” : rtm. Witold Mikulicz-Radecki, rtm. Marian Bąkie- 
wicz, ppor. Piotr Dembiński, ppor. Roman Śliczniakowski oraz pchor. Ludwik Starczyński. 
Wcześniej, bo już 20 lipca do Pułku wyruszył ks. kapelan Franciszek Piotrowski, natomiast ppor. Karol 
Jóźwiak został 21 lipca zwolniony z czynnej służby, a ppor. Stanisław Rembowski został prze
niesiony 28 lipca do ochotniczego 215. Pułku Ułanów. Zob. CAW, Departament 1 Broni Głów
nych i Wojsk Taborowych MSWojsk., sygn. I 300.27.47, Szwadron zapasowy 15. pułku ułanów 
(l.p.U ł. Wlkp.), [Pismo] do Sekcji jazdy Departamentu I MSWojsk. z 30 lipca 1920 r.
42 Tamże, Szwadron zapasowy 15. pułku ułanów (1. p. Uł. Wlkp.) L.dz. 3796/20, [Pismo] 
do MSWojsk. Departament I z 31 lipca 1920 r.
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Uzupełnienia docierały na front nieregularnie i Pułk zm uszony był szukać 
uzupełnień w formacjach innych rodzajów broni i służb w 1. Dywizji Strzel
ców W ielkopolskich bezpośrednio na froncie. Ponadto nie wszyscy żołnierze 
znajdujący się w szwadronie zapasowym nadawali się do służby wojskowej. 
Z tego też powodu kilku ułanów zostało zwolnionych ze służby w wojsku 
z powodu niezdolności fizycznej*3.

Niewątpliwie największym wysiłkiem organizacyjnym kadry i szwadronu 
zapasowego Pułku było wystawienie w lipcu 1920 r. 1. i 2. szwadronu oraz 
zalążku szwadronu karabinów maszynowych dla 115. Pułku Ułanów (rezer
wowego) -  późniejszego 25. Pułku Ułanów W ielkopolskich, a także wysta
wienie 215. Pułku Ułanów (ochotniczego) -  późniejszego 26. Pułku Ułanów 
W ielkopolskich.

* * *

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Pułk powrócił z frontu 
do Poznania transportami kolejowymi w dniach 5 -6  stycznia 1921 r. W ma
cierzystym garnizonie dokończono proces dem obilizacji, zwalniając najstar
sze roczniki szeregowych i brakując konie niezdolne do dalszej służby. M oż
na założyć, że w połowie 1921 r. ukończono formowanie Pułku zgodnie 
z pokojowym etatem pułku kawalerii samodzielnej, który obejmował do
wództwo, komisję gospodarczą (kwatermistrzostwo), oddział sztabowy, czte
ry szwadrony liniowe, szwadron karabinów maszynowych i szwadron tech
niczny, który w październiku 1922 r. zmienił nazwę na szwadron pionierów, 
a także kadrę szwadronu zapasowego44.

Szwadrony liniowe składały się z czterech plutonów, z których każdy li
czył trzy ośmioosobowe sekcje liniowe i sekcję ręcznego karabinu m aszyno
wego. Szwadron karabinów maszynowych składał się z sześciu plutonów po 
dwa ciężkie karabiny maszynowe w każdym, przy czym cztery plutony miały 
przewozić broń na jukach, a dwa na taczankach. W skład szwadronu tech
nicznego wchodził pluton łączności (sześć patroli telefonicznych) i pluton 
techniczny (sapersko-minerski). Ponadto każdy szwadron posiadał sekcję 
adm inistracyjno-taborową. W szyscy szeregowi dowództwa Pułku tworzyli

43 APP, DOGen. Poznań, t. 9, Rozkaz DOGen. Nr 82 z 1 lipca 1920 r.; tum ie , t. 10, Rozkaz 
DOGen. Nr 133 z 3 września 1920 r.
44 Nazwę szwadronu technicznego na szwadron pionierów zmieniono 2 października 1922 r. 
Zob. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej Dz. Rozk. MSWojsk.) 1922, 
Nr 38 z 30 września 1922 r„ poz. 546.
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pod względem adm inistracyjno-gospodarczym oddział sztabowy, którym 
dowodził adiutant Pułku. Personel komisji gospodarczej oraz personel pro
wiantowy, mundurowy, rzemieślnicy i warsztaty pułkowe podlegały ofice
rowi kasowemu pułku45.

Obsada oficerska Pułku 1 maja 1921 r. wyglądała następująco46: 
dowódca Pułku -  ppłk SG W ładysław Anders,
I zastępca dowódcy -  mjr Albert Traeger,
II zastępca dowódcy -  rtm. Jarema Zapolski,
I adiutant Pułku -  ppor. Jerzy Dzwonkowski,
II adiutant Pułku (oficer ordynansowy) -  ppor. Ludomir Frezer, 
oficer sądowy -  ppor. Tadeusz Życki,
lekarz -  kpt. lek. Antoni W ierusz, 
lekarz weterynarz -  ppor. Franciszek Kowalski, 
płatnik -  por. Tadeusz Nagórski, 
kapelmistrz -  ppor. Franciszek Figaszewski, 
dowódca oddziału sztabowego -  por. Kazimierz Rzóska, 
dowódca 1. szwadronu -  por. Antoni Tuncelman, 
dowódcy plutonów -  ppor. Aleksander Sitek, 
dowódca 2. szwadronu -  por. Andrzej Rojewski, 
dowódcy plutonów -  ppor. Janusz Kapuściński, 

ppor. Stefan Dąbski, 
ppor. W itold Boreysza, 
pchor. Antoni M aryanowski, 

dowódca 3. szwadronu -  por. Jerzy Skrzydlewski, 
dowódcy plutonów -  ppor. Stanisław Bartlitz, 

por. Adam Siciński, 
por. Jerzy Anders, 
ppor. M ieczysław Poniatowski, 
ppor. W acław M ańkowski, 

dowódca 4. szwadronu -  ppor. Janusz Czarnecki, 
dowódcy plutonów -  por. W łodzim ierz Peucker, 

ppor. W itold W ize,

45 Organizacja pilików ja zdy  (szwoleżerów i ułanów). Czas pokojowy N r 14303/0rg-1920  
z. 1 maja 1921 r„ Warszawa 1921; Poprawki do organizacji pułków jaz.dy. Czas pokojowy 
L 9303/0rg z. 11 października 1921 r. Warszawa 1921.
46 CA W, Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych MSWojsk., sygn. I 300.27.51, 
15. pułk Ulanów Poznańskich (1. p. Uł. Wlkp.) L.dz. 2351/21, Miesięczny raport stanu oficerów 
z dnia 1 maja 1921 r. Inną, znacznie różniącą się obsadę, lecz ze stycznia 1921 r., podano w mo
nografii oddziału. Zob. Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 133-134.
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ppor. Kazimierz Chłapowski, 
dowódca szwadronu technicznego -  rtm. Jerzy W. Kubicki, 
dowódca plutonu pionierów -  por. Czesław Buszkiewicz, 
dowódca szwadronu km -  rtm. Kazimierz Kalkstein, 
dowódcy plutonów -  ppor. Adam  Wittwer, 

por. M arian Poleski, 
ppor. M ichał Mycielski, 

dowódca szwadronu zapasowego -  rtm. Witold M ikulicz-Radecki.

W tym czasie na wyższe studia zostali odkomenderowani: rtm. Leon 
Schmidt i por. W łodzim ierz Swiderski, a por. Feliks Gawroński został skie
rowany na kurs intendencki. Ppor. Stanisław Bartlitz został przeniesiony cza
sowo do 16. Pułku Ułanów W ielkopolskich, a ppor. Franciszek Szystowski 
został przeniesiony służbowo do sztabu 7. Brygady Jazdy. Ppor. Jerzy Bą- 
kowski został przeniesiony służbowo do Szkoły Podchorążych w W arszawie, 
ppor. Józef Szaszkiewicz został oddelegowany do Misji Francuskiej działają
cej przy DO Gen. Poznań, a ppor. Edward Engelking do Dowództwa Obszaru 
Plebiscytowego w Sosnowcu. Pułk opuścił na stałe ppor. Stanisław Strubiń- 
ski przeniesiony do 26. Pułku Ułanów W ielkopolskich. Pięciu oficerów Puł
ku przebywało na miejscu będąc urlopowanymi: por. W ładysław Mycielski 
i por. W itold Pluciński pozostawali na 6-miesięcznym urlopie gospodarczym, 
ppor. W ojciech Unrug uzyskał bezterminowy urlop akademicki, a ppor. Teo
dor Dzierzgowski i ppor. A leksander Karski zostali urlopowani bezterm ino
wo. Ponadto por. Stanisław Gauza został hospitalizowany w oddziale chirur
gicznym szpitala wojskowego, a ppor. Bolesław Buszkiewicz przebywał 
na zwolnieniu lekarskim47.

Tworzony na wyrost, w oderwaniu od sytuacji ekonomicznej państwa, 
etat pokojowy pułku jazdy samodzielnej przewidywał 36 oficerów, 158 pod
oficerów i 740 szeregowców, 1 urzędnika wojskowego, 10 majstrów woj
skowych oraz 851 koni. Pułk miał być uzbrojony w 12 ciężkich karabinów 
maszynowych, 16 ręcznych karabinów maszynowych, 762 karabinki kaw ale
ryjskie, 142 pistolety, 816 szabel i 328 lanc (nie licząc pistoletów i szabel

47 Zob. CAW, Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych MSWojsk., sygn. 
1300.27.47, 15. Pułk Ułanów Poznańskich (I . p. Ul. Wlkp.) L.dz. 2351/21, Miesięczny raport 
stanu oficerów z dnia 1 maja 1921 r. Dodać należy, że w styczniu 1922 r. dowództwo szwadronu 
zapasowego przejął od rtm. Mikulicz-Radeckiego mjr Witold Engel, przydzielony formalnie do 
Pułku pod koniec stycznia 1922 r., który kilkanaście dni później zmarł. Zob. CAW, 15 pułk uła
nów, sygn. I 321.15.1, Rozkaz dzienny nr 26 z 27 stycznia 1922 r.
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stanowiących własność oficerów)48. Liczebność poszczególnych pododdzia
łów Pułku oraz ich uzbrojenie i wyposażenie ukazuje tabela 4.

Tabela 4
15. Pułk Ułanów Poznańskich według etatu pułku jazdy samodzielnej z 1921 r.

dowództwo 
pułku 

i oddział 
sztabowy

szwa
dron

liniowy

szwadron
techniczny

szwa
dron km

kadra
szwadronu
zapasowe

go

razem

oficerów 12 4 2 3 3 36
szeregowych 88 147 68 147 18 909
koni wierzchowych 26 136 61 115 5 751
koni pociągowych 24 4 8 52 - 100
wozów 12 - 6 4 - 22
ciężkich karabinów 
maszynowych - - - 12 - 12

ręcznych karabi
nów maszynowych - 4 - - - 16

karabinków 70 134 59 84 13 762
szabel 38 144 59 129 14 816
lanc - 82 - - - 328
pistoletów 14 13 9 62 5 142

Opracowano na podstawie: Organizacja pilików jazdy (szwoleżerów i ułanów). Czas pokojowy 
N r 14303/0rg-1920 z 1 maja 1921 r„ Warszawa 1921; Poprawki do organizacji pułków jazdy. 
Czas pokojowy L  9303/0rg z 11 października 1921 r. Warszawa 1921.

W  etacie pokojowym  pułku stanowisko dowódcy pułku opisano jako etat 
przewidziany dla oficera w stopniu pułkownika. Stanowiska dwóch zastęp
ców dow ódcy pułku oraz dowódcy kadry szwadronu zapasowego, który po 
w prowadzeniu w październiku 1921 r. poprawek do etatu nazywany był ko
mendantem kadry szwadronu zapasowego, opisano jako etaty podwójne -  
major/podpułkownik. Ponadto stanowisko instruktora jazdy przypisano eta
towo do stopnia majora. Podobnie uczyniono ze stanowiskami oficerów 
służb: oficera kasowego, lekarza pułku i lekarza weterynarii pułku. Do stop
nia rotm istrza przypisano stanowiska adiutanta pułku oraz dowódców szwa
dronów, a także stanowiska młodszych oficerów służb: kapelana, oficera 
prowiantowego, lekarza i lekarza weterynarii, przy czym  trzy pierwsze, nie- 
związane z broniam i jezdnym i, opisano jako kapitan. Tak więc

J8 Organizacja pilików ja zdy  (szwoleżerów i ułanów). Czas pokojowy N r 14303/0rg-1920  
z. 1 maja 1921 /•„ Warszawa 1921; Poprawki do organizacji pułków jazdy. Czas pokojowy 
L 9303/0rg z 11 października 1921 r. Warszawa 1921.
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w 36-osobowym  korpusie oficerskim pułku winno być 5 oficerów starszych 
kawalerii i 3 oficerów starszych służb oraz 7 rotmistrzów kawalerii i I rot
mistrz weterynarii oraz 3 kapitanów służb. Pozostałe 17 stanowisk oficer
skich przypisano do stopnia podporucznik/porucznik.

Dowódca pułku był bezpośrednim przełożonym oficerów wchodzących 
w skład dowództwa pułku, dowódców szwadronów i komendanta kadry 
szwadronu zapasowego. Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem ofi
cerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, całokształt wyszkolenia, 
za służbę w ew nętrzną oraz gospodarkę w pułku. Zakres działalności zastęp
ców dow ódcy pułku regulowały szczegółowo specjalne instrukcje.

A diutant pułku łączył w swej funkcji działalność szefa sztabu, a jedno
cześnie sekretariatu dowództwa. Byl on jednocześnie dow ódcą oddziału 
sztabowego i kierownikiem kancelarii pułkowej. Bezpośrednio podlega! mu 
trębacz pułkowy, czterech pisarzy oraz goniec kancelaryjny. W  skład do
wództwa pułku wchodził również oficer broni i gazowy, któremu podlegał 
zbrojm istrz oraz dwóch pomocników rusznikarza. Początkowo w etacie do
wództwa pułku znalazły się stanowiska oficera oświatowego oraz kapelana, 
lecz zostały one skreślone w ramach poprawek wprowadzonych w paździer
niku 1921 r.

W ramach działającej w pułku służby gospodarczej funkcjonował oficer 
kasowy sprawujący nadzór nad personelem komisji gospodarczej, prowian
towym, mundurowym, rzemieślnikami i pułkowymi warsztatami. Podlegał 
mu oficer prowiantowy oraz podoficerowie prowiantowi i furażowi, a także 
podoficer mundurowy odpowiedzialny za gospodarkę mundurową.

Na czele służby zdrowia miał stać lekarz pu!ku w stopniu majora, którego 
zastępcą był drugi lekarz będący oficerem młodszym. Podobnie zorganizo
wano system dowodzenia służbą weterynaryjną pułku. W ramach służby 
zdrowia funkcjonowała w pułku w czasie pokoju izba chorych, której perso
nel w działaniach taktycznych wystawiał na szczeblu pułku patrole sanitarne. 
Natom iast lekarzowi weterynarii podlegali, poza personelem ambulansu we
terynaryjnego, podoficerowie podkuwacze.

W kadrze szwadronu zapasowego pułku poza jej komendantem znalazł 
się instruktor jazdy konnej, który był referentem komendanta kadry w zakre
sie remontu koni, a jednocześnie instruktorem jazdy konnej i ujeżdżania koni 
w pułku i w tym zakresie odpowiadał przed dow ódcą pułku. W  kadrze zna
lazł się również oficer ewidencyjny odpowiedzialny za prowadzenie doku
mentacji personalnej związanej z mobilizacją.
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15. Pułk Ułanów Poznańskich 
w edług etatu pułku jazdy samodzielnej z 1921 roku

Dowództwo Pułku

oddział sztabowy

1. szwadron

2. szwadron

3. szwadron

4. szwadron

I. pluton

II. pluton

111. pluton

IV. pluton

I. sekcja

2. sekcja

3. sekcja

sekcja rkm

Dowódca
Pułku

Komisja Gospodarcza

szwadron KM

I. pluton

II. pluton

111. pluton

IV. pluton

V. pluton

VI. pluton

I. obsługa

2. obsługa

szwadron techniczny 
(oil X 1922 pionierów)

pluton łączności

pluton techniczny

kadra Szw adronu 
Z apasow ego

33



Przesunięcia, jakie nastąpiły w dyslokacji oddziałów kawalerii w Pozna
niu w październiku 1921 r. spowodowały, że 4. szwadron 15. Pułku Ułanów 
został detaszowany do Zbąszynia i pozostał tam aż do manewrów w 1922 r., 
po których 17 października 1922 r. jego miejsce zajął 1. szwadron, zm ienio
ny w 1924 r. przez 3. szwadron49. Nie spowodowało to jednak zmian w etacie 
tych detaszowanych pododdziałów.

Poza etatowymi pododdziałami określonymi w dokum entach organiza
cyjnych funkcjonowały w Pułku pododdziały tworzone doraźnie. Takim nie
etatowym pododdziałem była orkiestra pułkowa, teraz określana również 
mianem plutonu trębaczy. O ile pododdział ten znajdował się w tymczaso
wych etatach obowiązujących w W ojskach W ielkopolskich, to pokojowy etat 
pułku jazdy samodzielnej W ojska Polskiego z 1921 r. już  nie zakładał jego 
istnienia. Z tego powodu pluton trębaczy funkcjonował jako pododdział tylko 
wtedy, gdy występował w charakterze orkiestry pułkowej lub gdy przygoto
wywał się do je j występów. Żołnierze i konie wchodzący w skład orkiestry 
posiadali przydziały do etatowych pododdziałów Pułku, a ich przydział do 
orkiestry wynikał wyłącznie z oddelegowania na mocy stosownego rozkazu 
dowódcy Pułku.

Kolejnym pododdziałem nieetatowym była pułkowa Szkoła Podoficerska, 
którą organizowano w oparciu o jeden ze szwadronów liniowych. Pierwsze, 
po przejściu Pułku na stopę pokojową, wcielenie rekrutów nastąpiło na po
czątku grudnia 1921 r. Dnia 2 lutego 1922 r. rekruci złożyli przysięgę, zaś 
pod koniec kwietnia 1922 r. uruchomiono pierw szą w Pułku pokojow ą szkołę 
podoficerską50. Szkoliła ona kandydatów na podoficerów do końca drugiej 
dekady listopada 1922 r., z przerwą w czasie letniej koncentracji 7. Brygady 
Jazdy51. D ow ódcą Szkoły byl por. Adam Siciński. W iadomo również, 
że w tym czasie 1. i 3. szwadronem nadal dowodzili rtm. Antoni Tuncelman 
i rtm. Jerzy Skrzydlewski, natomiast dow ódcą 2. szwadronu był por. W ło
dzim ierz Peucker52. Obsadę pozostałych pododdziałów Pułku udało się usta
lić dopiero w odniesieniu do marca 1923 r. W ówczas dow ódcą 4. szwadronu

49 CAW, 15 pułk ułanów, sygn. I. 321.15.1, Rozkaz dzienny nr 283 z 16 października 1922 r. 
Szwadron 3. powrócił do Poznania dopiero w pierwszej połowie listopada 1926 r., a jego miejsce 
w Zbąszyniu zajął 1. szwadron 7. pułku strzelców konnych Wielkopolskich, który pozostał 
w Zbąszyniu do końca września 1937 r. Z dniem 1 października 1937 r. nastąpiła likwidacja gar
nizonu Zbąszyń. Szerzej na ten temat zob. J. S. Tym, K osim y 15 Pułku Ulanów..., s. 34.
50 CAW, 15 pułk ułanów, sygn. 1. 321.15.1, Rozkaz dzienny nr 115 z 27 kwietnia 1922 r.
51 Tamże, Rozkaz dzienny nr 314 z 17 listopada 1922 r.; Rozkaz dzienny nr 318 z 22 listopada 
1922 r.
52 Tamże, 7 Brygada Jazdy, sygn. I. 314.8.1, Rozkaz dzienny nr 19 z 22 maja 1922 r.
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byi por. Adam Siciński, szwadronem karabinów maszynowych dowodził 
por. Adam W ittwer, a szwadronem pionierów por. Stanisław Bartlitz53.

Problemy z zakwaterowaniem pododdziałów  były tak duże, że urucha
miając w maju 1923 r. pułkową Szkołę Podoficerską, jej dowództwo uloko
wano w 2. szwadronie, a gospodarczo, jako pododdział niesamodzielny, pod
porządkowano pułkowemu szwadronowi pionierów, dla którego również 
szkoliła kandydatów na podoficerów. Konie Szkoły ulokowano zatem w staj
niach tych dwóch pododdziałów. Dowództwo czasowo organizowanego pod
oddziału objął por. Stanisław Piotrowski, a w Szkole znalazł się również 
ppor. Kazimierz Gzowski oraz 4 podoficerów zawodowych. W szystkie 
szwadrony skierowały do Szkoły Podoficerskiej jednego kaprala i 6 najlep
szych ułanów54.

W  późniejszych latach Szkolę Podoficerską formowano na zmianę 
w oparciu o 1. szwadron bądź 3., a w latach trzydziestych funkcję szwadronu 
szkolnego przejął od i. szwadronu szwadron 4. Specjalistów w zakresie cięż
kiej broni maszynowej kształcono w Szkole Podoficerskiej KM 3. Dywizji 
Kawalerii, a następnie Szkole Podoficerskiej KM Brygady Kawalerii „Po
znań”, która funkcjonowała w oparciu o szwadrony KM innych bratnich puł
ków kawalerii wielkopolskiej. Szkoła Podoficerska, nazywana również 
szwadronem  szkolnym, funkcjonowała z takim wyliczeniem, aby zakończyć 
proces szkolenia kandydatów na podoficerów przed wyjściem Pułku na kon
centrację letnią i manewry. W ówczas następowała wymiana ułanów pom ię
dzy pododdziałami. Szkoła Podoficerska przekazywała do szwadronów swo
ich absolwentów, nazywanych ówcześnie frekwentantam i, a w zamian 
otrzym ywała z pododdziałów tyle samo ułanów, stając się typowym szwa
dronem  liniowym.

D ecyzją władz wojskowych z dniem  1 lipca 1923 r. kierowanie gospo
darką formacji w miejsce dotychczasowych komisji gospodarczych powie
rzono kwatermistrzowi. Podlegali mu: oficer mobilizacyjny, oficer żywno
ściowy, oficer materiałowy i płatnik, tworząc wraz z niższym personelem 
kwatermistrzostwo.

Poza wykonywaniem zadań wynikających z zajmowanego stanowiska 
służbowego oficerowie Pułku obciążeni byli również innymi zadaniami 
związanymi z organizacją i realizacją procesu wyszkolenia. W  lutym 1924 r. 
referentem wyszkolenia Pułku był mjr SG Stanisław Rostworowski,

53 Tamże, sygn. I. 314.8.2, Rozkaz dzienny nr 6 z 12 marca 1923 r.
54 Tamże, 15 pułk ułanów, sygn. I. 321.15.1, Rozkaz dzienny nr 125 z 8 maja 1923 r.; Rozkaz 
dzienny nr 128 z 11 maja 1923 r.
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a por. Edward Engelking wykonywał zadania kierownika oświatowego. 
W  tym czasie odpowiedzialne stanowiska związane z przygotowaniem m obi
lizacji Pułku zajmowali: por. W łodzim ierz Peucker -  referent mobilizacyjny, 
rtm. Józef Chrapowiecki -  zastępca referenta mobilizacyjnego z jednocze
snym  pełnieniem obowiązków oficera inform acyjnego Pułku oraz por. W ła
dysław Zgorzelski jako oficer ewidencyjny. Odpowiedzialne obowiązki ofi
cera łączności pełnił por. Kazimierz Chłapowski. W dziale kwatermistrzow- 
skim wysiłki personelu tej komórki wspierali: por. W łodzim ierz Swiderski -  
oficer broni oraz ppor. Stefan Jankowski -  oficer taborowy55.

W iosną 1924 r. wraz ze zm ianą terminu „jazda” na „kawaleria” dokonano 
reorganizacji Pułku. W yprowadzono również ze struktury Pułku szwadron 
pionierów w oparciu o który sform owano szwadron pionierów dla nowo 
utworzonej 3. Dywizji Kawalerii. 15. Pułk Ułanów znalazł się wraz 
z 17. Pułkiem Ułanów W ielkopolskich w składzie 7. Brygady Kawalerii 
3. Dywizji Kawalerii56.

Reorganizacja miała zostać przeprowadzona w dwóch fazach. W  pierw
szej, trwającej do 25 maja 1924 r., dotychczasowy oddział sztabowy prze- 
form owano w drużynę dowódcy pułku. Pluton łączności wyprowadzono 
ze struktury szwadronu pionierów, który uległ likwidacji, a szwadrony linio
we i szwadron karabinów maszynowych przeorganizowano na nowe etaty, 
przy czym dla trzeciego plutonu szwadronów karabinów maszynowych, 
do czasu jego utworzenia, miały zostać zm agazynowane 4 ciężkie karabiny 
maszynowe oraz 4 wozy taborowe zamiast taczanek. Druga faza reorganiza
cji, mająca teoretycznie zakończyć się 1 czerwca 1924 r., obejmowała prze- 
form owanie dotychczasowej kadry szwadronu zapasowego w szwadron za
pasowy, a także sformowanie szwadronu pionierów dla 3. Dywizji Kawalerii, 
której dowództwo formowano od podstaw w Poznaniu. W rzeczywistości 
proces kompletowania nowych pododdziałów przeciągnął się aż do końca
1924 roku57.

55 Tamże, 7 Brygada Jazdy, sygn. I. 314.8.2, Rozkaz dzienny nr 5 z 12 lutego 1924 r.
56 Tamże, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.9, Departament Kawalerii 
MSWojsk. L.dz. 1148/Kaw. Tjn., Rozkaz z 25 kwietnia 1924 r. Należy podkreślić, wobec panu
jącego do dziś chaosu pojęciowego, że zgodnie z Dz. Rozk. MSWojsk. 1924, Nr 10, poz. 135, 
numeracja zasadniczych i samodzielnych pododdziałów, oddziałów, formacji i wielkich jedno
stek w Wojsku Polskim, czyli szwadronów, pułków, brygad i dywizji oznaczana była cyframi 
arabskimi, natomiast plutony (wewnątrz szwadronów) i dywizjony (wewnątrz pułków) oznacza
no cyframi rzymskimi.
51 CAW, Oddział 1 Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. 1 303.3.46, Departament Kawalerii, 
Reorganizacja kawalerii (2 faza) z 25 czerwca 1924 r.; tamże, sygn. I 300.30.9, Dowództwo
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Nowy etat pułku kawalerii samodzielnej obejmował drużynę dowódcy 
pułku, pluton łączności, cztery szwadrony liniowe, szwadron karabinów m a
szynowych oraz szwadron zapasowy. W  składzie drużyny dowódcy pułku 
znalazł się poczet dowódcy, patrol pionierów oraz wszystkie elementy kwa
term istrzostwa i służby zdrowia. Pluton łączności składał się z drużyny spe
cjalnej (patrol radiotelegraficzny, trzy patrole sygnalizacji optycznej, patrol 
gołębi) i drużyny telefonicznej (cztery patrole telefoniczne). Każdy szwadron 
liniowy liczył cztery plutony złożone z trzech ośm ioosobowych sekcji linio
wych i sekcji ręcznego karabinu maszynowego. W  szwadronie karabinów 
maszynowych dwa plutony przewoziły ciężkie karabiny maszynowe na ju 
kach, a III pluton na taczankach. W  każdym plutonie znajdowały się 4 cięż
kie karabiny maszynowe. Każdy szwadron pułku posiadał drużynę dowódcy 
wypełniającą zadania dawnej sekcji administracyjno-taborowej. Dla zaspoko
jen ia wszystkich potrzeb natury gospodarczej wymagających środków trans
portu każdy szwadron posiadał 2 wozy taborowe. Pułk liczył 35 oficerów, 
132 podoficerów, 737 szeregowców, 879 koni i był uzbrojony w 12 ciężkich 
karabinów maszynowych, 16 ręcznych karabinów maszynowych, 765 kara
binków kawaleryjskich, 100 pistoletów, 863 szable i 384 lance (nie licząc p i
stoletów i szabel stanowiących własność oficerów)58. Liczebność poszcze
gólnych pododdziałów  Pułku oraz ich uzbrojenie i wyposażenie ukazuje ta
bela 5.

Zgodnie z nowymi dokumentami normującymi organizację kawalerii pułk 
na stopie pokojowej jako  form acja organizacyjna je st jednostką wyszkolenia, 
jednostką  mobilizacyjną, jednostką administracyjną59.

Nowy etat nieznacznie odbiegał od etatu pułku jazdy samodzielnej z 1921 r., 
zmienił sw ą nazwę i strukturę pododdział zabezpieczający funkcjonowanie 
pułku, zm ieniła się struktura szwadronu karabinów maszynowych oraz plu
tonu łączności, który jako pozostałość po dawnym  szwadronie technicznym 
(pionierów) został usamodzielniony. Nastąpiły także zmiany w szwadronach

Okręgu Korpusu VII [dalej DOK VII] Oddział 1 L.dz. 1788/1. Org., Reorganizacja kawalerii -  
rozkaz wykonawczy (dokument uszkodzony, najprawdopodobniej z maja 1924 r. -  J.S.T.).
58 Tamże, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.29, MSWojsk. O. I Szt. Gen. L.dz. 
100/0rg., Organizacja kawalerii na stopie pokojowej, 23 lutego 1924 r. wraz z późniejszymi 
zmianami wprowadzonymi rozkazami: MSWojsk. Szt. Gen. Oddział I L.dz. 1029/0rg 
z 24 czerwca 1924 r., MSWojsk. Szt. Gen. Oddział I L.dz. 6132/Org z 3 czerwca 1925 r. 
oraz MSWojsk. Szt. Gen. Oddział I L.dz. 8 1 16/Org z 30 lipca 1925 r.
55 Tamże, Oddział I Sztabu Generalnego. L.dz. 100/0rg., Organizacja kawalerii na stopie poko
jow ej, 23 lutego 1924 r„ s. 1.
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Tabela 5
15. Pułk Ulanów Poznańskich według etatu pułku kawalerii samodzielnej z 1924 r.

dowództwo puł
ku i drużyna 

dowódcy pułku

pluton
łączno

ści

szwadron
liniowy

szwadron
km

szwa
dron

zapaso
wy

ra-
ze
m

oficerów 8 1 4 4 3
szeregowych 78 38 137 134 73
koni wierzchowych 27 36 133 115 96
koni jucznych 1 - 4 32 -

koni pociągowych 1 3 - 20 -

wozów 3 biedki - 4+10 2
ciężkich karabinów 
maszynowych - - - 12 - 12

ręcznych karabi
nów maszynowych - - 4 - - 16

karabinków 37 125 98 69
szabel 38 137 134 73
lanc - 96 - -

pistoletów 1 12 36 4
Opracowano na podstawie: CAW, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.29, Od
dział 1 Sztabu Generalnego L.dz. lOO/Org., Organizacja kawalerii na stopie pokojowej, 23 lutego 
1924 r.

liniowych oraz w strukturze korpusu oficerskiego pułku. Przede wszystkim 
do 9 etatów wzrosła liczba stanowisk dla oficerów kawalerii opisanych jako 
rotmistrz, a zmniejszyła się liczba stanowisk oficerów służb przypisanych do 
stopnia kapitan (tylko płatnik). Liczba oficerów starszych zmniejszyła się
o jeden etat (oficera kasowego), z tym że do stopnia podpułkownika przypi
sano wyłącznie stanowisko zastępcy dowódcy pułku, natomiast stanowiska
II zastępcy dowódcy -  kwatermistrza pułku i dowódcy szwadronu zapasowe
go opisano jako major. Swoistym novum  było przypisanie etatu jednego z do
wódców szwadronów liniowych do stopnia majora.

Dowódca pułku był bezpośrednim przełożonym oficerów wchodzących w skład 
dowództwa pułku, dowódców szwadronów i plutonu łączności. Kierował 
osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, 
całokształt wyszkolenia, za służbę w ew nętrzną oraz gospodarkę w pułku.

Zastępca dowódcy odpowiadał za wyszkolenie kontyngensu, czyli żołnie
rzy służby czynnej, stąd też określano go jako  kierownika wyszkolenia pułku. 
W  myśl wytycznych dowódcy pułku zastępca opracowywał dla wszystkich 
pododdziałów „miesięczne programy zajęć”. Pom ocą dla dowództwa pułku 
w organizacji procesu wyszkolenia byli oficerowie pułku -  w większości
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dowódcy pododdziałów, którzy ukończyli kursy specjalistyczne i pełnili 
funkcje tzw. referentów wyszkolenia w poszczególnych dziedzinach, okre
ślanych ówcześnie jako tzw. przedmioty wyszkolenia -  wyszkolenie strze
leckie, jazda konna, wychowanie fizyczne, gazoznawstwo, łączność, praca 
oświatowo-kulturalna. Oficerowie ci z reguły otrzymywali prawo wglądu 
w te przedmioty wyszkolenia pododdziałów, lecz nigdy nie byli całkowicie 
odpowiedzialni za całokształt wyszkolenia w tych dziedzinach, jak  również 
nigdy nie mieli prawa wydawania poleceń służbowych w tym zakresie do
wódcom pododdziałów, którzy ponosili pełną odpowiedzialność za stan wy
szkolenia swych pododdziałów.

Z kolei drugi zastępca dowódcy -  kwatermistrz, kierował w imieniu do
wódcy pułku wszystkimi sprawami wchodzącymi w zakres mobilizacji i ad
ministracji. Przy pomocy podległych mu organów, w myśl rozkazów i w ska
zówek dowódcy opracowywał elaborat mobilizacyjny pułku i utrzymywał go 
w ciągłej aktualności. M ając na uwadze to, że całokształt prac związanych 
z m obilizacją i adm inistracją dzielił się na dwa działy: adm inistrację i m obi
lizację personalną i koni, adm inistrację i mobilizację materiałową, kwaterm i
strzowi podlegał oficer ewidencyjny i oficer materiałowy. Oficer ew idencyj
ny, poza częścią personalną elaboratu mobilizacyjnego pułku, odpowiadał 
za zestawianie, na podstawie raportów pododdziałów, codziennych raportów 
stanu liczebnego ludzi i koni w pułku i śledzenie ruchu. Natom iast oficer ma
teriałowy, poza częścią m ateriałową elaboratu mobilizacyjnego pułku, odpo
wiadał za magazyny pułkowe, ewidencję i konserwacje zapasów m obiliza
cyjnych, a ponadto sprawował nadzór nad warsztatami pułkowymi. Kwater
mistrzowi podlegał również oficer żywnościowy zajmujący się kwestiami 
prowiantu i furażu, a także płatnik oraz lekarz służby zdrowia i lekarz wete
rynarii. W  stosunku do podległego sobie personelu kwatermistrz posiadał 
uprawnienia dowódcy batalionu.

Celem um ożliwienia dowódcy pułku kierowania wszystkimi zadaniami 
wynikającymi z zajmowanego stanowiska służbowego posiadał on do swej 
dyspozycji drużynę dowódcy pułku, czyli dawny oddział sztabowy, złożoną 
ze wszystkich elem entów zapewniających funkcjonow anie całkowitego toku 
służby w pułku60. W szyscy szeregowi drużyny dowódcy pułku tworzyli pod
oddział analogiczny jak  szwadrony pułku, a uprawnienia dowódcze nad sze
regowymi na prawach dowódcy szwadronu posiadał adiutant pułku. Do w y
konywania czynności adm inistracyjno-gospodarczych drużyna dowódcy

60 Tamże.
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15. Pułk Ulanów Poznańskich 
według etatu pułku kawalerii samodzielnej z 1924 roku
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pułku posiadała te same organa funkcyjne co każdy szwadron. Odnotować 
należy, że w skład drużyny dowódcy pułku wchodziła pozostałość po pluto
nie technicznym (sapersko-minerskim) dawnego szwadronu pionierów w po
staci patrolu pionierów, który liczył 7 żołnierzy i w latach późniejszych 
zmienił nazwę na sekcja pionierów. Adiutant pułku stał na czele kancelarii, 
zajmując się redagowaniem rozkazów ogólnych (dziennych) i dotyczących 
wyszkolenia, referował dowódcy sprawy personalne i dyscyplinarne, prowa
dził kronikę pułkow ą oraz załatwiał korespondencję, rozdzielając i ekspediu
jąc  pocztę.

Usamodzielniony pluton łączności stanowił wyłącznie pododdział wy
szkolenia, nie był jednak pododdziałem  administracyjnym i pod względem 
gospodarczym był przydzielony do drużyny dowódcy pułku. Natom iast do
wódca plutonu łączności w stosunku do podległych mu żołnierzy posiadał 
uprawnienia dyscyplinarne dowódcy szwadronu61.

Szwadron zapasowy, rozwinięty z kadry szwadronu zapasowego, tworzył 
pododdział analogiczny do pozostałych szwadronów pułku. Do zakresu 
czynności dowódcy szwadronu zapasowego, poza normalnymi funkcjami 
dowódczymi, należało kierowanie ujeżdżaniem remontów, a także opraco
wanie i utrzym ywanie w ciągłej aktualności elaboratu m obilizacyjnego dla 
jednostek mobilizowanych przez pułk oraz prowadzenie ewidencji personal
nej, koni i materiałowej dla tych jednostek.

15. Pułk Ułanów przekazał wszystkich ułanów, którzy przeszli przeszko
lenie saperskie, a więc niem alże cały pluton techniczny (sapersko-minerski) 
dawnego szwadronu pionierów „Piętnastki” oraz 12 koni wierzchowych 
i 1 konia taborowego do szwadronu pionierów 3. Dywizji Kawalerii form o
wanego na przełomie września i października 1924 r. w Poznaniu w kosza
rach artylerii na Sołaczu. Resztę specjalistów oraz 51 koni wierzchowych 
i 4 konie taborowe pozyskano z 16., 17. i 18. Pułku Ułanów. Na dowódcę 
szwadronu czasowo wyznaczono por. Stanisława Bartlitza z 15. Pułku U ła
nów Poznańskich. W  drugiej połowie października 1924 r. szwadron prze
szedł do koszar w Reducie Przem ysława (dawny pruski Fort Grolman), 
a w pierwszej połowie lutego 1925 r. redyslokowany został do koszar 7. Puł
ku Saperów na W ildzie. W ówczas szwadronem dowodził ju ż  jego etatowy

61 Tamże, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. 1 300.30.9, Oddział I Sztabu Generalnego
O.I Szt. Gen. L.dz. 3795/Org. Instrukcja organizacyjna pułku kawalerii na stopie pokojowej 
z 21 marca 1924 r. wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozkazem MSWojsk. 
Szt. Gen. Oddział I L.dz. 8644/Org. z 14 lipca 1924 r.
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dowódca, rtm. M ichał Zakrzewski z 16. Pułku Ułanów W ielkopolskich, który 
objął obowiązki 1 grudnia 1924 roku62.

Przypomnieć należy, że w II Rzeczypospolitej oddziały wojskowe wyko
nywały tzw. zadania asystencyjne. Pod pojęciem tym rozum iano pomoc 
udzielaną cywilnym władzom adm inistracyjnym w sytuacji, gdy pomimo 
użycia będących w dyspozycji tych władz sił i środków (głównie Policji Pań
stwowej) nie były one w stanie zapewnić porządku i bezpieczeństwa publicz
nego63. W pierwszej połowie lat dwudziestych XX w. taka sytuacja bardzo 
często miała miejsce na Kresach W schodnich, silnie infiltrowanych przez 
agenturę sowiecką, a jej poprawę przyniosło sformowanie Korpusu Ochrony 
Pogranicza.

W drugiej połowie 1924 r. 15. Pułk Ułanów Poznańskich wysłał na Kiesy 
na tzw. asystencję szwadron kombinowany dowodzony przez rtm. Janusza 
Czarneckego w sile 4 oficerów, 22 podoficerów, 97 ułanów i 121 koni. 
Szwadron ten powrócił do Poznania 8 stycznia 1925 r. Zgodnie z przepisami 
asystencyjnymi Pułk sformował szwadron kombinowany złożony z doświad
czonych oficerów i pewnych szeregowych. Każdy ułan zabrał ze sobą 120 
sztuk amunicji do karabinka kawaleryjskiego, a ponadto 750 sztuk naboi 
do każdego ręcznego karabinu m aszynowego64.

W  ostatnim kwartale 1925 r. dywizje kawalerii zostały wzmocnione 
szwadronami samochodów pancernych, których formowanie nakazano roz
kazem z 13 czerwca 1925 r. Szwadrony te, będące oddziałami dywizji kawa
lerii, ewidencyjnie i gospodarczo przydzielono do jednego z pułków kawale
rii jako kolejny pododdział, a pod względem technicznym -  dywizjonom sa
mochodowym macierzystego okręgu korpusu. Ich usamodzielnienie nastąpiło 
w 1928 r. Będący oddziałem 3. Dywizji Kawalerii szwadron samochodów 
pancernych nr 3 pod względem gospodarczym podporządkowano 15. Pułko
wi Ułanów Poznańskich. Pułk przekazał do tego szwadronu zaledwie 4 uła
nów, podczas gdy najwięcej przekazały 7. dywizjon samochodowy oraz 
7. Pułk Strzelców Konnych W ielkopolskich, odpowiednio 27 żołnierzy

62 Szwadron formowano w oparciu o pismo DOK VII L. 3401/0rg. Tjn. z 5 września 1924 r. 
oraz rozkaz dowództwa 3. Dywizji Kawalerii [dalej 3 DKaw.] O organizacji Szwadronu Pionie
rów 3 Dywizji Kawalerii L.dz. 304/Tjn. z 20 września 1924 r. Zob. CAW, 3 DKaw., sygn. 
I 314. 4.1, Rozkaz dzienny nr 21 z 18 września, nr 33 z 23 października 1924 r. oraz nr 7 
z 9 lutego 1925 r.
63 Encyklopedia wojskowa, pod red. Ottona Laskowskiego, t. 1, Warszawa 1931, s. 149.
61 CAW, 15 pułk ułanów, sygn. I 321.15.2, Rozkaz dzienny nr 9 z 9 stycznia 1925 r.; Zbiory 
Lesława Kukawskiego, zdjęcie wykonane podczas pobierania posiłku z kuchni polowej przez
1. pluton 4. szwadronu podczas postoju 18 grudnia 1924 r. w m. Deniskowicze.

42



i 46 rekrutów rocznika 1904. Pierwszym dow ódcą szwadronu byl por. Kazi
mierz Kacperski z 7. dywizjonu samochodowego, zastąpiony pod koniec
1925 r. przez rtm. Antoniego Popławskiego z „15” . Szwadron wyposażony 
był w samochody pancerne Ford i Peugot65.

Żołnierze szwadronu będącego kolejnym pododdziałem 15. Pułku U ła
nów Poznańskich mieli nosić u boku bagnet zamiast szabli i jako znak odróż
niający szwadron samochodów pancernych od szwadronów Pułku oznakę 
samochodów pancernych na lewym rękawie kurtki mundurowej. Ponadto nie 
wolno im było nosić ostróg66.

Pułk, jak  zresztą cała kawaleria, w porównaniu z innymi rodzajami broni 
utrzymywał wysokie stany osobowe. Przy założeniu organizacji kawalerii 
na zasadzie wysokich stanów pokojowych w porównaniu do innych rodzajów 
broni, głównie piechoty, faktyczna liczebność żołnierzy i koni w poszczegól
nych pułkach kawalerii była jednak taka, że w szwadronach liniowych m oż
liwe było natychmiastowe wystawienie jedynie dwóch pełnych plutonów.

Liczba oficerów w Pułku na przestrzeni lat wahała się od 25 do 35. Z ko
lei korpus podoficerów zawodowych liczył od 60 do ponad 80 podoficerów. 
Liczebność ułanów także ulegała wahaniom, oscylując wokół 60067. W  latach 
trzydziestych XX w. starano się utrzym ywać w pułkach kawalerii następują
ce stany: 35 oficerów (w praktyce nigdy ich nie osiągnięto podczas pokoju), 
88 podoficerów, 635 szeregowych i 621 koni.

Pułk wcielał jednorazow o kilkuset rekrutów, przy czym liczba wciela
nych z roku na rok wzrastała. O ile jesien ią 1924 r. wcielono około 250 re
krutów rocznika 1903, a jesien ią 1926 r. około 350 rekrutów rocznika 1905,

65 CAW, 3 DKaw., sygn. I 314.4.1, Rozkaz dzienny nr 48 z 16 listopada, nr 50 z 26 listopada 
oraz nr 51 z 15 grudnia 1925 r.
66 Tamże, sygn. I 314.4.1, Rozkaz dzienny nr 1 z 8 stycznia 1926 r. W dniu 16 września 1930 r.
3. szwadron samochodów pancernych wyszedł z podporządkowania Pułku i opuści! garnizon 
poznański, odchodząc do składu nowo formowanego 1. dywizjonu samochodów pancernych 
dyslokowanego w Brześciu nad Bugiem. Wyjście szwadronu z podporządkowania pod Pułk, 
a zarazem ze składu Brygady Kawalerii „Poznań” nastąpiło wskutek rozkazu szefa Broni Pan
cernej MSWojsk. L.dz. 226/30 Tjn. z 15 maja 1930 r. zob. Tamże, Brygada Kawalerii „Poznań” 
-  Wielkopolska Brygada Kawalerii, sygn. I 214.23.1, Rozkaz dzienny nr 27 z 18 września 1930 r.
67 Ustalenie dokładnych danych dotyczących stanów osobowych za lata 1919-1928 jest trudne 
z powodu braku części dokumentów. Natomiast za lata 1929-1939 zachowały się wykazy upo
sażenia i inne dokumenty finansowe, na podstawie których można określić dokładnie liczebność 
Pułku. Np. w grudniu 1931 r. w Pułku służyło 26 oficerów, 81 podoficerów zawodowych i maj
strów wojskowych oraz 528 ułanów, w tym 13 kaprali i 27 starszych ułanów oraz 294 rekrutów; 
ponadto 51 ułanów było czasowo przeniesionych do innych formacji. Zob. Tamże, 15 pułk uła
nów, sygn. I 321.15.47.
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to dwa lata później wcielono aż 584 rekrutów rocznika 1907 (z tego 50 dla
3. szwadronu samochodów pancernych 3. Dywizji Kawalerii, który, jak  
wspomniano, gospodarczo podlegał pod Pułk). Na początku lat trzydziestych 
wcielano do Pułku około 350-370 rekrutów. Około 40% wcielanych pocho
dziło z W ielkopolski, natomiast większość stanowili poborowi z Małopolski 
Wschodniej (Powiatowa Komenda Uzupełnień Kołomyja i Stanisławów 
z terenu Okręgu Korpusu VI), a także Podlasia (Powiatowa Komenda Uzu
pełnień Biała Podlaska i Siedlce z Okręgu Korpusu IX) i Polesia (Powiatowa 
Komenda Uzupełnień Brześć n. Bugiem i Pińsk z Okręgu Korpusu IX), 
w dużej mierze przedstawiciele mniejszości narodowych. Tak duża liczba 
rekrutów powodowała, że wcielenie rozkładano zazwyczaj na dwa dni68.

Pułk w czasie pokoju nigdy nie osiągnął przewidzianego etatem z 1924 r. 
stanu 879 koni. W grudniu 1931 r. posiadał 586 koni, co stanowiło 66,6% 
pokrycia etatu. Z kolei dwa lata później „Piętnastka” wyprowadziła na kon
centrację letnią 572 konie. M ożna założyć, że Pułk nigdy nie dysponował 
w czasie pokoju, poza początkiem lat dwudziestych, kiedy trwała dem obili
zacja, liczbą w iększą niż 620 koni69.

W Pułku od początku jego  istnienia starano się ujednolicać maść koni 
w szwadronach. Powoli zwiększano ilość koni maści kasztanowatej, jako 
charakterystycznej dla hodowli wielkopolskiej. W latach trzydziestych ustalił 
się następujący podział maści koni między poszczególne pododdziały Pułku:
1. szwadron -  konie kasztanowate z łysinami, 2. szwadron -  konie kasztano
wate z gwiazdką, 3. szwadron -  z początku konie gniade, następnie konie 
kasztanowate gładkie, 4. szwadron -  z początku konie kare i skarogniade, 
następnie konie kasztanowate ciemne, szwadron ckm -  konie kare i gniade, 
pluton łączności i trębacze -  konie siwe. W  lutym 1939 r. rozkazem naczel
nych władz wojskowych ustalono dla 15. Pułku Ułanów jednolitą  maść kasz
tanowatą, co było właściwie zatwierdzeniem stanu faktycznego70.

68 Tamże, 15 pułk ułanów, sygn. I 321.15.3, Rozkaz dzienny nr 251 z 7 października 1926 r., nr 
258 z 14 października 1926 r. oraz nr 259 z 15 października 1926 r.; tamże, sygn. I 321.15.5, 
Rozkaz dzienny nr 252 z 28 października 1928 r.; tamże, sygn. I 321.15.10, Rozkaz dzienny nr 
246 z 28 października 1931 r. oraz nr 247 z 29 października 1931 r.; tamże, sygn. I 321.15.12, 
Rozkaz dzienny nr 246 z 31 października 1932 r. oraz nr 247 z 2 listopada 1932 r.; tamże, sygn.
I 321.15.14, Rozkaz dzienny nr 246 z 3 listopada 1933 r. oraz nr 247 z 6 listopada 1933 r.
69 Tamże, Brygada Kawalerii „Poznań” -  Wielkopolska Brygada Kawalerii, sygn. 1 314.23.1, 
Rozkaz dzienny nr 17 z 19 sierpnia 1929 r.; tamże, 15 pułk ułanów, sygn. 1 321.15.47.
70 Dodatek Tajny nr 1 z 23 lutego 1939 r. do Dzień. Rozk. MSWojsk., poz. 4. Por. L. Kukawski, 
Konie 15 Pułku Ulanów..., s. 23.
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Co roku znaczne zmiany w liczebności poszczególnych pododdziałów 
Pułku zachodziły przed wyjściem  na koncentrację letnią i manewry. Pomimo 
że Pułk, jak  zresztą cała kawaleria, w porównaniu z innymi rodzajami broni 
miał wysokie stany osobowe, zbliżone do wojennych, nie był jednak  w stanie 
wystawić pełnych szwadronów. Problem ten pojawiał się co roku. Aby 
skompletować pełne szwadrony, następowało szereg przesunięć pomiędzy 
pododdziałami. W ym ieniano ułanów, konie i sprzęt. W  latach dwudziestych 
na okres ten rozwiązywano szwadron zapasowy, którego resztki przydzielano 
gospodarczo do jednego z pododdziałów, a odtwarzano i uruchamiano po
nownie pod względem gospodarczym i administracyjnym późną jesien ią lub 
na początku następnego roku. W  latach następnych zaprzestano rozw iązyw a
nia szwadronu zapasowego i stanowił on podstawę funkcjonowania koszar
i pozostałych w nich ułanów i koni w czasie, gdy Pułk przebywał w polu71.

Później system ten zm ieniono w związku z pozostawaniem w czasie, gdy 
Pułk przebywał zarówno na ćwiczeniach wiosennych, jak  i na koncentracji 
letniej i manewrach, większej ilości żołnierzy, przeznaczonych m.in. do ob
sługi przyjęcia rezerwistów na ćwiczenia, zabezpieczenia funkcjonowania 
koszar, a także żołnierzy tzw. nadetatowych, przeznaczonych do przekazania 
do Centrum W yszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

W  pierwszej połowie lat dwudziestych na czas manewrów i koncentracji 
letniej wcielano do jednego ze szwadronów Szkołę Podchorążych Rezerwy 
Jazdy 7. Brygady Jazdy, później 3. Dywizji Kawalerii. W  latach późniejszych 
pododdziały zaczęto uzupełniać rezerwistami powoływanymi na kilkutygo
dniowe ćwiczenia. Przez wiele lat na ćwiczenia przybywała liczna rzesza re
zerwistów z doświadczeniem  wyniesionym z walk w latach 1919-1920. 
Od 1930 r. w ramach ćwiczeń rezerwy na manewry zaczęto powoływać 
do Pułku rezerwistów -  konnych zwiadowców z pułków piechoty. Przykła
dowo w 1932 r. powołano na czas manewrów i koncentracji letniej około 250 
rezerwistów, zarówno kawalerzystów, jak  i konnych zwiadowców z pułków 
piechoty.

W  okresie, gdy Pułk wychodził na ćwiczenia bądź na manewry i koncen
trację letnią, w koszarach pozostawał 1-2 oficerów, 1 wachmistrz-szef, 
w każdym pododdziale podoficer mundurowy i 1 podoficer liniowy oraz po 
kilku ułanów, którzy z rozm aitych powodów nie mogli uczestniczyć w m a
newrach. Konie chore i remonty przekazywano do ambulansu weterynaryj

71 CAW, 15 pułk ułanów, sygn. I 321.15.2, Rozkaz dzienny nr 1 z 2 stycznia 1925 r.; tamże, sy
gn. 1321.15.3, Rozkaz dzienny nr 292 z 19 listopada 1926 r.
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nego i do stajni wyznaczonego szwadronu, gdzie pozostawały w stanie zafu- 
rażowania.

W 1930 r. nastąpiły zm iany w etatach pułków kawalerii. Zasadniczą, naj
bardziej rzucającą się w oczy zmianą, było zm niejszenie liczby żołnierzy 
w podstawowych pododdziałach pułku, tj. w szwadronach liniowych. Przej
ściowy brak koni kawaleryjskich, będący następstwem kryzysu gospodarcze
go spowodował, że władze wojskowe podjęły decyzję o redukcji koni w puł
kach kawalerii, a co za tym idzie żołnierzy. Najprostszym rozwiązaniem  oka
zało się zm niejszenie liczebności sekcji liniowej z ośmiu do sześciu żołnie
rzy. Na szczeblu szwadronu dawało to oszczędność 24 etatów, a na szczeblu 
pułku -  96 etatów. W  konsekwencji w musztrze oddziałów nastąpiło przej
ście z szyku czwórkowego na trójkowy. Niejako przy okazji dokonano cięć 
w etatach podoficerów.

Pierwsza połowa lat trzydziestych to dla 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
zmiana pokoleniowa na stanowiskach dowódców szwadronów liniowych. 
Dowództwo 1. szwadronu objął rtm. Aleksander Sitek, a na stanowiskach 
dowódców kolejnych szwadronów zostali zatwierdzeni: 2. szwadronu -  
rtm. W ładysław Zgorzelski, 3. szwadronu -  rtm. Zygmunt Dobrzański,
4. szwadronu -  rtm. W ładysław Bobiński. Dowództwo szwadronu ciężkich ka
rabinów maszynowych objął por. W ładysław Braunek, który w lipcu 1932 r. 
ukończył kurs dowódców szwadronów ciężkich karabinów maszynowych 
zorganizowany w Centrum W yszkolenia Piechoty w Rem bertowie72.

Kolejne zmiany w organizacji Pułku nastąpiły dopiero w drugiej połowie 
lat trzydziestych w ramach programu rozbudowy i modernizacji W ojska Pol
skiego. W 1937 r. przestała funkcjonować jako pododdział drużyna dowódcy 
Pułku. W  jej miejsce powstał szwadron gospodarczy, który skupił wszystkich 
żołnierzy z drużyny oraz tych ułanów z poszczególnych szwadronów, którzy 
dotychczas odkomenderowani byli do kwatermistrzostwa. W  czasie pokoju 
szwadron gospodarczy łączył w sobie poczet dowódcy Pułku oraz wszystkie 
elementy kwatermistrzostwa i służby zdrowia, a ponadto stanowił pododdział 
gospodarczy dla plutonu łączności oraz nowo sformowanych pododdziałów 
specjalnych: drużyny pioniersko-gazowej, plutonu przeciwpancernego i plu
tonu kolarzy.

W  drugiej połowie lat trzydziestych w wyniku prowadzonych przez władze 
wojskowe prac studyjnych nad rozwiązaniami strukluralno-organizacyjnymi

72 Tamże, Brygada Kawalerii „Poznań” -  Wielkopolska Brygada Kawalerii, sygn. I. 314.23.3, 
Rozkaz dzienny nr 4 z 23 marca 1932 r.; tamże, Rozkaz dzienny nr 7 z 24 maja 1932 r., tamże. 
Rozkaz dzienny nr 15 z 4 października 1932 r.
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w kawalerii, nakazano wiele zmian w strukturze pułku kawalerii. W  marcu 
1936 r. wprowadzono poprawkę do etatu pułku na stopie pokojowej, określa

jąc liczbę podoficerów  zawodowych i nadterminowych na 88. M iało to zw ią
zek z planami utworzenia nowych pododdziałów w pułkach, w związku 
z czym w planach na lata budżetowe 1937/1938 oraz 1938/1939 przewidzia
no zwiększenie etatu o 2 podoficerów zawodowych i 2 podoficerów nadter
minowych. Ponadto 29 lipca 1937 r. minister spraw wojskowych zezwolił 
pułkom kawalerii na przyjęcie 4 podoficerów nadterminowych, czyli o 2 wię
cej niż przewidywały wprowadzone wcześniej poprawki. Dodatkowo każdy 
pułk, bez względu na liczbę koni, w celu zapewnienia sprawnego funkcjono
wania w przypadku rozpoczęcia mobilizacji miał posiadać m inim alną liczbę 
podoficerów i szeregowców służby czynnej starszego rocznika, tj. 239 żoł-

73nierzy .
W ładze wojskowe, choć zdecydowały się przeprowadzić gruntow ną mo

dernizację sił zbrojnych, nie były jednak w stanie ze względów ekonom icz
nych wprowadzić w życie wszystkich planów. W  przypadku modernizacji 
kawalerii, związanej z wprowadzaniem nowych rodzajów i typów uzbrojenia 
i wyposażenia, mogło się to odbyć, z tych samych przyczyn, jedynie poprzez 
redukcję czwartych plutonów w szwadronach liniowych, aby uwolnić nie
zbędne siły. Spowodowało to, że szwadron liniowy liczył tylko trzy plutony 
złożone z trzech sześcioosobowych sekcji liniowych i jednej sekcji ręcznego 
karabinu maszynowego. Pozostałością po zlikwidowanym plutonie była sek
cja ręcznego karabinu maszynowego, którą traktowano od tej pory jako część 
pocztu dowódcy szwadronu i ewentualny zalążek czwartego plutonu.

W e wrześniu 1937 r. po powrocie z manewrów trzeba było znaleźć 
w Pułku rejon zakwaterowania dla nowego pododdziału, jakim  był sform o
wany podczas pobytu w Obozie Ćwiczeń Biedrusko pluton kolarzy. Problem  
ten udało się rozstrzygnąć po ostatecznym zorganizowaniu plutonu, co nastą
piło dopiero po roku. Do tego czasu ułani przeniesieni z poszczególnych 
szwadronów do plutonu kolarzy zakwaterowani byli nadal w rejonach swych 
byłych m acierzystych pododdziałów i tam nadal pozostawali na przydziałach 
gospodarczych. Pierwszym  dow ódcą plutonu kolarzy został wyznaczony 
ppor. Roman Bamburski, a pluton liczył 4 podoficerów i 25 ułanów. Podod

73 Tamże, Oddział I Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. 1 303.3.51, Departament Dowodze
nia Ogólnego MSWojsk. L.dz. 999/Org. tj., Stany osobowe podoficerów zawodowych i nadter
minowych pułków kawalerii i szwadronów pionierów z 31 marca 1936 r.; tamże, Departament 
Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.29, Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. L.dz. 
4074/tj.0rg. z 21 lipca 1937 r.
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dział ulegał jednak  licznym reorganizacjom, przede wszystkim na skutek 
ostrej selekcji ułanów. Jego ostateczna organizacja nastąpiła dopiero na po
czątku lipca 1938 r. W ówczas to pluton zaczął być traktowany już jako regu
larny pododdział i zaczął wystawiać warty i służby w koszarach. Jego kolej
nym dow ódcą został ppor. Roman Rożałowski, a pluton liczył 1 podoficera 
i 29 ułanów. Kwaterował w koszarach przy ul. M arcelińskiej i tam, w znajdu
jącym  się w tym kompleksie garażu, przechowywano rowery74.

Dodać należy, że doświadczenia z wykorzystaniem rowerów do celów 
wojskowych w kawalerii nie stanowiły żadnego novum. Studia nad wykorzy
staniem w kawalerii pododdziałów kolarzy, nazywanych również cyklistami, 
prowadzono już w latach dwudziestych XX w. Pod koniec tego okresu więk
szość pułków kawalerii posiadała w wyposażeniu od kilku do kilkunastu ro
werów. Przekonano się, że rower stanowi bardzo szybki środek transportu. 
Ponadto pluton kolarzy przy spieszeniu się nie musiał wydzielać koniowod- 
nych, przez co pododdział ten dysponował znacznie w iększą siłą  ognia niż 
liniowy pluton kawalerii. Pluton liniowy wystawiał do walki pieszo 16-19 
żołnierzy, podczas gdy pluton kolarzy -  30, co stanowiło połowę stanu całe
go szwadronu liniowego spieszonego do walki. Dla szwadronu liniowego by
ło to potężne wzmocnienie tak pod względem siły żywej, jak  i siły ognia. 
Z tego powodu dowódcy szwadronów wyznaczonych do wykonania jakiegoś 
zadania specjalnie zabiegali o przydzielenie im, poza ciężkimi karabinami 
maszynowymi, również kolarzy. Podstawowy środek transportu kolarzy sta
nowiły rowery typu wojskowego marki „Łucznik” .

Najprawdopodobniej we wrześniu 1937 r., po powrocie z manewrów, do
konano w Pułku reorganizacji sekcji pionierów. Odbywało się to w ramach 
zakrojonego na szeroką skalę programu reorganizacji pododdziałów pionie
rów w kawalerii, który został zarządzony w lutym 1936 r. W  pierwszej fazie 
tego programu sform owano, tytułem próby, pluton chemiczny w składzie
2. szwadronu pionierów oraz drużynę pioniersko-gazową w 1. pułku szwole
żerów. Następne przedsięwzięcia spowodowały, że w składzie wszystkich 
pułków kawalerii sform owano drużyny pioniersko-gazowe, a w składzie 
szwadronów pionierów  zaczęły funkcjonować poczet i drużyna dowódcy, 
pluton pionierów, tzw. minowy, i pluton pionierów chemiczny. Kolejny plu

74 Tamże, 15 pułk ułanów, sygn. I 321.15.22, Rozkaz dzienny nr 122 z 2 czerwca 1937 r.; tamże, 
sygn. I 321.15.25, Rozkaz dzienny nr 77 z 8 kwietnia oraz nr 139 z 5 lipca 1938 r. Szerzej na 
temat kolarzy w oddziałach Wielkopolskiej Brygady Kawalerii J. S. Tym, Koszary 15 Pułku 
Ulanów.., s. 105-106; Tenże, Przygotowania wojenne i mobilizacja 15 pułku ułanów..., PH-W
2004, nr 3, s. 4 1 -4 2 ,6 2 -6 3 , 67.
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ton pionierów miał być rozwijany wyłącznie na czas szkolenia specjalistów 
z drużyn pioniersko-gazowych pułków kawalerii danej brygady75.

W  drugiej połowie 1937 r. sformowano także pluton arm at przeciwpan
cernych, który gospodarczo podporządkowano szwadronowi ciężkich karabi
nów m aszynowych, jak  również zakwaterowano w bloku koszarowym tego 
pododdziału. Form owanie plutonów armat przeciwpancernych w pułkach 
kawalerii rozpoczęło się w 1936 r. Początkowo każdy pluton miał być uzbro
jony w 2 armaty przeciwpancerne, lecz później zwiększono ich liczbę w plu
tonie do 4. W ybrane pułki otrzymały po jednej armacie już  w pierwszym 
kwartale 1937 r., do 10 grudnia -  drugą, a dopiero w styczniu 1939 r. -  trze
cią. Czwarta armata miała dotrzeć do wszystkich pułków do 15 lutego 1939 r„ 
w rzeczywistości w wielu wypadkach dotarły one dopiero w sierpniu 1939 r. 
Ułani Poznańscy pierw szą armatę otrzymali do grudnia 1937 r., w styczniu
1938 r. drugą. Do stycznia 1939 r. Pułk miał już  trzy armaty przeciw pancer
ne, ale czw artą otrzymał dopiero w sierpniu, na czas m obilizacji76.

Po zmianach wprowadzonych w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. 
pułk kawalerii składał się z dowództwa, kwatermistrzostwa, czterech szwa
dronów liniowych, szwadronu ciężkich karabinów maszynowych, plutonu 
łączności, plutonu przeciwpancernego, plutonu kolarzy, drużyny pioniersko- 
-gazowej, szwadronu gospodarczego oraz szwadronu zapasowego.

W szwadronie ciężkich karabinów maszynowych niemalże przez całe 
dwudziestolecie II Rzeczypospolitej dwa plutony przewoziły ciężkie karabi
ny maszynowe na jukach, a jeden pluton na taczankach. W  każdym plutonie 
znajdowały się 4 ciężkie karabiny maszynowe. W  ramach planu modernizacji 
W ojska Polskiego przyjęto założenie, że dwa plutony zostaną wyposażone 
w taczanki. Zm iana struktury szwadronu ciężkich karabinów maszynowych 
była zw iązana z wymianą, zarówno broni maszynowej -  ciężkich karabinów 
maszynowych M axim  wz. 08 na polskie ciężkie karabiny maszynowe Brow

75 CAW, Oddział I Sztabu Głównego, sygn. I 303.3.49, Departament Kawalerii MSWojsk. L.dz. 
127/tj., Rozkaz z 4 lutego 1936 r.
76 Tamże, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. 1 300.30.55, Departament Uzbrojenia 
MSWojsk. L.dz. 10/Mob, Plan zaopatrzenia formacji kawalerii w 37 mm armatki wzór 36 
z 13 stycznia 1937 r.; tamże, Pismo Departament Uzbrojenia MSWojsk. L.dz. 
5/Mob.37/Og.Z.M. do szefa Departamentu Kawalerii z 16 lutego 1937 r.; tamże. Pismo Depar
tament Uzbrojenia MSWojsk. L.dz. 379/Mob.37/Og.Z.M. do szefa Departamentu Kawalerii 
z 22 listopada 1937 r.; tamże, sygn. I 300.30.58, Załącznik nr 2 do pisma l.dz. 5/mat z dnia 
7 lutego 1939 r., Realizacja uchwał K.S.U.S. Por. A. Konstankiewicz, Uzbrojenie 15 Pułku Ula
nów Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ula
nów Poznańskich” 4, Poznań 1991, s. 28.
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ning-Colt wz. 30, jak  i taczanek wz. 28 na wz. 36 oraz rzędów jucznych -  
austriackich Schallera wz. 07 na polskie wz. 36. W edług ustaleń A. Konstan- 
kiewicza, nowe ciężkie karabiny maszynowe wraz z taczankami wz. 36 roz
poczęto przydzielać od listopada 1938 r. (pod koniec października W ojsko 
Polskie miało posiadać 379 taczanek kawaleryjskich pod ckm wz. 36). 
N ie we wszystkich pułkach kawalerii udało się wprowadzić te zmiany przed 
wybuchem wojny77.

Zarówno szwadrony liniowe, jak  i szwadron ciężkich karabinów maszy
nowych posiadały drużynę dowódcy, dla której, w ślad za zm ianą nazwy 
drużyny dowódcy pułku na szwadron gospodarczy, przyjęto termin drużyna 
gospodarcza.

Pluton łączności składał się z drużyny telefonicznej (dwa patrole telefo
niczne juczne, dwa patrole telefoniczne na taczankach) i drużyny specjalnej 
(patrol łączności z lotnikiem, dwa patrole radiowe na taczankach) oraz 2 mo
tocyklistów i wozu sprzętowego. Ponadto, w związku z wprowadzeniem do 
kawalerii plutonów kolarzy, skład plutonu łączności powiększono o 4 żołnie
rzy na rowerach.

Omawiane powyżej etaty ukazują rozwiązania strukturalno-organizacyjne 
Pułku obowiązujące na tzw. stopie pokojowej. Oprócz dokumentów organi
zacyjno-etatowych dotyczących czasu pokoju funkcjonowały etaty wojenne, 
które w czasie pokoju znane były wyłącznie oficerom  oraz podoficerom za
wodowym i nadterminowym. Opracowany na przełomie 1935/36 r. i za
twierdzony 10 lutego 1936 r. etat wojenny pułku kawalerii, który obowiązy
wał do lata 1939 r., zakładał, że zmobilizowany pułk kawalerii na stopie wo
jennej będzie składał się z dowództwa, plutonu łączności, plutonu kolarzy, 
plutonu armat przeciwpancernych, czterech szwadronów liniowych, szwa
dronu ciężkich karabinów maszynowych oraz szwadronu gospodarczego. 
Pułk miał liczyć 35 oficerów, 174 podoficerów i 630 szeregowców, łącznie 
839 żołnierzy, a także 628 koni wierzchowych i 216 koni taborowych, czyli 
łącznie 844 konie. Jego uzbrojenie miało stanowić: 539 szabel, 108 lanc, 
7 1 1 karabinków kawaleryjskich, 69 pistoletów, 13 ręcznych karabinów ma
szynowych, 12 ciężkich karabinów maszynowych oraz 2 armaty przeciw pan
cerne. Na tabor pułku miało składać się: 14 taczanek różnego typu (8 tacza
nek pod ciężkie karabiny maszynowe, 5 taczanek łączności, w tym 2 radio
we, 1 taczanka w drużynie pionierów), 2 bryczki, 92 wozy taborowe dw u
konne, 6 kuchni polowych, 1 samochód osobowy, 2 motocykle i 35 rowe

77 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego 
w latach 1914-1939, Lublin 2003, s. 116, przypis 22.
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rów78. Z kolei szwadron marszowy pułku kawalerii m ial liczyć 4 oficerów, 
93 szeregowych oraz 88 koni w ierzchowych i 2 konie taborowe79. 
Liczebność poszczególnych pododdziałów Pułku ukazuje tabela 6.

Tabela 6
Etat pułku kawalerii na stopie wojennej z 10 lutego 1936 r.

oficerów
podofice

rów
szerego

wych
koni wierz

chowych
koni pocią

gowych
dowództwo i kwater
mistrzostwo pułku 
z drużyną pionierów

11 24 26 34 -

szwadron gospodarczy 1 13 72 11 108
pluton łączności 1 11 40 43 2
pluton przeciwpancer
ny

1 3 18 18 6

pluton kolarzy I 5 25 - -

1. szwadron 4 26 81 94 18
2„ 3., 4. szwadron 12 78 243 282 54
szwadron km 4 24 125 146 28

razem 35 174 630 628 216
Opracowano na podstawie: CAW, Oddział I Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. 1 303.3.49, 
Etat wojenny pułku kawalerii z 10 lutego 1936 r.

W  latach następnych w etacie wojennym pułku kawalerii, określanym ja 
ko etat pułku na stopie wojennej, kilkakrotnie wprowadzono poprawki. Z te
go powodu ju ż  dwa lata później, w lutym 1938 r. zakładano, że pułk kawale
rii będzie liczył 36 oficerów, 186 podoficerów, 620 szeregowców, czyli łącz
nie 842 żołnierzy. Pułk miał nadal posiadać 628 koni wierzchowych, lecz 
liczba koni taborowych zwiększona została do 222, co łącznie dawało 850 
koni. U zbrojenie pułku miało stanowić m.in.: 696 karabinków kawaleryj
skich, 14 ręcznych karabinów maszynowych, 12 ciężkich karabinów maszy
nowych oraz 2 armaty przeciwpancerne. Na tabor pułku miało składać się:
14 taczanek różnego typu, 1 bryczka, 95 wozów taborowych dwukonnych, 
6 kuchni polowych, 1 samochód osobowy, 2 motocykle i 35 rowerów 80.

15. Pułk Ułanów Poznańskich, jako jeden z niewielu pułków kawalerii, 
miał możliwość sprawdzić zasadność przyjętych w odniesieniu do etatów

78 CAW, Oddział I Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. I 303.3.49, Etat wojenny pułku kawa
lerii z 10 lutego 1936 r.
75 Tamże, Etat szwadronu marszowego pułku kawalerii z 10 lutego 1936 r.
80 Tamże, Oddział IV Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. I 303.7.298, L.dz. 13001/E. Tjn„ 
Etatowe stany liczebne broni i służb na stopie wojennej z 15 lutego 1938 r.
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wojennych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych w warunkach w zasadzie 
bojowych. W  drugiej połowie września 1938 r., w związku z zarządzoną ak
c ją  w ojskow ą rewindykacji Zaolzia, w Pułku przeprowadzono czasow ą reor
ganizację pododdziałów. Postawiono wówczas w stan alarmu 1. i 2. szwa
dron, szwadron ciężkich karabinów maszynowych, pluton kolarzy oraz plu
ton łączności, które uzupełniono do etatów wojennych. Tak sformowany dy
wizjon wraz z dowództwem Pułku i szwadronem gospodarczym liczył
21 oficerów, 64 podoficerów (zawodowych, nadterminowych i służby zasad
niczej), 352 szeregowych i 407 koni. W yposażony był w 9 rkm, 8 ckm, 4 ta- 
czanki pod ckm, 3 taczanki telefoniczne, 4 kuchnie połowę, 14 wozów tabo
rowych, I motocykl, 1 samochód osobowo-terenowy Łazik oraz 2 samocho
dy ciężarowe. Dywizjon zaopatrzony w 4 komplety jednostki ognia, 4 kom
plety racji żywnościowych „N”, 2 komplety racji żywnościowych „R” oraz 
zapas materiałów pędnych i smarów na 3 dni, wyruszył 22 września transpor
tami kolejowymi wraz z pozostałymi formacjami W ielkopolskiej Brygady 
Kawalerii do Skoczowa, gdzie oddziały te weszły w skład Grupy Operacyj
nej „Śląsk”, mającej zadanie opanowania Zaolzia. „Piętnastka” wykazywana 
była jako pułk w sile dywizjonu (wzmocnionego). Siły te stacjonowały 
na Śląsku w m. Pielgrzymowice i Jarząbkowice81.

W połowie października oddziały W ielkopolskiej Brygady Kawalerii 
przeszły w rejon Ustronia k. W isty, gdzie pozostawały do 9 grudnia 1938 r., 
kiedy to wydany został rozkaz rozwiązujący Grupę O peracyjną „Śląsk” . 
W  pierwszej połowie grudnia Pułk powrócił transportami kolejowymi 
do miejsca stałej dyslokacji.

Udział W ielkopolskiej Brygady Kawalerii w rewindykacji Zaolzia stano
wił cenny sprawdzian wyszkolenia bojowego w warunkach zbliżonych 
do wojennych, przede wszystkim dla żołnierzy służby stałej i nadterminowej. 
M ożliwość faktycznego dowodzenia elementami ugrupowania bojowego 
w sytuacji zagrożenia wojennego oraz w odmiennych od garnizonowych czy 
nawet poligonowych, trudnych warunkach terenowych było wartościowym 
doświadczeniem  dla korpusu oficerskiego oddziałów Brygady. W obec niedo
statku źródeł trudno jednak ocenić, jaki wpływ na poziom wyszkolenia od
działów W ielkopolskiej Brygady Kawalerii miał ich udział w operacji zaol-

81 Tamże, W ielkopolska Brygada Kawalerii, sygn. I 314.23.8, Akta kwatennistrzowskie z okresu 
operacji zaolziańskiej. Zestawienie z 24 września 1938 r.
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ziańskiej w kontekście późniejszych przygotowań wojennych oraz walk 
w kampanii wrześniowej na tle innych wielkich jednostek  kawalerii82.

Nie wszystkie jednak z pododdziałów Pułku wysłanych wówczas 
na Śląsk funkcjonowały w pełni w etacie wojennym. Z pew nością do etatu 
wojennego uzupełniono 1. i 2. szwadron, pluton kolarzy oraz pluton łączno
ści. N atom iast szwadron ciężkich karabinów maszynowych oraz dowództwo 
Pułku i szwadron gospodarczy występowały w niepełnych stanach, bowiem 
na Śląsk nie został skierowany cały Pułk i nie było potrzeby rozwijania 
do pełnych stanów przewidzianych etatem wojennym szwadronu gospo
darczego. Szwadron ciężkich karabinów maszynowych był uzbrojony 
w 8 ciężkich karabinów maszynowych, co oznacza, że funkcjonowały tylko 
dwa plutony i z tego powodu jego drużyna gospodarcza również nie wystę
powała w pełnym  składzie zakładanym etatem wojennym.

W  sierpniu 1939 r. nastąpiła kolejna, ostatnia przed wybuchem wojny, 
zm iana etatów pokojowych pułków kawalerii. W icem inister spraw wojsko
wych, gen. bryg. Janusz Głuchowski, działając w myśl rozkazu ministra 
spraw wojskowych z 21 lipca 1939 r., podpisał rozkaz wprowadzający po
dział pułków kawalerii na dwie grupy różniące się pokojow ą organizacją 
i zm niejszający w stosunku do etatu z 1924 r. liczbę żołnierzy i koni. Zgod
nie z tym rozkazem  pułki zaliczone do pierwszej grupy miały składać się 
z dowództwa, kwatermistrzostwa, czterech szwadronów liniowych, szwadro
nu ciężkich karabinów maszynowych, szwadronu gospodarczego, plutonu 
łączności, plutonu przeciwpancernego, drużyny pionierów oraz plutonu kola
rzy i m iały liczyć 37 oficerów, 88 podoficerów, 672 szeregowców i 736 koni 
(nie licząc koni oficerskich własnych). Pułki drugiej grupy miały posiadać 
taki sam skład, z dwoma istotnymi różnicami -  czwarty szwadron liniowy 
m iał być skadrowany, jego pluton przeciwpancerny miał liczyć tylko dwa 
działony, a ponadto pułk miał posiadać zamiast plutonu -  szwadron kolarzy. 
Pułk drugiej grupy miał liczyć 32 oficerów, 84 podoficerów, 585 szeregow
ców i 532 konie. Ponadto szwadron zapasowy pułku miał liczyć 2 oficerów, 
6 podoficerów, 44 szeregowców i 68 koni (nie licząc koni oficerskich wła
snych)83.

82 Szerzej na temat działania oddziałów Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w akcji rewindykacji 
Zaolzia zob. J. S. Tym, Kawaleria u> operacji i w walce. Koncepcje użycia i wyszkolenie kawale
rii samodzielnej Wojska Polskiego w lalach 1921-1939, Warszawa 2006, s. 425^129.
83 CAW, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. 1 300.30.13, Departament Dowodzenia Ogól
nego MSWojsk. L 8347/Org. tj., rozkaz z 21 lipca 1939 r.; tamże Departament Kawalerii 
MSWojsk. L.dz. 1530/tj, Rozkaz wprowadzający nowe składy osobowe w kawalerii z sierpnia 
1939 r.
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Do pierwszej grupy zaliczono piętnaście pułków kawalerii dyslokowa
nych w garnizonach leżących w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. W dru
giej grupie znalazło się dziewiętnaście pułków kawalerii stacjonujących 
w głębi kraju. Zmianami tymi nie objęto, należących do Nowogródzkiej Bry
gady Kawalerii 25., 26. i 27. Pułku Ułanów, które zostały zm obilizowane 
w trakcie mobilizacji alarmowej zarządzonej 23 marca 1939 r.

Z  perspektywy czasu i w kontekście późniejszych wydarzeń należy 
stwierdzić, że rozkaz z sierpnia wprowadzający zmiany w etacie pokojowym 
w sytuacji, gdy pułki kawalerii od czterech miesięcy prowadziły przygoto
wania wojenne, nie został wykonany84. Brak jest jakichkolw iek informacji
o zalecanych przesunięciach stanów osobowych z pułków drugiej grupy 
do pierwszej. Nastąpiły natomiast przesunięcia koni pomiędzy oddziałami. 
W  wykonaniu rozkazu Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. 
L 8347/Org. tj. z 21 lipca 1939 r. w połowie sierpnia tegoż roku nastąpiły 
przesunięcia nadwyżek koni z pułków drugiej grupy do pułków pierwszej 
grupy85. Liczebność pododdziałów Pułku według nowego etatu przedstawio
no w tabeli 7.

Z kolei, niemożliwe dziś do pełnego uchwycenia, kolejne poprawki 
wprowadzone do wojennego etatu pułku kawalerii pomiędzy lutym 1938 r. 
a wrześniem 1939 r. spowodowały, że pułk kawalerii na stopie wojennej po
winien liczyć 876 żołnierzy oraz około 890 koni” ’.

84 Do dziś niewyjaśniona pozostaje data wydania tego rozkazu, gdyż ani podpisujący go w imie
niu ministra spraw wojskowych gen. bryg. J. Głuchowski, ani prowadzący sprawę oficer, ani 
kancelaria nie wstawili daty dziennej. W zasobach archiwalnych CAW w zespole akt Departa
mentu Kawalerii MSWojsk. w teczce oznaczonej sygn. 1 300.30.13 znajdują się jedynie 3 kopie 
przywołanego rozkazu oraz część załączników. Nie ma natomiast ani oryginału, ani karty obiegu 
dokumentów, na której powinien być wpisany temat sprawy oraz powinny znajdować się zarów
no adnotacje służbowe kolejnych osób, do których tzw. koncept bądź już  gotowy projekt pisma 
trafiał, jak  i adnotacje kolejnych kancelarii.
85 Z kolei Sztab Główny już  28 lipca 1939 r. nakazał zaliczyć konie-podjezdki na literę H, czyli 
urodzone w 1935 roku, oraz wszystkie starsze konie zakupione w roku budżetowym 1938/39 na 
pokrycie zapotrzebowania mobilizacyjnego we wszystkich pułkach zaliczonych do pierwszej 
grupy. CAW, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.58, Oddział I Sztabu Głównego 
L.dz. 3790/Mob z 28 lipca 1939 r.
86 J. S. Tym, Pułk kawalerii Wojska Polskiego według etatu wojennego w kampanii wrześniowej 
1939 roku. Próba syntezy, „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały” 
(W arszawa-Londyn) 2005, nr 19, s. 109-118.
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Tabela 7
15. Pułk Ulanów Poznańskich według pokojowego etatu pułku kawalerii z sierpnia 1939 r.

oficerów
podofice

rów
szeregowych

koni wierz
chowych

koni po
ciągowych

dowództwo pułku 5 13 6 10 -

kwatermistrzostwo 8 25 13 12 -

szwadron gospodarczy 1 10 31 23 10
pluton łączności 1 4 50 44 2
pluton przeciwpancer
ny

1 2 36 33 16

drużyna pionierów - 1 13 14 2
pluton kolarzy 1 2 48 2 -

1. szwadron 4 8 87 94 8
2., 3., 4. szwadron 12 24 261 282 24
szwadron km 4 9 127 142 18

razem Pułk 37 88 672 656 80
szwadron zapasowy 2 6 44 68 -

Opracowano na podstawie: CAW, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.13, Depar
tament Kawalerii MSWojsk. L.dz. 1530/tj, Rozkaz wprowadzający nowe składy osobowe w ka
walerii z sierpnia 1939 r.

* * *

W  dniach 2 4 -2 6  sierpnia 1939 r. 15. Pułk Ułanów Poznańskich został 
zm obilizowany, rozwijając wszystkie pododdziały do stanów wojennych 
i przechodząc na system gospodarki wojennej. W  1939 r. pułk kawalerii we
dług etatu wojennego składał się z dowództwa, czterech szwadronów linio
wych, szwadronu ciężkich karabinów maszynowych, plutonu przeciwpancer
nego, plutonu kolarzy, plutonu łączności, drużyny pioniersko- 
-przeciwgazowej, szwadronu gospodarczego oraz kwatermistrzostwa. Na czas 
wojny przestawał istnieć funkcjonujący w czasie pokoju szwadron zapasowy. 
W  czasie mobilizacji wystawiał on jeden ze szwadronów m arszowych grupu
jących pierw szą falę uzupełnień wojennych oraz kolejny szwadron marszowy 
w ramach Ośrodka Zapasowego W ielkopolskiej Brygady Kawalerii87.

Z  dokumentacji mobilizacyjnej wytworzonej przez 15. Pułk Ulanów 
w czerwcu 1939 r. wynika, że Pułk po mobilizacyjnym rozwinięciu miał li

87 Szerzej na temat mobilizacji 15. Pułku Ulanów Poznańskich zob. J. S. Tym, Przygotowania 
wojenne i mobilizacja 15 pułku ułanów..., PH-W 2004, nr 3, s. 27-76. Charakterystyka polskie
go systemu mobilizacyjnego wielkiej jednostki kawalerii oraz omówienie mobilizacji W ielko
polskiej Brygady Kawalerii zob. Tenże, Przygotowania wojenne i mobilizacja Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii it' 1939 roku, PH-W 2009, nr 3, s. 51-116.
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czyć 874 żołnierzy i 886 koni, w tym 656 koni wierzchowych oraz 230 tabo
row ych88. Liczby te w znacznej mierze pokryw ają się z danymi wynikający
mi z wydanych 18 sierpnia 1939 r. przez Departament Dowodzenia Ogólne
go M SW ojsk. „Poprawek do wojennych należności materiałowych pułku 
kaw alerii”89. Na ich podstawie można określić stany osobowe poszczegól
nych pododdziałów pułku kawalerii na stopie wojennej. W ynika z nich, że 
pułk kawalerii na stopie wojennej powinien liczyć 876 żołnierzy90. Z kolei 
według londyńskiej monografii Pułku wyszedł on na wojnę, licząc 41 ofice
rów, ponad 900 podoficerów i ułanów oraz 850 koni91.

Pozostaje więc do wyjaśnienia różnica pomiędzy etatem wojennym pułku 
kawalerii a inform acją z monografii 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Prowa
dzona w ramach badań nad stanem faktycznym Pułku po mobilizacji ukoń
czonej 26 sierpnia 1939 r. analiza obsady stanowisk oficerskich wskazuje, że 
Pułk wyszedł na wojnę, mając 37 oficerów, a dodatkowych 4 to najprawdo
podobniej obsada brygadowego szwadronu kolarzy wystawianego w całości 
przez Pułk. Zasadnicza różnica pomiędzy wojennym etatem pułku kawalerii 
a 15. Pułkiem Ułanów polegała bowiem na tym, że Pułk, podobnie jak  pozo
stałe pułki W ielkopolskiej Brygady Kawalerii, wystawił w ramach mobiliza
cji nie pluton, lecz szwadron kolarzy liczący 3 plutony. W  szwadronie tym 
znalazły się także 2 ciężkie karabiny maszynowe M axim  wz. 08.

Należy w tym miejscu zauważyć, że do dziś nie wiadomo dlaczego, 
i z czyjej inicjatywy, pułki W ielkopolskiej Brygady Kawalerii wystawiły 
w ram ach mobilizacji nie etatowe plutony, lecz pułkowe szwadrony kolarzy. 
W prawdzie w przywołanym ju ż  rozkazie M SW ojsk. z sierpnia 1939 r. 
wprowadzającym zmiany w etacie pokojowym pułków kawalerii, załącznik 
ze schem atem  organizacyjnym pułku kawalerii I grupy wymieniał szwadron 
kolarzy zamiast plutonu kolarzy, ale z kolei w załączniku przedstawiającym 
zestawienie liczbowe figuruje jednak pluton, zatem wymienienie szwadronu 
było niewątpliwą pomyłką. Pluton kolarzy miał składać się z 4 sekcji linio
wych, sekcji ręcznego karabinu maszynowego oraz drużyny ciężkich karabi

88 J. S. Tym, Przygotowania wojenne i mobilizacja 15 pułku ułanów..., s. 61.
89 CAW, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.58, MSWojsk. Departament Dowo
dzenia Ogólnego MSWojsk. 1213/Mob., Poprawki do wojennych należności materiałowych puł
ku kawalerii z 18 sierpnia 1939 r.
'JU Szerzej na temat liczebności pułku kawalerii na stopie wojennej w 1939 r. zob. J. S. Tym, Pnlk 
kawalerii Wojska Polskiego według etatu wojennego it' kampanii wrześniowej 1939 roku. Próba 
syntezy, „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały” (W arszawa-Londyn)
2005, nr 19, s. 109-118.
91 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 183.
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nów maszynowych, licząc łącznie 1 oficera, 2 podoficerów i 48 szeregow
ców, w tym  1 podoficera i 19 szeregowców w drużynie ciężkich karabinów 
m aszynowych92.

Ostatni dokum ent zachowanej w zbiorach Centralnego Archiwum W oj
skowego dokumentacji mobilizacyjnej 15. Pułku Ułanów pochodzi z 19 lipca
1939 r. i w żadnym z około 300 zachowanych dokumentów tej grupy nie ma 
słowa na temat tego, że etatowy pluton ma na czas wojny rozrosnąć się do 
rozmiarów szwadronu. Przeciwnie, cały czas jest w nich m owa wyłącznie
0 pułkowym  plutonie kolarzy, natomiast wszystko, co w zachowanej doku
mentacji dotyczy szwadronu kolarzy, odnosi się do mobilizowanego przez 
Pułk szwadronu brygadowego. M ożna domniemywać, że skoro jednym  
z prekursorów wprowadzenia pododdziałów kolarzy do kawalerii był dowód
ca W ielkopolskiej Brygady Kawalerii, gen. bryg. dr. Roman Abraham, zm ia
ny w pułkach wielkopolskich, zarządzone prawdopodobnie dopiero w sierp
niu 1939 r., zostały przeprowadzone z jego inicjatywy. Prawdopodobnie
1 pozostawienie starych wzorów (wz. 08) ciężkich karabinów maszynowych 
w pułkach Brygady odbyło się za jego aprobatą, a być może nawet zgodnie 
z jego  poleceniem.

Znak zapytania dotyczy także struktury szwadronów ciężkich karabinów 
maszynowych pułków W ielkopolskiej Brygady Kawalerii, w tym 15. Pułku 
Ułanów. Jak już wspomniano, w szwadronie ciężkich karabinów m aszyno
wych pułku kawalerii występowały dwa typy plutonów. Były to plutony 
przewożące ciężkie karabiny maszynowe na jukach oraz plutony wyposażone 
w taczanki. Przeprowadzona zmiana struktury szwadronu ciężkich karabinów 
m aszynowych związana była z w ym ianą zarówno broni maszynowej, jak  
i taczanek wz. 28 na wz. 36 oraz austriackich rzędów jucznych na polskie 
wz. 36. Nowe ciężkie karabiny maszynowe wraz z taczankami wz. 36 rozpo
częto przydzielać pułkom od listopada 1938 r., wiadomo jednak, że pułki 
W ielkopolskiej Brygady Kawalerii nowymi taczankami dysponowały już we 
wrześniu i październiku 1938 r. w czasie zajmowania Zaolzia. Brak nato
miast inform acji, ile taczanek pułki te ostatecznie otrzymały i czy do wrze
śnia 1939 r. zdołano przekazać im taczanki dla obu plutonów. Najnowsze ba
dania wskazują, że 15. Pułk Ułanów otrzym ał łącznie 12 nowych taczanek 
pod ckm, w tym 4 przeznaczone dla komendy Rejonu Przysposobienia W oj

92 CAW, Departament Kawalerii MSWojsk., sygn. I 300.30.13, Departament Kawalerii 
MSWojsk. L.dz. 1530/tj z sierpnia 1939 r. Rozkaz wprowadzający nowe składy osobowe w ka
walerii.
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skowego Konnego jako jednostki mobilizującej szwadron kawalerii dyw izyj
nej 14. Dywizji Piechoty93.

Zycie i potrzeby wojenne zweryfikowały zapisy instrukcji i elaboratów 
mobilizacyjnych. Struktura szwadronów ju ż  w czasie m obilizacji uległa 
pewnym zmianom stanowiącym odstępstwo od etatu. Część dowódców 
szwadronów zwiększyła swoje poczty. W  niektórych pułkach wyznaczono 
na dowódców pocztów podchorążych młodszego rocznika Szkoły Podchorą
żych Kawalerii, którzy nie powinni znaleźć się w ogóle w I. rzucie pułku, 
bowiem zgodnie z instrukcją m obilizacyjną mieli być skierowani do ośrod
ków zapasowych. Część dowódców szwadronów przesunęła w skład swego 
pocztu także wybranych strzelców karabinów przeciwpancernych, co często 
okazało się innowacją bardzo życiow ą i praktyczną. Nierzadko zwiększano 
liczbę trębaczy w poczcie do dwóch.

Zmiany te można było przeprowadzić, bowiem pułki mobilizowały, poza 
grupą rezerwistów uzupełnienia zasadniczego, rezerwistów mobilizacyjnej 
grupy zabezpieczenia ukompletowania, czyli rezerwistów-dublerów. U trzy
mywano ich na przydziałach mobilizacyjnych przewyższających etatowe po
trzeby danej formacji, celem zapewnienia pełnej obsady w przypadku braku 
stawiennictwa niektórych rezerwistów uzupełnienia zasadniczego. Zm obili
zowane w sierpniu 1939 r. nadwyżki posłużyły do sform owania szwadronów 
m arszowych oraz Ośrodków Zapasowych Brygad Kawalerii, do których uzu
pełnienia zasadnicze miały przybyć w ramach mobilizacji powszechnej. 
Część rezerwistów tej grupy została jednak  włączona do pododdziałów 
pierwszego rzutu pułków w ramach wspomnianych wyżej zmian, przesunięć 
i innych innowacji dokonywanych w pododdziałach. Bardzo często zmiany te 
następowały dlatego, że dowódcy pododdziałów zapamiętali niektórych re
zerwistów z okresu ich zasadniczej służby wojskowej jako dobrych strzelców 
bądź wyróżniających się spośród innych żołnierzy szczególnymi uzdolnie
niami itp.

Te w gruncie rzeczy samowolne zmiany dokonywane w wojennym etacie 
pododdziałów przez ich dowódców wypływały z kilkuletniej praktyki do
wódczej inicjatorów. Były one wynikiem przemyśleń dotyczących etatowych 
potrzeb pododdziałów skonfrontowanych z doświadczeniami płynącymi 
z koncentracji letnich i manewrów, a w przypadku pułków W ielkopolskiej 
Brygady Kawalerii również z doświadczeniami zebranymi w trakcie akcji 
na Zaolziu.

93 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski form acji polskich i Wojska Polskie
go..., s. 116, przypis 22; Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 183.
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Powyższe działania nie spotkały się z krytyką czy negatywnymi opiniami 
dowódców pułków. W  warunkach wysokiego stawiennictwa powołanych, 
w sytuacji niemalże kompletnego pokrycia stanów etatu wojennego i posia
dania licznych nadwyżek w postaci mobilizacyjnej grupy zabezpieczenia 
ukompletowania oraz dysponowania wieloma ochotnikami nie mającymi 
przydziału, a zgłaszającymi się do pułków, jak  miało to miejsce w oddziałach 
W ielkopolskiej Brygady Kawalerii, nie było sensu trzymać się kurczowo 
przepisów i etatów. Tak też postąpiono w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
Jeśli od ogólnej liczby 874 żołnierzy odejmiemy korpus oficerski, a dodamy 
dwa plutony kolarzy oraz kilku czy kilkunastu ułanów wcielonych dodatko
wo do pododdziałów, otrzym ujemy ponad 900 szeregowych, co zgadza się 
z danymi podanymi w londyńskiej monografii Pułku. Liczebność poszcze
gólnych pododdziałów Pułku ukazuje tabela 8.

Tabela 8
Liczebność pododdziałów 15. Pułku Ulanów Poznańskich na stopie wojennej w 1939 r.

pododdział

liczebność wg 
etatu pułku 
kawalerii na 

stopie wojen
nej z 10 lutego 

1936 r.

liczebność wg 
etatu pokojo

wego 
z sierpnia 

1939 
dla pułków I. 

g ru p y

liczebność wg 
„Poprawek do 

wojennych 
należności .” 
z 18 sierpnia 

1939 r.

prawdopodob
na liczebność 
pododdziałów 
15. Pułku Ula
nów Poznań

skich 26 sierp
nia 1939 r.

dowództwo i kwatermi
strzostwo pułku z drużyną 
pioniersko-gazową

51* 74 58 58

szwadron gospodarczy 86 42 84 84
pluton łączności 52 55 57 57
pluton kolarzy 31 51** 31 ***

pluton przeciwpancerny 22 39 41 41
szwadron liniowy 111 99 113 113
szwadron ckm 153 140 153 153
szwadron marszowy - 93 93

* w 1936 r. nie funkcjonowały jeszcze drużyny pioniersko-gazowe, a tylko sekcje pionierów.
** pluton kolarzy w składzie 4 sekcje liniowe, sekcja rkm i drużyna ckm.
*** 15. Pułk Ułanów zmobilizował szwadron kolarzy.
**** w etacie pokojowym zamiast szwadronu marszowego występował szwadron zapasowy 
pułku mający liczyć 52 żołnierzy.

Etat wojenny Pułku różnił się od etatu pokojowego również dlatego, że 
część oficerów w ramach tzw. przydziałów mobilizacyjnych opuszczała do
tychczas zajmowane stanowiska służbowe. Dotyczyło to przede wszystkim
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15. Pułk Ulanów Poznańskich 
na stopie wojennej 1 września 1939

Dowódca
Pułku

I zastępca dowódcy

pluton łączności

drużyna specjalna

drużyna telefoniczna

I . szwadron

2. szwadron

3. szwadron

4. szwadron

poczet dow ódcy

1. pluton

II. pluton

III. pluton

1. sckcja

2. sekcja

3. sekcja

sekcja  rkm

drużyna gospodarcza

11 zastępca dowódcy 
kwatermistrz

szwadron gospodarczy

poczet dow ódcy

tabor szwadronu

tabor dowództwa Pul ku

warsztaty Pułku

tabor żywnościowy

— szwadron KM

poczet dow ódcy

1. pluton

II. pluton

III. pluton

-  karabin  m aszynow y

-  karab in  m aszynow y

-  karabin  m aszynow y

karab in  m aszynow y

d ru ży n a  gospodarcza

szw adron  m arszow y

— pluton działek ppanc.

1. dzia łon

2. dzialon

3. dzialon

4. dzialon

d ru ż y n a
p io n ic rsk o -g a z

szwadron kolarzy

poczet dow ódcy

I. pluton

II. pluton

III. pluton

1. sekcja

2. sekcja

3. sekcja

4. sekcja

sckcja  rkm

drużyna km

drużyna gospodarcza
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oficerów przewidzianego etatem pokojowym szwadronu zapasowego, który 
w przypadku mobilizacji ulegał likwidacji. Ponadto część stanowisk, które 
nie były obsadzone w czasie pokoju -  zwłaszcza dowódców plutonów, 
w czasie mobilizacji obsadzali oficerowie rezerwy Pułku, którzy posiadali 
przydziały mobilizacyjne na stanowiska wakujące w czasie pokoju. Zmiany, 
jakie nastąpiły w obsadzie oficerskiej Pułku w czasie mobilizacji, przedsta
wiono w tabeli 9.

Tabela 9
Przesunięcia kadrowe w 15. Pułku Ułanów Poznańskich 

w okresie od 1 marca do 1 września 1939 r.

Nazwa stanowiska 
służbowego

obsada z dnia 1 mar
ca 1939 roku wg eta

tu pokojowego

obsada z dnia 22 
sierpnia 1939 roku 

wg etatu pokojowego

obsada z dnia 1 wrze
śnia 1939 roku wg 
etatu wojennego

1. 2. 3. 4.
dowódca Pułku ppłk Tadeusz Mikke ppłk Tadeusz Mikke ppłk Tadeusz Mikke

I zastępca dowódcy
m jr dypl. W łodzi
mierz Peucker*

wz. mjr Julian Fi- 
scher-Drauenegg

mjr Kazim ierz Chła
powski

zastępca dowódcy -  
kwatermistrz

mjr Julian Fischer- 
Drauenegg

wz. mjr Kazimierz 
Chłapowski

rtm. W ładysław 
Braunek

adiutant wz per. Szymon Skanpski por. Szymon Skompski por. Szymon Skompski

oficer ordynansowy - -
por. rez. Andrzej 
Niegolewski

oficer informacyjny - -
por. rez. Stanisław 
Kościelski

oficer mobilizacyjny

rtm. Zygmunt Do
brzański
wz. m jr Kazimierz 
Chłapowski

mjr Władysław Bo
biński
wz. rtm. Zygmunt 
Dobrzański

-

oficer ewidencyjno- 
personalny

wz. por. Józef Hara- 
szewski

wz. por. Mieczysław 
Bukowski -

oficer broni (w cza
sie P referent wy
szkolenia strzelec
kiego Pułku)

ppor. Roman Bam- 
burski* -

ppor. rez. Stefan 
Kaczmarek

oficer administracyj- 
no-materiałowy

por. Władysław Mac
kiewicz*

rtm. Władysław 
Braunek -

oficer gospodarczy por. Alfred Swirtun por. Alfred Swirtun -

oficer żywnościowy p.o. chor. Marceli 
Nowicki

p.o. chor. Marceli 
Nowicki

p.o. chor. Marceli 
Nowicki

płatnik por. int. Piotr Pacio
rek

por. int. Piotr Pacio
rek

ppor. rez. Adam 
Glabisz

lekarz
por. lek. dr Edward 
Gorzkowski

por. lek. dr Edward 
Gorzkowski

kpt. lek. dr Edward 
Gorzkowski
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1. 2. 3. 4.

lekarz weterynarii mjr Albin Ziemęcki mjr Albin Ziemęcki ppor. lek. wet. Euze
biusz Małecki

kapelan - -
ks. Marian Konopiń
ski

szef kancelarii wachm. Stefan D ą
browski

wachm. Stefan Dą
browski

wachm. Stefan D ą
browski

dowódca plutonu 
łączności

por. Bohdan Lubier- 
ski

por. Bohdan Lubier- 
ski

por. Bohdan Lubier- 
ski

dowódca 1. szwa
dronu

rtm. dypl. Sławomir 
Zarzycki

rtm. dypl. Sławomir 
Zarzycki

por. Stanisław Gar
dulski

dowódca I. plutonu
por. Sergiusz Wie- 
żański

por. Sergiusz Wie- 
żański

por. Sergiusz Wie- 
żański

dowódca II. plutonu ppor. W acław Zie
liński

ppor. W acław Zie
liński

ppor. W acław Zie
liński

dowódca III. plutonu vacat m ca t ppor. rez. Jan Mali
szewski

szef szwadronu st. wachm. Andrzej 
Kozal

st. wachm. Andrzej 
Kozal

st. wachm. Józef 
Filipiak

dowódca 2. szwa
dronu

wz. por. Stanisław 
Gardulski

rtm. Władysław 
Mackiewicz

rtm. W ładysław 
M ackiewicz

dowódca I. plutonu ppor. Zbigniew Ba
rański*

ppor. Jerzy Siarkie- 
wicz

ppor. Jerzy Siarkie- 
wicz

dowódca II. plutonu
ppor. Jerzy Siarkie-
wicz vacat por. rez. Józef Klo

nowski

dowódca III. plutonu vacat vacat ppor. rez. Zygmunt 
Kęszycki

szef szwadronu st. wachm. W alenty 
Smektala

st. wachm. W alenty 
Smektała

st. wachm. W alenty 
Smektała

dowódca 3. szwa
dronu

rtm. Czesław M ała
chowski

rtm. Czesław Mała
chowski

rtm. Czesław M ała
chowski

dowódca I. plutonu por. Mieczysław Bu
kowski

por. Mieczysław Bu
kowski

por. Roman Roża- 
łowski

dowódca II. plutonu m cat vacat
ppor. rez. Witold 
Szcześniewski

dowódca III. plutonu \acat vacat ppor. rez. Zygmunt 
Rusiecki

szef szwadronu
st. wachm. Stefan 
Stepczyński

st. wachm. Stefan 
Stepczyński

st. wachm. Stefan 
Stepczyński

dowódca 4. szwa
dronu

rtm. Władysław Bo
biński*

rtm. Bronisław 
Buszkiewicz

rtm. Bronisław 
Buszkiewicz

dowódca I. plutonu ppor. Jerzy Kozio- 
rowski

ppor. Jerzy Kozio- 
rowski

ppor. Zygmunt 
Twardowski

dowódca II. plutonu
ppor. Zygmunt 
T  wardowski

ppor. Zygmunt 
Twardowski

ppor. rez. Brunon 
Henryk Stroiński

dowódca III. plutonu vacat vacal ppor. rez. Andrzej 
Wiewiórowski
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1. 2. 3. 4.

szef szwadronu
wachm. Antoni M i
chalczyk

wachm. Antoni M i
chalczyk

wachm. Antoni M i
chalczyk

dowódca szwadronu 
ckm

rtm . Jan  B rodzk i rtm . Jan  B rodzki rtm . Jan  B rodzki

dowódca 1. plutonu por. Marian Łukowski por. Marian Łukowski por. Marian Łukowski

dowódca II. plutonu
ppor. Roman Bam- 
burski*

vacat
por. rez. Aleksander 
Józef Lossow

dowódca III. plutonu vacal vacat
ppor. Mieczysław 
Tarnopolski

szef szwadronu
st. wachm. Alojzy 
Jaeger

st. wachm. Alojzy 
Jaeger

st. wachm. Alojzy 
Jaeger

dowódca plutonu 
kolarzy

por. Roman Roża- 
lowski

?

Pododdział w ramach 
mobilizacji rozwinię
ty do stanu szwadro
nu

dowódca szwadronu 
kolarzy - -

por. Przemysław 
Czarnocki

dowódca I. plutonu - - ppor. rez. Jan Trzciński

dowódca II. plutonu - -
ppor. rez. Adolf Lie- 
bich

dowódca 111. plutonu - -
pchor. rez. Zygmunt 
Warczygtowa

szef szwadronu - - ?

dowódca plutonu armat 
przeciwpancernych

ppor. Maciej Pró
szyński

ppor. Maciej Pró
szyński

ppor. Maciej Pró
szyński

dowódca szwadronu 
gospodarczego

funkcję dowódcy tego 
pododdziału powinien 
pełnić adiutant pułku; 
faktycznie rtm. Micha! 
Kwaliaszwili

9 por. rez. Krzysztof 
W ize

dowódca taboru bo
jowego - -

por. rez. Witold 
Prus-Glowacki

szef szwadronu
chor. W ojciech Gro
cholski

chor. W ojciech Gro
cholski

chor. W ojciech Gro
cholski

dowódca szwadronu 
zapasowego

m jr Kazimierz Chła
powski

mjr Kazimierz Chła
powski -

zastępca dowódcy 
szwadronu zapaso
wego

rtm. Michał Kwalia
szwili

rtm. Michał Kwalia
szwili -

szef szwadronu
st. wachm. Stanisław 
Golembka

st. wachm. Stanisław 
Golembka -

dowódca szwadronu 
marszowego - - por. rez. Antoni Dunin

* awansowani na kolejny stopień wojskowy z dniem 19 marca 1939 r.
Źródło: J. S. Tym, Przygotowania wojenne i mobilizacja 15 pułku ulemów..., PH-W 2004, nr 3,
s. 71-72.
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Dodać należy, że wspomniany wysoki procent stawiennictwa rezerwistów 
zarówno grupy uzupełnienia zasadniczego, jak i mobilizacyjnej grupy zabez
pieczenia ukompletowania pozwoli! w bardzo szybkim tempie nie tylko uzu
pełnić oddziały do stanów przewidzianych etatem wojennym, ale również 
sformować szwadron marszowy oraz wydzielić zalążki Ośrodka Zapasowego 
W ielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku, do którego uzupełnienia za
sadnicze miały przybyć w ramach mobilizacji powszechnej.

W planie m obilizacyjnym „W ” zaplanowano dla pięciu brygad kawalerii 
dwie dyslokacje ich ośrodków zapasowych uzależnione od wariantu wojny -  
„R” ze Związkiem Sowieckim (plan operacyjny „W schód”) lub „N” z N iem 
cami (plan operacyjny „Zachód”). Ośrodek Zapasowy W ielkopolskiej Bry
gady Kawalerii w razie wojny ze Związkiem Sowieckim miał być rozwijany 
w Biedrusku, a w razie wojny z Niemcami w Kraśniku na Lubelszczyźnie.

Podstawowym zadaniem ośrodka zapasowego miało być przygotowywa
nie kolejnych uzupełnień ludzi i koni dla pułków kawalerii, szwadronów 
łączności, szwadronów pionierów, szwadronów kolarzy oraz samodzielnych 
plutonów ciężkich karabinów maszynowych wchodzących w skład jednej 
brygady kawalerii.

Etat ośrodka zapasowego zakładał, że będzie to oddział funkcjonujący 
na prawach pułku kawalerii i mający strukturę organizacyjną pułku, z tą  jed 
nak różnicą, że w ośrodku zapasowym elementem trwałym miała być tzw. 
obsada stała, natomiast rezerwiści i ewentualni rekruci, których mobilizacja 
zastała w pułkach, mieli stanowić stan zmienny.

Ośrodek zapasowy miał składać się z dowództwa ośrodka liczącego 
12 oficerów, w tym 4 oficerów służb oraz 26 szeregowych, szwadronu go
spodarczego obejmującego kuchnię ośrodka, stołownię oficerską, warsztaty 
oraz tabory ośrodka, zmiennej liczby szwadronów liniowych, szwadronu ka
rabinów maszynowych, plutonu pionierów, plutonu łączności oraz plutonu 
kolarzy. Zakładano, że w ośrodku będą funkcjonowały 3-4 szwadrony linio
we. Obsada stała szwadronu to wachm istrz-szef szwadronu i 12 szeregowych 
oraz 103 konie wierzchowe. Taka liczba koni miała umożliwić wystawienie 
szwadronu m arszowego dla pułku kawalerii. Ponadto miała pozwolić na pod
jeżdżanie koni z poboru przed ich odesłaniem w pole. Konie te miały być sta
le uzupełniane z zapasu koni Okręgu Korpusu. W  odniesieniu do szwadro
nów liniowych przyjęto, że minimalna liczba instruktorów wynosi 1 oficer na 
60 ułanów i 1 podoficer lub starszy ułan na 15 ułanów.

Szwadron karabinów maszynowych miał się składać z dwóch plutonów 
ciężkich karabinów maszynowych na taczankach, z których każdy miał po
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siadać 2 taczanki pod ciężki karabin maszynowy, plutonu jucznego ciężkich 
karabinów maszynowych, plutonu armat przeciwpancernych wyposażonego 
w 1 armatę przeciw pancerną oraz drużyny gospodarczej. Obsadę stałą szwa
dronu miało stanowić 5 oficerów, 16 szeregowych i 91 koni, w tym 
77 wierzchowych i 14 pociągowych do zaprzęgów taczanek i armaty prze
ciwpancernej. Uznano przy tym, że konie w tym pododdziale są  niezbędne 
dla wyszkolenia i przygotowania koni dla uzupełnień pododdziałów ciężkich 
karabinów maszynowych. Pluton łączności miał liczyć 2 oficerów 
i 8 podoficerów oraz 23 konie, w tym 12 pociągowych dla 2 taczanek telefo
nicznych i 2 taczanek radiowych. W projekcie organizacji ośrodka zapaso
wego kawalerii przyjęto, że taka obsada stała miała umożliwić przygotowanie 
120 szeregowych łączności. Obsadę plutonu pionierów ośrodka zapasowego 
miało stanowić 2 oficerów i 6 podoficerów oraz 16 koni, w tym 8 pociągowych 
dla 2 taczanek (pionierskiej i chemicznej) oraz wozu taborowego. Taka liczba 
personelu miała być wystarczająca dla przygotowania 90 szeregowych kolej
nych uzupełnień pułkowych drużyn pioniersko-przeciwgazowych oraz bryga
dowego szwadronu pionierów. Uzupełnienia dla kolarzy mial przygotowywać 
szwadron kolarzy, którego obsadę stałą mial stanowić 1 oficer i 4 podoficerów. 
Mieli oni dysponować 29 rowerami, a ich zadaniem było przygotowanie około 
100 rezerwistów.

Pierwszy rzut Ośrodka Zapasowego W ielkopolskiej Brygady Kawalerii 
miał według pierwotnego planu mobilizacyjnego wystawić 7. Pułk Strzelców 
Konnych, a dołączyć do niego miały zalążki wystawiane przez pozostałe 
pułki brygady: 18 oficerów, 591 podoficerów i szeregowców, 137 koni, 
24 wozy, I kuchnia połowa oraz 40,3 t materiału wojennego z 15. Pułku U ła
nów oraz 5 oficerów, 38 szeregowych, 60 koni, 9 wozów oraz 2,5 t materiału 
wojennego z dyslokowanego w Poznaniu w Reducie Przemysława szwadro
nu zapasowego 17. Pułku U łanów94. Siły i środki przeznaczone dla brygado
wego Ośrodka Zapasowego opuściły Poznań kolejowym transportem  m obili
zacyjnym nocą z 26 na 27 sierpnia 1939 r.95 7. Pułk Strzelców Konnych skie
rował do Ośrodka Zapasowego zarówno zawiązki wojenne, jak  i nadwyżki 
żołnierzy i koni oraz materiału wojennego pod dowództwem dotychczasowe

94 CAW, 15 pułk ułanów, sygn. I. 321. 15. 48, DOK VII Wydział Mobilizacji i Uzupełnień L.dz. 
1362/Mob.Mat.39 z 5 maja 1939 r„ 15 pułk ułanów L.dz. 451/Mob.39 z 31 maja 1939 r.
95 Według autorów Szlakiem Ulanów Chrobrego. Zarys historii 17 Piliku Ulanów Wielkopolskich 
im. Króla Bolesława Chrobrego, s. 169-170, zalążki wystawione przez szwadron zapasowy puł
ku miały opuścić Poznań nocą z 24 na 25 sierpnia 1939 r. Tej samej nocy miały opuścić Leszno 
nadwyżki skierowane do Kraśnika, między innymi 120 koni.
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go oficera mobilizacyjnego pułku, rtm. Kazimierza Reszki. W edług ówcze
snego adiutanta pułku, rtm. Zbigniewa Szacherskiego, siły i środki przezna
czone do ośrodka zapasowego odeszły do Kraśnika transportem kolejowym 
27 sierpnia 1939 roku96.

Zarówno wyznaczenie na komendanta Ośrodka Zapasowego W ielkopol
skiej Brygady Kawalerii mjr. Juliana Fischera-Drauenegga, dotychczasowego
I zastępcy dowódcy 15. Pułku Ułanów, a także skierowanie do ośrodka przez 
Pułk tak dużych nadwyżek może wskazywać na to, że pierwszy rzut bryga
dowego Ośrodka Zapasowego wystawiał jednak 15. Pułk Ułanów, a nie 
7. Pułk Strzelców Konnych. Częściowo przemawia za tym również przenie
sienie tego ostatniego z Poznania do Biedruska i wynikające z tego trudności 
w zabezpieczeniu jego właściwego funkcjonowania. Przypom nieć należy, 
że plan mobilizacyjny „W ” wszedł w życie 1 maja 1938 r., a 7. Pułk Strzel
ców Konnych zakończył przechodzenie do Biedruska 31 maja 1938 r. Można 
zakładać, że pod wpływem informacji o negatywnych skutkach przeniesienia 
tego pułku Oddział I Sztabu Głównego w maju 1939 r. zdecydował się prze
nieść część zadań m obilizacyjnych z tego pułku na dysponujący nieporów
nywalnie lepszymi warunkami do przeprowadzenia mobilizacji 15. Pułk U ła
nów.

W edług ustaleń Eugeniusza Piwowarskiego szwadrony marszowe pułków 
kawalerii miały liczyć 93 żołnierzy, co stanowiło 10,6% stanu osobowego 
pułku kawalerii na stopie wojennej, natomiast stany osobowe ośrodków za
pasowych miały stanowić 20,4% uzupełnianych jednostek97. W  odniesieniu 
do tych ustaleń należy skonstatować, że w przypadku pułków W ielkopolskiej 
Brygady Kawalerii, wystawiających zamiast plutonu szwadron kolarzy, 
szwadrony marszowe pułków stanowiły około 10% ich stanów osobowych. 
Z kolei stan osobowy zawiązków wojennych i nadwyżek skierowany 
do Ośrodka Zapasowego w Kraśniku przekraczał wartość 20,4%, lecz nie 
dawał możliwości pełnego pokrycia etatu ośrodka.

96 Z. Szacherski, Wierni przysiędze, s. 39.
97 E. Piwowarski, System mobilizacji sil zbrojnych Polski w  latach 1921-1939, Toruń 2001, 
s. 313.
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W  czasie kampanii 1939 r. Pułk prowadził działania w składzie W ielko
polskiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. bryg. dr. Romana Abra
hama. Poważniejsze walki Pułk stoczył w czasie bitwy nad Bzurą, uczestni
cząc w zam knięciu przepraw na środkowej Bzurze, w uderzeniu na W alewice 
i Bielawy, natarciu brygady na Głowno, w czasie którego w Ziewaniczkach 
zginął 12 września 1939 r. dowódca Pułku ppłk Tadeusz M ikke. Dalsze karty 
bojowej chwały Pułku w tej kampanii to walki o Brochów i Tułowice nad 
dolną Bzurą, przebijanie się przez Puszczę K am pinoską i udział w obronie 
W arszawy. Od 16 września 1939 r. W ielkopolska Brygada Kawalerii działała 
w składzie Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Abrahama, a 15. Pułkiem U ła
nów Poznańskich dowodził wówczas uprzedni zastępca dowódcy Pułku 
mjr Kazimierz Chłapowski, który całą sw oją zaw odową służbę w ojskową 
przesłużył w 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Pułki W ielkopolskiej Brygady Kawalerii nie tylko wyszły na wojnę 
ze stanami wzmocnionymi, posiadając szwadrony kolarzy zamiast plutonów, 
ale przed rozpoczęciem  natarcia na W alewice i Bielawy do pułków dołączyły 
ich szwadrony marszowe, dodatkowo zwiększając stany osobowe. Szwadron 
marszowy 15. Pułku Ułanów Poznańskich dowodzony przez por. rez. A nto
niego Dunina przybył transportem  kolejowym z Poznania 8 września i wyła
dował się na stacji kolejowej Żychlin. Żołnierzy tego pododdziału przydzie
lono do poszczególnych szwadronów, a szwadron marszowy rozwiązano. Je
go dowódca objął nieprzewidzianą etatem funkcję zastępcy dowódcy 
1. szwadronu98.

W edług dotychczasowego stanu wiedzy w dniach 1-12 września 1939 r. 
15. Pułk Ułanów Poznańskich poniósł następujące straty: 1 oficer sztabowy -  
dowódca Pułku ppłk Tadeusz Mikke, 5 oficerów młodszych, 2 podchorążych,
6 podoficerów oraz 29 ułanów zginęło (łącznie straty bezpowrotne 42 żołnie
rzy)99, a kolejnych 5 oficerów i co najmniej kilkunastu ułanów zostało ran
nych100.

58 Podobnie postąpiono w 17. Pułku Ulanów. Z kolei w 7. Pułku Strzelców Konnych szwadron 
marszowy został użyty bojowo jako kolejny pododdział pułku, a rozwiązano go dopiero 
17 września, po boju o Zamość w Puszczy Kampinoskiej.
99 T. Jeziorowski, Lista strat 15. Piliku Ulemów Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzy
stwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich” 6, Poznań 1999, s. 36-62.
100 Dzieje 15. Pitlku Ulanów..., s. 187-200.
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Jeżeli przyjąć w przybliżeniu, po odliczeniu start marszowych, stan puł
ków kawalerii W ielkopolskiej Brygady Kawalerii przed natarciem na W ale
wice i Bielawy na poziomie 1000 żołnierzy i odliczyć straty poniesione 
w wyniku działań bojowych w dniach 1-12 września 1939 r., to można 
uznać, że w trakcie w alk toczonych nad dolną B zurą w dniach 14—15 wrze
śnia 1939 r. 15. Pułk Ułanów dysponował niemalże pełnym potencjałem  bo
jowym , wynoszącym  wówczas około 97% stanu wyjściowego, podczas gdy 
7. Pułk Strzelców Konnych W ielkopolskich tylko około 82%, a potencjał
17. Pułku Ułanów W ielkopolskich wynosił poniżej 75%  stanu wyjściowe-
__101go .

W skazać należy, że w 15. Pułku Ułanów Poznańskich cały czas starano 
się utrzymać wysokie stany pododdziałów decydujących o jego potencjale 
bojowym, czyli szwadronów liniowych. Pułk ponosił jednak  straty nie tylko 
wśród szeregowych, ale także oficerów. Pomimo to nie zm ieniła się jego 
struktura organizacyjna, a miejsce tych, którzy ubyli z szeregów, zastępowali 
inni. W  sytuacji, gdy 8 września dowódca szwadronu ciężkich karabinów 
maszynowych rtm. Jan Brodzki ze względu na ciężki atak anginy musiał 
odejść do szpitala, dowodzenie pododdziałem objął dowódca I plutonu w tym 
szwadronie -  por. M arian Łukowski. W tym dniu, po śmierci dowódcy puł
kowego szwadronu kolarzy -  por. Przemysława Czarnockiego, dowodzenie 
objął dotychczasowy adiutant Pułku -  por. Szymon Skorupski, którego obo
wiązki objął oficer ordynansowy -  por. rez. Andrzej N iegolewski. Tego sa
mego dnia Pułk stracił dowódcę plutonu arm at przeciwpancernych -  
ppor. M acieja Prószyńskiego, pasierba gen. W ładysława Andersa, a dowódca 
plutonu łączności, por. Bogdan Lubierski, został ranny.

Okoliczności śmierci tych oficerów i ranienia kolejnego zasługują na 
przypomnienie, bowiem św iadczą o ciągłości wychowania wojskowego re
alizowanego w Pułku. W  dniu 8 września 1939 r. szwadron kolarzy Pułku 
z rejonu M łogoszyna wykonał siłami plutonu wypad w kierunku m. Piątek, 
który poprowadził osobiście dowódca szwadronu por. Przemysław Czarnoc
ki. W  rejonie Górek Pęcławskich stoczono potyczkę z niemieckim i elem en
tami rozpoznawczym i, w wyniku której poległ dowódca szwadronu oraz plut. 
pchor. M ichał W arczygłowa. Por. Bogdan Lubierski i ppor. Maciej Prószyń
ski, pomni tradycji Pułku, który nigdy nie zwykł pozostawiać ciał poległych 
towarzyszy broni na polu walki, z garstką ułanów podjęli próbę wyciągnięcia 
ciała dowódcy szwadronu, która jednak nie powiodła się. Obaj oficerowie

101J. S. Tym, Kawaleria  it’ operacji i w watce . .., s. 467^t69.
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i 4 ułanów zostali ranni. W  trakcie wycofywania się groblą na Młogoszyn 
kolejną, tym razem śm iertelną ranę otrzymał ppor. Maciej Prószyński.

W  dość niejasnych okolicznościach nastąpiła w czasie walk zmiana 
na stanowisku dowódcy 3. szwadronu; było to najprawdopodobniej po boju
o Walewice stoczonym w nocy z 9 na 10 września 1939 r.102 Dowództwo objął 
wówczas nieetatowy zastępca dowódcy 1. szwadronu, do niedawna dowódca 
szwadronu marszowego pułku, por. rez. Antoni Dunin. W  3. szwadronie nie 
było oficera, który mógłby przejąć dowodzenie, bowiem dowódca I plutonu 
por. Roman Rożałowski został ciężko ranny 6 września (amputacja nogi), a po
zostali dwaj dowódcy plutonów byli zaledwie podporucznikami rezerwy, nie
dawno przydzielonymi do 15. Pułku Ułanów Poznańskich103. Ponadto ponie
sione dotychczas przez korpus oficerski Pułku straty spowodowały, że nie było 
możliwości przesunięcia do 3. szwadronu oficera służby stałej z innego podod
działu Pułku. Porucznik Dunin zginął w Puszczy Kampinoskiej 16 września na 
czele 3. Szwadronu, działającego wówczas jako straż przednia Pułku. Jak wy
nika ze wspomnień dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, dowództwo
3. szwadronu objął ponownie rtm. Czesław M ałachowski104.

W  dniu 12 września 1939 r. w czasie natarcia na Głowno śmiertelnie ran
ny został dowódca 1. szwadronu por. Stanisław Gardulski, a szwadron po
niósł znaczne straty i od tej pory, posiadając tylko dwa plutony, wykazywany 
był jako reszta 1. szw adronu'0*. Trudno obecnie ustalić, który z oficerów te
go pododdziału -  dowódców plutonów, objął dowodzenie 1. szwadronem. 
W iadomo, że dowódca III plutonu ppor. rez. Jan M aliszewski poniósł śmierć, 
a ranny dowódca I plutonu por. Sergiusz W ieżański powrócił do Pułku i we
dług dowódcy W ielkopolskiej Brygady Kawalerii dowodził resztą szwadronu 
pod Pociechą106. Najprawdopodobniej w momencie wejścia Pułku do Pusz
czy Kampinoskiej dowodzenie resztą 1. szwadronu objął dotychczasowy do
wódca II plutonu ppor. W acław Zieliński, 32-letni oficer służby stałej, ab-

102 Pewne światło na tę sprawę rzuca londyńska monografia 17. Pułku Ulanów Wielkopolskich. 
Zob. Szlakiem Ulanów Chrobrego..., s. 139, 148.
103 II. p lu tonem  3. szw adronu  dow odził ppor. rez. W itold Szcześniew ski, którem u na po 
czątku 1939 r. zm ieniono przydział m obilizacyjny z 2. Pułku Szw oleżerów  Rokitniań- 
skich do 15. Pułku U łanów  Poznańskich, z kolei III. plutonem  dow odzi! ppor. rez. Z yg
munt R usiecki, który został prom ow any na pierw szy stop ień  oficerski w rezerw ie 
w 1938 r. Zob. T ajny  D ziennik  Personalny Rezerw  M SW ojsk. 1938, n r 2; ibidem , 1939, 
nr 1.
1(M R. Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1990, s. 217.
105 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 203-204.
106 R. Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury..., s. 217.
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solwenl bydgoskiej Szkoły Podchorążych dla Podoficerów, który za sw oją 
postawę i umiejętności dowódcze w kampanii 1939 r. został odznaczony 
K rzyżem  W alecznych107.

Dnia 22 września 1939 r., po przebiciu się oddziałów Grupy Operacyjnej 
Kawalerii gen. Abrahama do Warszawy, w związku z rozwiązaniem Armii 
„Poznań”, gen. R. Abraham otrzymał rozkaz połączenia Wielkopolskiej i Po
dolskiej Brygady Kawalerii w Zbiorową Brygadę Kawalerii, co nastąpiło na
stępnego dnia. Ze względu na niskie stany 6. Pułk Ułanów Kaniowskich uzu
pełnił 9. i 14. pułk ułanów, a 7. Pułk Strzelców Konnych W ielkopolskich zasilił 
szeregi 15. i 17. pułku ułanów. W  związku z wypadkiem, któremu uległ w dniu
22 września, lekko ranny w walkach toczonych w Puszczy Kampinoskiej 
gen. R. Abraham, dowodzenie Zbiorową Brygadą Kawalerii objął dotychcza
sowy dowódca Podolskiej Brygady Kawalerii płk dypl. Leon Strzelecki.

W edług danych z dnia 23 września 1939 r. W ielkopolska Brygada Kawale
rii liczyła jeszcze 110 oficerów, 2193 podoficerów i szeregowców oraz 1371 
koni i była uzbrojona w 11 dział 75 mm, 10 armat przeciwpancernych oraz
11 ciężkich karabinów maszynowych, a stan Podolskiej Brygady Kawalerii 
wynosił 50 oficerów, 1261 podoficerów i szeregowców oraz 780 koni, 4 działa 
75 mm, 8 armat przeciwpancernych oraz 10 ciężkich karabinów maszyno
wych108. Stan 15. Pułku Ułanów Poznańskich zamykał się sum ą 22 oficerów, 
32 podoficerów, 392 ułanów, 380 koni, 2 armaty przeciwpancerne, 8 ciężkich 
karabinów maszynowych, 2 kuchnie polowe, 4 wozy taborowe, 1 wóz sanitar
ny109.

W dniu 27 września 1939 r. do Pułku dołączył, wydzielony w czasie prze
bijania się z Puszczy Kampinoskiej do Warszawy, oddział pieszy dowodzony 
przez rtm. Czesława Małachowskiego. Liczył on 5 oficerów, 2 podchorążych,
7 podoficerów zawodowych, oraz 199 szeregowych, a także 23 konie110. Od
dział ten utworzył w czasie przebijania się w kierunku W arszawy zastępca do
wódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich rtm. W ładysław Braunek111.

Stan 15. Pułku Ułanów Poznańskich na tle innych pułków kawalerii 
w ostatnich dniach kampanii obrazują szczegółowe dane zestawione 25 i 30 
września 1939 r. przedstawione w tabeli 10 i 11.

107 Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 212.
108 Z. Kościański, Organizacja i działania wojenne samodzielnej kawalerii polskiej w 1939 roku 
(mps), Koszalin 2000, s. 198.
I<w Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 210.
110 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 214.
111 R. Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury..., s. 217.
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Tabela 10
Stan liczebny Zbiorowej Brygady Kawalerii z 25 września 1939 r.

oficerowie
podofice

rowie 
i szeregowcy

konie działa
ciężkie

karabiny
maszynowe

działka ppanc

szwadron łączności 5 65 66
szwadron pionierów 7 49 54 4
szwadron sztabowy 7 206 143 2 2
15. Pułk Ułanów 18 389 357 3 2
17. Pułk Ułanów 17 338 345 6 1
9. Pułk Ułanów 26 304 334 3 2
14. Pułk Ułanów 24 342 348 4 1
dywizjon artylerii konnej 35 558 553 15 5
razem 139 2251 2200 15 27 8
Pozostałość piesza pod 
dowództwem ppłk. dypl. 
Witolda Święcickiego

21 1724 174

ogółem 160 3975 2374 15 27 8

Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Kampanii Wrześniowej, sygn. II 13.5, Raport stanu liczebnego zbiorowej BK z 25.IX.1939 r.



to

Tabela 11
Stan liczebny Podolskiej i W ielkopolskiej Brygady Kawalerii z 30 września 1939 r.

oficero
wie

podofice
rowie

szere
gowcy konie wozy kuchnie

połowę taczanki radio
stacje

samo
chody

rowe
ry

szwadron łączności 9 9 195 66 4 1 5 3
17. batalion saperów 5 12 146 8 4 1
3. i 6. szwadron pionierów 5 13 95 54 4 1 5
6. Pilik Ulanów 27 45 426 249 10 2
9. Pułk Ułanów 22 48 486 266 10 2 2 1
14. Pułk Ułanów 24 29 382 261 4 2 2 1
15. Pułk Ułanów 28 32 598 260 8 4
17. Pułk Ułanów 15 38 412 258 6 2 2 1
7. Pułk Strzelców 
Konnych 19 113 399 219 14 1 3 63

szwadron sztabowy 29 15 81 51 8 1
dywizjon artylerii konnej 36 58 603 520 18 3
szwadron zbiorowy 
kolarzy razem z 15. 
Pułkiem Ułanów

8 27 273 151 7 2

224 439 4796 2363 98 17 22 7 3 68

Źródło: Stany liczebne Brygady Podolskiej i Wielkopolskiej 30.IX.1939, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” , 1968, nr 50, s. 124. 
(cytowane za: Inst. Pol. Nr inw. KH LIV -  8a)



W  trakcie całej kampanii 1939 r. Podolska i W ielkopolska Brygady Ka
walerii poniosły znaczne straty, które gen. R. Abraham szacował następują
co: w korpusach oficerskich 60%, wśród podoficerów  40%, a wśród szere
gowców 3 5 % "2.

Przedstawienie dokładnych danych nie je s t obecnie możliwe. Jak ustalił 
Tadeusz Jeziorowski, 15. Pułk Ułanów Poznańskich poniósł następujące, 
udokum entowane straty: poległo 120 żołnierzy (9 oficerów, 5 podchorążych,
23 podoficerów  i 78 ułanów), co stanowi 12,5% stanu wyjściowego. N ieste
ty, ilości rannych nie można ustalić. Ponadto pułk utracił 470 koni (55% sta
nu w yjściow ego)113.

Dnia 28 września 1939 r. o godz. 10.00 w warszawskich Łazienkach 
15. Pułk Ułanów stanął na ostatniej zbiórce pułku konnego, lecz już  w szyku 
pieszym. Odczytany został ostatni rozkaz pułkowy. Żołnierze Pułku pożegna
li sztandar pułkowy, który został następnie ukryty. Dowódca Pułku mjr Ka
zimierz Chłapowski pożegnał się z każdym  ułanem osobiście.

Jedenaście lat później mjr Chłapowski na łam ach biuletynu Koła Pułko
wego wspominał:

Gdy pisałem  w nocy z 27 na 28 września 1939 roku ostatni rozkaz pułku  
byłem w sytuacji trudnej, zdawało by się, że w sytuacji bez wyjścia.

Ciągle jednak nurtowała we mnie uparta myśl, coś szeptało niewidzialne
go; jak ieś przeczucie, jakaś dziwna pewność, że nie może zginąć bezpowrot
nie to, co je s t dobre, co je st uwielbiane przez człowieka, co je s t zbudowane 
na dobrej i p ięknej tradycji na mocnym fundam encie.

Powtarzajcie te rwące się myśli na ostatniej zbiórce pułku w  Warszawie 
w ostatnim  moim rozkazie mówiłem, że oddział, jego  atmosfera, jego  klimat, 
jego  koleżeństwo, zwyczaje, tradycja -  te nastroje i uczucia, które nurtują  
kolejne pokolenia należące do tej sam ej grom ady pułkowej, wszystko to skła
da się na jedną  całość psychiczną, która nie ginie nawet wtedy, gdy wszystko 
przeciw  niej się sprzysięga. Tak ja k  rodzina, która nie ginie, choć mogą się 
zm ieniać je j  członkowie -  jedn i odejść, inni się pojawić. Rodziny nie można 
„rozw iązać”, nie można je j „zlikwidow ać”.

Pułk podobny je s t do rodziny.

112 R. Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzuiy..., s. 258.
113 T. Jeziorowski, Lista strat 15 Putkn Ulanów..., s. 36-62; M. Rembowski, Wojenna dola na
szych koni, w: Dni Ulana. Jednodniówka wydana z okazji święta 15 Piliku Ulanów Poznańskich, 
Poznań 1995, s. 7. Poi'. Rodowody pilików jazdy polskiej 1914-1947, pr. zb. pod red. K. Krze- 
czunowicza, Londyn 1983, s. 178.

73



Dwa i p ó ł roku później, słowa moje wypowiedziane ze ściśniętym gardłem  
w Parku Łazienkowskim, sprawdziły się. O tysiące kilometrów od granic Rze
czypospolitej, jeden z wychowanków pułku, na rozkaz dawnego jego  dow ód
cy, generała Andersa, odtwarza 15 pułk ułanów poznańskich.

Było to jakby  spełnienie ostatniej woli ułanów poznańskich z Kampanii 
W rześniowej" 4.

* * *

Niesprzyjające okoliczności towarzyszące formowaniu na terenie Związku 
Sowieckiego Armii Polskiej spowodowały, że jej dowódca, gen. dyw. W łady
sław Anders rozkazem  L.dz. 5 0 83 /0  V z 17 kwietnia 1942 r. zarządził utwo
rzenie Batalionu Specjalnego, nazywanego w skrócie „Batalionem S” . Sta
nowić mial on oddział dyspozycyjny dowódcy Armii zdolny do natychmia
stowego użycia, w tym do działania w wypadku zagrożenia ze strony so
wieckiej. W  zamyśle sztabu Armii mial to być oddział piechoty szturmowej, 
przeszkolony również spadochronowo. Koncepcja sformowania takiego od
działu pojawiła się już  we wrześniu 1941 r., bowiem 16 października szef 
Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego W odza przesłał do dowództwa 
Armii m ateriały dotyczące organizacji i metod szkolenia polskich oddziałów 
spadochronowych w W ielkiej Brytanii, wskazując jednocześnie, że załączone 
projekty etatów osobowych i materiałowych oraz instrukcje miały charakter 
tym czasowy i nie zostały zatwierdzone przez polskie i brytyjskie władze 
wojskowe. M ateriały te zostały opracowane w 4. Brygadzie Kadrowej Strzel
ców dowodzonej przez płk. dypl. Stanisława Sosabowskiego, która następnie 
została przeform owana w 1. Brygadę Spadochronową; do dowództwa Armii 
Polskiej w Związku Sowieckim dotarły dopiero 7 grudnia 1941 r .115

Na stanowisko dowódcy Batalionu Specjalnego wyznaczony został oficer 
15. Pułku Ułanów Poznańskich rtm. Zbigniew Kiedacz. Należał do kręgu 
najbardziej zaufanych oficerów gen. Andersa, który poznał tego oficera 
w drugiej połowie lat trzydziestych, gdy ówczesny ppor. Kiedacz objął sta
nowisko dowódcy plutonu w 15. Pułku Ułanów Poznańskich -  plutonu, który 
bardzo szybko stał się najlepszy w Pułku. Po kilku latach ich losy związał

114 Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 215.
115 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego [dalej IPMS], 2 Korpus, sygn. A XI 48/16, 
Sztab Naczelnego Wodza L.dz. 1440/III/tj., Pismo do dowódcy Polskich Sil Zbrojnych w Rosji 
z 16 października 1941 r.; tamże, 4. Brygada Kadrowa Strzelców L.dz. 225l/tjn./41, Pismo 
z października 1941 r.
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wspólny wojenny przydział, kiedy por. Kiedacz jako słuchacz młodszego 
rocznika Wyższej Szkoły W ojennej trafił do sztabu Nowogródzkiej Brygady 
Kawalerii. Te same barwy pułkowe, trudy kam panii 1939 roku i wspólna, 
nieudana próba przedarcia się na W ęgry stanowiły fundament mocnych żoł
nierskich więzi, jakie na lata związały te dwie silne osobowości. Po ucieczce 
z niewoli sowieckiej i przedostaniu się do Francji por. Kiedacz znalazł się 
w szeregach 4. Dywizji Piechoty, a po ewakuacji do W ielkiej Brytanii objął 
stanowisko oficera operacyjnego 10. Brygady Kawalerii Pancernej, w sztabie 
której służył do października 1941 r., po czym objął stanowisko dowódcy 
szwadronu w 10. oddziale rozpoznawczym  10. Brygady Kawalerii Pancernej. 
Był to jednak przydział krótkotrwały, bowiem na wieść o wyznaczeniu na 
stanowisko dowódcy Armii Polskiej w Związku Sowieckim gen. W ładysława 
Andersa, ówczesny rtm. Kiedacz rozpoczął starania o przeniesienie pod ko
mendę swojego dawnego dowódcy. Dnia 27 października 1941 r. wyruszył 
d rogą m orską do Archangielska, a 9 stycznia 1942 r. przybył do sztabu Armii 
w Buzuluku, gdzie objął stanowisko szefa W ydziału I Oddziału II Rotmistrz 
Zbigniew Kiedacz był twardym, nadzwyczaj wymagającym dowódcą. Ten 
pełen energii służbista w bardzo krótkim czasie zdołał utworzyć jednostkę 
cechującą się zw artością oddziałową, specyficznym  esprit de corps, wysoką 
dyscypliną, a także od samego początku istnienia osiągającą wysokie wyniki 
w w yszkoleniu116.

Najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca 1942 r. przystąpiono do 
realizacji koncepcji sformowania Batalionu Specjalnego, a już w połowie 
marca jego przyszły dowódca był zaangażowany w liczne przedsięwzięcia 
organizacyjno-przygotowawcze. Jak twierdził Bartosz Kruszyński, począt
kowo faktyczne przeznaczenie oddziału maskowano terminem Batalion 
Szkolny, a nazwa Batalion „S” pojawić się miała dopiero w maju 1942 r .117 
Tym czasem  już w nagłówku rozkazu organizacyjnego nr 1 z 24 kwietnia

116 Stare kawaleryjskie porzekadło mówi, że historia oddziałów to historia ich dowódców. Syl
wetki oficerów, którzy dowodzili 15. Pułkiem Ulanów Poznańskich, przypomniał Marek Rezler, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, „Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ulanów Poznańskich” 3, Poznań 1998. Ramy niniejszego opracowania nie 
pozwalają na ukazanie złożonej osobowości ppłk. Zbigniewa Kiedacza. Zadania tego nie wypeł
ni! również Bartosz Kruszyński, autor biografii Pułkownika: To, co po Tobie mam najdroższego, 
a co jes t nasze. Biografia ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911-1944), Toruń 2004, któ
rego sądy i oceny uznać należy za zbyt powierzchowne i jednostronne.
117 B. Kruszyński, To, co po Tobie mam najdroższego..., s. 156.
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1942 r. widnieje nazwa Batalion „S”, a w projekcie tymczasowego składu 
osobowego Batalionu z 30 marca 1942 r. jest mowa o Oddziale „S” 118.

W  dokumencie tym dokonano kalkulacji stanu osobowego i uzbrojenia na 
batalion składający się z dowództwa (19 żołnierzy), drużyny rozpoznawczej 
(22 żołnierzy), plutonu łączności (19 żołnierzy), plutonu saperów (22 żołnie
rzy), plutonu przeciwpancernego (30 żołnierzy), sekcji amunicyjnej (7 żoł
nierzy), sekcji sanitarnej (3 żołnierzy) oraz dwóch kompanii (107 żołnierzy 
każda). Łącznie Batalion miał liczyć 19 oficerów i 314 szeregow ych"9.

Tymczasowy etat Batalionu z kwietnia 1942 r. zakładał funkcjonowanie 
dowództwa batalionu, kompanii specjalnej, nazywanej także kom panią do
wodzenia, składającej się z plutonu łączności, rozpoznawczego, saperów 
i gospodarczego, oraz z trzech kompanii strzeleckich, z których każda posia
dała trzy plutony strzeleckie i pluton wsparcia tzw. ciężki, skupiający ciężkie 
karabiny maszynowe i moździerze. Zakładany skład Batalionu „S” ukazuje 
tabela 12.

Tabela 12
Tymczasowy etat Batalionu „S” z kwietnia 1942 r.

oficerów podoficerów szeregowych razem
dow ództw o Batalionu 8 5 2 15
kom pania specjalna 4 6 83 93
1. kom pania strzelecka 6 19 167 192
2. kom pania strzelecka 6 19 167 192
3. kom pania strzelecka 6 19 167 192

Razem: 30 68 568 684
O pracow ano na podstawie: Dzieje 15 Piliku Ułanów..., s. 227.

Batalion miał być uzbrojony w broń sowiecką: 609 rewolwerów Nagant 
wz. 1895, 153 pistolety maszynowe PPSz wz. 41, 138 karabinów sam opow 
tarzalnych SW T wz. 40, 9 ręcznych karabinów maszynowych Diegtiariew 
wz. 28, 9 granatników wz. 38 lub wz. 40, 6 ciężkich karabinów maszyno
wych M axim wz. 10, 6 moździerzy kal. 82 mm wz. 37 oraz 9 rusznic prze
ciwpancernych PTRD lub P TR S120.

118IPMS, 2 Korpus, sygn. A XI 48/16, Batalion „S” L.dz. 5/42/tjn., Rozkaz organizacyjny nr 1 
z 24 kwietnia 1942 r.; tamże, Oddział „S” Tymczasowy skład osobowy z 30 marca 1942 r.
119 Tamże.
120 Dzieje 15 Pułku Ułanów..., s. 227; A. Konstankiewicz, Uzbrojenie 15 Pułku Ułanów..., s. 3 5 - 
-36 .
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Dowódcy jednostek wchodzących w skład Armii otrzymali poufne rozka
zy dotyczące przekazania do nowego oddziału młodych żołnierzy cechują
cych się niezłom ną postaw ą m oralną i w ysoką w ytrzym ałością fizyczną. 
Z tego powodu każdy z oficerów kierowanych do służby w Batalionie musiał 
przybyć wraz z opinią w ystawioną przez przełożonych. Do oficerów spełnia
jących te wysokie kryteria należał m.in. porucznik służby stałej piechoty 
W ładysław Stacewicz, który 14 kwietnia 1942 r. był opiniowany przez peł
niącego wówczas obowiązki dowódcy 15. Pułku Piechoty 5. Dywizji Piecho
ty, szefa sztabu tego pułku, mjr. Józefa Sierosławskiego. W opinii czytamy: 
B. dobrze wyszkolony, b. dobry instruktor, b. dobry wychowawca i dzielny 
dowódca. Fizycznie b. dobrze rozwinięty, na trudy polowe wytrzymały,
o b. dobrym wyglądzie zewnętrznym i prezencji, o b. wysokim poziom ie m o
ralnym, charakter ustalony, inteligencja b. duża, orientuje się łatwo i szybko 
w nowej sytuacji, energiczny, zdyscyplinowany. Wybitny d-ca plutonu zw ia
dowców pieszych. Ogólnie wybitny oficer. Nadaje się na d-cę kom panii121.

Obsada zawiązków Batalionu „S” w dniu 25 kwietnia 1942 r. przedsta
wiała się następująco122:
dowódca Batalionu -  rtm. sł. st. Zbigniew Kiedacz, 
a d iu ta n t-p p o r. sł. st. Zygm unt Sobotowski, 
oficer gospodarczy -  por. rez. Stanisław Hryniewicz, 
oficer materiałowy -  ppor. rez. Jan Myszkowski, 
naczelny lekarz -  ppor. rez. lek. Józef Kwella, 
kapelan -  ks. kpt. Jan Bednarczyk, 
dowódca 1. kompanii -  por. sł. st. Tadeusz Zieliński, 
dowódca I. plutonu -  ppor. Henryk Cygielski, 
dowódca II. plutonu -  ppor. Józef Popkowski, 
dowódca III. plutonu -  ppor. Jan Kalinowski, 
dowódca plutonu ckm -  ppor. Kazimierz Lachowski, 
dowódca 2. kompanii -  por. W ładysław Stacewicz, 
dowódca I. plutonu -  ppor. Tadeusz Rurak, 
dowódca II. plutonu -  asp. Jan Łuszczek, 
dowódca III. plutonu -  vacat 
dowódca plutonu ckm  -  ppor. Adam  Jewiarz, 
dowódca plutonu łączności -  ppor. Jan Lalko,

121 IPMS, 2 Korpus, sygn. A XI 48/16, 15. Pułk Piechoty, Opinia na por. sł. st. piech. Stacewicza 
W ładysława z 14 kwietnia 1942 r.
122 Tamże, Batalion „S” L.dz. 5/42/tjn., Rozkaz organizacyjny nr 1 z 25 kwietnia 1942 r. 
Por. Dzieje 15 Putkii Ulanów..., s. 227-228.
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dow ódca plutonu przeciwpancernego -  ppor. Jerzy Ostaniewicz, 
dow ódca plutonu saperów -  sierż. pchor. Jabłoński.

Personel dowództwa Batalionu oraz służb liczył 6 oficerów, 10 podofice
rów i 8 szeregowców. 1. kom pania składała się wówczas z 5 oficerów, 
1 podchorążego, 14 podoficerów i 90 szeregowców, a 2. kompania z 3 ofice
rów, 1 aspiranta, 18 podoficerów i 109 szeregowców. W  skład zawiązków 
plutonu łączności wchodził 1 oficer, 5 podoficerów i 10 szeregowców, pluto
nu przeciwpancernego 1 oficer, 4 podoficerów i 10 szeregowców, a zawiązek 
plutonu saperów stanowił 1 oficer, 3 podoficerów  i 2 szeregowców. Łącznie
17 oficerów, 1 podchorąży, 1 aspirant, 54 podoficerów i 229 szeregow ców 123.

W  późniejszym okresie dowództwo zawiązków 3. kompanii objął 
ppor. Zygm unt Sobotowski, którego na stanowisku adiutanta Batalionu za
stąpił por. Roman Eberhardt, a dowództwo kompanii dowodzenia, nazywanej 
wówczas kompania specjalną, objął ppor. Jerzy Ostaniewicz124.

Dnia 1 maja 1942 r. Batalion „S” wykazywał 16 oficerów, 50 podofice
rów i 206 szeregowców, a dziesięć dni później liczył już  15 oficerów i 360 
szeregowych. Nie wszyscy szeregowi skierowani do służby w Batalionie 
spełniali wysokie kryteria. W  pierwszej połowie maja 1942 r. jako nieprzy
datnych uznano 22 żołnierzy, w tym  4 podoficerów ze względu na brak kwa
lifikacji, 15 szeregowych z kategorią zdolności do służby wojskowej ,,D” 
oraz 3 szeregowych ze względów moralnych. Z tego powodu stan Batalionu 
w dniu 1 czerwca 1942 r. wynosił 17 oficerów i 353 szeregow ych123. 
Od 5 czerwca 1942 r. Batalion „S” posługiwał się p ieczęcią z nazwą 
„BATALION SPECJALNY” 126.

W  związku z ew akuacją Armii Polskiej ze Związku Sowieckiego do Per
sji, w pierwszej połowie sierpnia 1942 r. Batalion „S” został przetransporto
wany do Krasnowodska, skąd odpłynął transportem morskim do Persji, a już
15 września osiągnął miejsce postoju w Khanakin w Iraku, gdzie został za
kwaterowany w obozie przejściowym . Dowódca Batalionu w swoim mel

123 IPMS, 2 Korpus, sygn. A XI 48/16, Batalion „S” L.dz. 5/42/tjn., Rozkaz organizacyjny nr 1 
z 25 kwietnia 1942 r.
124 Tamże, Batalion Specjalny L.dz. 53/tj.42, Wykaz zmian ewidencyjnych oficerów za m-c li
piec 1942.
125 IPMS, 2 Korpus, sygn. A XI 48/16, Batalion „S” L.dz. 14/Tj.42, Raport stanu z dnia 1 maja 
1942 r.; tamże, Batalion „S” L.dz. 2 l/Tj.42, Zestawienie nieprzydatnych do służby na stanowi
skach etatowych; tamże, Batalion „S” L.dz. 22/Tj.42, Raport stanu z dnia 10 m aja 1942 r.; tamże, 
Batalion „S” L.dz. 34/Tj.42, Raport stanu z dnia 1 czerwca 1942 r.
126 Tamże, Batalion Specjalny, L.dz. 38/42 tjn., Pismo z 5 czerwca 1942 r.
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dunku sporządzonym dwa dni później stwierdził: Stan moralny oddziału  
b. wysoki, dyscyplina duża. [...] Kondycja fizyczna b. dobra, zdrowotność do
bra. W meldunku tym rtm. Kiedacz podał stan Batalionu „S”: 662 żołnierzy 
oraz 24 żołnierzy (1 oficer, 6 podoficerów i 17 szeregowców) w szpitalach, 
w tym aż 8 z powodu krwawej biegunki, 5 ze względu na żółtaczkę i 3 z po
wodu zapalenia błony śluzowej jelita grubego127. W edług raportu stanu ży
wionych z 1 października 1942 r. w Batalionie znajdowało się 19 oficerów, 
598 szeregowych i 1 junak, łącznie już  tylko 618 osób128.

W e wrześniu i październiku 1942 r. nastąpiło połączenie ewakuowanej 
ze Związku Sowieckiego Armii Polskiej z jednostkam i W ojska Polskiego na 
Środkowym W schodzie w związek, który od 12 października 1942 r. używał 
nazwy Armia Polska na W schodzie. W ramach tego związku, w wyniku 
przeformowania dotychczas istniejących jednostek, miały powstać nowe peł
nowartościowe wielkie jednostki szczebla dywizji, zorganizowane w oparciu
o brytyjskie rozwiązania strukturalno-organizacyjne.

Jednocześnie nieaktualne stało się dotychczasowe przeznaczenie Batalio
nu „S” . Dowódca Armii Polskiej na W schodzie gen. W ładysław Anders, do
ceniając znaczenie historii i tradycji, jako niezwykle istotnego czynnika 
w życiu wojska wzmacniającego morale i zwartość oddziałów, dążył do na
dania formowanym w Persji i Iraku oddziałom  nazw historycznych pułków. 
W  celu nawiązania do tradycji kawaleryjskich podjął decyzję o przeformo- 
waniu Batalionu „S” w pułk rozpoznawczy 5. Kresowej Dywizji Piechoty 
z zamiarem odtworzenia na tym fundamencie swego macierzystego oddziału 
-  15. Pułku Ułanów Poznańskich. Należy podkreślić, że idea odtworzenia 
Pułku wyszła od trzeciego w historii oddziału dowódcy, pod kom endą które
go Pułk został odznaczony Orderem W ojennym Yirtuti M ilitari.

127 Tamże, Batalion „S” L.dz. 63/42/tj., Meldunek do Dowódcy Polskich Sil Zbrojnych na Środ
kowym Wschodzie z 17 września 1942 r. Por. Dzieje 15 Piliku Ulanów.., s. 231.
128 IPMS, 2 Korpus, sygn. A XI 48/16, Batalion „S” L.dz. 70/Tj.42, Raport stanu żywionych na 
dzień 1 października 1942 r. Jest to ostatni spośród 70 dokumentów wytworzonych przez Bata
lion „S” w okresie od 21 kwietnia do 1 października 1942 r. zachowanych w Archiwum IPMS 
w Londynie w jednostce archiwalnej opisanej jako Akia tajne Bataliomt „S".
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* * *

Orędownikiem odtworzenia 15. Pułku Ulanów Poznańskich w ramach 
jednostek formowanych na obczyźnie byl mjr W ładysław Bobiński, w latach 
1922-1939 oficer 15. Pułku Ułanów Poznańskich, wieloletni dowódca
4. szwadronu i pułkowej Szkoły Podoficerskiej. Przyjęcie nazwy Pułku roz
ważał przy organizowaniu w 1940 r. dywizjonu rozpoznawczego Sam odziel
nej Brygady Strzelców K arpackich129. Ostatecznie do tego nie doszło, for
mowany wówczas w Syrii oddział przyjął nazwę Pułku Ułanów Karpackich, 
a po latach żyjącym w Kraju m iłośnikom  dziejów kawalerii polskiej fakty te 
przypomniał Tadeusz Jeziorow ski130.

Oficjalne starania przywrócenia 15. Pułku Ułanów w szeregach wojska na 
obczyźnie podjął gen. W ładysław Anders, który jeszcze 26 maja 1942 r., 
w momencie organizacyjnego rozwoju Batalionu Specjalnego, wystąpił ze 
stosownym wnioskiem w przedmiotowej sprawie do Naczelnego W odza131. 
Podkreślić należy, że rtm. Zbigniew Kiedacz początkowo nie identyfikował 
się z tą  koncepcją i przez pewien czas był jej nawet przeciwny. Obawiał się 
reakcji oficerów Pułku, którzy przebywali w niewoli oraz pozostali w kraju. 
Uważał, że dowodzony przez niego oddział nie zasłużył na założenie barw 
pułku kawalerii odznaczonego Orderem W ojennym  Virtuti Militari, zw łasz
cza po przegranej kampanii 1939 r. Proponował nawet, aby założyć czarny 
proporczyk, jako znak swoistej żałoby po utracie Niepodległości. Nie do 
końca wiadomo, co spowodowało, że rtm. Kiedacz zmienił wkrótce zdanie. 
Najprawdopodobniej decydujące znaczenie miało stanowisko gen. Andersa 
i wpływ, jaki wywierał na młodego oficera132.

Koncepcjom gen. Andersa przeciwny był jednak przede wszystkim N a
czelny W ódz w Londynie, dlatego rozkazem  dowódcy Armii Polskiej na 
W schodzie L.dz. 92/I/Tjn./42 z 3 października 1942 r. zarządzając przefor- 
mowanie Batalionu „S” w pułk rozpoznawczy 5. Kresowej Dywizji Piechoty,

129 Ulani Karpaccy. Zarys historiipulkit, red. J. Bielatowicz, Londyn 1966, s. 14.
130 T. Jeziorowski, Wielkopolska kawaleria pancerna i zmotoryzowana )t’ Polskich Sitach Zbroj
nych na Zachodzie, w: Lance do boju. Szkice historyczne do dziejów jazdy wielkopolskiej X  wiek- 
-1945 r., pod redakcją naukową Bogusława Polaka, Poznań 1986, s. 330.
131 IPMS, Naczelne władze wojskowe, sygn. A XII 22/31, Depesza szyfr nr 4127 do Naczelnego 
Wodza z 26 maja 1942 r.
132 Relacja ppłk. w st. spocz. Edmunda Majewskiego z 1 września 2001 r. Por. B. Kruszyński, 
To, co po  Tobie mam najdroższego..., s. 165-166.
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nadano powstającemu oddziałowi nazwę kom prom isową -  15. Pułk Kawale
rii Pancernej (15. Polish A rm oured Car Regiment). O nowej nazwie żołnierze 
dotychczasowego Batalionu „S” zostali poinformowani rozkazem  dziennym 
numer 1 z 8 października 1942 r. wydanym już w 15. Pułku Kawalerii. Prze
mianę organizacyjną podkreślały zm ienione tego dnia nazwy kompanii strze
leckich na szwadrony: 1. kompanii na 1. szwadron, 2. kompanii na 2. szwa
dron, a 3. kompanii na 4. szwadron. Jednocześnie dotychczasowa kompania 
specjalna została przem ianowana na szwadron dowodzenia. Rotmistrz K ie
dacz podał do wiadomości podwładnych, że Na D -cę Pułku -  Dowódca A r
mii wyznaczył m n ie '33. Otwierał się nowy okres w historii odtwarzanego 
15. Pułku Ulanów Poznańskich.

Według londyńskiej monografii Pułku przyjęta numeracja szwadronów nawią
zywała do sukcesów bojowych pododdziałów z wojny polsko-bolszewickiej134. 
Kwerenda archiwalna nie potwierdziła jednak, by w latach 1921-1939 hoł
dowano w Pułku zasadzie starszeństwa szwadronów wynikającego z zasług 
wojennych, w myśl którego 4. szwadron w czasie zbiórek Pułku miał usta
wiać się przed szwadronem 3. Rozkazy dzienne wyraźnie precyzowały sta
wanie według kolejności numerów. W ydaje się, że specyficzne starszeństwo 
szwadronów było wynikiem zasług podstawowych pododdziałów Pułku, 
ale w kampanii 1939 r.

W e wspomnianym opracowaniu dziejów Pułku stwierdzono, że Później 
pluton ppanc. i moździerzy występować będą jako  czwarty szwadron pułku, 
otrzymując num er kolejny 3 -c i'35. Okazuje się, że nastąpiło to bardzo szybko, 
bowiem już 26 października 1942 r. dowódca Pułku zarządził zorganizowa
nie następnego dnia 3. szwadronu, którego dowództwo w zastępstwie do cza
su wyznaczenia etatowego dowódcy miał objąć ppor. Adam Jewiarz. 
W  związku z tym 1. szwadron miał wydzielić 37 szeregowych, 2. szwadron -
29 szeregowych, a 4. szwadron -  48 szeregowych, łącznie 114 żołnierzy. 
Dowódca Pułku nakazał Zm iany powyższe przeprowadzić w raporcie gospo
darczym i ewidencyjnym na dz■ 28 X  42 r„ bez kart zaopatrzenia136.

O ile zmiany w terminologii nie stanowiły problemu, to inaczej wyglądała

113 IPMS, Armia Polska na Wschodzie, sygn. A VIII 5/8, Dowództwo Armii Polskiej na W scho
dzie L.dz. 92/I/Tjn/42, Pułk rozpoznawczy 5 D. P. -  organizacja z 3 października 1942 r.; tamże, 
Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 634, Rozkaz dzienny nr 1/42 z 8 paź
dziernika 1942 r.
134 Dzieje 15 Putku Ulanów.., s. 233.
135 Tamże.
136 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 634, Rozkaz dzienny 
nr 8/42 z 26 października 1942 r.
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sprawa mentalności nowych kawalerzystów pancernych. W iększość oficerów 
i szeregowych Batalionu „S” wywodziła się z piechoty i dotychczasowe wy
szkolenie bojowe realizowane było według standardów piechoty. Spośród 
pierwszych 17 oficerów Batalionu „S” tylko 2 było kawalerzystami -  
rtm. Zbigniew Kiedacz i por. Tadeusz Zieliński (we wrześniu 1939 r. dowód
ca I plutonu 2. szwadronu 3. Pułku Strzelców Konnych). Pozostała część 
oficerów liniowych Batalionu „S” była oficerami piechoty137. Odtwarzanie 
15. Pułku Ułanów Poznańskich okazało się bardzo dużym wyzwaniem dla 
rtm. Zbigniewa Kiedacza, który musiał przetworzyć oddziałowe esprit de 
corps na charakterystyczne dla pułku kawalerii, a jednocześnie przestawić 
profil procesu szkolenia z dotychczas realizowanego na wyszkolenie kawale
ryjskie w prowadzeniu działań rozpoznawczych, wymagających od 
dowódców nawet najniższego szczebla samodzielności i szybkiej 
kawaleryjskiej decyzji, a od szeregowych daleko posuniętej inicjatywy, 
charakteryzującej właśnie kawalerię, a nie oddziały piechoty.

Zgodnie z przywołanym  rozkazem  dowódcy Armii Polskiej na W scho
dzie 15. Pułk Kawalerii Pancernej jako pułk rozpoznawczy 5. Kresowej D y
wizji Piechoty otrzymał organizację wojenną stanowiącą odwzorowanie bry
tyjskiego etatu wojennego pułku rozpoznawczego na samochodach pancer
nych „W ar Establishm ent M E/673/1”, obowiązującego wyłącznie na Środ
kowym W schodzie. W myśl tego dokumentu organizacyjno-etatowego pułk 
rozpoznawczy składał się z dowództwa pułku, szwadronu dowodzenia (plu
ton zwiadowczy, pluton gospodarczy) oraz trzech szwadronów rozpoznaw 
czych, z których każdy składał się z plutonu dowodzenia, 5 plutonów sam o
chodów pancernych i plutonu gospodarczego. Pułk miał być wyposażony 
w 58 samochodów pancernych oraz 12 samochodów opancerzonych „Scout- 
Car” , a także 63 samochody różnych typów.

Pułk miał liczyć 40 oficerów i 562 podoficerów i szeregowych. Ponadto 
nakazano sform owanie, nie zaliczanych w brytyjskim systemie organizacji 
wojsk do składu pułku, pułkowego plutonu łączności „W ar Establishm ent 
V I/423 /l” , liczącego 1 oficera oraz 24 podoficerów i szeregowców, oraz czo
łówki naprawczej typu A (Liglit A id  D etachm ent -  LAD) „W ar Esta
blishment II/32/2” o stanie osobowym 1 oficer oraz 15 podoficerów i szere-

✓ 138gowcow .

137 Tamże, 2. Korpus, sygn. A XI 48/16, Batalion Specjalny L.dz. 53/tj.42, Wykaz obsady imien
nej oficerów wg stanu z dnia 1 lipca 1942 r.
138 Tamże, Armia Polska na Wschodzie, sygn. A VIII 5/8, Dowództwo Armii Polskiej na 
W schodzie L.dz. 92/I/Tjn/42, Pułk rozpoznawczy 5 D. P. -  organizacja z 3 października 1942 r.;
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Na obecnym etapie badań nie udało się ustalić, kiedy do Pułku dotarły 
stosowne dokum enty organizacyjno-etatowe. W iadomo, że pierwsze doku
menty dotyczące organizacji oddziałów Armii Polskiej na W schodzie brytyj
skie Dowództwo Regionu Środkowego W schodu (Command Regional Mid- 
dle East -  CRM E) wydało 16 września 1942 r„  a 6 lutego 1943 r. brytyjskie 
Dowództwo Persji i Iraku tzw. Paiforce wydało dokument dotyczący m.in. 
organizacji 12. Pułku Kawalerii Pancernej i 15. Pułku Kawalerii Pancernej, 
określonych jako Polish Reconnaissance Regim ent'39.

W przypadku struktury organizacyjnej 15. Pułku Kawalerii Pancernej 
dowodzonego przez rtm. Zbigniewa Kiedacza podkreślić należy, że pomimo 
przyjęcia organizacji wojennej pułku samochodów pancernych, a następnie 
dywizyjnego pułku rozpoznawczego, jego struktura organizacyjna ulegała 
ciągłym przeobrażeniom , związanym przede wszystkim z w ym ianą sprzętu 
pancernego, jaka nastąpiła jesien ią 1943 r., a także ze zmianami organizacyj
nymi wprowadzonymi na początku 1944 r. Dlatego rozwiązanie strukturalno- 
-organizacyjne, w jakim  Pułk funkcjonował w czasie kam panii włoskiej, 
a przede wszystkim związana z tym i ciągle podnoszona w literaturze przed
miotu kwestia liczebności podstawowego sprzętu pancernego, zostaną przed
stawione nieco dalej.

Instrukcja użycia taktycznego dywizyjnego pułku rozpoznawczego 
stwierdzała, że oddział posiada dużą ruchliwość, jest dobrze wyposażony 
w broń m aszynową i w stosunku do swej wielkości, ma dużą siłę zaczepną  
i obronną. Siła zaczepna polegała przede wszystkim na działaniu ogni i zdol
ności m anewrowej carrierów i plutonów  szturmowych. Dowodzenie pułkiem 
w trakcie prowadzenia działań miało być realizowane przy pom ocy radia, 
używając w razie potrzeby gońców motocyklowych. Zgodnie z polską organi
zacją w ojenną dywizyjny pułk rozpoznawczy dysponował na szczeblu szwa
dronu dowodzenia 5 radiostacjam i nr 22, a każdy szwadron rozpoznawczy 
posiadał 9 radiostacji nr 11 dalekiego zasięgu (high powered) i 10 radiostacji 
n r l 8 140

tamże, sygn. A VIIIa 1/18, Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie Sztab -  Oddział Służby 
Sztabu L.dz. 1409/Tj/S.S. (SD) 43, Etat wojenny Pułk samochodów pancernych Annoured Car 
Regiment z 5 czerwca 1943 r. Co ciekawe, etat ten został zatwierdzony przez szefa sztabu Armii 
Polskiej na Wschodzie, gen. bryg. Bronisława Rakowskiego, dopiero 5 czerwca 1943 r., w sytu
acji gdy od lutego obowiązywał już  inny dokument organizacyjno-etatowy.
139 IPMS, 2 Korpus, sygn. A XI 1/5, GHQ Paiforce No. 406/32/G (SD) la, Formation of Polish 
Units dated 6th February 1943.
H0 Dywizyjny pułk rozpoznawczy. Organizacja, taktyczne użycie i wyszkolenie, Jerozolima 1943, 
s. 1-2. Było to tłumaczenie brytyjskiej instrukcji wydanej 17 kwietnia 1942 r. Zob. M ilitaiy Tra-
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Głównym zadaniem pułku rozpoznawczego było prowadzenie działań 
rozpoznawczych w celu zdobycia informacji o terenie, warunkach atm osfe
rycznych oraz nieprzyjacielu. Siła pułku umożliwiała zdobywanie tych in
formacji poprzez walkę. Innym typem  zadań mogło być opanowanie punktu 
bądź punktów m ających znaczenie taktyczne dla działań macierzystej dywizji 
i utrzym anie ich przez określony czas. Ponadto pułk mógł być użyty w ra
mach pościgu, do utrzym ania łączności taktycznej z innymi oddziałami, jako 
ubezpieczenie boczne kolumny marszowej, do ubezpieczenia skrzydeł, do 
osłony odwrotu, do zwalczania desantów powietrznych nieprzyjaciela, do 
wykonania szczególnego zadania bojowego, a ponadto mógł otrzym ać rozkaz 
wydzielenia specjalnych patroli bojow ych141. Pułk rozpoznawczy miała cha
rakteryzować przede wszystkim szybkość działania, inicjatywa młodszych 
dowódców, sprawność fizyczna żołnierzy oraz znajomość nieprzyjaciela, po
łączone z mistrzowskim władaniem bronią oraz wysoką um iejętnością wyko-

142rzystam a terenu .
W dniu 9 listopada 1942 r. na stanowisko kapelana Pułku przybył 

kpt. cz. w. ks. Jan Bas, a trzy dni później rtm. Adam Bieliński wyznaczony 
rozkazem personalnym Armii Polskiej na W schodzie nr 8 z 7 listopada 1942 r. 
na stanowisko zastępcy dowódcy Pułku143.

W  listopadzie 15. Pułk Kawalerii Pancernej przeszedł w rejon miejsco
wości Quisil-Ribat, gdzie na mocy rozkazu dowódcy Arm ii Polskiej na 
W schodzie została przeprowadzona Koncentracja Pułków Kawalerii Pancer
nej -  Pułku Ułanów Karpackich ze składu 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 
15. Pułku Kawalerii Pancernej ze składu 5. Kresowej Dywizji Piechoty oraz 
nowego arm ijnego pułku rozpoznawczego -  12. Pułku Kawalerii Pancernej. 
Celem koncentracji było przeszkolenie nowych pułków rozpoznawczych 
w zakresie eksploatacji sprzętu m otorowego i nowego uzbrojenia oraz użycia 
jako oddziałów rozpoznawczych, przygotowanie dowódców do planowania,

ining Pamplilet n r 48. Notes on the Organization, Tactical Handling and Training o f  tlie Divi- 
sional Reconnaissance Regiment, 1942. Polskie tłumaczenie zostało wprowadzone do użytku 
w Polskich Siłach Zbrojnych rozkazem Centralnej Komisji Regulaminowej Ministerstwa Obrony 
Narodowej w styczniu 1943 r„ a w maju tego roku przedruk tego dokumentu doktrynalnego w y
dala w Jerozolimie Komisja Regulaminowo-Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie. Można 
założyć, że instrukcja ta dotarła do 15. Pułku Ułanów w czerwcu 1943 r., lecz najprawdopodob
niej w Pułku korzystano wcześniej z oryginału brytyjskiego.
141 Dywizyjny pułk rozpoznawczy. Organizacja..., s. 4, 7.
142 'Tamże, s. 23-28.
143 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 634, Rozkaz dzienny 
nr 13/42 z 9 listopada 1942 r.; Rozkaz dzienny nr 14/42 z 12 listopada 1942 r.

84



organizowania i prowadzenia działań ze względu na trudność określenia te
renu przyszłych działań  [ ...]  w terenach górskich, europejskich i pustynnych, 
a także podniesienie poziomu wyszkolenia technicznego w oddziałach144. 
Dnia 30 listopada 1942 r. dowództwo (ego zgrupowania objął dowódca Pułku 
Ulanów Karpackich mjr. W ładysław Bobiński.

Obaj oficerowie -  mjr Bobiński i rtm. Kiedacz -  znali się z okresu w spól
nej służby w „Piętnastce” . Obaj byli zawołanymi jeźdźcam i, startując z du
żymi sukcesami w licznych konkursach hippicznych. Jak podkreślił Tadeusz 
Jeziorowski, w osobach tych dwóch oficerów spotkały się dwa pokolenia  
żołnierzy 15 Pułku. Ten, który zamierzał przywrócić miano Ułanów Poznań
skich z tym, k tó iy  zamysł ten zrealizow ał145. M ajor Bobiński odwiedził swój 
macierzysty Pułk w piątek 11 grudnia 1942 r. W związku z tym rtm. Kiedacz 
dzień wcześniej w rozkazie dziennym poinform ował podwładnych, że 
W  dniu 11.XII. 42 r. o godz. 10.30 przybędzie do Pułku na przegląd zakwate
rowania i wyszkolenia D-ca Koncentracji m jr Bobiński. Zarządzam: w  szw a
dronach i na kursach zajęcia normalne. W rejonach wzorowy porządek. 
W szwadronach meldują się: Dca Szwadronu, s ze f szwadronu i podoficer  
służbowy szwadronu. Przy wejściu p. majora do miejsca pracy funkcyjnych  
podają swe nazwisko i funkcje  np. kapral Borkowski podoficer kancelaryjny. 
S ze f kuchni melduje jadłospis. Umundurowanie sukienne, pasy, spinacze. 
Kurs kierowców ja k  dotychczas. O godz. 12.00 zbiórka wszystkich oficerów
i podchorążych (na stanowiskach oficerskich) w Klubie O ficerskim 1 6.

W tym czasie Pułk funkcjonował już w nowym rozwiązaniu strukturalno- 
-organizacyjnym i posiadał w łasną czołówkę naprawczą (Light A id  De- 
tachment -  LAD). W  pułku funkcjonował sklepik żołnierski, z dochodów 
którego zakupiono sprzęt dla pułkowego klubu sportowego, a także bibliote
ka pułkowa uruchomiona 2 grudnia 1942 r. W związku z kolejnymi kursami 
specjalistycznymi, które rozpoczęły się na przełomie drugiej i trzeciej dekady 
listopada 1942 r. angażując większość korpusu oficerskiego, służbę oficera 
służbowego Pułku pełnili podchorążowie, m.in. plut. pchor. Romuald Ko- 
becki oraz plut. pchor. Kazimierz M arm aros147.

144 Tamże, Armia Polska na Wschodzie, sygn. A VIII 6/4, Dowództwo Armii Polskiej 
na Wschodzie, L.dz. 9 4 l/tjn/III/42, Koncentracja Pułków Kawalerii Pancernej Armii z 17 listo
pada 1942 r.
145 T. Jeziorowski, Wielkopolska kawaleria pancerna..., s. 336.
146 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 634, Rozkaz dzienny 
nr 26/42 z 10 grudnia 1942 r.
147 Tamże, Rozkazy dzienne z listopada i grudnia 1942 r.
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W  dniu 4 grudnia 1942 r. na stanowisko oficera łączności Pułku przybył 
z 5. Pułku Przeciwpancernego ppor. rez. Antoni Jop, który niemalże natych
miast uruchomił w Pułku szkolenie z zakresu łączności radiow ej118. Dnia 
21 grudnia korpus oficerski Pułku zasiliło pięciu oficerów, m.in. por. Edwin 
Hryniewicz wyznaczony na wakujące dotychczas stanowisko dowódcy
3. szwadronu, a także ppor. Bogdan Dyczkowski, ppor. W iesław Lasocki, 
ppor. Leszek Rybicki oraz ppor. Józef Krzyżak.

Do końca 1943 r. należało wyszkolić kierowców i radiooperatorów na ca
ły stan Pułku, prowadząc jednocześnie szkolenie taktyczne i ogniowe w ra
mach wyszkolenia indywidualnego i zgrywania załóg wozów bojowych, 
a następnie rozpocząć wyszkolenie taktyczne na szczeblu plutonu. Jak zapi
sano po latach w m onografii Pułku Aby sprostać zadaniom wyszkoleniowym  
dowódca putku rozporządzał trzema oficerami posiadającymi praw o jazdy  
(licząc w tym  jeg o  własne), jednym  oficerem i trzema podoficerami z p rze
szkoleniem radiowym oraz 26 szeregowymi kierowcami i m echanikam i149.

W pierwszym okresie koncentracji 5 oficerów Pułku szkoliło się w Pułku 
Ułanów Karpackich, a 10 w Ośrodku W yszkolenia Broni Pancernej. W  Pułku 
uruchomiono kurs kierowców samochodowych (sześciotygodniowy), którego 
część absolwentów ukończyła następnie kurs kierowców transporterów 
opancerzonych Carrier (dwutygodniowy), a ponadto prowadzono kurs m oto
cyklowy oraz kurs radiooperatorów (dziesięciotygodniowy), spośród których 
część wysłano na dodatkowe przeszkolenie do Ośrodku W yszkolenia Łącz
ności Centrum W yszkolenia Armii. Dowódca Pułku nie dopuszczał do roz
płynięcia się zwartości oddziałowej w atmosferze kursów, organizując wiele 
przedsięwzięć mających na celu integrację oddziału. Sprzyjały temu zwłasz
cza różnorodne zawody sportowe, które pomagały utrzymać zarówno wysoką 
dyscyplinę, jak  i dobry stan zdrowia żołnierzy150.

Pod koniec lutego 1943 r. w miejsce wysłanego na kurs lekarza pułkowe
go przybył do Pułku ppor. lek. Adam Majewski, który po latach następująco 
opisał swoje wrażenia z pobytu w Pułku:

Widać było, że je s t to kawaleria. Od rcizu przypomniała mi się 10 Bryga
da Kawalerii Pancernej, Maczka. Wsz.ędzie wzorowy porządek. [...] Żołnie
rze, doskonale dobrani, nawet w czasie normalnych zajęć obozowych ubrani 
byli schludnie, czyści i ogoleni. Jak się przekonałem  później wszyscy żołnie
rze z pułków  rozpoznawczych nosili nieco inne umundurowanie niż reszta

148 Tamże, Rozkaz dzienny nr 23/42 z 4 grudnia 1942 r.
149 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 235.
150 Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 236.
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wojska. M undury mieli tak dopasowane, że wyglądały ja k  szyte na miarę. Nie 
było najmniejszej niejednolitości w ich wyglądzie. [...] Poruszali się spręży
ście. Nie widziało się nigdzie grup żołnierskich wałęsających się, podpitych  
lub hałasujących. W yglądali na dobrze odżywionych i zdrowych. Z  ich twarzy 
prom ieniowało zadowolenie. [...] Swój krótki pobyt w  15. Pułku Ułanów 
wspominam bardzo przyjemnie. Była to pierwsza liniowa jednostka, z którą  
zetknąłem się bezpośrednio na tamtym terenie. Niezależnie od rozmaitych  
tradycjonałistycznych, może trochę dziwacznych, a czasami i śmiesznych  
zwyczajów posiadała niewątpliwie doskonałą organizację, nowoczesne wy
szkolenie i dużą wartość bojow ą'5'.

Jak wspomniano wyżej, 6 lutego 1943 r. brytyjskie Dowództwo Persji
i Iraku tzw. Paiforce wydało dokument dotyczący organizacji trzech oddzia
łów Armii Polskiej na W schodzie: 6. batalionu czołgów (Polish Arm oured  
Tank Battalion), 12. Pułku Kawalerii Pancernej (12nd Polish Reconnaissance 
Regiment) i 15, Pułku Kawalerii Pancernej (15"' Polish Reconnaissance 
Regiment). Pułki rozpoznawcze miały funkcjonować w oparciu o etat wojen
ny brytyjskiego pułku rozpoznawczego na samochodach pancernych „W ar 
Establishm ent I I /12/2” . Jednocześnie zatwierdzono organizację wojenną 
pułkowych sekcji łączności (Polish Reconnaissance Regiment Signał 
Section) „W ar Establishm ent YI/423/1 ” oraz czołówek naprawczych (Light 
A id  Detaclim ent -  LAD) „W ar Establishm ent II/100/2”152.

15. Pułk Kawalerii Pancernej jako pułk rozpoznawczy 5. Kresowej Dywi
zji Piechoty w myśl brytyjskiego etatu wojennego pułku rozpoznawczego na 
samochodach pancernych „W ar Establishm ent II/12/2” zatwierdzonego
8 kwietnia 1942 r. mial się składać z dowództwa pułku, szwadronu dowo
dzenia (pluton łączności, pluton moździerzy, pluton przeciwpancerny, pluton 
przeciwlotniczy, pluton gospodarczy) oraz trzech szwadronów rozpoznaw
czych, z których każdy liczył trzy plutony rozpoznawcze i pluton szturm o
w y153.

W  myśl tego dokumentu dowództwo pułku miało liczyć 6 oficerów (do
wódca pułku, zastępca dowódcy pułku, adiutant, oficer techniczny, lekarz

151 A. Majewski, Wojna, ludzie i medycyna, Lublin 1960, s. 187, 190-191.
152 IPMS, 2 Korpus, sygn. A XI 1/5,'GHQ Paiforce No. 406/32/G (SD) la, Formation of Polish 
Units dated 6th February 1943.
153 National Archives (dalej NA), War Office, sygn. WO 24/943, Divisional Reconnaissance 
Regiment W ar Establishment II/12/2, Notified 8th April, 1942. Dokument ten anulował po
przedni brytyjski etat dywizyjnego batalionu rozpoznawczego. Zob. Tamże, sygn. WO 24/940, 
A DWisional Reconnaissance Battalion War Establishment II/1931/12/1, Notified 1 Ith Decem- 
ber, 1940.
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i oficer młodszy) i 26 szeregowych, i dysponowało 3 lekkimi rozpoznaw
czymi samochodami pancernymi, 1 samochodem osobowym, 3 samochoda
mi ciężarowym i 4x4 15-CWT oraz 7 motocyklami. Szwadron dowodzenia 
liczył 8 oficerów  i 225 szeregowych. Dowództwo szwadronu liczyło 2 ofice
rów i 3 szeregowych, a przemieszczało się za pom ocą 1 samochodu osobo
wego i 1 motocykla. Pluton łączności taktycznej składał się z 1 oficera
i 39 szeregowych, w tym 11 radiooperatorów. Posiadał 5 samochodów cięża
rowych pod sprzęt radiowy oraz 1 samochód ciężarowy ogólnego przezna
czenia. Liczący 1 oficera i 44 szeregowych pluton moździerzy dysponował 
6 moździerzam i 3-calowymi przewożonymi na transporterach opancerzonych 
Carrier Universal. Kolejny transporter miał dowódca plutonu, a poza tym 
pododdział ten posiadał jeszcze 3 samochody ciężarowe 4x4 15-CWT oraz 
3 motocykle. Pluton przeciwpancerny uzbrojony był w 6 dział przeciwpan
cernych 2-funtowych (40 mm) holowanych przez sam ochody ciężarowe 4x4 
30-CW T. Dowódca plutonu przemieszczał się lekkim rozpoznawczym samo
chodem pancernym, a w plutonie były jeszcze 2 samochody ciężarowe 4x4 
15-CW T oraz 4 motocykle. Nieliczny, bowiem składający się tylko z 18 żoł
nierzy dowodzonych przez podoficera pluton przeciwlotniczy miał być 
uzbrojony w 4 podw ójnie sprzężone karabiny m aszynowe, a jego wyposaże
nie stanowiły 4 samochody ciężarowe 4x4 15-CW T oraz 2 motocykle. 
W  skład plutonu gospodarczego wchodziło 77 żołnierzy, w tym 2 oficerów, 
bowiem brytyjski etat w tym pododdziale lokował pułkowego kwatermistrza 
Pułku. Pododdział ten miał być wyposażony w 9 samochodów ciężarowych 
4x4 15-CWT, 11 samochodów ciężarowych (w tym 7 ogólnego przeznacze
nia, 2 do przewozu żołnierzy oraz 2 do przewozu cystern z wodą), 6 samo
chodów ciężarowych o ładowności 3 t oraz 3 motocykle.

Każdy szwadron rozpoznawczy liczył 9 oficerów i 175 szeregowych. 
Dowództwo szwadronu, liczące 2 oficerów i 27 szeregowych, dysponowało
1 lekkim sam ochodem  pancernym, 1 samochodem osobowym, 1 sam ocho
dem ciężarowym  4x4 15-CWT, 3 samochodami ciężarowym i ogólnego prze
znaczenia, 1 sam ochodem  ciężarowym do przewozu żołnierzy oraz 1 m oto
cyklem. Każdy z trzech plutonów rozpoznawczych składał się z dowództwa 
(1 oficer, 4 szeregowych), drużyny samochodów pancernych posiadającej 
5 lekkich sam ochodów pancernych (I oficer, 14 szeregowych) oraz dwóch 
drużyn wyposażonych w 3 transportery opancerzone Carrier każda (9 żołnie
rzy w każdej drużynie). Ponadto kolejnym transporterem opancerzonym Car
rier dysponował dowódca plutonu. Łącznie pluton rozpoznawczy liczył 
38 żołnierzy i miał 5 samochodów pancernych, 7 transporterów opancerzo



nych oraz 2 motocykle dla gońców dowódcy plutonu. Składający się z 4 dru
żyn pluton szturm owy szwadronu rozpoznawczego liczył 41 żołnierzy i był 
wyposażony w 2 motocykle, 1 motocykl z przyczepką oraz 6 samochodów 
ciężarowych 4x4 15-CWT, z których cztery stanowiły środek transportu 
ośm ioosobowych drużyn.

Pułk rozpoznawczy miał zatem liczyć 41 oficerów, 184 podoficerów
i 592 szeregowców, łącznie 817 żołnierzy. Pułk miał być uzbrojony w 6 dział 
przeciwpancernych 2-funtowych (40 mm), 6 moździerzy 3-calowych,
18 m oździerzy 2-calowych, 4 podwójnie sprzężone karabiny maszynowe 
w wersji przeciwlotniczej, 133 ręczne karabiny maszynowe Bren, 688 kara
binów ręcznych, 19 pistoletów maszynowych oraz 110 rewolwerów, a także
30 pistoletów sygnałowych oraz 1221 granatów ręcznych różnych typów. Je
go wyposażenie motorowe stanowiły 52 rozpoznawcze lekkie samochody 
pancerne, 63 transportery opancerzone Universal Carrier oraz 7 transporte
rów opancerzonych pod moździerze, 5 samochodów osobowych, 38 samo
chodów ciężarowych 4x4 15-CWT, 11 samochodów ciężarowych (w tym
5 w wersji radiowej, 21 ogólnego przeznaczenia, 5 do przewozu żołnierzy 
oraz 2 do przewozu cystern z wodą), 6 samochodów ciężarowych o ładowno
ści 3 t, 6 sam ochodów ciężarowych 4x4 30-CW T oraz 71 motocykli w wersji 
tzw. „solo” i 3 motocykle z przyczepkami, łącznie 210 różnych pojazdów 
m echanicznych154. Liczebność poszczególnych pododdziałów  Pułku ukazuje 
tab. 13.

Dnia I 1 kwietnia 1943 r. zarządzeniem Dowództwa Arm ii Polskiej na 
W schodzie oba dywizyjne pułki rozpoznawcze, czyli 12. i 15. Pułk Kawalerii 
Pancernej, przyjęły organizację wojenną Divisional Reconnaissance Regiment 
wynikającą z etatu „War Establishment II/12/2” 135. Jednocześnie 12. Pułk Ka
walerii Pancernej zajął w 3. Dywizji Strzelców Karpackich miejsce Pułku 
Ułanów Karpackich, który stał się armijnym pułkiem rozpoznawczym.

W  dniu 23 kwietnia 1942 r. 15. Pułk Kawalerii Pancernej obchodził 
pierwsze po odtworzeniu oddziału Święto Pułkowe. Dowódca Koncentracji 
Pułków Kawalerii Pancernej, jeden z najstarszych oficerów „Piętnastki”,

154 IPMS, Armia Polska na Wschodzie, sygn. A VIIIa 1/18, W ojenne tabele Dyw.[izyjnego] 
Rozpozn.[awczego] Pułku II/12/2; NA, War Office, sygn. WO 24/943, Divisional Reconnais
sance Regiment W ar Establishment II/12/2, Notified 8th April, 1942.
155 Tamże, sygn. A VIII 5/9, Dowództwo Armii Polskiej na W schodzie L.dz. 1214/I/Tj/43, Orga
nizacja pułków kawalerii z 11 kwietnia 1943 r.
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mjr W ładysław  Bobiński, przypomniał kolejnem u, trzeciemu pokoleniu Uła
nów Poznańskich, historię i tradycje P ułku156.

Tabela 13
15. Pułk Kawalerii Pancernej według brytyjskiego etatu wojennego 
__________________„War Establishment I I /12/2”___________

N azw a pododdziału oficerów
podofice

rów
szere

gowców
razem

Dowództwo Pułku 6 5 21 32
szwadron dowodzenia
-  dow ództw o szwadronu 2 1 2 5
-  pluton łączności 1 4 35 40
-  pluton m oździerzy 1 10 34 45
-  pluton przeciw pancerny 2 13 33 48
-  pluton przeciw lotniczy - 3 15 18
-  pluton gospodarczy 2 16 59 77

razem 8 47 178 233
1. szwadron rozpoznawczy
-  dow ództw o szwadronu 2 4 23 29
- 1. pluton rozpoznaw czy 2 12 24 38
- 1. pluton rozpoznawczy 2 12 24 38
- 1. pluton rozpoznawczy 2 12 24 38
-  pluton szturm ow y 1 4 36 41

razem 9 44 131 184
2. szwadron rozpoznawczy 9 44 131 184
3. szwadron rozpoznawczy 9 44 131 184
Pułk razem 41 184 592 817

O pracow ano na podstawie: N ational Archives, W ar Office, sygn. W O 24/943, Divi- 
sional R econnaissance Regim ent W ar E stablishm ent II/12/2, Notified 8th A pril, 1942.

Po zakończeniu Koncentracji Pułków Kawalerii Pancernej w dniach 
17-18 m aja 1943 r. 15. Pułk Kawalerii Pancernej przeszedł w rejon m. Kir- 
kuk, gdzie znajdował się rejon ześrodkowania oddziałów 5. Kresowej Dywi
zji Piechoty. Nadal wysyłano z Pułku kolejne grupy oficerów i szeregowych 
na różnorodne kursy specjalistyczne. Kurs dowódców oddziałów pancernych 
w Szkole Taktycznej na Środkowym W schodzie w Deir-Suneid w Palestynie 
ukończył dowódca Pułku, rtm. Zbigniew Kiedacz (od 15 marca do 3 kwietnia

156 T. Jeziorowski, Wielkopolska kawaleria pancerna..., s. 336.
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1943 r.)i57. W szkole tej kursy dowódców pododdziałów broni pancernej 
ukończyli m.in.: dotychczasowy adiutant Pułku, por. Roman Eberhardt (7 -26  
czerwca 1943 r.) oraz dowódcy szwadronów, por. Tadeusz Zieliński 
z 1. szwadronu (od 15 marca do 3 kwietnia 1943 r.), por. Zygmunt Sobotow- 
ski z 4. szwadronu (od 12 kwietnia do 1 m aja 1943 r.), por. W ładysław Sta
cewicz z 2. szwadronu (10-29 maja 1943 r.), a także por. Tadeusz Górski 
z 1. szwadronu (5-24 lipca 1943 r.). Ponadto kurs młodszych dowódców broni 
pancernej ukończyli: ppor. Wiesław Lasocki z 2. szwadronu i ppor. Bogdan 
Dyczkowski z 4. szwadronu (od 15 marca do 3 kwietnia 1943 r.), por. Henryk 
Cygielski z 1. szwadronu i ppor. Jerzy Kierkuć z 2. szwadronu (od 12 kwiet
nia do 1 maja 1943 r.), por. Jan Kalinowski z 4. szwadronu i ppor. Henryk 
C iuksza z 2. szwadronu (10-29  maja 1943 r.), ppor. Leszek Rybicki 
z 1. szwadronu i ppor. Józef Burzy woda z 4. szwadronu (7-26  czerwca 1943 r.) 
oraz ppor. Ludwik Duda z 4. szwadronu (5-24 lipca 1943 r.). Dwumiesięczny 
kurs monterski samochodów pancernych ppor. Zygmunt W achułka (od 16 lu
tego do 10 kwietnia 1943 r.), a kurs kierowców mechaników broni pancernej 
w Abbassia ukończył ppor. Ksawery Konarski z 4. szwadronu (od 3 maja do 
12 czerwca 1943 r.). Kurs instruktorów radiooperatorów  broni pancernej 
w A bbassia ukończył por. Jan Lalko ze szwadronu dowodzenia (od 12 kwiet
nia do 29 maja 1943 r.)158. Jednocześnie trwało szkolenie realizowane w Puł
ku. Od 31 maja 1943 r. rozpoczęły się szwadronowe kursy kierowców trans
porterów opancerzonych Carrier, które zostały zakończone 7 lipca 1943 r. 59

Dnia 1 lipca 1943 r. z rozkazu dowódcy Armii Polskiej na W schodzie, 
w związku z wzmocnieniem czujności Pułk w dni nieparzyste wystawiał p lu 
ton rozpoznawczy jako  pogotowie cło dyspozycji oficera inspekcyjnego garni
z o n u 60. W tym czasie Pułk liczył 780 żołnierzy, w tym w 1. szwadronie -  
173, w 2. szwadronie -  176, w 4. szwadronie -  168, a w szwadronie dowo
dzenia (wraz z 3. szwadronem) -  263 żołnierzy. Ponadto etat brytyjski zakła
dał 8 oficerów i 75 szeregowych pierwszego uzupełnienia161.

W  środę, 7 lipca 1943 r. po raz ostatni w rozkazie dziennym Pułku użyto 
nazwy 15. Pułk Kawalerii Pancernej, natomiast dwa dni później, 9 lipca,

157 IPMS, Armia Polska na Wschodzie, sygn. A VIIIa 1/47, Dowództwo Armii Polskiej 
na Wschodzie L.dz. 746/Tjn/lII/43, Kursy Broni Pancernej -  obesłanie z 1 marca 1943 r.
158 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 635, Rozkaz dzienny 
nr 114 z 7 sierpnia 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 135 z 23 września 1943 r.
LV) Tamże, Rozkaz dzienny nr 119 z 20 sierpnia 1943 r.
160 Tamże, Rozkaz dzienny nr 95 z 1 lipca 1943 r.
161 Tamże, Rozkaz dzienny nr 96 z 3 lipca 1943 r.
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w nagłówku rozkazu pojawiła się nazwa 15. Pułk Ułanów Poznańskich162. 
Usankcjonowanie zmiany nazwy przez nowego Naczelnego W odza, 
gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, nastąpiło 1 grudnia 1943 r .163 Ulani 
Poznańscy oficjalnie wrócili w szeregi W ojska Polskiego.

Tego samego dnia 9 lipca 1943 r. kurs motorowy ukończyło 23 uczestni
ków, 8 skierowanych zostało na egzamin poprawkowy z teorii, a 4 nie ukoń
czyło kursu. Trzy dni później rozpoczął się kolejny, czwarty kurs motorowy, 
na który oprócz 10 oficerów (w tym 5 ze szwadronu dowodzenia) poszcze
gólne pododdziały skierowały: 1. i 4. szwadron -  po 15 szeregowych, 
2. szwadron -  20 szeregowych, 3. szwadron -  zaledwie 5 szeregowych, 
a szwadron dowodzenia aż 65164.

W  dniu 15 lipca 1943 r. w rozkazie dziennym  podano do wiadomości 
żołnierzy Pułku awanse zatwierdzone przez Naczelnego W odza 30 czerwca
1943 r., a ogłoszone rozkazem  dowódcy Armii Polskiej na W schodzie 10 lip
ca 1943 r. Czterech podporuczników otrzym ało awans na stopień porucznika, 
a pięciu podchorążych -  wachm. pchor. kaw. Jan Wiącek, wachm. pchor. kaw. Piotr 
Gidzewicz, plut. pchor. kaw. Kazimierz Marmaros, pchor. piech. Edmund M a
jew ski i pchor. piech. Cezary Bujalski -  zostało mianowanych na pierwszy 
stopień oficerski165. Pięć dni później kolejny podchorąży, plut. pchor. M ie
czysław Buczkowski objął stanowisko dowódcy pułkowej czołówki napraw
czej (LA D )166.

Dnia 7 sierpnia 1943 r. na stanowisko adiutanta Pułku, w miejsce por. Ro
mana Eberhardta został wyznaczony dowódca 4. szwadronu, por. Zygmunt 
Sobotowski. Szwadron objął po nim por. Eberhardt, który miesiąc wcześniej 
ukończył kurs dowódców pododdziałów broni pancernej167. Na początku 
drugiej dekady sierpnia 1943 r. grupy oficerów i szeregowych 
z pododdziałów  Pułku zostały skierowane do m. Shaiba, w celu odebrania 
sprzętu168. Najprawdopodobniej chodziło o pojazdy mechaniczne, przede

162 Tamże, Rozkaz dzienny nr 98 z 7 lipca 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 99 z 9 lipca 1943 r.
163 Tamże, Armia Polska na Wschodzie, sygn. A VIII 5/10, Naczelny Wódz L.dz. 444/tj./43, 
Rozkaz z 1 grudnia 1943 r.; tamże, Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie L.dz. 
446/tjn./Org.(SD)43, Ustalenie nazw z 11 grudnia 1943 r.
164 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 635, Rozkaz dzienny nr 99 
z 9 lipca 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 100 z 10 lipca 1943 r.
165 Tamże, Rozkaz dzienny nr 102 z 15 lipca 1943 r.
166 Tamże, Rozkaz dzienny nr 105 z 20 lipca 1943 r.
167 Po ukończeniu kursu por. Roman Eberhardt przebywał na urlopie, a obowiązki adiutanta Puł
ku pełnił wówczas por. Witold Ponikiewski. Zob. Tamże, Rozkaz dzienny nr 95 z 1 lipca 1943 r.; 
Rozkaz dzienny nr 103 z 16 lipca 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 114 z 7 sierpnia 1943 r.
168 Tamże, Rozkaz dzienny nr 117 z 16 sierpnia 1943 r.
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wszystkim samochody różnego typu, niezbędne dla sprawnego przem iesz
czenia Pułku do nowego miejsca postoju, bowiem niesprzyjające procesowi 
szkolenia warunki atmosferyczne panujące w rejonie Kirkuku spowodowały, 
że oddziały 5. Kresowej Dywizji Piechoty, wraz z innymi jednostkam i i od
działami formowanego od lipca 1943 r. 2. Korpusu Polskiego, zostały prze
sunięte we wrześniu 1943 r. do Palestyny. 15. Pułk Ułanów Poznańskich 
opuścił dotychczas zajmowane miejsce postoju 7 września, a 15 września
1943 r. osiągnął Mughazi w rejonie G azy169. W  nowym miejscu postoju 
15 września 1943 r., czyli natychm iast po przybyciu na miejsce, nastąpiły 
zmiany w obsadzie oficerskiej Pułku. Na stanowisko oficera materiałowego 
i oficera broni Pułku został wyznaczony por. Edward Geppert. Por. Stanisław 
Ostaniewicz, który powrócił z Kursu Broni Pancernej w Deir Suneid, został 
wyznaczony na stanowisko dowódcy szwadronu dowodzenia, a na stanowi
sko jego zastępcy ppor. Andrzej Mielżyński. Z kolei ppor. Zygmunt Wachuł- 
ka, który ukończył Kurs Adiutantów Technicznych, otrzymał przydział do 
szwadronu dowodzenia jako oficer transportowy Pułku. Tego dnia powrócił 
z urlopu por. Tadeusz Zieliński, który został wyznaczony na dowódcę
1. szw adronu170.

Tutaj też Pułk otrzymał nowy sprzęt bojowy -  am erykańskie samochody 
pancerne „Staghound” Mk I spełniające zadania średnich samochodów pan
cernych oraz kanadyjskie samochody pancerne „Fox” traktowane jako lekkie 
rozpoznawcze samochody pancerne. Należy przy tym wskazać, że w polskiej 
terminologii wojskowej były one określane jako, odpowiednio, ciężkie 
i średnie samochody pancerne 71.

169 T. Jeziorowski, Wielkopolska kawaleria pancerna..., s. 336-337. Z powodu niekorzystnych 
warunków część żołnierzy Pułku trafiła do szpitali oraz obozu malaryków. Palące słońce pustyni 
i burze piaskowe miały niekorzystny wpływ nie tylko na stan fizyczny żołnierzy, ale również na 
stan psychiczny. W 15. Pułku Kawalerii Pancernej odnotowało wówczas dwa przypadki samo
bójstw. Zob. IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 635, Rozkaz 
dzienny nr 96 z 3 lipca 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 118 z 17 sierpnia 1943 r. O zagrożeniu tego 
typu zjawiskami przestrzegał już  w marcu 1943 r. dowódca Armii Polskiej na Wschodzie. Zob. 
Tamże, Armia Polska na Wschodzie, sygn. A VIIIa 1/47, Dowództwo Armii Polskiej na W scho
dzie L.dz. 763/tj/Kanc., Epidemia samobójstw -  zwalczanie z 3 marca 1943 r.
170 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 635, Rozkaz dzienny nr 
128 z 14 września 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 129 z 15 września 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 131 
z 17 września 1943 r.
171 Szerzej na temat sprzętu bojowego zob. A. Konstankiewicz, Uzbrojenie 15 Pułku Ulanów..., 
s. 38-41; J. Magnuski, Samochód pancerny Staghound (Typy Broni i Uzbrojenia, z. 154), W ar
szawa 1993; Tenże, Wozy bojowe Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie 1940-1946, Warszawa 
1998, s. 197-199, 202-201.
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Zanim  to nastąpiło, 6 września 1943 r. na kurs eksploatacji samochodów 
pancernych „Staghound” w M ushaiba skierowano 1 oficera i 20 ułanów, jed 
nocześnie 1 oficer i 18 ułanów wysłanych zostało na Kurs W alki Górskiej 
realizow any w Syrii172. Dnia 13 września z kursu radiooperatorów w Abbasia 
powrócili do Pułku żołnierze specjaliści łączności z 4. szwadronu, a cztery 
dni później na kolejny kurs eksploatacji samochodów pancernych „Stagho
und” w M ushaiba skierowano 1 oficera i 18 ułanów 173. Jako pierwszy oficer 
Pułku kurs jazdy i utrzymania samochodem pancernym  „Staghound” ukoń
czył ppor. Henryk Ciuksza z 2. szw adronu174.

Pod koniec września 1943 r. na kursy specjalistów strzelców uzbrojenia 
pokładowego oraz specjalistów łączności samochodów pancernych „Stagho
und” Pułk zaczął wysyłać podoficerów, którzy mieli odpowiadać za utrzy
manie tego sprzętu oraz szkolenie w tym zakresie w poszczególnych podod
działach Pułku175.

Na początku października 1943 r. 15. Pułk Ulanów Poznańskich był na 
tyle zgranym bojowo oddziałem, że wziął udział w ćwiczeniu dywizyjnym 
pod kryptonimem „Halka” oraz w korpuśnym ćwiczeniu międzydywizyjnym 
pod kryptonimem „Narcyz”, a także w ćwiczeniu korpuśnym pod kryptoni
m em  „Virrille” przeprowadzonym w ostatniej dekadzie października 1943 r. 
W iększość epizodów tych ćwiczeń realizowana była jako ćwiczenie dw u
stronne z wojskami. W e wszystkich tych ćwiczeniach Pułk prowadził działa
nia rozpoznawcze, a ponadto wykonywał zadania oddziału wydzielonego 
z zadaniem  opanowania obiektu oraz oddziału rajdowego, uzyskując wysokie 
oceny od rozjemców i kierownictwa ćwiczeń.

W skazać należy, że Pułk realizował zadania szkoleniowe, nie posiadając 
pełnego stanu osobowego, jaki przewidywała organizacja wojenna dyw izyj
nego pułku rozpoznawczego, bowiem  6 listopada 1943 r. wykazywano

172 W dotychczasowej literaturze przedmiotu utrzymywano twierdzenie, że szkolono się w Liba
nie. Zob. Dzieje 15 Pułku Ułanów.., s. 238-239, za nimi: T. Jeziorowski, Wielkopolska kawale
ria pancerna..., s. 337, B. Kruszyński, To, co po Tobie niani najdroższego..., s. 172-176. Tym
czasem rozkazy dzienne Pułku informują wyraźnie o tym, że szkolenie górskie realizowane było 
w Syrii. Zob. IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 636, Rozkazy 
dzienne ze stycznia 1944 r. Szkolenie to realizowane było w brytyjskim Centrum Wyszkolenia 
Walk Górskich znajdującym się w masywie górskim Małego Libanu na terytorium Syrii. Nato
miast Liban, będący przed wojną francuskim mandatem Ligi Narodów, funkcjonował od 1943 r. 
jako formalnie niepodległe państwo o nazwie Republika Libańska.
175 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 635, Rozkaz dzienny nr 129 
z 15 września 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 133 z 20 września 1943 r.
174 Tamże, Rozkaz dzienny nr 135 z 23 września 1943 r.
175 Tamże, Rozkaz dzienny nr 137 z 30 września 1943 r.
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w stanie Pułku tylko 673 żołnierzy żywionych. Mając na uwadze urlopy, od
delegowanych na różnorodne kursy (na kursie samochodów pancernych 
w M ushaiba przebywało wówczas 3 oficerów i 41 ułanów) oraz chorych 
przebywających w szpitalach, można przyjąć, że Pułk liczył wówczas około 
800 żołnierzy176.

Dnia 3 grudnia 1943 r. Pułk skierował na szkolenie w prowadzeniu dzia
łań w terenie górzystym w Syrii tym razem szwadron rozpoznawczy o stanie 
etatowym, nazwany szwadronem ćwiczebnym. W jego skład weszły jednak 
plutony ze wszystkich szwadronów rozpoznawczych Pułku, a dowództwo 
tego pododdziału objął etatowy dowódca 1. szwadronu por. Tadeusz Zieliń
ski177.

W  dniu 7 grudnia 1943 r. zapadła decyzja o użyciu 2. Korpusu Polskiego 
w ramach 8. Armii brytyjskiej wchodzącej w skład 15. Grupy Armii w dzia
łaniach prowadzonych na Półwyspie Apenińskim. W  związku z tą  decyzją 
jednostki i oddziały Korpusu miały opuścić Palestynę i przejść do Egiptu, 
skąd miały zostać przerzucone transportami morskimi do W łoch. W  połowie 
grudnia Pułk przeszedł do obozu przejściowego Hill 69. W edług londyńskiej 
monografii pułkowej już w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia czoło
we rzuty Pułku wyruszyły do Egiptu, natomiast reszta wyruszyła 27 grudnia, 
by następnego dnia osiągnąć obóz Quassasin w pobliżu Ismaili nad Kanałem 
Sueskim 178.

W  dniu 26 grudnia 1943 r. dowództwo 5. Kresowej Dywizji Piechoty 
przesłało do 15. Pułku Ułanów Poznańskich, jako pułku rozpoznawczego 
5. Kresowej Dywizji Piechoty, now ą organizację wojenną, będącą odzwier
ciedleniem brytyjskiego etatu wojennego pułku rozpoznawczego na sam o
chodach pancernych „W ar Establishm ent 11/251/1 (II/12/3)” wprowadzonego 
do użytku 26 sierpnia 1942 r .l7‘J W  ciągu szesnastu miesięcy była to ju ż  trze
cia zmiana struktury organizacyjnej Pułku.

W  myśl powyższego dokumentu organizacyjno-etatowego pułk rozpo
znawczy składał się z dowództwa pułku, szwadronu dowodzenia (pluton 
łączności, pluton moździerzy, pluton przeciwpancerny, pluton przeciw lotni

176 Tamże, sygn. R 635, Rozkaz dzienny nr 148 z 6 listopada 1943 r.; Rozkaz dzienny nr 160 
z 4 grudnia 1943 r.
177 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 239; B. Kruszyński, To, co po Tobie mam najdroższego..., 
s. 177.
178 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 239; B. Kruszyński, To, co po Tobie mam najdroższego..., 
s. 180.
179 IPMS, 2. Koipus, sygn. A XI 39/7, 5. Kresowa Dywizja Piechoty L.dz. 778/tj.Kwat.Org.Pers., 
Pismo do Dowódcy 15. Poznańskiego Pułku Rozp. z 26 grudnia 1943 r.
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czy, pluton adm inistracyjny) oraz trzech szwadronów rozpoznawczych, 
z których każdy liczył trzy plutony rozpoznawcze i pluton szturmowy.

Dowództwo pułku liczyło 5 oficerów  oraz 21 szeregowych i dysponowało
3 lekkimi rozpoznawczymi samochodami pancernymi, 2 samochodami cięża
rowymi 4x4 15-CWT oraz 7 motocyklami. Szwadron dowodzenia liczył 
9 oficerów i 209 szeregowych. Jego największym plutonem był pluton prze
ciwpancerny uzbrojony w 12 dział przeciwpancernych 6-funtowych (57 mm) 
holowanych przez transportery opancerzone Carrier Loyd (towing) (79 żoł
nierzy). Liczący 44 żołnierzy pluton moździerzy dysponował 6 moździerza
mi 3-calowymi przewożonymi na transporterach opancerzonych Carrier 
Universal. Pluton łączności posiadał wóz łączności na sam ochodzie ciężaro
wym 4x4 15-CWT oraz 23 motocykle (40 żołnierzy). Pluton przeciwlotniczy, 
który miał być uzbrojony w dwa podwójnie sprzężone karabiny maszynowe 
liczył tylko 9 żołnierzy. Z kolei w skład, zredukowanego w porównaniu 
z poprzednim etatem, plutonu adm inistracyjnego wchodziło 40 żołnierzy.

Natom iast każdy szwadron rozpoznawczy liczył 9 oficerów i 182 szere
gowych. Dowództwo szwadronu dysponowało lekkim samochodem pancer
nym. Każdy pluton rozpoznawczy składał się z drużyny samochodów pan
cernych posiadającej 3 lekkie i 2 średnie samochody pancerne (15 żołnierzy) 
oraz dwócli drużyn wyposażonych w 3 transportery opancerzone Carrier 
każda (9 żołnierzy w każdej drużynie). Ponadto kolejnym transporterem 
opancerzonym Carrier dysponował dowódca plutonu. Łącznie pluton rozpo
znawczy liczył 38 żołnierzy i posiadał 5 samochodów pancernych i 7 trans
porterów opancerzonych. Składający się z 4 drużyn pluton szturmowy szwa
dronu rozpoznawczego liczył 41 żołnierzy i był wyposażony w 2 motocykle, 
samochód półciężarowy 4x4 5-CW T oraz 5 samochodów ciężarowych 
4x4 15-CWT, z których cztery stanowiły środek transportu ośm ioosobowych 
drużyn180.

Pułk rozpoznawczy miał liczyć 41 oficerów, 187 podoficerów i 589 sze
regowców, łącznie 817 żołnierzy. W edług pisma przesłanego z 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty uzbrojenie Pułku miało stanowić 77 rewolwerów, 463 ka
rabiny, 208 pistoletów m aszynowych, a także 119 lekkich karabinów maszy
nowych, 2 przeciwlotnicze karabiny maszynowe, 38 karabinów przeciw pan
cernych, 18 moździerzy 2-calowych, 6 moździerzy 3-calowych oraz 12 dział

180 Tamże, Załącznik nr 1. Por. NA, W ar Office, sygn. WO 24/944, Divisional Reconnaissance 
Regiment W ar Establishment 11/251/1 (II/12/3), Notified 26th August, 1942.
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przeciwpancernych181. Tym czasem  oryginalny brytyjski etat wojenny zakła
dał inną ilość indywidualnej broni strzeleckiej, bowiem  aż 263 rewolwery, 
487 karabinów oraz tylko 67 pistoletów maszynowych -  różnica zatem za
skakująca, choć w tym wypadku ilość broni była zgodna z łączną liczbą żoł
nierzy182. Pułk miał być wyposażony w 69 motocykli, 10 samochodów pół- 
ciężarowych 4x4 5-CW T, 63 samochody ciężarowe 4x4 15-CWT, 6 sam o
chodów ciężarowych o ładowności 3 t, 33 lekkie samochody pancerne 
i 18 średnich samochodów pancernych, 69 transporterów opancerzonych 
Carrier Universal (w tym 6 pod moździerze 3-calowe) oraz 12 transporterów 
opancerzonych Carrier Loyd przeznaczonych do holowania dział przeciw 
pancernych, łącznie 209 pojazdów m echanicznych183. Liczebność poszcze
gólnych pododdziałów Pułku ukazuje tabela 14.

Mimo że Pułk posiadał w ramach szwadronu dowodzenia pluton łączno
ści wyposażony w 23 motocykle oraz 6 samochodów ciężarowych 
4x4 15-CWT w wersji łączności z zam ontowaną radiostacją No. 22, zgodnie 
z brytyjskim etatem wojennym dla pułku rozpoznawczego przewidywany był 
osobny etat plutonu łączności. Ten kolejny pluton miał być zorganizowany 
na podstawie „W ar Establishm ent VI/1011/1” , który przewidywał 17 żołnie
rzy, 2 samochody ciężarowe 4x2 15-CWT w wersji łączności z zam ontowaną 
radiostacją No. 22 oraz 4 samochody ciężarowe 4x2 15-CWT ogólnego prze
znaczenia. Dowódca plutonu dysponował motocyklem. Zgodnie z ustalenia
mi poczynionymi przez dowództwo 2. Korpusu na stanowisko dowódcy plu
tonu, pierwotnie przeznaczone dla sierżanta, można było wyznaczać oficera. 
Nowy etat -  jako obowiązujący -  dowództwo 5. Kresowej Dywizji Piechoty 
otrzymało w pierwszej połowie stycznia 1944 roku184. Nie wiadomo, z jakich 
powodów w piśmie wysłanym przez kwatermistrzostwo 2. Korpusu do do
wództwa 5. Kresowej Dywizji Piechoty 12 stycznia 1944 r. stwierdzono, 
że pluton łączności dla 15. Pułku Ulanów Poznańskich sform owany według 
brytyjskiego etatu wojennego „W ar Establishm ent VI/1011 / I ” powinien li
czyć 1 oficera i 18 szeregow ych185.

1111 IPMS, 2. Korpus, sygn. A XI 39/7, 5. Kresowa Dywizja Piechoty L.dz. 778/tj.Kwat.Org.Pers., 
Pismo do Dowódcy 15. Poznańskiego Pulkn Rozp. z 26 grudnia 1943 r. Załącznik nr 1.
182 NA, War Office, sygn. WO 24/944, Divisional Reconnaissance Regiment W ar Establishment 
11/251/1 (IV! 2/3), Notified 26th August, 1942.
183 Tamże.
184 IPMS, 2. Korpus, sygn. A XI 39/7, Dowództwo 2. Korpusu Sztab L.dz. 91/Tj./S.S. (SD)/44, 
Pluton łączności pułku rozpoznawczego z 9 stycznia 1944 r.
185 Tamże, sygn. A XI 1/5, Dowództwo 2. Korpusu Kwatermistrzostwo L.dz. 306/AG/Tj,/44, 
Reorganizacja jednostek z 12 stycznia 1944 r.
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Tabela 14
15. Pułk Ułanów Poznańskich według brytyjskiego etatu wojennego

„W ar Establishm ent 11/251/1 (II/12/3)”

Nazwa pododdziału oficerów
podofice

rów
szere

gowców
razem

Dowództwo Pułku 5 5 16 26
szwadron dowodzenia
-  dowództwo szwadronu 2 1 3 6
-  pluton łączności 1 4 35 40
-  pluton m oździerzy 1 9 34 44
-  pluton przeciw pancerny 2 16 61 79
-  pluton przeciw lotniczy - 3 6 9
-  pluton gospodarczy 3 14 23 40

razem 9 47 162 218
1. szwadron rozpoznawczy
-  dowództwo szwadronu 2 5 29 36
- 1. pluton rozpoznawczy 2 12 24 38
-  I. pluton rozpoznawczy 2 12 24 38
- 1. pluton rozpoznawczy 2 12 24 38
-  pluton szturmowy 1 4 36 41

razem 9 45 137 191
2. szwadron rozpoznawczy 9 45 137 191
3. szwadron rozpoznawczy 9 45 137 191
Pułk razem 41 187 589 817

Opracowano na podstawie: IPMS, 2. Korpus, sygn. A XI 39/7, 5. Kresowa Dywizja Piechoty 
L.dz. 778/tj. Kwat. Org. Pers., Pismo do Dowódcy 15. Poznańskiego Pułku Rozp. z 26 grudnia 
1943 r. Załącznik nr 1; NA, W ar Office, sygn. WO 24/944, Divisional Reconnaissance Regiment 
War Establishment 11/251/1 (II/12/3), Notified 26th August, 1942.

Ponadto przy pułku powinna była funkcjonować na zasadzie stałego 
przydziału czołówka naprawcza (L ight A id  Detacliment -  LAD). W  przypad
ku pułku rozpoznawczego dywizji piechoty miała to być czołówka napraw
cza typu „A” (Armoured) funkcjonująca w oparciu o brytyjski etat wojenny 
„W ar Establishm ent V I/673 /l” , licząca 1 oficera i 15 szeregowych, dysponu
jąca 1 motocyklem, 1 sam ochodem  osobowo-terenowym oraz 3 sam ochoda
mi specjalnymi na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności 3 t 
(2 warsztatowe i 1 ratow niczy)186. Tym  samym tracił moc rozkaz organiza
cyjny wydany przez „Paiforce” w lutym 1943 r. Zaskakuje, że w Ordre de 
Battaile  2. Korpusu według stanu z 29 marca 1944 r., wykazywany 15. Pułk

186 Tamże, GHQ M EF 36587/AG la, Reorganisation of Polish Units dated 19th January 1944.



15. Pułk Ułanów Poznańskich 
w styczniu 1944 roku

Dowództwo Pułku

1. szwadron

2. szwadron

4. szwadron

dowództwo szwadronu

pluton rozpoznawczy

pluton rozpoznawczy

pluton rozpoznawczy

drużyna sam. panc.

-  drużyna rozpoznawcza

drużyna rozpoznawcza

pluton szturmowy

1. d rużyna

2. drużyna

3. drużyna

4. drużyna

Dowódca
Pułku

szwadron dowodzenia

- dowództwo szwadronu

pluton łącznikowy

- pluton przeciwlotniczy

3. szwadron

dowództwo szwadronu

pluton moździerzy

pluton przeciwpancerny

pluton łączności

czołówka naprawcza 
LAD
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Ulanów Poznańskich mial 42 oficerów i 777 szeregowych, choć funkcjono
wał w oparciu o brytyjski etat wojenny „W ar Establishm ent 11/251/1” prze
widujący 41 oficerów i 776 szeregow ych187.

W  styczniu 1944 r. brytyjskie dowództwo naczelne, w wyniku uzgodnień 
konferencji standaryzacyjnej, wprowadziło zmodyfikowany etat wojenny 
pułku rozpoznawczego, który, zachowując dotychczasow ą liczebność 817 
żołnierzy (42 oficerów i 775 szeregowych), zwiększał w nim liczbę pojaz
dów m echanicznych do 270 (w tym 55 motocykli). Przeprowadzone wów
czas zmiany w strukturze to: zwiększenie liczebności dowództwa pułku 
do 9 oficerów i 27 szeregowych, zwiększenie liczebności szwadronu rozpo
znawczego do 196 żołnierzy, a także zmniejszenie liczebności szwadronu 
dowodzenia do 193 żołnierzy, likwidując pluton przeciwlotniczy. Jednocze
śnie wprowadzono do składu tego pododdziału w miejsce dotychczasowego 
plutonu przeciwpancernego dw uplutonow ą baterię (sic!) przeciwpancerną, 
przy zachowaniu liczby 12 dział przeciwpancernych w pułku188.

Ustalenia te nie miały wpływu na rozwiązanie strukturalno-organizacyjne, 
w którym  funkcjonował 15. Pułk Ulanów Poznańskich. W  Pułku działa prze
ciwpancerne i pluton m oździerzy skupione były w wydzielonym już  w paź
dzierniku 1942 r. ze składu szwadronu dowodzenia 3. szwadronie, którego 
żołnierze byli nadal przydzieleni pod względem ewidencyjnym  i gospodar
czym do szwadronu dowodzenia.

W  tym miejscu warto zatrzymać się nad kw estią struktury organizacyjnej 
Pułku, a zwłaszcza liczebności podstawowego sprzętu pancernego. Dziesięć 
lat temu na łamach „Zeszytów Historycznych Towarzystwa b. Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich” kwestię tę podniósł Andrzej 
Konstankie w icz189.

Jak już  wspomniano, 15. Pułk Ułanów Poznańskich jako  pułk rozpo
znawczy 5. Kresowej Dywizji Piechoty miał zgodnie z organizacją w ojenną

187 IPMS, 2. Korpus, sygn. A XI 1/5, 2. Korpus L.dz. 1366/Tjn./SD/44, O. de B. 2. Korpusu (we
dług stanu z dnia 29 marca 1944).
188 NA, War Office, sygn. WO 24/950, Divisional Reconnaissance Regiment W ar Establishment 
11/251/2, Notified 19th January, 1944. Dotychczas w polskiej historiografii podawano różne dane 
liczbowe dotyczące pułków rozpoznawczych 2. Korpusu Polskiego. Trudno nie ulec wrażeniu, 
że autorzy zajmujący się tą  problematyką nie dostrzegli w ogóle zmian wprowadzonych w bry
tyjskiej organizacji wojennej. Ponadto kwestią pomijaną jest to, że samochody opancerzone 
Scout-Car pojawiły się w dywizyjnych pułkach rozpoznawczych wprowadzone dzięki poprawce 
do etatów z 1942 i 1943 r„ które nie przewidywały takich pojazdów, podobnie jak samochodów 
opancerzonych White dla plutonów szturmowych szwadronów rozpoznawczych.
189 A. Konstankiewicz, Uzbrojenie 15 Pułku Ulanów..., s. 37-38.
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składać się z dowództwa pułku, szwadronu dowodzenia oraz trzech szwadro
nów rozpoznawczych.

Dowództwo Pułku liczyło 5 oficerów i 21 szeregowych i początkowo 
dysponowało tylko 3 lekkimi samochodami pancernymi „Fox” , 2 sam ocho
dami ciężarowymi 4x4 15-CW T oraz 7 motocyklami, i dopiero w toku dzia
łań we W łoszech pojawiły się 2 średnie samochody pancerne „Staghound” . 
Mając na uwadze uwagi dopisane odręcznie na marginesie brytyjskiego etatu 
wojennego pułku rozpoznawczego przekazanego z dowództwa 2. Korpusu do 
dowództwa 5. Kresowej Dywizji Piechoty można wywnioskować, że już 
wówczas rozważano zamianę części samochodów osobowych i ciężarowych 
na samochody opancerzone. Najprawdopodobniej w wyniku realizacji tego 
zamysłu w dowództw ie Pułku pojawił się 1 samochód opancerzony Scout- 
Car.

Szwadron dowodzenia według brytyjskiego etatu wojennego miał składać 
się z plutonu łączności, plutonu moździerzy, plutonu przeciwpancernego, 
plutonu przeciwlotniczego oraz plutonu adm inistracyjnego. W 15. Pułku 
Ułanów pluton moździerzy oraz działa przeciwpancerne utworzyły 3. szwa
dron, traktowany jako pododdział broni wsparcia. Początkowo Pułk posiadał
8 dział przeciwpancernych 6-funtowych. W  czasie kam panii włoskiej udało 
się skompletować 12 dział przeciwpancernych, przez co szwadron posiadał 
dwa plutony przeciwpancerne oraz pluton moździerzy, mając do tego naj
prawdopodobniej 12 transporterów opancerzonych Carrier „Lloyd” i z całą 
pew nością 6 transporterów opancerzonych Carrier M ortar pod m oździerze 
6-calowe. Dowódca szwadronu miał dysponować nadetatowym 1 lekkim sa
mochodem pancernym  „Fox”.

Z kolei w szwadronie dowodzenia powinien pozostać pluton łącznikowy 
dysponujący wozami łączności na samochodzie ciężarowym 4x4 15-CWT 
oraz 23 motocyklami, pluton przeciwlotniczy oraz pluton adm inistracyjny 
stanowiący podstawę funkcjonowania kwatermistrzostwa i elem entów adm i
nistracyjno-gospodarczych Pułku.

Każdy szwadron rozpoznawczy liczył 9 oficerów oraz 182 szeregowych 
i składał się z pocztu dowódcy, trzech plutonów rozpoznawczych i plutonu 
szturmowego. Poczet dowódcy szwadronu zgodnie z brytyjskim etatem  wo
jennym  dysponował 1 lekkim samochodem pancernym „Fox” , natomiast 
w toku działań wojennych we W łoszech dodano nadetatowy 1 średni samo
chód pancerny „Staghound” oraz 1 samochód opancerzony Scout-Car. Każdy 
pluton rozpoznaw czy składał się z drużyny (sekcji) samochodów pancernych 
posiadającej 2 średnie i 3 lekkie samochody pancerne (15 żołnierzy) oraz
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dwóch drużyn (sekcji) rozpoznawczych wyposażonych w 3 transportery 
opancerzone Carrier każda (9 żołnierzy w każdej drużynie). Ponadto kolej
nym transporterem  opancerzonym Carrier dysponował dowódca plutonu. 
Łącznie pluton rozpoznawczy liczył 38 żołnierzy i posiadał 2 średnie i 3 lek
kie sam ochody pancerne i 7 transporterów opancerzonych. Składający się 
z 4 drużyn Pluton szturm owy szwadronu rozpoznawczego, nazywany także 
plutonem strzeleckim , składał się z czterech drużyn (sekcji) i liczył 41 żołnie
rzy. W  myśl brytyjskiego etatu wojennego powinien być wyposażony 
w 2 motocykle, 1 samochód osobowy 4x4 5-CW T oraz 5 sam ochodów cięża
rowych 4x4 15-CW T przystosowanych do przewozu żołnierzy. W  czasie 
kam panii włoskiej 4 samochody ciężarowe zostały zastąpione przez 4 sam o
chody opancerzone „W hite”, stanowiące środek transportu ośm ioosobowych 
drużyn, a sam ochód osobowy został zastąpiony najprawdopodobniej przez 
samochód opancerzony Scout-Car. W  takiej konfiguracji sprzętowej szwadron 
rozpoznawczy powinien być wyposażony łącznie w 7 średnich i 10 lekkich 
samochodów pancernych, 2 samochody_opancerzone Scout-Car, 21 transporte
rów opancerzonych Carrier oraz 4 samochody opancerzone „W hite”. Liczeb
ność sprzętu pancernego w 15. Pułku Ulanów Poznańskich według brytyjskie
go etatu wojennego „W ar Establishment 11/251/1 (11/12/3)” oraz ustalenia róż
nych autorów dotyczące tej kwestii przedstawiono w tabeli 15.

Jak wspomniano, przy Pułku miały ponadto funkcjonować na zasadzie 
stałego przydziału pluton łączności liczący 1 oficera i 17 szeregowych oraz 
czołówka naprawcza (Light A id  Detachment -  LAD) typu „A” (Arm oured) 
licząca 1 oficera i 15 szeregowych. W 15. Pułku Ułanów Poznańskich za
równo pluton łączności, jak  i czołówkę naprawczą traktowano jako element 
szwadronu dowodzenia.

Dnia 8 stycznia 1944 r. w Quassasin został wydany rozkaz organizacyjny 
szwadronu szkolnego 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Abbasia. W  myśl 
tego rozkazu 10 stycznia utworzony został pododdział szkolny, który miał 
prowadzić szkolenie specjalistyczne w ramach czterech kursów: prowadzenia 
i utrzym ania pojazdów, strzelców broni pokładowej, radiooperatorów oraz 
mechaników. Na dowódcę szwadronu wyznaczony został por. Jerzy Osta
niewicz, a za kwestie adm inistracyjno-gospodarcze odpowiadał jako szef 
szwadronu st. wachm. Leon Gniewoszewski. Jako tzw. starsi kursów 
w dwóch wypadkach wyznaczeni zostali nie oficerowie, lecz podchorążowie. 
Za kurs prowadzenia i utrzym ania pojazdów odpowiadał plut. pchor. M ie
czysław Buczkowski, któremu podlegało 4 instruktorów, a za kurs radioope
ratorów  odpowiadał kpr. pchor. Antoni Ziarno ze szwadronu dowodzenia,
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Tabela 15
Liczebność podstawowego sprzętu pancernego 

15. Pułku Ułanów Poznańskich w 1944 r.

Typ sprzętu
Brytyj
ski etat 

wojenny

Wg mono
grafii Pułku

Wg W. 
A. La

sockiego

Wg T. 
Jezio- 

rowskie- 
go

W gJ.
Magnu-
skiego

Wg A. 
Kon- 

stankie- 
wicza

Samochody pancerne 
„Staghound” 18 21-23 27 23 23 28 23

Samochody pancerne 
„Fox” 33 31 24 21 32 24 33

Samochody opance
rzone Scout-Car - - - - 7

Samochody opance
rzone „White”

15 12 - 20 12 12

Transportery opance
rzone Carrier Universal

63

70

63 63 63 64

Transportery opance
rzone Carrier „Lloyd” 12 12 12 8 8

Transportery opance
rzone Carrier Mortar 6 6 - 6 6

Zestawiono na podstawie: Archiwum IPMS, 2. Korpus, sygn. A XI 39/7, 5. Kresowa Dywizja 
Piechoty L.dz. 778/tj.Kwat.Org.Pers„ Pismo do Dowódcy 15. Poznańskiego Pułku Rozp. 
z 26 grudnia 1943 r. Załącznik nr 1; National Archives, War Office, sygn. WO 24/944, Divisio- 
nal Reconnaissance Regiment W ar Establishment 11/251/I (II/12/2), Notified 26th August, 1942; 
Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 252-253; T. Jeziorowski, Wielkopolska kawaleria pancerna..., 
s. 333-335; A. Konstankiewicz, Uzbrojenie 15 Piliku Ulanów..., s. 37-38; W. A. Lasocki, 
Sprzęt, uzbrojenia i organizacja pułku, w: Z  dziejów 25-go Pułku Ułanów Wielkopolskich, Lon
dyn 1970, s. 32-33; J. Magnuski, Wozy bojowe Polskich Sil Zbrojnych..., s. 34, 206.

któremu podporządkowano na czas kursu 2 instruktorów. Starszym kursu 
strzeleckiego byl ppor. Jerzy Kierkuć z 2. szwadronu. Założono, że grupy 
szkoleniowe kursu prowadzenia i utrzym ania pojazdów oraz kursu strzelec
kiego będą liczyć po 32 żołnierzy, grupa radiooperatorów 24 żołnierzy, 
a mechaników 18 żołnierzy. W  ciągu tygodnia organizacja funkcjonowania 
szwadronu szkolnego została zakończona i 17 stycznia rozpoczęło się szko
lenie kursu prowadzenia i utrzymania pojazdów (4 oficerów i 28 ułanów) 
oraz kursu m echaników (17 ułanów )190.

Jednocześnie Pułk wysłał 8 ułanów oraz ppor. Leszka Rybickiego jako 
tłumacza na kurs puszkarski w Teł El Kabir (17-22  stycznia 1944 r.), a także

|,JU IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 636, Rozkaz organizacyjny 
szwadronu szkolnego w Abbasia z 8 stycznia 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 7 z 15 stycznia 1944 r.
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9 ułanów na kurs higienistów z obsługi wody (17-27 stycznia 1944 r.) oraz 
4 ułanów na kurs patroli malarycznych (24-29 stycznia 1944 r.) w 5. Plutonie 
Higieny Polowej 5. Kresowej Dywizji P iechoty191. N a dwa ostatnie kursy 
Pułk wysłał kolejnych żołnierzy na przełomie stycznia i lutego 1944 r. w celu 
zdublowania przeszkolonych w tym zakresie żołnierzy192.

Ostatni rozkaz dzienny Pułku wydany w Egipcie przed wejściem do dzia
łań bojowych ogłoszono 11 lutego 1944 r., a już następnego dnia główny rzut 
Pułku przeszedł do Port Saidu193. W  dniu 21 lutego wyładował się z transpor
tu m orskiego w Tarencie, natomiast transport około 250 pojazdów Pułku 
trwał od 14 lutego do 11 marca 1944 r.

Po połączeniu wszystkich rzutów Pułku w obozie Santa Teresa pod Ta
rentem  ogłoszono w rozkazie dziennym podział pojazdów. Jako pojazdy bo
jow e traktowano samochody pancerne „Staghound” i „Fox” oraz transportery 
opancerzone Carrier w wersji Universal oraz M ortar przeznaczonej do trans
portu m oździerzy 3-calowych. Jako samochody osobowe traktowano pojazdy 
tzw. Utility, a także sam ochody osobowo-terenowe W illis oraz Dodge 
10-CWT. W  grupie samochodów ciężarowych wyróżniano trzy kategorie 
oznaczające ładowność pojazdu: 15-CWT reprezentowane w Pułku przez 
samochody Dodge, Chevrolet, Fordson, Ford oraz W hite (stanowiące wypo
sażenie plutonów szturmowych szwadronów rozpoznawczych), ładowności 
2,5 t -  GM C oraz ładowności 3 t -  Chevrolet i Dodge. Ponadto Pułk wyko
rzystywał samochody specjalne zabudowane na podwoziach samochodów 
ciężarowych marki Bedford, Dodge (tzw. W ater), D iamond i inne194.

M ając na uwadze wejście do działań bojowych jednostek i oddziałów
2. Korpusu Polskiego oraz potrzebę ujednolicenia problem atyki zaopatryw a
nia wojsk, brytyjskie władze naczelne na przełomie lutego i marca 1944 r. 
włączyły 15. Pułk Ułanów Poznańskich jako pułk rozpoznawczy do broni 
pancernej (Royal A nnoured  Corps) licząc ten stan od 1 stycznia 1944 r., 
co ogłoszono w rozkazie dziennym Pułku 13 marca 1944 roku195.

191 Tum ie , Rozkaz dzienny nr 7 z 15 stycznia 1944 r. We Włoszech występowały rejony objęte 
m alarią bądź zagrożeniem wybuchu epidemii tej choroby. W ystępowanie tych rejonów było jed 
nym z powodów niemożności dokonania manewru obejścia masywu górskiego Monte Cassino. 
Z tego powodu na tym Teatrze Działań Wojennych specjalne patrole malaryczne znajdowały się 
zarówno w jednostkach niemieckiej Grupy Armii „C”, jak  i alianckiej 15. Grupy Armii.
1,2 Tamże, Rozkazy dzienne ze stycznia i lutego 1944 r.
19 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 636, Rozkaz dzienny nr 20 
z 11 lutego 1944 r.
194 Tamże, Rozkaz dzienny nr 31 z 11 marca 1944 r.
195 Tamże, Rozkaz dzienny nr 32 z 13 marca 1944 r.

104



Brytyjska organizacja oddziałów wojskowych zakładała ich podział na 
kolejne rzuty, a w związku z tym odpowiednie urzutowanie uzbrojenia, 
sprzętu i materiału wojennego. Zgodnie z brytyjskimi zasadami organizowa
nia działań taktycznych oddziały dzieliły się na rzuty oznaczane literami al
fabetu. Rzut bojowy oznaczany w Polskich Siłach Zbrojnych literą „W ” 
(„walczący” od brytyjskiego „F” -  „Fighting”) stanowiły pododdziały bojo
we wraz z wozami bojowymi. Przy nich znajdował się tzw. rzut towarzyszący 
(w odniesieniu do którego Brytyjczycy używali akronim u „F2” bądź „ A l”), 
w ramach którego funkcjonował m.in. patrol reperacyjny oraz pułkowy punkt 
opatrunkowy (Regirnental A id  Post -  RAP). Rzut „B” (określany w Armii 
Brytyjskiej również jako „A2 Echelon”) nazywany taborem bojowym  stano
wiły pojazdy przewożące amunicję, paliwo, części zam ienne określane jako 
tzw. zapasy I linii. Z kolei rzut „C” noszący miano taboru bagażowego  sta
nowiły pojazdy przewożące pozostałe materiały, w tym bagaże, żywność 
i kuchnie połowę.

M ając na uwadze to, że rzut „B” był rzutem, który żyw i walkę i posiada  
zapasy 1-szej linii miał on znajdować się możliwie najbliżej rzutu „W ” w od
ległości około 8 km  (5 mil). Rzut „B” mógł znajdować się w dyspozycji ma
cierzystego oddziału, lecz najczęściej znajdował się w ram ach zgrupowania 
rzutu „B” jednostki wyższego szczebla. Z kolei rzut „C” miał znajdować się 
w rejonie zgrupowania służb i tyłów dywizji.

W  oddziałach w czasie prowadzenia działań taktycznych rzuty tow arzy
szące pododdziałów nierzadko skupiano w jedno zgrupowanie taktyczne do
wodzone zazwyczaj przez oficera technicznego. Rzutem „B” oddziału dowo
dził dowódca szwadronu dowodzenia, a dow ódcą rzutu „B” szwadronu do
wodzenia był szef tego pododdziału. Jeżeli część oddziałowego rzutu „B” 
wyruszała w celu pobrania materiałów wojennych z punktu zaopatrzenia 
(wozy amunicyjne, materiały pędne, żywnościowe), dowodził nimi oficer za
opatrzenia oddziału. Przestrzegano przy tym, aby wozy były ugrupowane w 
kolejności szwadronów. Na czele powinny być wozy amunicyjne, następnie 
wozy materiałów pędnych, a na końcu wozy żywnościowe. Czołówki na
prawcze (Light A id  D etachm ent -  LAD) znajdowały się przy rzutach „B” od
działów. W kolumnie marszowej oddziału czołówki naprawcze miały zaj
mować miejsce na końcu rzutu „B” . W yjątek stanowiły samochody ratow ni
cze, które mogły znajdować się w rzucie towarzyszącym  rzutu walczącego.

M ając na uwadze powyższe uwarunkowania, w 15. Pułku Ułanów Po
znańskich również dokonano podziału na rzuty, lecz dowódca Pułku w pro
wadził odstępstwa od ogólnych założeń i dokonał podziału, kierując się naj
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prawdopodobniej dotychczasowymi doświadczeniami z użycia części sil od
działu w rejonie Capracotta196. Zanim  to nastąpiło, dokonano kilku zmian 
w obsadzie oficerskiej Pułku. Przede wszystkim 1 kwietnia 1944 r. ogłoszo
no, że Naczelny W ódz z dniem 1 marca mianował na stopień majora dowód
cę Pułku rtm. Zbigniewa Kiedacza oraz jego zastępcę rtm. Adama B ieliń
skiego. Ponadto na stopień rotmistrza awansowali dowódcy szwadronów:
1. -  por. Tadeusz Zieliński, 2. -  por. W ładysław  Stacewicz, 4. -  por. Roman 
Eberhardt. Porucznikami zostało czterech podporuczników: Franciszek 
Szendera, Andrzej M ielżyński, Józef Kokosiński i Bogdan Dyczkowski. Po
nadto czterech podchorążych -  plut. pchor. M ieczysław Buczkowski, wachm. 
pchor. W itold Żarski, plut. pchor. Roman Skałacki oraz kpr. pchor. Antoni 
Ziarno -  zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski197.

Ten ostatni został wyznaczony kilka dni później na stanowisko dowódcy 
plutonu łączności, a dotychczasowy dowódca tego pododdziału por. Antoni 
Jop objął stanowisko oficera łączności Pułku. Z  kolei 15 kwietnia ppor. M ie
czysław Buczkowski z 4. szwadronu został wyznaczony na stanowisko do
wódcy czołówki naprawczej (LAD) w miejsce ppor. Zygm unta W achułki, 
który przeszedł do dyspozycji dowódcy Pułku. Tego dnia do Pułku powrócił 
z kursu Szkoły Podchorążych Kawalerii Pancernej w Centrum W yszkolenia 
Armii por. Tadeusz Górski, który objął stanowisko zastępcy dowódcy 
4. szwadronu. Pododdział ten w międzyczasie wymienił swojego dowódcę, 
bowiem  rtm. Rom ana Eberhardta zmienił por. W itold Ponikiewski. Dodać 
należy, że z funkcjonującej w ramach Centrum W yszkolenia Armii Szkoły 
Podchorążych Kawalerii Pancernej powróciło do Pułku po ukończeniu sze
ściom iesięcznego szkolenia 18 podchorążych198.

W  dniu 17 kwietnia przeprowadzono w Pułku egzam in dla uczestników 
kursu działonowych i celowniczych dział przeciwpancernych. Egzamin ode
brała kom isja w składzie: zastępca dowódcy Pułku mjr. Adam Bieliński, do
wódca 3. szwadronu por. Edwin Hryniewicz, ppor. Cezary Bujalski oraz 
ppor. Edmund M ajewski. Kilka dni później do Pułku powróciło 17 absolwen
tów Szkoły Podoficerskiej Kawalerii Pancernej199.

196 Szerzej na ten temat zob. Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 258-266.
197 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 636, Rozkaz dzienny nr 40 
z 1 kwietnia 1944 r.
158 Tamże, Rozkaz dzienny nr 42 z 4 kwietnia 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 46 z 15 kwietnia 1944 r.;
Rozkaz dzienny nr 47 z 16 kwietnia 1944 r. Zob. także Dzieje 15 Pułku Ułanów..., s. 269. 
m  IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 636, Rozkaz dzienny nr 46 
z 15 kwietnia 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 53 z 24 kwietnia 1944 r.
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W  wyniku podziału Pułku na poszczególne rzuty jego obsada oficerska 
po ostatnich przed wejściem do działań bojowych zmianach wyglądała na
stępująco200:

Rzut bojowy „A” :

dowódca Pułku -  mjr Zbigniew Kiedacz,
zastępca dowódcy -  mjr Adam Bieliński,
adiutant -  por. Zygmunt Sobotowski,
oficer inform acyjny -  rtm. Roman Eberhardt,
kapelan -  ks. kpt. cz. w. W acław Naumowicz,
lekarz -  por. Józef Kwella,
oficer łączności -  por. Antoni Jop,
oficer oświatowy -  ppor. Leszek Rybicki,
oficer kwaterunkowy -  ppor. Ksawery Konarski,
dowódca 1. szwadronu -  rtm. Tadeusz Zieliński,
zastępca dowódcy -  por. Henryk Cygielski,
dowódca I plutonu -  ppor. Romuald Kobecki,
zastępca dowódcy -  ppor. Witold Żarski,
dowódca II plutonu -  por. Edward W ojciechowicz,
dow ódca III plutonu -  por. Tadeusz Ruszel,
zastępca dowódcy -  ppor. Kazimierz M armaros,
dowódca IV plutonu -  por. Andrzej Mielżyński,
dowódca 2. szwadronu -  rtm. W ładysław Stacewicz,
zastępca dowódcy -  por. Mieczysław Lech,
dowódca I plutonu -  ppor. Jerzy Kierkuć,
zastępca dowódcy -  ppor. Roman Skałacki,
dowódca II plutonu -  por. Józef Kokosiński,
zastępca dowódcy -  ppor. Jan W iącek,
dowódca III plutonu -  ppor. Henryk Ciuksza,
zastępca dowódcy -  Jan Lalko,
dowódca 3. szwadronu -  por. Edwin Hryniewicz,
zastępca dowódcy -  por. Edward Pic de Replonge,
dowódca plutonu moździerzy -  ppor. Edmund Majewski,
dowódca plutonu łączności -  ppor. Antoni Ziarno,
dow ódca 4. szwadronu -  por. W itold Ponikiewski
dowódca I plutonu -  por. Tadeusz Rurak,

200 Dzieje 15 Piliku Ulemów..., s. 255-256.
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zastępca dowódcy -  ppor. Józef Burzy woda, 
dow ódca II plutonu -  por. Bogdan Dyczkowski, 
zastępca dowódcy -  kpr. pchor. Stanisław Berkieta, 
dow ódca III plutonu -  ppor. Cezary Bujalski, 
zastępca dowódcy -  plut. pchor. Zbigniew Tarnawski, 
dowódca IV plutonu -  ppor. Ludwik Duda;

rzut „B”

kwaterm istrz Pułku -  ppor. Edward Geppert, 
oficer łącznikowy -  ppor. W iesław Lasocki, 
oficer łącznikowy -  ppor. Stanisław Sobolewski, 
oficer gospodarczy -  p.o. plut. pchor. Kazim ierz Kapitan;

rzut ,.C”

dow ódca rzutu -  por. Jerzy Ostaniewicz (dowódca szwadronu dowodzenia), 
zastępca -  por. Franciszek Szendera,
dow ódca rzutu gospodarczego 1. szwadronu -  ppor. Piotr Gidzewicz, 
dow ódca rzutu gospodarczego 2. szwadronu -  por. Antoni Jasiński, 
dow ódca rzutu gospodarczego 4. szwadronu -  por. Tadeusz Górski, 
oficer techniczny -  p.o. ppor. A leksander Janas, 
dow ódca czołówki naprawczej -  ppor. M ieczysław Buczkowski201.

Zarówno w czasie prowadzenia działań rozpoznawczych w rejonie Ca- 
pracotta na odcinku 3. Dywizji Strzelców Karpackich, jak  i w czasie bitwy
o masyw górski M onte Cassino, pododdziały 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
funkcjonowały jako pododdziały piesze, działając bez sprzętu pancernego. 
Bardzo przydały się wówczas um iejętności uzyskane w czasie szkolenia 
z zakresu walki w górach realizowanego w Syrii. Konieczność prowadzenia 
działań w terenie górskim wymusiła tym czasowe reorganizacje szwadronów. 
Należy również pam iętać o tym, że czym innym jest wynikająca z dokum en
tów organizacyjno-etatowych struktura organizacyjna pododdziałów Pułku, 
a czym innym przyjęcie ugrupowania bojowego do konkretnej formy prowa
dzenia działań taktycznych. Z tego powodu skład patroli rozpoznawczych

201 Ponadto por. Czesław Chojnicki przebywający w szpitalu oraz ppor. Zygmunt Wachulka 
w dyspozycji dowódcy Pułku w rzucie bojowym, a także rtm. Stanisław Hryniewicz, oficer nad- 
etatowy (przekroczona granica wieku), jako gospodarz Klubu Oficerskiego. Zob. Tamże, s. 256.
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wysyłanych przez poszczególne szwadrony bardzo często miał niewiele 
wspólnego z tzw. organizacją w ojenną Pułku.

W  ramach przygotowań do bitwy o M onte Cassino pod koniec kwietnia 
1944 r. w rejonie Pignataro i Vitticuso dokonano reorganizacji Pułku. Szwa
drony pozostawiły sprzęt pancerny. Z samochodów pancernych „Staghound” 
wym ontowano 15 ciężkich karabinów maszynowych, które miały stanowić 
obok moździerzy 2-calowych ciężką broń wsparcia pododdziałów. Pułkowy 
pluton łączności, który otrzymał zadanie rozwinięcia i utrzymania telefonicz
nej sieci łączności, znacznie wzmocniono. Łącznie poczet dowódcy Pułku 
wraz z plutonem łączności liczył 6 oficerów i 38 szeregowych. Szwadrony 
rozpoznawcze zostały spieszone, wystawiając czteroplutonowe pododdziały 
liczące 5 oficerów i 102 szeregowych, uzbrojonych w 4 moździerze 
2-calowe, 5 ciężkich karabinów maszynowych, 6 lekkich karabinów m aszy
nowych, 13 karabinów, 62 pistolety maszynowe i 31 rewolwerów każdy. 
Spieszony szwadron składał się z pocztu dowódcy (1 oficer i 15 szerego
wych), 3 plutonów rozpoznawczych liczących 3 sześcioosobowe drużyny 
(1 oficer i 20 szeregowych w każdym) oraz plutonu szturmowego, który po
siadał 4 drużyny sześcioosobowe (1 oficer i 27 szeregowych). Podobnie zre
organizowano 3. szwadron, który dodatkowo wzmocnił stan osobowy pluto
nu moździerzy 3-calowych. Pluton ten, dowodzony przez ppor. Edmunda 
M ajewskiego, w czasie wymiany uzbrojenia nie oddał części sprzętu i posia
dał 10 moździerzy, stanowiąc najważniejszy element wsparcia ogniowego 
Pułku. Jednocześnie część żołnierzy przeznaczono do grup ładowaczy, nosi
cieli oraz przewodników mułów, które utworzyły system zaopatrywania Puł
ku na pozycjach na grzbiecie wzgórza 771 M onte Castellone. Łącznie rzut 
bojowy Pułku wynosił początkowo 26 oficerów i 513 szeregowych, a następ
nie 37 oficerów i 492 szeregowych (113 podoficerów i 379 szeregowców)202.

W  czasie drugiego natarcia 2. Korpusu Polskiego w dniach 16-19 maja 
1944 r. Pułk wydzielił do działania w ramach Zgrupowania Komandosów 
szwadron szturmowy pod dowództwem etatowego zastępcy dowódcy
1 szwadronu por. Henryka Cygielskiego składający się z niepełnych pluto
nów szturm owych z 2. i 4. szwadronu (3 drużyny sześcioosobowe) dow o
dzonych przez ppor. Jana Lalko i ppor. Ludwika Dudę, pocztu dowódcy 
(5 ułanów) wystawionego przez 1. szwadron oraz patrolu sanitarnego (6 uła

202 Tamże, s. 271,284-285.
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nów) wystawionego przez 3. szwadron, łącznie 3 oficerów i 59 szerego
w ych203.

Po zakończeniu bitwy o M onte Cassino i odtworzeniu zdolności bojowej 
15. Pułk Ułanów Poznańskich wziął udział w jedynej sam odzielnie przepro
wadzonej operacji 2. Korpusu Polskiego, która do historii przeszła jako bitwa
o Ankonę. W  działaniach tych Pułk wchodził w skład doraźnie formowanych 
zgrupowań taktycznych, prowadząc działania rozpoznawcze na sprzęcie pan
cernym, czyli w sposób zgodny z jego zasadniczym wojennym przeznacze
niem. W dniu 24 czerwca 1944 r. w wypadku m otocyklowym złamał nogę 
adiutant Pułku por. Zygmunt Sobolowski. Dwa dni później na wakujące sta
nowisko wyznaczony został dotychczasowy oficer łączności Pułku por. A n
toni Jop204.

Po zakończeniu działań Pułk ponownie przystąpił do odtwarzania zdolno
ści bojowej. Po oszacowaniu strat i dokonaniu przeglądu sprzętu 28 lipca
1944 r. z ewidencji Pułku skreślono 8 sam ochodów pancernych „Staghound”,
9 samochodów pancernych „Fox” , 21 transporterów opancerzonych Carrier 
Universal, 1 transporter opancerzony Carrier Mortar, 2 samochody opance
rzone W hite oraz 8 samochodów i 14 motocykli. Jednocześnie dokonano 
przesunięć dowódców plutonów pom iędzy szwadronam i205. Dnia 4 sierpnia
1944 r. 3. szwadron, którego żołnierze posiadali cały czas przydział ewiden- 
cyjny i gospodarczy do szwadronu dowodzenia, został usamodzielniony pod 
względem ewidencyjnym i gospodarczym. Na stanowisko szefa szwadronu 
w yznaczono st. wachm. Juliusza Obolewicza. Pododdział ten liczył wówczas 
102 żołnierzy206.

Po ponownym wejściu Pułku do akcji bojowej doszło do kolejnych prze
sunięć personalnych. M iędzy innymi 6 września 1944 r. w miejsce por. Je
rzego Ostaniewicza na stanowisko dowódcy szwadronu dowodzenia wyzna
czony został rtm. Edwin Hryniewicz, z jednoczesnym  pełnieniem  obow iąz
ków dowódcy 3. szwadronu, które wkrótce przejął od niego rtm. Edward Pic 
de Replonge. Na stanowisko zastępcy dowódcy szwadronu dowodzenia wy
znaczony został ppor. Ksawery Konarski. W połowie września Pułk przeka

203 Tamże, s. 300. Zob. także Z. Wawer, Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego, Warszawa 
2009, s. 291-295.
2W Tamże, Rozkaz dzienny nr 81 z 26 czerwca 1944 r.; Dzieje 15 Piliku Ulanów.., s. 350.
205 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 636, Rozkaz dzienny nr 93 
z 28 lipca 1944 r.
206 Tamże, Rozkaz dzienny nr 99 z 8 sierpnia 1944 r.
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zał kilkunastu żołnierzy do formowanego od 21 sierpnia 1944 r. Pułku
3. Ułanów Śląskich207.

Latem 1944 r. narodziła się koncepcja sform owania kolejnej wielkiej je d 
nostki broni pancernej -  brygady pancernej, której dowództwo miał objąć 
dotychczasowy zastępca dowódcy 2. Brygady Czołgów, ppłk W ładysław 
Bobiński. W skład brygady miał wejść 15. Pułk Ułanów Poznańskich, do
tychczasowy skadrowany pułk rozpoznawczy 7. Dywizji ze składu Bazy
2. Korpusu rozwinięty przez ppłk. Eugeniusza Święcickiego w Pułk 3. U ła
nów Śląskich oraz kolejny, utworzony od podstaw pułk pancerny. M iejsce 
15. Pułku Ułanów w 5. Kresowej Dywizji Piechoty miał zająć 25. Pułk U ła
nów W ielkopolskich, którego zawiązki miała wyłonić ze swego składu „Pięt
nastka” , podobnie jak  uczyniono to latem 1920 r.

W  związku z tym zamiarem 26 września 1944 r. 15. Pułk Ulanów wysłał 
na kurs czołgowy prowadzony w 4. Pułku Pancernym 2. Brygady Czołgów 
15 oficerów, w tym wszystkich dowódców szwadronów. Od 11 do 29 wrze
śnia na skróconym kursie radiooperatorów przebywało 31 szeregowych Puł
ku, a na początku października przybyły do Pułku uzupełnienia z 7. Dywizji 
i 7. Pułku Przeciwpancernego208.

W  dniu 23 października 1944 r. zginął dowódca Pułku ppłk Zbigniew 
Kiedacz i czasowo dowodzenie Pułkiem objął dowódca 2. szwadronu 
rtm. W ładysław Stacewicz. Następnego dnia do Pułku przybył rtm. Lucjan 
Pruszyński wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Pułku, opróżnione
6 sierpnia 1944 r. przez ppłk. Adama Bielińskiego wyznaczonego na stano
wisko dowódcy 12. Pułku Ułanów Podolskich. Ten ostatni wrócił do Pułku 
już  26 października, a 4 listopada objął stanowisko jego dowódcy209.

W  listopadzie 1944 r. koipus oficerski Pułku powiększył się o nowych ofice
rów. Z Kwatery Głównej 2. Korpusu Polskiego przybyli m.in. rtm. Franciszek 
Woliński wyznaczony na stanowisko II. zastępcy dowódcy Pułku oraz rtm. Ta
deusz Cichowski przydzielony do 2. szwadronu210.

Dnia 5 stycznia 1945 r. w M aglie w pobliżu Tarentu 15. Pułk Ułanów Po
znańskich po raz drugi w swoich dziejach wyłonił ze swego składu 25. Pułk

207 Tamże, Rozkaz dzienny nr 111 z 6 września 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 115 z 13 września 
1944 r.; Rozkaz dzienny nr 120 z 25 września 1944 r.
208 Tamże, Rozkaz dzienny nr 120 z 25 września 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 125 z 2 października 
1944 r.
2m Tamże, Rozkaz dzienny nr 135 z 24 października 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 126 z 24 paź
dziernika 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 139 z 29 października 1944 r.; Rozkaz dzienny nr 142 
z 4 listopada 1944 r.
210 Tamże, Rozkaz dzienny nr 163 z 19 grudnia 1944 r.
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Ułanów W ielkopolskich. Do nowego pułku rozpoznawczego 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty „Piętnastka” przekazała tego dnia: z 1. szwadronu -
4 oficerów i 98 szeregowych, z 2. szwadronu -  4 oficerów i 98 szeregowych, 
z 4. szwadronu -  5 oficerów i 108 szeregowych, ze szwadronu dowodzenia -
11 oficerów i 137 szeregowych, łącznie 24 oficerów i 441 szeregowych. N a
stępnego dnia dołączyło do tej grupy 3 oficerów przeniesionych do „15” 
z Pułku 3. Ułanów Śląskich oraz dalszych 22 szeregowych211. Istnieją roz
bieżności w stanie przekazanych żołnierzy. Np. według dziennika rozkazów
I . szwadronu Pułku w składzie pododdziału pozostało 8 oficerów i 92 szere
gowych, a do nowo formowanego oddziału szwadron przekazał 6 oficerów 
i 99 szeregowych212. Z kolei według londyńskiej monografii Pułku, która 
powołała się na meldunek ppłk. A dam a Bielińskiego do dowódcy 2. Korpu
su, do nowego oddziału przekazano 23 oficerów, 11 podchorążych, 78 pod
oficerów, 150 kierowców, 62 radiooperatorów, 7 szeregowych czołówki na
prawczej oraz cały pluton łączności213. Jak przed laty ustalił Tadeusz Jezio
rowski z porównania nazwisk wymienionych w opracowaniach dziejów obu 
pułków wynika liczba 23 oficerów i 3 podchorążych wykazanych w 25. Puł
ku Ułanów W ielkopolskich ju ż  jako  oficerowie. Choć opracowania dziejów 
obu pułków w ym ieniają 11 podchorążych, to z porównania nazwisk wynika, 
że było ich 12, nie licząc trzech podchorążych wymienionych wyżej jako ofi
cerowie. Daje to razem 27 oficerów o krótszej lub dłuższej służbie, którzy 
pełnili j ą  uprzednio w 15. Pułku Ułanów Poznańskich214.

Mimo że brytyjskie władze wojskowe wydały rozkaz o formowaniu no
wej, 3. Brygady Pancernej 1 stycznia 1945 r„  to zmiany organizacyjne w od
niesieniu do pułków rozpoznawczych obu dywizji piechoty 2. Korpusu 
usankcjonowały dopiero na początku marca 1945 r. Nowe pułki rozpoznaw
cze miały być sform owane w oparciu o brytyjski etat wojenny pułku rozpo
znawczego „W ar Establishm ent 11/251/2” ze stycznia 1944 roku215.

211 Tamże, sygn. R 637, Rozkaz dzienny nr 4 z 5 stycznia 1945 r.; Rozkaz dzienny nr 5 z 6 stycz
nia 1945 r.
212 Tamże, Rozkazy dzienne 1. szwadronu 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 1495, Rozkaz 
dzienny nr 1/45 z 1 stycznia 1945 r.
213 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 428-429.
214 T. Jeziorowski, Wielkopolska kawaleria pancerna..., s. 367.
215 IPMS, 2. Korpus, sygn. A XI 1/5, Allied Force Headquarters CR/1102/G-l (BR) (Ser. 1336), 
Formation o f New Units -  Polish. 3 Polish Armoured Brigade dated 1 Jan 45; tamże, Allied Force 
Headquarters CR/1002/G-I (BR) (Ser. 1738), Conversion of Units -  Polish (Recce). 12 Podolski 
Recconnaissance Regiment. 15 Poznanski Recconnaissance Regiment dated 4 M ar 45; tamże, 
Allied Force Headquarters CR/1039/G-1 (BR) (Ser. 1812), Conversion of Units -  Polish. Light
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* * *

Po przekazaniu sprzętu 25. Pułkowi Ułanów W ielkopolskich, 15. Pułk 
Ulanów Poznańskich załadował się na transport morski i odpłynął do Egiptu, 
gdzie 11 stycznia 1945 r. o godz. 15.00 przybył do obozu w Qassasim, licząc 
30 oficerów i 542 szeregowych216. Tam Pułk wszedł w skład sformowanej na 
mocy rozkazu z 12 grudnia 1944 r. 3. W ielkopolskiej Brygady Pancernej, 
której sztab rozpoczął funkcjonowanie jeszcze we W łoszech 23 grudnia
1944 r.217

Zgodnie z brytyjskim rozkazem  z ł stycznia 1945 r. Pułk otrzym ał an
gielską nazwę „15 Poznanski Lancers” . Nowa wojenna organizacja Pułku 
ostatecznie przeformowanego w pułk pancerny zakładała, że zgodnie z bry
tyjskim etatem wojennym pułku pancernego oznaczonym „W ar Esta
blishment 11/151/3” będzie on składał się z dowództwa, szwadronu dowodze
nia i trzech szwadronów pancernych218.

Dowództwo pułku dzieliło się na rzut dowodzenia i rzut zaopatrzenia. 
Ponadto w składzie dowództwa znajdował się pluton pancerny dowodzenia 
wyposażony w 4 czołgi. Na czele pułku stał dowódca, którego stanowisko 
służbowe zostało w dokumentach organizacyjno-etatowych przewidziane dla 
podpułkownika. W  działalności dowódczej wspierać go miało dwóch zastęp
ców -  I zastępca dowódcy zajmujący się sprawami wyszkolenia oraz II za
stępca dowódcy pełniący funkcję kwatermistrza oddziału. Były to jedyne sta
nowiska w pułku pancernym przewidziane dla oficerów sztabowych, nato
miast dokumenty organizacyjno-etatowe dopuszczały możliwość, aby je d 
nym ze szwadronów pułku dowodził oficer sztabowy w stopniu majora.

Aid Detachments dated 16 M ar 45; NA, W ar Office, sygn. WO 24/950, Divisional Reconnais
sance Regiment War Establishment 11/251/2, Notified 19th January, 1944.
216 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 637, Rozkaz dzienny nr 7 
z 12 stycznia 1945 r. Według londyńskiej monografii oddziału stan Pułku wychodzącego do 
Egiptu wynosił 27 oficerów, 532 szeregowych oraz 22 szeregowych w składzie przydzielonej do 
Pułku czołówki naprawczej. Zob, Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 429.
217 IPMS, Dzienniki i kroniki oddziałów, sygn. C 128, Kronika 14. Wielkopolskiej Brygady Pan
cernej.
218 Tamie, 2. Korpus, sygn. A XI 1/5, Allied Force Headquarters CR/1102/G-l (BR) (Ser. 1336), 
Formation of New Units -  Polish. 3 Polish Armoured Brigade dated 1 Jan 45. Na dwujęzycznej, 
polsko-angielskiej pieczęci Pułku, jego nazwa brzmiała „15 Polish Lancers Regiment” (red.).
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Szwadron dowodzenia składał się z dowództwa szwadronu, plutonu roz
poznawczego wyposażonego w i ł  czołgów rozpoznawczych „Stuart”, pluto
nu łącznikowego (określanego w etatach brytyjskich jako Inter- 
Communication Troop) dysponującego 9 samochodami opancerzonym i Sco
ut-Car i 8 motocyklami oraz plutonu techniczno-gospodarczego (drużyna 
techniczna, drużyna gospodarcza, drużyna administracyjna, drużyna załóg 
zapasowych). W  skład każdego szwadronu pancernego wchodziło dowódz
two szwadronu, pluton pancerny dowodzenia (4 czołgi, w tym 2 czołgi 
wsparcia), 5 plutonów pancernych (3 czołgi w każdym plutonie) oraz pluton 
techniczno-gospodarczy (drużyna techniczna, drużyna reperacyjna, drużyna 
gospodarcza, drużyna załóg zapasowych). Dowódca szwadronu posiadał 
swojego etatowego zastępcę. Łącznie pułk pancerny miał liczyć 37 oficerów 
i 655 szeregowych, w tym 5 oficerów i 91 szeregowych tzw. pierwszego 
uzupełnienia219. Ponadto przy Pułku miała funkcjonować czołówka napraw
cza (Light A id  D etachm ent -  LAD) typu „C” sformowana według brytyjskie
go etatu wojennego „W ar Establishm ent V ł/3 2 0 /l”220.

Pułki pancerne 2. Korpusu Polskiego formowane były w sposób niemalże 
całkowicie zgodny z brytyjskimi dokumentam i organizacyjno-etatowymi, 
odmiennie niż pułki pancerne 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 
których szwadrony pancerne posiadały tylko cztery plutony. W  rozwiązaniu 
strukturalno-organizacyjnym  zastosowanym  w odniesieniu do pułku pancer
nego zaskakiwać może brak pododdziału wsparcia dowodzenia, czyli plutonu 
łączności oraz brak pododdziałów służb -  zaopatrywania, technicznych i me
dycznych. W  polskim etacie powielono rozwiązania brytyjskie, gdzie prefe
rowanym było tzw. branżowe podejście do organizacji wojsk. W ynikało to 
z założenia, że dowódca oddziału ma skupiać się na wyszkoleniu oddziału 
i przygotowaniu do użycia wynikającego z jego  zasadniczego wojennego 
przeznaczenia, natomiast w ram ach taktyki broni połączonych miał umieć 
wykorzystać przydzielone oddziały i pododdziały zarówno innych rodzajów 
broni, jak  i służb. Stąd centralizacja w ramach wielkiej jednostki procesu 
szkolenia i przygotowania do użycia poszczególnych oddziałów i pododdzia
łów w ram ach rodzajów  broni i służb. Dowódca pułku pancernego na czas

219 Według londyńskiej monografii Putku jego obsada wynosiła 37  oficerów i 692 podoficerów  
i ułanów. Zob. Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 435. Najprawdopodobniej różnica w liczbie szere
gowych wynikała z zaliczenia przez autorów opracowania do stanu Pułku plutonu łączności 
i czołówki naprawczej.
220 IPMS, 2. Korpus, sygn. A Xt 1/5, Allied Force Headquarters CR /l 102/G-l (BR) (Ser. 1336), 
Formation of New Units -  Polish. 3 Polish Armoured Brigade dated l Jan 45.
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działań otrzymywał pluton łączności, czołówkę naprawczą oraz inne elem en
ty służb tyłowych, przy czym dla części z tych pododdziałów ich przydział 
do konkretnego pułku pancernego wynikał z ich usytuowania w organizacji 
jednostek i oddziałów. Dlatego dowódca pułku pancernego wiedział, który 
pluton łączności otrzyma z brygadowego szwadronu łączności, podobnie jak  
wiedział, że funkcjonująca przy jego pułku brygadowa czołówka naprawcza 
faktycznie była czołów ką jego pułku, bowiem jej przydział traktowano jako 
stały. Podobnie rzecz się miała z zaopatrywaniem realizowanym przez kon
kretny pluton kompanii zaopatrywania oraz zabezpieczeniem medycznym 
realizowanym przez zespół sanitarny ze składu kompanii sanitarnej. W tej 
sytuacji funkcjonujący w dowództw ie pułku pancernego rzut zaopatrzenia 
w czasie funkcjonowania oddziału w garnizonach był bardziej organem  pla
nowania niż organem dowodzenia służby tyłów.

Bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia organizacji dowodzenia 
było funkcjonowanie w ramach szwadronu pancernego etatowego zastępcy 
dowódcy szwadronu. Za cenną inicjatywę uznać należy możliwość, aby je d 
nym ze szwadronów pułku dowodził oficer sztabowy w stopniu majora. 
Rozwiązanie takie wynikało raczej z polskiej specyfiki i było powieleniem 
rozwiązania zastosowanego w pułkach kawalerii już w latach dwudziestych, 
w tym w 15. Pułku Ulanów.

Dnia 15 stycznia 1945 r. określona została obsada oficerska 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich mającego funkcjonować jako pułk pancerny w składzie
14. W ielkopolskiej Brygady Pancernej, na którą z czasem przemianowano 
dotychczasową 3. Brygadę. Przedstawiała się ona następująco221: 
dowódca Pułku -  ppłk Adam Bieliński, 
adiutant -  rtm. Zygmunt Sobotowski, 
oficer informacyjny -  ppor. Ksawery Konarski, 
oficer łączności -  por. Antoni Jop, 
oficer łącznikowy -  ppor. Zygmunt Gorgol, 
oficer łącznikowy -  por. Leszek Rybicki, 
adiutant techniczny -  por. Czesław Chojnicki, 
kwatermistrz -  por. Edward Geppert, 
kapelan -  ks. Leon Frankowski,
dowódca szwadronu dowodzenia -  rtm. Edward Pic de Replonge,

521 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 637, Rozkaz dzienny nr 10 
z 15 stycznia 1945 r. Dzieje 15 Pnlku Ulanów..., s. 438 z powołaniem na ten sam rozkaz wymie
niają nazwiska oficerów dowództwa w innej kolejności, ppor. Gorgol określony jest jako oficer 
oświatowy, ponadto wykazany jest lekarz Pułku, ppor. Bolesław Łasisz (red.).
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zastępca dowódcy -  por. Andrzej Mielżyński, 
dowódca plutonu rozpoznawczego -  por. W acław Własak, 
dowódca 1. szwadronu -  rtm. Tadeusz Zieliński, 
dowódcy plutonów -  por. Jerzy Kierkuć,

por. Franciszek Szendera, 
ppor. Jan W iącek, 
ppor. W itold Żarski, 
ppor. M aksymilian Baranowski, 
pchor. Henryk Ostafin, 
pchor. Adam Dąbrowski, 
pchor. Janusz Slrupczewski, 

dowódca 2. szwadronu -  rtm. W ładysław Stacewicz, 
dowódcy plutonów -  por. Henryk Cygielski, 

ppor. Edmund Majewski, 
ppor. W iktor Wojtecki, 
ppor. Paweł Łomanowicz, 
ppor. Henryk Ciuksza, 
pchor. Roman Serkowski, 
pchor. Julian Lisowski, 

dowódca 4. szwadronu -  rtm. W itold Ponikiewski, 
dowódcy plutonów -  por. Ludwik Duda,

ppor. Jan W ybranowski, 
ppor. Antoni Ziarno, 
ppor. Piotr Gidzewicz, 
ppor. Stanisław Berkieta, 
pchor. Konrad W lizło, 

dowódca czołówki naprawczej -  ppor. Benedykt Lipkowski.

Dowódca 4. szwadronu, rtm. W itold Ponikiewski, został jednocześnie 
wyznaczony na stanowisko oficera wyszkoleniowego Pułku z prawem in- 
spekcjonowania wyszkolenia w szwadronach222.

Zaskakuje duża liczba plutonów w szwadronach. W ynikało to z faktu, 
że wewnętrzna organizacja Pułku zakładała jego intensywne przeszkolenie 
w ramach licznych kursów prowadzonych zarówno na rzecz oddziału m acie
rzystego, jak  i jako oddział szkolny Brygady, w którym  m ożna było przeszlca- 
lać specjalistów dla Pułku 3. Ułanów Śląskich oraz trzeciego pułku pancernego 
Brygady -  10. Pułku Huzarów. Między innymi zakładano, że w 1. szwadronie

222 Tamże.
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szkoleni będą dowódcy czołgów (22 oficerów i 9 podoficerów), radiooperato
rzy (19 żołnierzy), strzelcy czołgowi (20 żołnierzy), żołnierze szwadronowego 
patrolu reperacyjnego (15 żołnierzy), kierowcy czołgów (38 żołnierzy) oraz 
kierowcy transporterów (17 żołnierzy)223. Ponadto Pułk wysłał kilkudziesięciu 
szeregowych na kursy prowadzone w brytyjskiej Szkole W ojsk Pancernych 
w Abbasia. Między innymi na kurs strzelców czołgowych skierowano 43 żoł
nierzy, a na kurs kierowców samochodowych 75 żołnierzy224. Dowództwo
3. Wielkopolskiej Brygady Pancernej przydzieliło dla 15. Pułku Ulanów Poznań
skich 48 miejsc na kursach w dziale kierowania i utrzymania czołgów (w tym 
30 miejsc na kursie dowódców czołgów) oraz 23 miejsca na kursach w dziale 
strzelania z czołgu w brytyjskiej Szkole Wojsk Pancernych w Abbasia225.

Opracowany przez sztab 3. Wielkopolskiej Brygady Pancernej program 
szkolenia oddziałów Brygady zakładał, że w okresie od 25 stycznia do 24 mar
ca 1945 r. zostanie przeprowadzone wyszkolenie indywidualne, a po jego za
kończeniu w oparciu o instruktorów wyszkolonych w Abbasia można będzie 
przystąpić do szkolenia załóg, które powinno zostać ukończone do 26 maja
1945 r. W  tym czasie każdy pułk pancerny Brygady miał wyszkolić 70 do
wódców czołgów we wszystkich specjalnościach, 170 kierowców czołgów 
i kierowców-mechaników, 130 strzelców wieżowych, 200 radiooperatorów 
wszystkich klas, a także kierowców samochodów w ilości 1,5 na każdy eta
towy pojazd. Od 28 maja do 16 czerwca miały być realizowane przedsię
wzięcia szkoleniowe zm ierzające do zgrania w działaniu plutonów pancer
nych. Ostatni, czwarty okres szkolenia, tzw. szkoła szwadronu miał zakoń
czyć się 14 lipca 1945 r., a zwieńczeniem tak zaplanowanego procesu szko
lenia miała być seria ćwiczeń pułkowych226.

W  myśl wytycznych wyszkolenia wydanych przez dowódcę Pułku 29 stycznia
1945 r. rozpoczęto szkolenie pancerne. Celem wyszkolenia w pierwszym okresie

223 Tamże, Rozkazy dzienne 1. szwadronu 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 1495, Zeszyt 
kursów 1. szwadronu. Faktycznie udało się przeszkolić jako dowódców czołgów 8 oficerów 
i 15 podoficerów, a ponadto 22 radiooperatorów, 15 strzelców czołgowych, 14 żołnierzy patrolu 
reperacyjnego, 34 kierowców czołgów i 18 kierowców transporterów, a także 13 żołnierzy plu
tonu gospodarczego do wykonywania zadań wynikających z zajmowanych stanowisk służbo
wych. Zob. Tamże.

Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 637, Rozkaz dzienny nr 46 
z 6 kwietnia 1945 r.
225 Tamże, 2. Korpus, sygn. A XI 48/23, Dowództwo 3. Wielkopolskiej Brygady Pancernej L.dz. 
125/Op./Tjn.45 r„ Normy wyszkoleniowe specjalistów w II okresie z 20 lutego 1945 r. Roz
dzielnik obesłania kursów w Abassia od dn. 5.Itt. do dn. 7.V. 1945 r.
226 Tamże, Dowództwo 3. Wielkopolskiej Brygady Pancernej L.dz. l25/Op./Tjn.45 r., Wytyczne 
wyszkolenia w II okresie z 20 lutego 1945 r.
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było wyprodukowanie specjalistów potrzebnych do obsadzenia sprzętu. W  tym celu 
starszy rocznik szkolił się jako załogi czołgów przygotowując 3 członków załogi 
(obsadę wieży) do strzelania z czołgu, a dodatkowo dowódcę i radiooperatora szko
ląc w obsłudze radiostacji. Z  kolei obaj członkowie załogi zajmujący miejsca w ka
dłubie, czyli kierowca i strzelec przedni szkolili się w kierowaniu czołgiem. Młody 
rocznik przygotowywano jako radiooperatorów (około 40 szeregowych) i kie
rowców samochodów (około 80 szeregowych). W  tym czasie potrzeby Pułku 
w zakresie specjalistów wynosiły: 177 kierowców czołgów, których zamierza
no wyszkolić w ramach 3 czterotygodniowych kursów po 48 szkolonych każdy 
(4 klasy po 12 uczniów), 156 strzelców wieży (4 trzytygodniowe kursy 
po 48 szkolonych każdy, a ich ramach 4 klasy po 12 uczniów), 80 kierowców 
i 35 radiooperatorów. Te dwie ostatnie specjalności miały zostać wyszkolone 
w ramach jednego kursu. Ośmiotygodniowy kurs kierowców czołgów miał być 
realizowany w 4 klasach po 25 uczniów każda, a 6 tygodniowy kurs radioope
ratorów w 4 klasach po 10 uczniów. Czołówka naprawcza oraz patrole repera- 
cyjne szwadronów szkoliły się w warsztatach brytyjskich227.

Referentem wyszkolenia ogólnego był rtm. Witold Ponikiewski. Na funkcje 
referenta wyszkolenia technicznego wyznaczono adiutanta technicznego Pułku, 
por. Czesława Chojnickiego, który jednocześnie prowadził kurs kierowców 
samochodów. Zastępcą referenta wyszkolenia technicznego został dowódca 
czołówki naprawczej, ppor. Benedykt Lipkowski, który jednocześnie prowa
dził kurs kierowców czołgów i odpowiadał za wyszkolenie czołówki napraw
czej i patroli reperacyjnych. Referentem wyszkolenia strzeleckiego, który jed 
nocześnie prowadził kurs strzelców wieżowych został por. Bolesław Lisicki, 
a referentem wyszkolenia sportowego rtm. W ładysław Stacewicz228.

W Brygadzie została uruchomiona szkoła dowódców plutonów pancer
nych, natomiast szkolenie dowódców szwadronów i ich zastępców oraz do
wódców pułków i ich zastępców realizowano w Abbasia oraz w Szkole Tak
tycznej w Benevento we W łoszech229.

W połowie lutego brytyjskie władze wojskowe zatwierdziły organizację Bry
gady. Pułk otrzymał wówczas mobilizacyjny numer seryjny „W.O. Mob.Serial No. 
93527”, a jego czołówka naprawcza numer „W.O. Mob.Serial No. 93531”230.

227 Tamże, 15. Pułk Ulanów Poznańskich, Wytyczne wyszkolenia pułku na okres od 29.1.1945 
do 30.IV.1945 z 23 stycznia 1945 r.
2211 Tamże.
m  Tamże, Dzienniki i kloniki oddziałów, sygn. C 128, Kronika 14. Wielkopolskiej Brygady 
Pancernej.
2311 Tamże, Rozkazy tajne 14. Wielkopolskiej Brygady Pancernej, sygn. R 577a, Rozkaz tajny 
nr 5 z 1 marca 1945 r.
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Proces szkolenia zakłócały nieterminowo realizowane dostawy sprzętu pan
cernego. Między innymi dopiero w połowie marca Brygada otrzymała pierwszą 
partię czołgów rozpoznawczych „Stuart” i samochodów opancerzonych Scout- 
Car „Daimler”, które rozdzieliła, odpowiednio, po 2 i 4 egzemplarze na każdy 
pułk pancerny. Pierwsze czołgi podstawowe „Sherman” w liczbie 3 egzemplarzy
15. Pułk Ułanów otrzymał dopiero w połowie kwietnia 1945 r., następne 5 sztuk 
w połowie maja, a kolejne 7 egzemplarzy w lipcu 1945 roku231. Łącznie Pułk 
w Egipcie otrzymał 32 czołgi „Sherman”, 6 czołgów rozpoznawczych „Stuart”,
5 samochodów opancerzonych Scout-Car „Daimler” oraz 4 transportery opance
rzone Carrier stanowiące podwozie bazowe dla stacji ładowania akumulatorów232.

W krótce na stanowisko zastępcy dowódcy Pułku wyznaczony został 
mjr Michał M iszke. Dnia 21 marca 1945 r. w wypadku sam ochodowym  zgi
nęli: rtm. Antoni Jop, por. Ksawery Konarski, ppor. Antoni Ziarno oraz ułan 
Kazimierz Krawczyk233. W  dniu 22 kwietnia 1945 r. żołnierze Pułku obcho
dzili po raz trzeci Święto Pułkowe, a dwa dni później Brygada, w skład której 
wchodził Pułk, zm ieniła num er z dotychczasowego 3. na 14.

Stan osobowy Pułku zaczęli uzupełniać nowi żołnierze, w tym również 
tacy, którzy nie służyli jeszcze w W ojsku Polskim. W związku z tym 
w Święto 3 Maja zorganizowano przysięgę wojskową, którą złożyło 113 żoł
nierzy234. W  połowie maja Pułk wraz z pozostałymi oddziałami 14. W ielko
polskiej Brygady Pancernej opuścił obóz w Quassasin i przeszedł do El Ami- 
rija, która to m iejscowość zapewniała lepsze warunki zdrowotne, kwaterun- 
kowo-bytowe oraz szkoleniowe.

Dnia 13 czerwca 1945 r. zorganizowany został 3. szwadron, funkcjonują
cy jako samodzielny pododdział pod względem ewidencyjnym  i gospodar
czym, natomiast pod względem wyszkolenia i dyscypliny podporządkowany 
dowódcy szwadronu dowodzenia. W  skład szwadronu wszedł pluton rozpo
znawczy, pluton łącznikowy oraz nieetatowy pluton młodego rocznika. 
Na stanowisko dowódcy 3. szwadronu wyznaczony został por. Franciszek 
Szendera, plutonem  rozpoznawczym dowodził por. Kazimierz Brodziński, 
a plutonem łącznikowym pchor. Janusz Strupczewski. Szefem szwadronu 
został wachm. Andrzej Grabowski235.

231 Tamże, Rozkazy dzienne 14. Wielkopolskiej Brygady Pancernej, sygn. R 577, Rozkazy 
dzienne z m arca-lipca 1945 r.
232 Tamże, Rozkaz dzienny nr 71 z 30 października 1945 r.
233 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 637, Rozkaz dzienny nr 40 
z 22 marca 1945 r.
234 Tamże, Rozkaz dzienny nr 62 z 6 maja 1945 r.
235 Tamże, Rozkaz dzienny nr 81 z 13 czerwca 1945 r.
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15. Pułk Ułanów Poznańskich 
w lipcu 1945 roku

Dowództwo Pułku

rzut dowodzenia

pluton czołgów  dowódcy

1. szwadron

2. szwadron

4. szwadron

- dowództwo szwadronu

pluton czołgów  dow ódcy

pluton pancerny

pluton pancerny

pluton pancerny

pluton pancerny

pluton pancerny

p lu to n
tec h n iczn o -g o sp o d arczy

drużyna techniczna

drużyna reperacyjna

-  drużyna gospodarcza

drużyna załóg /opasowych

rzut zaopatrzenia

szwadron dowodzenia

- dowództwo szwadronu

- pluton przeciwlotniczy
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tech n iczn o -g o sp o d arczy

drużyna techniczna

drużyna gospodarcza

drużyna administracyjna

-  drużyna załóg zapasowych

3. szwadron

- dowództwo szwadronu

pluton rozpoznawczy

pluton łącznikowy

pluton łączności

czołówka naprawcza 
LAD
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Już na początku września 1945 r. dowódca 14. W ielkopolskiej Brygady 
Pancernej pik W ładysław Bobiński podkreślał potrzebę zwiększenia wysiłku 
organizacyjnego i szkoleniowego wobec zapowiadanego przerzucenia Bry
gady do W łoch. N a początku ostatniej dekady września 1945 r. Pułk zakoń
czył ćwiczeniem  pułkowym proces szkolenia na sprzęcie czołgowym. Pułk 
wyszedł na ćwiczenia na pustyni w składzie dowództwo Pułku (4 czołgi 
„Sherm an”), pluton rozpoznawczy (11 czołgów „Stuart”), trzy szwadrony 
pancerne (16 czołgów „Sherman” w każdym), co oznacza, że w szwadronach 
pancernych brakowało piątych plutonów przewidzianych etatem. Szkolenie 
obejmowało marsz podróżny na odległość 40 km i postój ubezpieczony 
(18 września), musztrę bojową Pułku (19 września), m arsz ubezpieczony 
Pułku (20 września) oraz tzw. Battle run Pułku, czyli natarcie całością sił ze 
strzelaniem (21 września)236. Jak podsumował ten okres dowódca Pułku: N a
tarciem piliku zakończyliśmy szkolenie pulktt pancernego. Wyniki osiągnięto 
duże, a specjalnie w  dziale konserwacji i utrzymania sprzętu pancernego. 
Osiem miesięcy temu (zgodnie ze stanem faktycznym powinno być w ciągu 
ośmiu miesięcy -  J.S.T.) otrzymaliśmy do szkolenia 30 czołgów, dzisiaj pułk  
rozporządza 28 czołgami. Jest to wynik bardzo dobry i dowodzi, że ten dział 
najważniejszy w pułku pancernym został w zupełności opanowany231. Zacy
towany fragm ent rozkazu zasługuje na szczególne podkreślenie, bowiem  do
wodzi o innym podejściu do kwestii sprzętu pancernego niż w pułkach 
10. Brygady Kawalerii Pancernej, charakterystycznym raczej dla oddziałów 
broni pancernej, a nie kawalerii, która z koni przesiadla się na wozy bojowe 
i kładła największy nacisk na użycie taktyczne sprzętu, zagadnienia jego  kon
serwacji traktując raczej po macoszemu238.

Dnia 9 października 1945 r. dowódca Pułku zarządził przejście Pułku na 
musztrę wg regulaminu kawalerii239. Następnego dnia pododdziały Pułku 
rozpoczęły zdawanie sprzętu pancernego. W 1. szwadronie zarządzono, aby 
osprzęt tycli czołgów mieć tak przygotowany, aby mógł być w każdej chwili 
przygotowany do zdania2'10. W dniu 11 października zarządzony został wy

236 Tamże, 2. Korpus, sygn. A XI 48/23, 15. Pułk Ulanów Poznańskich, Rozkaz organizacyjny 
do ćwiczeń Pułkowych z 16 września 1945 r.
237 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 637, Rozkaz dzienny 
nr 122 z 25 września 1945 r.
238 J. S. Tym, 1. Dywizja Pancerna. Organizacja i wyszkolenie, W arszawa 2009, s. 388-390.
239 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 637, Rozkaz dzienny nr 129 
z 9 października 1945 r.
240 Tamże, Rozkazy dzienne 1. szwadronu 15. Pułku Ułanów Poznańskich, sygn. R 1495, Rozkaz 
dzienny nr 222/45 z 9 października 1945 r.
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jazd  całości 14. W ielkopolskiej Brygady Pancernej do W ioch wyznaczony na 
dzień 14 października. W  związku z tym nakazano natychmiastowe zdanie 
nieprzekazanego dotychczas sprzętu pancernego oraz wszystkich pojazdów 
mechanicznych grupy „B”, czyli samochodów i motocykli. Sprzęt pancerny 
Pułku został przekazany do brytyjskiego 68u' Vehicle Park241. W  Egipcie po
został oddział likwidacyjny Brygady, którego dowództwo objął mjr Michał 
M iszke. Dowództwo pułkowej grupy likwidacyjnej liczącej 30 żołnierzy ob
ją ł por. Henryk Ciuksza242.

Dnia 17 października 1945 r. Pułk przybył do W łoch do nowego miejsca 
postoju w m. Jolanda. W pierwszym  rozkazie pułkowym ogłoszonym we 
W łoszech zapisano, że jedynym  naszym ce lem jest -  doprowadzić Pułk w  naj
lepszej fo rm ie  fizycznej i moralnej do bitwy, a w związku z tym, że Zwycię
stwo chodzi w  ślad za naszym proporcem  [...] bitwę tę w y g  r a  m y  (podkre
ślenie w oryginale -  J.S.T.)243.

Na miejsce postoju we Włoszech wyznaczono Pułkowi miejscowość Gu- 
lianova. W dniu 24 października 1945 r. do Pułku zostało przydzielonych z Ba
zy 2. Korpusu 10 oficerów kawalerii, którzy wojnę przebyli w niewoli nie
mieckiej. W śród nich byli oficerowie 15. Pułku Ułanów: rtm. Władysław M ac
kiewicz we wrześniu 1939 r. dowódca 2. szwadronu oraz por. M arian Łukow
ski we wrześniu 1939 r. dowódca I plutonu w szwadronie ciężkich karabinów 
maszynowych, a następnie dowódca tego szwadronu244. Pod koniec listopada
1945 r. do 15. Pułku Ułanów Poznańskich został przeniesiony z Pułku Ułanów 
Karpackich ostatni dowódca Pułku w jego konnym wydaniu, mjr Kazimierz 
Chłapowski, który od 17 listopada przebywał na kursie broni pancernej w Ab
basia. Jednocześnie dotychczasowy zastępca dowódcy Pułku, mjr Michał 
Miszke, został przeniesiony do Centrum W yszkolenia W ojsk Pancernych245.

N a początku grudnia 1945 r. obsada oficerska 15. Pułku Ułanów Poznań
skich przedstaw iała się następująco246:

241 Tamże, Rozkazy dzienne 14. Wielkopolskiej Brygady Pancernej, sygn. R 577, Rozkaz dzien
ny nr 71 z 30 października 1945 r.
242 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 637, 14. Wielkopolska 
Brygada Pancerna Pismo wg rozdzielnika z 11 października 1945 r.
243 Tamże, Rozkaz dzienny nr 130 z l9  października 1945 r.; tamże. Rozkazy dzienne 1. szwa
dronu 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 1495, Wpis z 17 października 1945 r.
244 Tamże, Rozkazy dzienne 14. Wielkopolskiej Brygady Pancernej, sygn. R 577, Rozkaz dzien
ny nr 70 z 24 października 1945 r.
245 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 637, Rozkaz dzienny 
nr 152 z 1 grudnia 1945 r.
246 Tamże, 2. Korpus, sygn. A XI 48/27, Organizacja i obsada oficerska 14. Wielkopolskiej Bry
gady Pancernej, 15. Pułk Ulanów Poznańskich.

122



dowódca Pułku -  ppłk Adam Bieliński, 
zastępca dowódcy -  mjr Kazimierz Chłapowski, 
adiutant -  rtm. Zygmunt Sobotowski, 
oficer placu -  rtm. Jerzy Krzyszkowski, 
oficer inform acyjny -  rtm. Edward Pic de Replonge, 
oficer dow ództw a -  rtm. Edward Pic de Replonge, 
oficer oświatowy -  ppor. Leon Kiryelejza, 
oficer m askowniczy -  por. Andrzej M ielżyński, 
kwaterm istrz -  rtm. Edwin Hryniewicz, 
oficer gospodarczy -  por. Trojan, 
adiutant techniczny -  por. Czesław Chojnicki, 
lekarz -  ppor. lek. Henryk Parnes, 
kapelan -  ks. kpt. Leon Frankowski,
dowódca szwadronu dowodzenia -  rtm. W ładysław M ackiewicz, 
zastępca dowódcy -  por. M arian Łukowski, 
dowódca plutonu łączności -  por. Edmund Majewski, 
dowódca plutonu rozpoznawczego -  por. W acław W łasak, 
dowódca szwadronu rozpoznawczego -  por. Franciszek Szendera, 
dow ódca plutonu rozpoznawczego -  por. Kazimierz Brodziński, 
dowódca plutonu przeciwlotniczego -  ppor. Jerzy Siarkiewicz, 
dowódca 1. szwadronu -  rtm. Tadeusz Zieliński, 
zastępca dowódcy -  por. Jerzy Kierkuć, 
oficer techniczny -  ppor. Henryk Ostafin, 
dowódcy plutonów -  ppor. Jan W iącek,

ppor. W itold Żarski, 
ppor. Józef Lipkowski, 
vacat 
vacctl

dow ódca 2. szwadronu -  rtm. W ładysław Stacewicz, 
zastępca dowódcy -  por. Bolesław Lisicki 
oficer techniczny -  ppor. Henryk Ciuksza, 
dowódcy plutonów -  \>acat 

vacat
ppor. W iktor W ojtecki, 
ppor. Paweł Łomanowicz, 
m ca t

dow ódca 4. szwadronu -  rtm. W itold Ponikiewski, 
zastępca dowódcy -  por. Ludwik Duda,
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oficer techniczny -  ppor. Piotr Gidzewicz, 
dowódcy plutonów -  ppor. Jan W ybranowski, 

ppor. Zbigniew Tarnawski 
ppor. Stanisław Berkieta, 
ppor. Andrzej M oszczeński, 
vacat

dowódca czołówki naprawczej -  ppor. Benedykt Lipkowski.
Dnia 15 grudnia 1945 r. Pułk odebrał pierw szą partię czołgów „Sherman” 

przeznaczonych dla 14. W ielkopolskiej Brygady Pancernej. Każdy pułk pan
cerny otrzym ał wówczas 17 czołgów247. W  15. Pułku Ułanów czołgi zostały 
podzielone po 5 -6  sztuk na każdy szwadron pancerny. Z  dniem 1 lutego 1946 r. 
w oddziałach 14. W ielkopolskiej Brygady Pancernej wznowiono szkolenie 
pancerne218. W  Pułku zorganizowano brygadowy kurs strzelecki z działa 
kal. 105 mm, który trwał od 18 lutego do 2 m arca 1946 r. Ponadto zorgani
zowano pułkowe kursy obsługi silników czołgow ych typu „Cotinental” 
i „Chrysler” , które ukończyło 44 żołnierzy249.

Problem em , który zakłócał proces wyszkolenia bojowego, był brak m oż
liwości rozw inięcia szwadronów ćwiczących na sprzęcie pancernym w tere
nie, ze względu na uprawy. Szkolenie ogniowe załóg czołgów realizowano 
na poligonie artyleryjskim w Teramo. Poza wyszkoleniem bojowym wielu 
żołnierzy Pułku kontynuowało bądź rozpoczęło studia na włoskich uniwersy
tetach bądź w szkołach ogólnokształcących zorganizowanych przez W ydział 
Oświaty 2. Korpusu Polskiego.

Dnia 18 m arca 1946 r. dowódca 14. W ielkopolskiej Brygady Pancernej, 
płk W ładysław  Bobiński, wyznaczył mjr. Kazimierza Chłapowskiego na sta
nowisko zastępcy dowódcy Pułku250. Z kolei w czerwcu rtm. Edw ina H ry

247 Tamże, Rozkazy dzienne 14. Wielkopolskiej Brygady Pancernej, sygn. R 577, Rozkaz dzien
ny nr 78 z 17 grudnia 1945 r.
248 Tamże, sygn. R 577c, 14. Wielkopolska Brygada Pancerna L.dz. 92/Op./Tjn./46, Meldunek 
z 7 lutego 1946 r.
242 Tamże, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 459, Rozkaz dzienny nr 28 
z 21 marca 1946 r.
250 Tamże. Zarówno Władysław Bobiński, jak  i Kazimierz Chłapowski w 1939 r. byli najstar
szymi pod względem stażu służby oficerami w Pułku. Obaj służyli nieprzerwanie w barwach 
Pułku, nie zmieniając nigdy przydziału służbowego, nie licząc oddelegowali na kursy i praktyki 
bądź krótkiej służby w sztabie 7. Brygady Jazdy. Kazimierz Chłapowski w okresie od 8 sierpnia 
1919 r. do 8 m arca 1920 r. ukończył funkcjonującą w ramach Sit Zbrojnych b. zaboru pruskiego 
Szkolę Oficerską w Poznaniu. Z  dniem 1 czerwca 1920 r. został mianowany na stopień podpo
rucznika, a po wojnie zweryfikowany ze starszeństwem z dnia I marca 1920 r. Zob. Dziennik 
Personalny MSWojsk. 1920, nr 23, poz. 601; M. Rezler, Dowódcy 15 Pnlkn Ulanów..., s. 42.
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niewicza na stanowisku kwaterm istrza Pułku zastąpił jako pełniący obowiąz
ki rtm. W ładysław M ackiewicz251.

W  maju 1946 r. w toku ustaleń brytyjsko-polskich dotyczących sposobu 
przeprowadzenia dem obilizacji Polskich Sil Zbrojnych zapadła decyzja
o przeniesieniu 2. Korpusu Polskiego z W łoch do W ielkiej Brytanii. W ów
czas dowódca 2. Korpusu, gen. dyw. W ładysław Anders, podjął decyzję, 
że pierw szą jednostką, która zostanie przetransportowana na W yspy Brytyj
skie, będzie 14. W ielkopolska Brygada Pancerna. Dnia 19 czerwca 1946 r. 
w Pułku wydano ostatni rozkaz w Gulianova. Dwa dni później Pułk opuścił 
dotychczasowy garnizon i transportem  morskim został przewieziony 
do Wielkiej Brytanii.

Kolejny rozkaz wydany został 5 lipca 1946 r. już  w obozie Brownings 
Camp, nieopodal Billingshurst w hrabstwie Sussex. Rozkaz ten precyzował 
przede wszystkim kwestie natury adm inistracyjno-gospodarczej. Na czele 
kwatermistrzostwa pozostał rtm. W ładysław M ackiewicz, któremu podlegały 
działy: żywnościowy (ppor. W itold Żarski), uzbrojenia oraz mundurowy 
(st. wachm. Mikołaj Jezierski). W gestii kwatermistrzostwa znalazła się także 
herbaciarnia i sklepik, nad którymi nadzór sprawował ppor. Stefan Kaczma
rek, oraz świetlica zorganizowana przez oficera oświatowego, por. Leszka 
Rybickiego. Na czele administracji obozu stanął rtm. Edwin Hryniewicz, któ
rego zastępcą został por. Kazimierz Brodziński. Zagadnienia dyscypliny miał 
regulować szef Pułku, chor. Aleksander Stieler, który funkcje tę pelnil pozo
stając równocześnie na stanowisku szefa 1. szwadronu252.

W ówczas Pułk był już pozbawiony sprzętu pancernego. Nie przewidywa
no dalszego wyszkolenia bojowego, a w program ie szkolenia pozostawiono 
jedynie musztrę, służbę wewnętrzną i wychowanie fizyczne. W  sierpniu wy
znaczone grupy żołnierzy Pułku oczyszczały z niewybuchów poligon Tra- 
ining Neville Camp nieopodal Brighton. Pracował tam oddział dowodzony 
przez dowódcę I. szwadronu, rtm. Tadeusza Zielińskiego, składający się 
z 4 oficerów i 112 szeregowych z 1. i 3. szwadronu. Z kolei dowodzony 
przez mjr. Kazimierza Chłapowskiego oddział liczący 2 oficerów i 77 szere

W tadyslaw Bobiński w okresie od 15 sieipnia do 1 grudnia 1920 r. ukończy! I kurs podchorą
żych w Centralnej Szkole Jazdy w Grudziądzu, a  wcielony do 15. Pułku Ulanów Poznańskich, 
jako oddziału macierzystego, został w czerwcu 1922 r. Zob. CAW, 15 pułk ułanów, sygn. 
1321.15.1. Rozkaz dzienny nr 158 z 10 czerwca 1922 r.; L. Kukawski, J. S. Tym, T. Wójcik, 
Kawaleryjska Alina M ater w Grudziądzu 1920-1939. Zarys dziejów, Grudziądz 2008, s. 453.
251 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 459, Rozkaz dzienny nr 61 
z 8 czerwca 1946 r.
252 Tamże, Rozkaz dzienny nr 67 z 19 czerwca 1946 r.; Rozkaz dzienny nr 68 z 5 lipca 1946 r.
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gowych oczyszcza! pod koniec sierpnia 1946 r. nadmorskie plaże z zasieków 
i um ocnień253. Ponadto grupy żołnierzy Pułku pom agały miejscowej ludności 
w pracach rolnych.

Dnia 3 września 1946 r. gen. bryg. Stanisław Kopański jako szef Sztabu 
Głównego upoważniony przez naczelne władze Polskich Sił Zbrojnych na ob
czyźnie wydał rozkaz, w którym zachęcał do wstępowania do utworzonego 
pod dowództwem brytyjskim Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz
m ieszczenia (Polish Resettlement Corps) i stw ierdził, że Służby w PKPR nie 
uważamy za służbę w  obcych siłach zbrojnych, ponieważ zadaniem tego Kor
pusu je st przygotowanie do życia cywilnego, osiedlenia i zatrudnienia, a nie 
przygotowanie się do spełnienia zadań wojennych™ . Również gen. W łady
sław Anders przebywający 12 września 1946 r. w 14. Brygadzie Pancernej 
wzywał do wstępowania do PKPR255. Na te wezwania do Polskiego Korpusu 
Przysposobienia i Rozmieszczenia wstąpiło 30 oficerów Pułku, którzy zostali 
mianowani podporucznikami PKPR z przyznaniem  tzw. płatnego stopnia lo
kalnego256.

Jednocześnie zaczęli przybywać do Pułku nowi oficerowie, a także starzy 
oficerowie Pułku pełniący w nim służbę w okresie wojny polsko- 
-bolszewickiej oraz w latach dwudziestych i trzydziestych. Do takich ofice
rów  należeli m.in. ppłk Stanisław Gauza i mjr M ieczysław Żniński. Na sta
nowisko oficera informacyjnego przybył rtm. Karol W ickenhagen, który pod 
koniec września otrzymał zadanie zorganizowania opieki nad rodzinami woj
skow ym i257.

Dnia 26 września 1946 r. wyznaczono pułkową namiastkę samochodowej 
czołówki naprawczej w postaci dwóch dwuosobowych patroli reperacyjnych, 
których dowództwo objął st. wachm. Czesław Kozłowski. Ponadto wyznaczo
no sześcioosobową obsadę pułkowego warsztatu mechaniczno-stolarskiego, 
którego zadaniem było wykonywanie prac stolarsko-blacharskich, elektrotech
nicznych, stolarskich i wodno-kanalizacyjnych na terenie obozu258.

253 Tamże, Materiały do Kroniki Pułku, rtm. Edward Pic de Replonge, Wstęp do Kroniki 
15-go Pułku Ulanów Poznańskich, s. 15-16.
254 M. Nurek, Gorycz, zwycięstwa. Los Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie świato
wej 1945-1949, Gdańsk 2009, s. 481; J. A. Radomski, Demobilizacja Polskich Sit Zbrojnych 
na Zachodzie w  latach 1945-1951, Kraków 2009, s. 88.
255 M. Nurek, G otycz zwycięstwa..., s. 486.
256 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 459, Rozkaz dzienny nr 113 
z 11 grudnia 1946 r.
257 Tamże, Rozkaz dzienny nr 88 z 28 września 1946 r.
258 Tamże, Rozkaz dzienny nr 87 z 26 września 1946 r.
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Okres wegetacji Pułku nie sprzyjał utrzym aniu dyscypliny wojskowej. 
W e W łoszech 15. Pułk Ułanów Poznańskich był stawiany za wzór nie tylko 
w 14. W ielkopolskiej Brygadzie Pancernej, ale w całym 2. Korpusie Polskim 
zarówno pod względem dyscypliny, jak  i manifestowania przywiązania do 
polskiej racji stanu i imponderabiliów. W ówczas spośród całego stanu oso
bowego Pułku zaledwie kilku zgłosiło chęć powrotu do Kraju, który znalazł 
się pod sow iecką okupacją259. Inaczej sytuacja zaczęła kształtować się jesie
nią 1946 r. w czasie pobytu na W yspach Brytyjskich. W śród liczącego 
42 oficerów i 501 szeregowych Pułku odnotowano pierwsze dezercje, 
a 26 listopada skreślono z ewidencji oddziału 24 szeregowych, których prze
niesiono do Obozu Repatriantów w Rougham. Pod koniec listopada oficero
wie przestali pełnić służbę oficera służbowego Pułku. Na służbę wyznaczano 
tylko podchorążych i podoficerów, a oficerowie obejmowali j ą  sporadycznie, 
rn.in. w W igilię i pierwsze święto Bożego Narodzenia260. Kolejne grupy żoł
nierzy zostały skreślone z ewidencji Pułku na początku stycznia 1947 r. Spo
śród nich 70 szeregowych ubyło do Obozu Thompson Belt, a ppor. Jerzy 
Iwanecki i 29 szeregowych do Obozu Repatriantów w Rougham 261. Pod ko
niec stycznia 1947 r. w szeregach Pułku pozostało tylko 426 żołnierzy, w tym 
23 oficerów.

N ie istniał ju ż  3. szwadron, rozform owany jeszcze na początku listopada
1946 r„ a 4. szwadron funkcjonował w szczątkowej formie. W  dniu 
23 kwietnia 1947 r. Pułk obchodził po raz ostatni jako oddział wojskowy 
Święto Pułkowe. Na zbiórce stanęły trzy szwadrony bojowe z następującą 
obsadą oficerską: 1. szwadron -  dowódca szwadronu rtm. Tadeusz Zieliński, 
oficerowie młodsi: por. Jerzy Kierkuć, por. Kazimierz Brodziński, ppor. Ze
non Różycki, 2. szwadron -  dowódca szwadronu rtm. W ładysław Stacewicz, 
oficerowie młodsi: por. Henryk Ciuksza, ppor. W iktor W ojtecki, ppor. Paweł 
Łomanowicz, 4. szwadron -  dowódca szwadronu rtm. W itold Ponikiewski, 
oficerowie młodsi: por. Ludwik Duda, ppor. Jan W iącek, ppor. Stefan Kacz
marek. Obowiązki adiutanta Pułku pełnił wówczas por. Edmund M ajew
ski262.

W  okresie tym Pułk kwaterował w dwóch obozach. W iększość stacjono
wała nadal w Brownings Camp, natomiast 2. szwadron wspólnie z podod

™ Dzieje 15 Piliku Ulanów..., s. 456.
260 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 459, Rozkazy dzienne 
z października-grudnia 1946 r.
261 Tamże, Rozkaz dzienny nr 3 z 17 stycznia 1947 r.
262 Tamże, Rozkaz organizacyjny do święta pułkowego z 21 kwietnia 1947 r.
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działem  10. Pułku Huzarów zorganizował obóz w W est Chilltington, prze
znaczony dla polskiej ludności cywilnej z W łoch, Afryki oraz Indii. Znalazły 
się tam zarówno rodziny żołnierzy, kobiety z dziećmi, a także młodzież żeń
ska. Z tego powodu w obozie zorganizowano żeńskie gimnazjum i szkołę 
powszechną. Umożliwiło to w znacznej większości młodym Ułanom Po
znańskim  zawarcie znajomości, które w wielu wypadkach zaowocowały 
małżeństwami i było dla ułanów początkiem  szczęśliwego życia i założenia 
rodziny253. W  obozie znalazło schronienie łącznie 1468 osób264.

W ażną spraw ą była nauka języka angielskiego. Do końca sierpnia 1947 r. 
miały zostać przeprowadzone indywidualne egzam iny ze znajomości tego 
języka. Obejmowały one dwa stopnie jego opanowania. I stopień (tzw. test I) 
stw ierdzający znajomość języka na poziom ie podstawowym pozwalającym  
prowadzić prostą rozmowę, natom iast test II obejmował krótkie dyktando, 
czytanie gazety, odpowiedź na stawiane pytania oraz napisanie zawierającego 
m inim um  150 słów streszczenia wypowiedzi egzaminatora. M iędzy innymi 
ju ż  6 maja 1947 r. 10 oficerów Pułku zaliczyło test I, a 5 oficerów test 11. 
Dodać należy, że Pułk wyszkolił własnych nauczycieli języka angielskiego, 
a jako  pierwsi kurs nauczycielski ukończyli: por. Henryk Ciuksza, por. Jerzy 
Kierkuć oraz por. Edmund M ajew ski265.

Poza nauką języka angielskiego istotne znaczenie miało również przygo
towanie zawodowe. Oddziały 14. W ielkopolskiej Brygady Pancernej organi
zowały różnorodne kursy, które zapoczątkował kurs stolarzy rozpoczęty 
3 lutego 1947 r. w 14. kompanii saperów. W  15. Pułku Ułanów 27 lutego 
uruchomiono półroczny kurs krawiecki umożliwiający złożenie egzam inu 
czeladniczego przed kom isją brytyjskiego Interior Treasury Coinmilte. M ie
siąc później, 28 marca 1947 r. Pułk uruchomił kurs dla szewców266.

M iesiąc kwiecień był ostatnim  m iesiącem funkcjonowania obozów 
14. W ielkopolskiej Brygady Pancernej jako  wielkiej jednostki. Od 1 maja
1947 r. była ona wykazywana już tylko jako 34. Grupa Brygadowa 14. W iel
kopolskiej Brygady Pancernej (340 Basic Unit Polish Resettlement Corps). 
Dnia 12 maja 1947 r. pododdziały Pułku opuściły Brownings Camp, prze
chodząc do Slinford Camp w Horsham w hrabstwie Sussex, gdzie szwadron

263 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 462.
264 M. W roński, Ostatni huzarzy polscy. M onografia 10 Pułku Huzarów (1944-1947), Londyn- 
-Tarnow skie Góry 1997, s. 80.
265 Dzieje 15 Pułku Ulanów..., s. 460.
266 IPMS, Dzienniki i kroniki oddziałów, sygn. C 128, Kronika 14. Wielkopolskiej Brygady Pan
cernej, s. 117.
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dowodzenia i szwadron Ulanów Poznańskich stacjonował razem  ze szwadro
nem Ułanów Śląskich i dwoma szwadronami Huzarów267. D ow ódcą tego 
zgrupowania został dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich, ppłk Adam 
Bieliński, a jego zastępcą dowódca 10. Pułku Huzarów, rtm. A leksander 
Smodlibowski.

Dnia 9 czerwca 1947 r. w związku z ubywaniem żołnierzy Pułku
i zm niejszaniem się jego stanów osobowych rtm. Tadeusz Zieliński został 
przesunięty z 1. szwadronu do dyslokowanego w obozie W est Chilltington
2. szwadronu. Na początku drugiej dekady czerwca 1947 r. 43 żołnierzy Puł
ku zostało przeniesionych do 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Ponadto 7 żołnie
rzy Pułku odmówiło przyjęcia pracy zaproponowanej przez brytyjskie M ini
sterstwo Pracy (Ministry o f  Labour). W związku z tą sprawą, porad prawnych 
żołnierzom  udzielił mjr M ieczysław Żniński, który był członkiem brytyjsko- 
-polskiej komisji rozpatrującej powody odm owy268. Z dniem 25 czerwca 
obóz w W est Chilltington został z rozkazu brytyjskich władz wojskowych 
zamknięty i poddany kwarantannie do 10 lipca z powodu wykrycia przypad
ków odry269. W dniu 5 lipca 1947 r. 15. Pułk Ułanów Poznańskich wydał 
swój ostatni rozkaz dzienny oznaczony numerem „47”270. Żołnierze Pułku 
funkcjonowali jeszcze w ramach 340 Basic Unit Polish Resettlem ent Corps 
do końca 1947 r.

W  sensie formalnoprawnym, stojąc na gruncie stanu prawnego wynikają
cego z polskich aktów normatywnych i polskiej racji stanu, przejście żołnie
rzy Pułku do pracy w cywilu i osiedlenie się w W ielkiej Brytanii bądź 
w innych krajach nie było dem obilizacją, lecz przejściem w stan bezterm i
nowego urlopowania. Dlatego przyjąć należy, że żołnierze 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich od 1948 r. pełnili służbę bez munduru, a symbolem Pułku było 
Koło Pułkowe 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. gen. W ładysława Andersa. 
Stan ten utrzymał się do 11 listopada 1990 roku, Rzeczpospolita Polska nie 
zawarta bowiem pokoju i nie rezygnowała ani z dalszej walki o swą wolność 
ani z  służby swoich żołnierzy, gdy tylko nadarzy się sposobność pełnienia tej 
służby211. Z powyższych powodów ostatnia część wydanej w Londynie m o
nografii Pułku nosi tytuł „Służba bez m unduru” , a ostatni jej akapit zapisany

267 IPMS, Rozkazy dzienne 15. Pułku Ulanów Poznańskich, sygn. R 459, Rozkaz dzienny nr 29 
z 10 maja 1947 r„ Rozkaz dzienny nr 30 z 17 maja 1947 r.
268 Tamże, Rozkaz dzienny nr 38 z 12 czerwca 1947 r.
269 Tamże, Rozkaz dzienny nr 41 z 25 czerwca 1947 r.
270 Tamże, Rozkaz dzienny nr 47 z 5 lipca 1947 r.
271 Dzieje 15 Putku Ulanów..., s. 459.
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23 kwietnia 1962 r. w dzień Święta Pułkowego stwierdzał wyraźnie: Dla 
Polski, dla ułanów pułku i dla Polskich S ił Zbrojnych pułk istnieje jako  rze
czywistość, a nie tylko jako  wspomnienie i tradycja. Istnieje w warunkach 
niezwykłych, bez garnizonu we własnym kraju, bez mundurów, bez żołdu i bez 
sprzętu. Wie jednak, że jego  służba trwa i trwać będzie dopóki Polska nie od
zyska wolności a zakopany w ziemi sztandar pułkowy nie powróci w triumfie 
do macierzystego miasta Poznania212.

Dwadzieścia lat później w Poznaniu przy ul. Ludgardy na pusty cokół 
pow róciła rzeźba stanowiąca zwieńczenie zburzonego przez Niem ców Po
m nika 15. Pułku Ułanów Poznańskich, na odbudowę którego nie zgadzały się 
władze tzw. PRL. Natomiast trzydzieści cztery lata później, w wigilię Święta 
Pułkowego 1996 r. u stóp tego Pom nika stanął pododdział żołnierzy Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ponownie nałożyli na czarne 
berety współczesnej kawalerii pancernej biało-czerwone proporczyki Ułanów 
Poznańskich, a następnego dnia na placu W olności przejęli z rąk ostatnich 
żyjących żołnierzy Pułku lancę z proporcem  w barwach 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich na znak, że len zasłużony Pułk nadal pełni służbę ku chwale 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Na mocy decyzji nr 52/M ON ministra obrony narodowej z 10 kwietnia 
1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nazwy wyróżniającej
i im ienia patrona, w latach 1996-2005 barwy Pułku dziedziczył 1. batalion 
czołgów  15. W ielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni 
W ładysława Andersa z W ędrzyna. W wyniku reorganizacji Sił Zbrojnych 
w 2005 r. nastąpiło wchłonięcie tej jednostki przez 17. W ielkopolską B ryga
dę Zm echanizow aną im. gen. broni Józefa Dowbora-M uśnickiego. W  tym 
nowym jakościow o związku taktycznym wyposażonym w najnowsze w W oj
sku Polskim  kołowe transportery opancerzone „Rosomak”, w myśl zapisów 
decyzji nr 171/MON ministra obrony narodowej z 12 maja 2006 r. w sprawie 
przejęcia dziedzictwa tradycji, nazw wyróżniających i imienia patrona przez 
pododdziały 17. W ielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni 
Józefa Dowbora-M uśnickiego, dotychczasowy 1. batalion czołgów przyjął 
nazwę 15. batalion Ulanów Poznańskich im. gen. broni W ładysława Andersa. 
Sym bolicznego powrotu Ulanów Poznańskich do swej kolebki dopełniono 
podczas uroczystości Święta Pułkowego w 2007 r., kiedy to w centrum  grodu 
Przemysława, na placu z Poznańskimi Krzyżami, żołnierze Batalionu stanęli 
przed polowym  ołtarzem „15” przekazanym  przez ostatnich żołnierzy Pułku

272 Tamże, s. 470.
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z emigracji, a towarzyszył im sztandar Pułku wyprowadzony przez wojskową 
asystę z W ielkopolskiego M uzeum W ojskowego.

Batalion czołgów w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich w 15. W iel
kopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej składał się z dowództwa i sztabu, 
plutonu łączności, trzech kompanii czołgów oraz plutonu zaopatrzenia, plutonu 
remontowego i plutonu medycznego. Zasadniczy potencjał bojowy Batalionu 
stanowiło 30 czołgów T-55AM  „Merida” , które na przełomie wieków zastąpiły 
czołgi PT-9I „Twardy” . Z kolei 15. batalion Ułanów Poznańskich 
im. gen. broni W ładysława Andersa w 17. W ielkopolskiej Brygadzie Zm e
chanizowanej składa się z siedmiu kompanii: dowodzenia, czterech kompanii 
zmotoryzowanych, wsparcia oraz logistycznej. Z niezrozumiałych dla 
wszystkich kawalerzystów powodów, wbrew kawaleryjskiej tradycji podod
działy te noszą nazwę kompanii, a nie szwadronów.
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PIECZĘCIE 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH
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fot. 11. Pieczęć 0  36 mm wzoru jak fot. 10, odcisk 
z dn ia  z a k o ń c z e n ia  w alk  w K am pan ii 
Wrześniowej, 28 września 1939 r.
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fot. 13. Pieczęć nagłówkowa szwadr. zapas, ze 
skróconą nazwą Pułku oraz imienna Dowódcy, 
mjr. Kazimierza Chłapowskiego (podpis wz. 
rtm. Michała Kwaliaszwili), 21X 11938 r.
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fot. 15. Pieczęć nagłówkowa orkiestry Pułku, 
odcisk z 13 czerwca 1924 r.

fot. 12. Pieczęć 0  19 mm ze skróconą nazwą 
Pułku, używana do 1939 r., odcisk z 20 marca 
1939 r.
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fot. 14. Pieczęć 0  32 mm orkiestry Pułku, 
używana do 1939 r., odcisk z 12 marca 1939 r.
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fot. 16. Pieczęć imienna Dowódcy Pułku, płk. Sta
nisława Skotnickiego, 29 sierpnia 1924; polegi 
we wrześniu 1939 r. w stopniu generała brygady 
jako dowódca Grupy Operacyjnej „Czersk”

fot 17. Pieczęć imienna Dowódcy Pułku ppłk. Ta
deusza Mikke, 1 VII 1938; zginął 12 IX 1939 jako 
pierwszy poległy z dowódców Pułku
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fo(. 19. Pieczęć imienna Dowódcy Batalionu 
Specjalnego, rtm. Zbigniewa Kiedacza, odcisk 
z 15 sierpnia 1942 r.; zginął 23 X 1944 r. jako 
drugi poległy dowódca Pułku

fot. 18. Pieczęć 0  20 mm Batalionu Specjalnego, 
odcisk z 15 sierpnia 1942 r.

fot. 20. Pieczęć z dwujęzyczną nazwą odtwo
rzonego Pułku w PSZ na Zachodzie, odcisk 
z 1946 r. na legitymacji antydatowanej na 
22 kwietnia I944r.



M onograficzne Zeszyty H istoryczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku 
U łanów Poznańskich to seria w ydaw nicza, w której kolejnych pozycjach 
prezentow ane są odrębne tem aty z dziejów  U łanów  Poznańskich. Zeszyt Nr 1 został 
pośw ięcony najw ażniejszem u znakowi sztandarowi Pułku. Autor, mgr inż. Lesław 
Kukaw ski, to znawca kawalerii polskiej XX w. Zeszyt Nr 2 zawiera om ów ienie 
dziejów drugiego w hierarchii sym bolu Pułku -  odznaki pam iątkow ej. Autorem  jest 
Tadeusz Jeziorowski, orderoznawca, kurator W ielkopolskiego M uzeum  W ojsko
wego w Poznaniu. Zeszyt Nr 3 przedstaw ia biogram y dwunastu Dow ódców  Pułku, 
z których gen. W ładysław Anders osiągnął najw yższe w Wojsku Polskim  stanow isko 
N aczelnego Wodza. Biogram y opracow ał historyk, dr M arek Rezler. Zeszyt Nr 4 
om aw ia uzbrojenie Ułanów Poznańskich w latach 1919-1945, od lancy i szabli po 
sam ochody pancerne i czołgi używ ane w PSZ na Zachodzie. Autor, dr Andrzej 
Konstankiew icz, jest badaczem  historii polskiej techniki w ojskow ej. Zeszyt Nr 5 
zawiera dzieje orkiestry pułkowej (plutonu trębaczy), które opisał m gr inż. Lesław 
Kukawski, Zeszyt Nr 6 to lista strat U łanów  Poznańskich, zaw ierająca 319 nazwisk 
z lat 1919-20 i 1939-45. Listę zestaw ił Tadeusz Jeziorowski. Zeszyt Nr 7 jest 
przedrukiem  publikacji wydanej w 1934 r. nakładem  działającego w latach 1933-39 
Towarzystwa b. Żołnierzy 1. Pułku U łanów  W ielkopolskich (15. Pułku U łanów  
Poznańskich), a zawierającej zarys powstania organizacji oraz listę członków. 
W ydanie wraz z uzupełnieniem  listy nazwisk (zawiera ich łącznie 671) przygotow ał 
Tadeusz Jeziorowski, redaktor całej serii i prezes Towarzystwa od chwili jego  
powstania. Zeszyt Nr 8 przedstawia poznańskie koszary U łanów Poznańskich. 
Autorem  jes t dr Juliusz S. Tym, oficer W P III Rzeczypospolitej, który sw ą służbę 
w ojskow ą rozpoczął w 15. W lkp. B rygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni 
W, Andersa, dziedziczącej m.in. tradycje 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
Zeszyt Nr 9 opisuje konie pułkow e, ich pobór, szkolenie i służbę, rzędy, uprzęże
i pojazdy konne używane w Pułku; autor m gr inż. Lesław Kukawski. Zeszyt Nr 10 
zawiera burzliwe dzieje Pom nika 15. Pułku U łanów  Poznańskich w Poznaniu opisane 
przez znanego historyka sztuki, dra hab. Tadeusza J. Ż uchow skiego, profesora 
poznańskiego Uniw ersytetu im. Adam a M ickiewicza.

Zeszyt Nr 11, autorstw a ppłk. dra Juliusza S. Tyma, przedstawia organizację Ułanów 
Poznańskich od początku ich istnienia po ich w spółczesnego dziedzica 15. Batalion 
U łanów  Poznańskich im. gen. broni W ładysław a Andersa.
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