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Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły 
                                              15. Pułku Ułanów Poznańskich 

                           dla uczniów klas III 
 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Ułanów Poznańskich, czyli żołnierzy konnych, których imię nosi nasza szkoła, 

sięga czasów bardzo dawnych. Nie pamiętają ich pewnie ani Wasze babcie, ani nawet... 

prababcie. Posłuchajcie więc teraz, co się wtedy wydarzyło, jaki był początek ułańskiego pułku. 
 Dawno temu w naszym mieście i jego okolicach trwało powstanie, które rozpoczęło się w 

grudniu 1918 roku, tuż po świętach Bożego Narodzenia. Nazwano je potem Powstaniem 

Wielkopolskim. Wielkopolanie właśnie zbuntowali się wtedy przeciw Niemcom, którzy od 125 

lat „rządzili się” na naszych ziemiach, i zapragnęli, aby zaborcy wreszcie opuścili Poznań i 

Wielkopolskę. Toczyły się walki. Pewien oddział powstańczy zajął niemieckie koszary w 

mieście. Były tam stajnie pełne koni i magazyny z bronią. Powstańcy wykorzystali to, co tam 

zastali, i... szybko zmienili się w żołnierzy kawalerzystów.  
Nazwano ich - Pułk Strzelców Konnych Straży Poznańskiej. Wkrótce złożyli uroczystą 

przysięgę na Placu Wolności, a trzy dni później otrzymali nazwę –  
1. Pułk Ułanów Wielkopolskich. To imię oddział nosił przez jeden rok. Jego znakiem 

rozpoznawczym były barwy biało-czerwone (małe proporczyki na kołnierzach mundurów i duże 

proporce na lancach) oraz czerwone otoki na czapkach. Barwy te pozostały takie same do końca 

istnienia Pułku. Natomiast nazwę pułk zmieniał jeszcze dwukrotnie. Najpierw na 15. Pułk 

Ułanów Wielkopolskich, a następnie na 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Tę ostatnią otrzymał z 

inicjatywy ówczesnego prezydenta Poznania –  Jarogniewa Drwęskiego. 
 Ułański oddział przez lata miał wielu sławnych i dzielnych dowódców. Poznacie ich 

później, ucząc się w starszych klasach historii. Do najwyższych godności wojskowych doszedł 

generał broni Władysław Anders. Był między innymi Naczelnym Wodzem i Generalnym 

Inspektorem Sił Zbrojnych.  
Żołnierze Pułku wsławili się walecznością i męstwem w chwilach trudnych dla Ojczyzny. 

W nagrodę za to 15. Pułk Ułanów Poznańskich został odznaczony 22 kwietnia 1921 roku 

Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Marszałek Józef Piłsudski, podczas 

uroczystości na Błoniach Grunwaldzkich w Poznaniu, przypiął to najwyższe odznaczenie 

wojskowe do sztandaru pułkowego. Dzień zaś po tym wydarzeniu, 23 kwietnia, stał się Świętem 

Pułkowym. Przypadają w tym dniu również imieniny św. Jerzego. Jest to patron rycerzy, który 

według chrześcijańskiej legendy walczył ze smokiem – symbolem zła. Ułan na koniu, 

przebijający smoka na poznańskim pomniku przy ulicy Ludgardy, nawiązuje właśnie do postaci 

św. Jerzego. Może niektórzy z Was znają już jego kształt i pamiętają miejsce, w którym stoi. 

Warto go obejrzeć i zapamiętać, bo uważany jest za jeden z najpiękniejszych pomników 

wojskowych w Polsce. 
 15. Pułk Ułanów Poznańskich ma również swoją pamiątkową odznakę. Zaprojektował ją 

oficer tego Pułku. Głównym jej elementem jest orzeł w koronie, trzymający w dziobie Srebrny 

Krzyż przyznany Pułkowi za zasługi wojenne. Ułanów nazywano „dziećmi Poznania”,  

a prezydent miasta był honorowym „szefem” Pułku. „Dzieci” ofiarowały taką piękną odznakę 

Poznaniowi, na ręce urzędującego wtedy prezydenta Cyryla Ratajskiego. Działo się to na 
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stopniach Ratusza Poznańskiego w 1925 roku. Honorowym „szefem” Pułku jest każdy prezydent 

naszego miasta do dziś. Obecnie ten zaszczytny tytuł nosi pan Jacek Jaśkowiak.  
 W czasie pokoju, kiedy nie trzeba było walczyć w obronie Ojczyzny, „dzieci Poznania” 

służyły swemu miastu. Ułani uczestniczyli w różnych uroczystościach patriotycznych i 

miejskich. Doskonalili też stale swoje umiejętności jeździeckie, brali udział w zawodach konnych 

– nie tylko w kraju – i zdobywali wspaniałe nagrody. Mieszkańcy miasta chętnie oglądali 

pokazowe „szarże ułańskie”.  
 Również dzisiaj, podczas kwietniowych obchodów święta 15. Pułku Ułanów 

Poznańskich, a zarazem „Dni Ułana”, różne zawody i pokazy cieszą się popularnością wśród 

poznaniaków. Na hipodromie Wola można oglądać przez kilka dni kawaleryjskie zawody 

„Militari”. Ich zwycięzcy odbierają nagrody podczas festynu na Cytadeli poznańskiej w 

niedzielne popołudnie. Przychodzą tam wtedy całe rodziny, aby obejrzeć m.in. pokazy 

historycznej szarży ułańskiej na koniach oraz rekonstrukcje pola walki ułanów zmotoryzowanych 

na oryginalnych pojazdach z drugiej wojny światowej. 
 Pułk także szkolił się „wojskowo” i brał udział w corocznych manewrach. W ostatnich 

latach przedwojennych za najlepsze wyniki w wyszkoleniu żołnierskim otrzymał buńczuk od 

dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. W dawnym wojsku był to symbol władzy. Nagroda 

ta ma kształt drzewca zakończonego kulą z grotem i skrzydłem z piór oraz zwisającym pękiem 

końskiego włosia. 
 

 
BUŃCZUK 
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 Mundur kawalerzysty przez lata zmieniał się trochę. Krótko przed drugą wojną światową 

ubiór oddziału wyglądał tak: wszyscy w kurtkach w kolorze khaki z czterema kieszeniami, z 

wysoko podpiętym kołnierzem. Na kołnierzu maleńkie biało-czerwone proporczyki i srebrny 

wężyk. Na naramiennikach z oznakami stopni naszyty był numer 15. Spodnie wpuszczane w 

wysokie, skórzane, czarne buty z ostrogami. Zimą zakładano płaszcz kawaleryjski zapinany na 

jeden rząd guzików. Mundur przepasywał skórzany brązowy pas, do którego przypinano na 

„żabce” szablę. Każdy oficer dopinał jeszcze przez ramię cieńszy pasek, tak zwaną „koalicyjkę”. 

Umundurowanie naszego kawalerzysty dopełniała sztywna czapka rogatywka z daszkiem i 

czerwonym otokiem. Z otoka można było również odczytać stopień wojskowy żołnierza.  
 

Ułani jechali na koniach dumnie wyprostowani, szwadron  

za szwadronem. W prawej ręce dowódcy połyskiwała srebrzysta szabla. W polskiej kawalerii 

szwadrony pułku oznaczano barwami. Na każdym proporcu szwadronowym był kolorowy 

kwadrat przydrzewcowy (tuż przy lancy): dla szwadronu pierwszego miał kolor czerwony, 

drugiego – biały, trzeciego – żółty, czwartego – niebieski. Oprócz tych szwadronowych 

proporców był jeszcze jeden – zawsze przy dowódcy pułku. Na tym ostatnim proporcu kwadrat 

przydrzewcowy był podzielony na cztery mniejsze kwadraty, na których widniały barwy 

wszystkich czterech szwadronów.  
W 15. Pułku Ułanów Poznańskich szwadrony rozróżniano także po... koniach. Pierwszy 

jechał na kasztanach z łysinami, drugi – na kasztanach z gwiazdką, trzeci – na kasztanach 

gładkich, czwarty na ciemniejszych i „brudnych”. Na czele jechała orkiestra – zawsze na 

siwkach. Prowadził ją kotlista. Kotły (bębny) przymocowane po obu bokach konia osłaniały 

ozdobne fartuchy koloru czerwonego. Dalej jechali fanfarzyści z przypiętymi do fanfar (trąbek) 

proporcami zwanymi „płomieniami”. W konnej orkiestrze wojskowej używano tylko 

instrumentów na jedną rękę (wyjątek: kotły). Orkiestra zagrzewała do boju, wyrównywała krok w 

marszu. W czasie pokoju dawała koncerty plenerowe dla szerokiej publiczności. Ogłaszano też 

konkursy orkiestr wojskowych. Pierwszy taki konkurs odbył się właśnie w Poznaniu. 
 Pułk miał kilka żartobliwych piosenek – przyśpiewek zwanych żurawiejkami. Oto dwie z 

nich: „Kieszeń pusta, lecz gest pański, to Piętnasty jest ułański” i „Pół czerwony i pół biały, to 

jest Pułk Piętnasty śmiały”.  
 

 Konie w kawalerii były wiernymi towarzyszami żołnierzy. Dla ułana to zwierzę było 

ważniejsze od niego samego. Najpierw koń musiał być napojony, nakarmiony i wyczyszczony, a 

dopiero potem ułan mógł zadbać o siebie. Taka była w pułkach kawalerii polskiej reguła  

i obowiązek. Od tego nie było odstępstwa nawet w czasie wojny.  
 

 Tamte dawne czasy nie były niestety zbyt spokojne i nie brakowało ułanom okazji, żeby 

prezentować swe umiejętności w prawdziwych walkach. Z początku uzbrojeni byli w szable, 

lance i karabiny z bagnetami. Często podczas walk zsiadali z koni i walczyli „spieszeni”. Podczas 

drugiej wojny światowej konie zamienili na „stalowe rumaki”, czyli samochody pancerne, 

transportery opancerzone i motocykle, a na końcu czołgi. W walkach posługiwano się karabinami 

maszynowymi i armatami. Wojenne losy Pułku były burzliwe i trudne. Jego żołnierze zawsze 

wyróżniali się dzielnością. Za taką postawę w walkach  we Włoszech  Kapituła Orderu 

Wojennego Virtuti Militari w Londynie nadała Pułkowi prawo do umieszczania na biało-

czerwonych wstęgach przy sztandarze specjalnego napisu: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo za 

kampanię we Włoszech 1944-1945”. Dokładniej poznacie tę historię później, będąc już starszymi 

uczniami. 
 Ocalałe pamiątki pułkowe (np. odnowiony sztandar, zawierający oryginalne resztki 

pierwszego sztandaru – wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i Orzeł na kuli) są 

przechowywane w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na Starym Rynku w Poznaniu. 
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 W 1991 roku powstało Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 

Poznańskich. Jest ono kontynuacją podobnej organizacji utworzonej jeszcze przed drugą wojną 

światową. Cel jego działania to między innymi pielęgnowanie pięknych ułańskich tradycji  

i przekazywanie ich młodemu pokoleniu. 
 15. Pułk Ułanów Poznańskich jest Patronem naszej szkoły od  

10 listopada 1993 roku.  
         W Wędrzynie stacjonuje 15. Batalion Ułanów Poznańskich, który nosi imię generała broni 

Władysława Andersa. Z tą jednostką wojskową nasza szkoła się przyjaźni i współpracuje. 

Utrzymujemy również  kontakty z Reprezentacyjnym Oddziałem Kawalerii Towarzystwa Byłych 

Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz Reprezentacyjnym Oddziałem 

Ułanów Miasta Poznania (występującym w barwach naszego Pułku). Tworzymy razem „Rodzinę 

Pułkową”. 
 Gromadzimy pamiątki i symbole związane z naszym Patronem. Podczas obchodów 

czterdziestolecia szkoły (w listopadzie 2002 r.) otrzymaliśmy piękny podarunek, którego 

fundatorem była Rada Rodziców oraz Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku 

Ułanów Poznańskich. Jest to lanca z proporcem – symbol polskiej kawalerii. Kolor biało-

czerwony na Proporcu wyróżnia ułanów poznańskich. Na kwadracie przydrzewcowym jest kolor 

niebieski – znak czwartego szwadronu i numer 77 umieszczony w kole, które tworzy napis – 

„Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich”. Na odwrotnej stronie Proporca, 

na kwadracie czerwonym, widnieje monogram pułkowy – numer 15 umieszczony w literze U 

połączonej z P. Koło wokół tego tworzą dwa zawołania kawalerzystów: „Ku Chwale Ojczyzny” i 

„Ku Chwale Pułku”. Ten Proporzec jest sztandarem szkoły. Towarzyszy nam we wszystkich 

ważnych wydarzeniach i uroczystościach.  
 

 W naszej Sali Patrona jest coraz więcej eksponatów. Mamy już czapkę rogatywkę z 

trzema gwiazdkami – dla rotmistrza. Najnowszym prezentem jest mundur wachmistrza wraz z 

rogatywką i buty z ostrogami. Są to podarunki od członków Towarzystwa Byłych Żołnierzy i 

Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.  
Malowidło ścienne i obraz przedstawiający Odznakę Pułkową, które można w tej sali również 

zobaczyć, to dzieła poznańskiego artysty plastyka pana Karola Bąka – tatusia byłych uczennic 

naszej szkoły. 
 

Trzecioklasisto! 
 Jesteś uczniem szkoły noszącej imię jednej z najwspanialszych jednostek kawaleryjskich 

w historii Wojska Polskiego. I tak, jak szczycimy się zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, 

tak dumni jesteśmy ze zrodzonego w Powstaniu naszego Pułku. Ułani 15. Pułku należeli zawsze 

do najdzielniejszych. I Ty bądź odważny - stań w konkursowe szranki i spróbuj odnieść 

zwycięstwo.  
 

Zapraszamy do  udziału w konkursie! 
 

                
                                                                          Poznań,  marzec 2021r. 

 


