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II Rajd Konny Szlakiem 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich przygotowali: Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Oddział
Terenowy im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski.
Rajd rozpoczął się 3 czerwca 2019 r. w Zdziechowie. Organizatorzy wybrali tę miejscowość
nieprzypadkowo. To tam w dniach 30-31 grudnia 1918 r. Powstańcy Wielkopolscy stoczyli
zwycięską bitwę z batalionem Grenzschutzu, zmierzającym w kierunku zajętego przez
powstańców Gniezna. W ciągu trwającej 5 dni podróży ułani przebyli prawie 120 km,
goszcząc w Trzemesznie, Mogilnie, Biskupinie, Żninie i Szubinie. Wszędzie byli serdecznie
witani przez władze miejskie, dyrekcje szkół, a szczególnie dzieci, którym najbardziej
podobały się wykonywane przez ułanów pokazy kawaleryjskie.

Uroczystość w Zdziechowie rozpoczęła się od złożenia meldunku przez ułana por. Adama
Frąckowiaka Wójt Gminy Gniezno Marii Suplickiej. Ułanów przywitali także przedstawiciel
dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu Julita Ratajczak i sołtys Zdziechowy Agata Rezgui.
Pokaz śledzili uczniowie i dyrekcja ze szkoły podstawowej i przedszkola w Zdziechowie. Po
powitaniu odśpiewano Hymn Państwowy, a chwilę po tym ułani przystąpili do pokazów
kawaleryjskich umiejętności. Ułani Andrzej Kosakowski, Paweł Apolinarski oraz por. Adam
Frąckowiak wykonali prezentację władania lancą i szablą, a w jej trakcie Paweł Kochański
przedstawił krótką historię żółtych ułanów oraz komentował na bieżąco pokazy
kawalerzystów. Wyjątkowo barwnie wyglądał pokaz robienia lancą z założonym proporcem
i ten element podobał się chyba najbardziej, a zbieranie lancą metalowych pierścieni z
pozorników przypominało pokazy średniowiecznych turniejów rycerskich.

Po zakończeniu pokazów w Zdziechowie ułani sfrontowali oddział przed dziećmi w celu
wykonania pamiątkowych fotografii i chwilę później oddział wyruszył do Gniezna, gdzie
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odbyło się spotkanie Pawła Kochańskiego z wiceprezydentem miasta Michałem
Powałowskim. Spotkanie miało związek z apelem jaki wystosowano do mieszkańców
Gniezna i okolic z prośbą o przekazywanie do tworzącego się Muzeum Powstania
Wielkopolskiego pamiątek po gnieźnieńskich ułanach. Instytut Pamięci Narodowej w
Poznaniu prowadzi prace badawcze nad publikacją albumową poświęconą gnieźnieńskim
ułanom i ww. apel miał pomóc w dotarciu do mieszkańców Gniezna, których krewni służyli
w 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Po spotkaniu z mediami w Gnieźnie ułani wyruszyli w dalszą trasę, która wiodła w kierunku
Trzemeszna. Szlak był bardzo uciążliwy z uwagi na to, że kawalerzyści musieli część drogi
pokonać asfaltowymi ulicami miasta w upalnym słońcu. W Trzemesznie ułani zostali
przyjęci przez burmistrza miasta Krzysztofa Derezińskiego i wiceburmistrza Dariusza
Jankowskiego. Natomiast w Mogilnie przywitał uczestników rajdu burmistrz Leszek
Duszyński, wiceburmistrz Jarosław Ciesielski oraz dyrektor Wydziału i Promocji Kultury
Marcin Zieliński. W obu miastach wraz z władzami ułani złożyli kwiaty w miejscach
związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Wyjątkowo ciekawym miejscem pokazów w czwartym dniu rajdu było Muzeum
Archeologiczne w Biskupinie, gdzie prezentacja umiejętności kawaleryjskich odbyła się na
otoczonej jeziorem wyspie obok zrekonstruowanych zabudowań. Na zakończenie dnia ułani
dojechali do Żnina, gdzie powitały ich władze miasta w osobach burmistrza Roberta
Luchowskiego, dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
Pawła Sikory, Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Koziełka i prezes PTTK Eli Horki.

Dzień później, 7 czerwca, na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w
Żninie ułani powitani zostali przez sekretarza Gminy Mirosława Gatkę oraz dyrektor szkoły
Małgorzatę Kubanek. Na wypełnionym przez dzieci boisku szkolnym profesjonalnie
wykonali swoje zadanie, przedstawiając kawaleryjskie wyszkolenie bojowe polskich ułanów.
Reprezentujący poznański Oddział IPN i PKK Paweł Kochański opowiedział krótką historię
3/17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, rozpoczynając od jego udziału w Powstaniu
Wielkopolskim, a kończąc na wojnie polsko-bolszewickiej.

Tego samego dnia ok. godziny 17.00 oddział wjechał do Szubina, ostatniej miejscowości na
trasie tegorocznego rajdu. Ułani powitani zostali przez władze miasta w osobach burmistrza
Mariusza Piotrkowskiego i wiceburmistrz Wiolettę Borys-Stachowiak, która odebrała
meldunek od por. Adama Frąckowiaka. Tak jak przed rokiem pokaz odbył się przy ruinach
starego kazimierzowskiego zamku, a po ułańskiej prezentacji nastąpiło miłe spotkanie z
władzami i urzędnikami miasta.

W tegorocznym rajdzie wzięło udział 9 ułanów (por. Adam Frąckowiak, ppor. Sławomir
Grenda, kpr. Paweł Kochański, uł. Andrzej Kosakowski, uł. Błażej Woźniak, uł. Andrzej
Kaczmarek, uł. Tomasz Dura-Kostecki, uł. Dariusz Niedźwiecki i gościnnie uł. Wojciech
Lisiecki z 15 Pułku Ułanów Poznańskich) oraz dwóch Amerykanów polskiego pochodzenia
Piotr i Jakub Osiccy, którzy pomagali przy organizacji rajdu. Gnieźnieńscy ułani dzięki dużej



życzliwości dowódcy jednostki wojskowej z Bydgoszczy otrzymali wyjątkowe wsparcie w
postaci wojskowego pojazdu terenowego Tarpan Honker z przyczepką i załogą, która
wspomagała ich w trakcie trwania rajdu na całym jego odcinku.

Z uwagi na niezwykle wysokie temperatury, ułani postanowili w czasie przemarszu w
terenie zdjąć ciepłe sukienne kurtki mundurowe (przytroczyli je do tylnych łęków u siodła) i
założyć je dopiero w chwili wjazdu do miejsca docelowego. Pomimo wysokich temperatur
powietrza ułani nie tracili dobrego nastroju i okoliczne miejscowości mijali ze śpiewem na
ustach, wywołując pozytywne reakcje mieszkańców i mijanych turystów.

Tekst: Paweł Kochański

 

Organizatorzy rajdu:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Oddział Terenowy im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia Polski Klub
Kawaleryjski

Rajd finansowo wsparli:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Władze gminy Gniezno i miasta Szubin


