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I. Walne Zebranie
Zobligowany upływem trzyletniej kadencji statutowych władz Towarzystwa, na podstawie
§ 15.3 Statutu zwołuję Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze wszystkich Członków, zapraszając
do udziału w spotkaniu także naszych Sympatyków.
Zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 8 lutego 2004 r. o godz. 11.00 w sali jadalni na parterze Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich, przy ul. Dmowskiego (narożnik z ul.
Hetmańską).
Program Zebrania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie
Uroczyste wręczenie Dyplomów nowym Członkom
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
Sprawozdanie Prezesa
Sprawozdanie Skarbnika
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Konnego

Przerwa
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie absolutorium
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
11. Zgłaszanie kandydatur do władz
12. Wybory
13. Wolne wnioski
14. Ogłoszenie wyników wyborów
15. Zamknięcie Zebrania
Oczekując obecności wszystkich Członków, składam Państwu, Państwa Rodzinom i bliskim, życzenia
wszelkiej pomyślności, zdrowia i łask Bożych na cały Nowy Rok 2004.
( – ) Tadeusz Jeziorowski
Prezes

II. Wybory
Przed nami wybór Prezesa, wybór nowego Zarządu i Komisji. Chcę prosić wszystkich Państwa
o chwilę refleksji.
Kontynuujemy tradycje kawaleryjskie. Co to znaczy? Dla części z nas jest to ubieranie się
w mniej lub bardziej dobrze skrojony mundur z pułkowymi barwami, dosiadanie konia, i dwa, trzy razy
w roku, spoglądanie z wysokości siodła na mieszkańców miasta. I dobrze. Przypominamy swoją barwną obecnością naszych poprzedników, miasto dzięki temu przypomina sobie o „Dzieciach Poznania”.
Nie każdy z nas jeździ konno. Inni członkowie przez sam swój udział w Towarzystwie i popieranie jego
celów też kontynuują tradycje pułkowe. Na Sztandarze Pułkowym mamy jednak hasło „Ku Chwale
Ojczyzny!”, do którego w Pułku dopowiadano – „Ku Chwale Pułku!”. Czy można mieć usta pełne tych
haseł z przekonaniem wypowiadanych przez naszych poprzedników, a jednocześnie lekceważyć obowiązki członka Towarzystwa? Czy można zgłaszać swoją kandydaturę tylko dlatego, że łechce moją
ambicję wybór?
Barwy, którym wszyscy służymy – zobowiązują. Wybór na pełnione społecznie funkcje – zobowiązuje. Zobowiązuje tym bardziej, że wybrany, akceptując decyzję słowem „tak” ręczy, że nie zawiedzie zaufania wyborców. Daje słowo.
Czy zawsze pamiętamy, że nie dopełniając podjętych w Towarzystwie zobowiązań łamiemy
słowo, że oszukujemy w ten sposób tych, którzy mi zaufali? Że w ten sposób sprzeniewierzam się pułkowym barwom i pamięci naszych poprzedników? Ułan Poznański za swoje słowo ręczył honorem.
Ten staroświecki wyraz znaczy uczciwość. Ktoś, kto rzuca swoje słowa na wiatr, kto tak postępuje –
jest po prostu człowiekiem nieuczciwym.
Proszę wszystkich o świadome uczestnictwo w wyborach i o świadomy wybór.
Prezes
III. Na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok dobrze nam życzyli:

















Dowódca 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna, p. płk Wiesław Michnowicz (w imieniu kadry zawodowej, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i pracowników wojska);
Dowódca Batalionu Ułanów Poznańskich, ppłk dypl. Jarosław Misterski (w imieniu Rodziny
wojskowej 1. batalionu czołgów, dołączając opłatek); gratulujemy awansu!
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, p. Stefan Mikołajczak;
Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, p. Paweł Arndt;
Prezydent Miasta Poznania p. Ryszard Grobelny wraz z Zastępcami;
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Prezes, p. rtm. Ryszard Dembiński;
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Okręgu Wielkopolska;
Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Z. Kiedacza w Luboniu, Dyrektor, p. mgr Marek Krzywania;
Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, Dyrektor p. mgr
Alicja Konarska;
33. Kawaleryjska Drużyna Harcerska im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich z Mosiny;
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Dyrektor, p. mgr inż. Włodzimierz Wawrzyniak;
Stowarzyszenie „Szwadron Jazdy RP” Ośrodek Szkoleniowy Sportów Konnych i Rekreacji w
Miłosnej koło Wesołej (Szwoleżerowie);
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu, Prezes, p. prof. dr
hab. Mieczysław Rutkowski;
Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, p. p. Anna i Józef
Grajkowie;
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu;
Poczta Polska, Okręg Poznań, Dyrektor, p. Tadeusz Trawczyński;
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p. mjr Cezary Grygoruk z Wędrzyna, b. Dowódca naszego Batalionu; gratulujemy awansu!
p. Jerzy Hofman z Poznania;
p. Olga Kałużyńska z Nowej Szwecji;
p. płk w st. sp. Jan Kubacki z Warszawy;
p. Andrzej Niegolewski ze Szczecina;
p. Wojciech Pelc z Miejskiego Informatora Multimedialnego w Poznaniu;
o. Eustachy Rakoczy ZP z Jasnej Góry;
p. Longina Stachowiak z Poznania, b. Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
Nr 77 w Poznaniu;
ks. kanonik Zygmunt Thimm z Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Poznaniu;
p. Danuta Wojciechowicz z Wielkiej Brytanii.
***

Słowo Prezesa Honorowego
W Nowym 2004 Roku, Zarządowi Towarzystwa i wszystkim Członkom, Przyjaciołom naszego
Pułku, oraz Młodzieży Szkół z Pułkiem związanych, składam serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności.
Niech ten rok przyniesie naszej Ojczyźnie i wszystkim Państwu wszystko co najlepsze. Bardzo
dziękuję za pamięć o mnie i życzenia świąteczne.
Maciej Rembowski
IV. Losy naszej Brygady
Nikomu z członków Towarzystwa nie jest, i nie może być obojętny los naszej Brygady. Już na
pierwszym inauguracyjnym zebraniu w maju 1991 r., uchwaliliśmy rezolucję wzywającą MON do
przywrócenia Ułanów Poznańskich w Wojsku Polskim. Nasze zabiegi zostały uwieńczone w roku 1996,
gdy w ramach utworzonej w Wędrzynie 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, jej pierwszy
batalion czołgów otrzymał barwy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, a Brygada przyjęła imię najsłynniejszego z dowódców Ułanów Poznańskich, gen. broni Władysława Andersa, Naczelnego Wodza Wojska
Polskiego. Dzisiejsi żołnierze Brygady są w prostej linii następcami naszych ojców w służbie dla Najjaśniejszej.
Zawiązaliśmy z kadrą Brygady więzi przyjaźni. Przyjaźni wyjątkowej w dzisiejszych czasach,
bo nie jest to ani uczucie deklaratywne, ani wyrachowane. Więcej – my Brygadę kochamy, i to tak, jak
braci. Miłość braterska jest miłością specyficzną. Nie czułostkową, nie łzawą. To uczucie męskie, niekiedy szorstkie na zewnątrz, ale głębokie. Oparte na rodzinnych więzach, wzajemnym zaufaniu,
a przede wszystkim na wzajemnym cenieniu. Jesteśmy Rodziną Pułkową. Cenimy ich za wzorową
służbę, bo w ten sposób codziennie potwierdzają, że są godnymi spadkobiercami naszych ojców,
z których my jesteśmy tak dumni. Oni z kolei noszą w sobie dumę, że tak ich postrzegamy, i cenią sobie
okazywane im wyrazy uznania.
Nasza Brygada na tle innych jednostek współczesnego Wojska Polskiego jest wyjątkową. Nasza
Brygada to dumne wojsko. Wiedzą o tym jej Dowódcy i bezpośredni przełożeni. Zdają sobie z tego
sprawę, że noszone w Brygadzie proporce pułków kawalerii wielkopolskiej nie są śmieszną dekoracją.
To znaki „górne”, jak je zwano w dawnym wojsku, to żołnierz „górnych” znaków.
Urzędnik wojskowy różni się tym od żołnierza, że jemu pot żołnierski śmierdzi. On żołnierza
nie chce widzieć. Jemu jest obojętne czy ten żołnierz jest dobry. On widzi tylko papier, a na nim tylko
kolejny numer, który można skreślić jednym pociągnięciem.
Po wysłaniu w dniu 17 września ub. r. pisma Zarządu do MON w sprawie dalszych losów naszej
Brygady (jego tekst opublikowaliśmy w poprzednim „Pietnastaku”), Prezes otrzymał następującą odpowiedź:
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Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa
4 XI 2003
Dot. 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa
Szanowny Panie Prezesie,
W nawiązaniu do pisma Pana Prezesa do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pogłosek o likwidacji 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna uprzejmie informuję, że
w najbliższej przyszłości nie jest planowane rozformowanie tej jednostki.
Serdecznie dziękuję Panu i wszystkim członkom Towarzystwa B. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich za szacunek do historii oręża polskiego i godne kultywowanie chlubnych tradycji kawaleryjskich. Życzę
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku wobec Ojczyzny.
Z wyrazami poważania
Dyrektor
( – ) Krzysztof Sikora

***
Po otrzymaniu tego nic nie mówiącego pisma, Zarząd zdecydował się na wystąpienie na drogę
prawną. Zdaje się, że jest to pierwsze takie wystąpienie w historii wojska. Poniżej tekst naszego pisma:
Poznań, dnia 28 listopada 2003 r.
Pan
Jerzy Szmajdziński
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-591 Warszawa
W imieniu Zarządu Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich z siedzibą
w Poznaniu:
1. na podstawie art. 6 ust 1 i 2 w zw. z art. 1 ust 1, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) uprzejmie prosimy o informację:
a) Czy toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie zmierzające do likwidacji 15. Wielkopolskiej Brygady
Kawalerii Pancernej z Wędrzyna?
b) Czy toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie zmierzające do restrukturyzacji 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej?
c) Czy przygotowywane są plany zmierzające do rozwiązania bądź restrukturyzacji 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej?
2. W przypadku toczącego się już postępowania w przedmiocie objętym pytaniami zawartymi w ust. 1 pkt a) i b),
na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego żądamy dopuszczenia do udziału w
postępowaniu ze względu uzasadniające to cele statutowe i interes społeczny.
U z a s a d n i e n i e
1. Żądanie udzielenia informacji na temat ewentualnie toczącego się postępowania lub zamierzeń co do
wszczęcia postępowania mającego zakończyć się decyzją Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie likwidacji
jednostki wojskowej znajduje uzasadnienie w powołanych przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej,
bowiem jest to informacja publiczna w rozumieniu cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy nie
jest przy tym wymagane wykazanie interesu prawnego ani też faktycznego przez osobę wykonującą prawo do
informacji publicznej.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje oparcie w przepisie art. 31 § 1 Kpa, bowiem rozstrzygnięcie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie utworzenia bądź likwidacji jednostki odbywa
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się w formie decyzji. Jednocześnie decyzja taka musi być poprzedzona postępowaniem toczącym się w rygorach
Kodeksu postępowania administracyjnego, co uprawnia organizacje społeczne do żądania dopuszczenia do
udziału w postępowaniu ze względu na ich cele statutowe i interes społeczny.
Cele statutowe. Nasze Towarzystwo, zawiązane głównie przez byłych żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, ma zapisane w statucie (§ 4.1) pielęgnowanie tradycji i historii Pułku oraz innych oddziałów kawalerii, zwłaszcza wchodzących w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii II Rzeczypospolitej. Kontynuatorką tej
brygady, była 14. Wielkopolska Brygada Pancerna 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa. W obu brygadach pierwszoplanową jednostką był 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Wymieniony cel statutowy realizowany jest m. in. poprzez uroczyste obchodzenie święta pułkowego i rocznic dotyczących historii Pułku (§ 5.3) oraz utrzymywanie
kontaktów z jednostkami Wojska Polskiego kontynuującymi tradycje kawaleryjskie (§ 5.4). W 1996 r. decyzją
MON nowo sformowana w Wędrzynie Brygada Kawalerii Pancernej, na wniosek żołnierzy konsultowany z naszym Towarzystwem, przejęła tradycje wielkopolskich brygad kawalerii i ich oddziałów, otrzymała nazwę wyróżniającą „Wielkopolska” oraz imię gen. broni Władysława Andersa. Natomiast z inicjatywy Towarzystwa otrzymała numer „15”, a jej 1. Batalion Czołgów otrzymał oficjalne prawo do barw Pułku. Podczas uroczystości na
centralnym placu miasta, placu Wolności, przekazali je 22 kwietnia 1996 r. reprezentanci dwóch pokoleń żołnierskich – uczestnik Kampanii Wrześniowej, mieszkaniec kraju, i uczestnik Kampanii Włoskiej, z Koła Ułanów
Poznańskich w Londynie. Poprzedziło to oficjalna, pisemna deklaracja obu środowisk pułkowych. Odtąd kompania honorowa Brygady asystująca Sztandarowi, wystawiana jest zawsze przez ten Batalion, a żołnierze noszą na
czarnych, pancerniackich beretach, biało-czerwone proporczyki Ułanów Poznańskich. Żołnierze tego Batalionu
są właściwym i naturalnym spadkobiercą pułkowych barw.
Cele społeczne. Organizacja społeczna, jaką jest nasze Towarzystwo, od roku 1993 ściśle współpracuje
z Brygadą, która zanim została zorganizowana, była 18 pułkiem zmechanizowanym. Przez trzy długie lata przygotowywaliśmy się do wspólnego święta, przejęcia tradycji naszego, i bratnich Pułków kawalerii wielkopolskiej,
przez żołnierzy WP III Rzeczypospolitej. Następne lata od 1996 r., daty utworzenia Brygady, to wspólne, żmudne
budowanie tego, co w wojsku stanowi o jego wartości – esprit de corp. Brygada z Wędrzyna dziś zaliczana jest
do najlepszych jednostek WP, była także wielokrotnie wyróżniana za osiągnięcia w swej służbie dla Rzeczypospolitej. Ostatni żołnierze kawalerzyści II RP odchodzili ze spokojnym sumieniem – przekazali swoje dziedzictwo w
dobre ręce. Brygada uczestnicząc w spotkaniach i uroczystościach w Poznaniu została przyjęta przez społeczność
miasta, jako następca słynnych „Dzieci Poznania” – Ułanów Poznańskich. Ścisła współpraca z Towarzystwem
oraz szkołami podopiecznymi: Szkołą Podstawową Nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz
Liceum Ogólnokształcącym im. ppłk. Zbigniewa Kiedacza w Luboniu koło Poznania, a także z 33. Kawaleryjską
Drużyną Harcerską im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Mosinie, owocuje każdego dnia. Młode pokolenia Polaków na równi ze swoimi rodzicami i dziadkami uwierzyły, że Wojsko Polskie wróciło do swoich tradycji, że
barwy Ułanów Poznańskich powróciły na stałe do Wojska Polskiego. Przekreślenie tego dorobku ewentualnym
rozwiązaniem Brygady, spowoduje wśród znacznych kręgów społeczeństwa utratę zaufania do Wojska Polskiego
i poddanie w wątpliwość intencji jego władz.
W tym stanie rzeczy wnosimy jak w petitum wniosku.
Krzysztof Kubicki
Wiceprezes

Tadeusz Jeziorowski
Prezes

W rezultacie Prezes Towarzystwa otrzymał następujące pismo:

Sztab Generalny WP
Generalny Zarząd
Zasobów Osobowych – P1

Warszawa dn. 24-12-2003 r.

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 grudnia 2003 r., z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, pragnę
poinformować Pana Prezesa, że obowiązujące dokumenty planistyczne nie zawierają zapisów dotyczących rozformowania lub przeformowania 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Wędrzynie.
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Jednocześnie pragnę złożyć na ręce Pana Prezesa podziękowania dla Towarzystwa Byłych Żołnierzy i
Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich za pielęgnowanie tradycji i historii 15 Pułku Ułanów Poznańskich oraz
innych oddziałów kawalerii, wchodzących w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii II Rzeczypospolitej, a także
za okazywane zainteresowanie problemami obronności Kraju.
Łączę wyrazy szacunku
SZEF
( – ) wz. gen. bryg. Gustaw MAJ

To na razie tyle. Czy rozwiano nasze wątpliwości? Tylko po części. Że dalej będziemy bronić naszych
barw – to oczywiste.
Prezes
V. Co nowego w Brygadzie ...
„Piętnastka”, czyli wędrzyński batalion czołgów kultywujący tradycje 15. Pułku Ułanów Poznańskich, zgodnie z odwieczną tradycją zawsze na czele. Z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15
sierpnia, w czasie uroczystej zbiórki jednostki, nasz dowódca Batalionu – tu pozwolę sobie na zacytowanie odczytanego rozkazu –„w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP” odznaczony został Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Czternastu żołnierzy zawodowych Batalionu wyróżnionych zostało mianowaniem na kolejny, wyższy stopień wojskowy.
Wśród wyróżnionych, na pierwszym miejscu znalazł się zastępca dowódcy Piętnastki, pan rtm. Cezary
Grygoruk, który od tego dnia dumnie nosi na naramiennikach dystynkcje majora. Stopień rotmistrza
otrzymał pan Arkadiusz Mazurek, którego czołgi i załogi mogliśmy podziwiać na strzelnicy w czasie
Święta Brygady w dniu 23 kwietnia. Wśród wyróżnionych, m. in. znaleźli się mianowani na stopień
porucznika panowie: Kamil Machnowski i Marcin Ciszewski, na stopień młodszego chorążego sztabowego pan Piotr Sójka oraz do stopnia starszego plutonowego pan Mariusz Sobolewski, znani Towarzystwu z uświetniających wszystkie uroczystości popisów pocztu sztandarowego i kompanii honorowej Brygady.
Z okazji Święta Wojsk Lądowych obchodzonego w dniu 12
września, na uroczystym apelu Brygady odczytany został rozkaz, na
mocy którego dowódca 1. Batalionu Czołgów Ułanów Poznańskich
pan mjr Jarosław Misterski został mianowany do stopnia podpułkownika (zdjęcie obok). Wśród wyróżnionych, byli także dwaj żołnierze zawodowi z batalionu czołgów.
Po rocznym szkoleniu opuścili nasze szeregi żołnierze, którzy
swoje wyszkolenie prezentowali na
strzelnicy poligonowej w dni 23 kwietnia 2003 r. w czasie Święta Jednostki, a
ich prezencję, jako kompania honorowa
Brygady, podziwiali na Starym Rynku
także mieszkańcy Poznania. Na uroczystym, pożegnalnym apelu, Dowódca
Brygady podziękował im za ofiarną, rzetelną służbę i godne reprezentowanie barw jednostki. Jednocześnie najlepszych wyróżnił: mianowaniem
na kolejny stopień wojskowy, nagrodą rzeczową, pochwałą, nadaniem
tytułu i wręczeniem odznaki Wzorowy Żołnierz oraz listem gratulacyjnym. Ogółem z naszego Batalionu wyróżnionych zostało 35 żołnierzy.
W dniu 18 września, na ślubnym kobiercu wraz z panią Jolantą
Zazulą, stanął szef logistyki Batalionu pan Sławomir Chról (zdjęcie
obok), który niejako w prezencie ślubnym w dniu 15 sierpnia otrzymał
dystynkcje rotmistrza. Ślubu w kościele garnizonowym parafii Wędrzyn
udzielił ks. kapelan ppłk Sławomir Niewęgłowski, który składając Młodej Parze życzenia, zwrócił
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uwagę na zbieżność imion i stron pochodzenia swojego i Pana Młodego. Dodał, że każdy Sławek jest
zawsze dobrym człowiekiem szczególnie, gdy pochodzi z Podlasia. Uroczystość ślubną uświetniły
poczty: buńczuczny i lancowy. Para Młodych przy dźwiękach marsza weselnego przeszła przez utworzony z obu pocztów szpaler, a nad ich głowami zaiskrzyły pochylone bagnety.
rtm. Wojciech Teredowski
Redakcja „Piętnastaka” Młodej Parze życzy wszystkiego, co najlepsze. „Ku Chwale Pułku i dla dobra
polskiej Kawalerii!"
***
A więc mamy pułkownika, jako Dowódcę Batalionu Ułanów Poznańskich! To historyczny awans. Cieszymy się z tego wszyscy i serdecznie gratulujemy p. ppłk. Jarosławowi Misterskiemu. Gratulujemy
także awansu Zastępcy Dowódcy, p. mjr. Cezaremu Grugorukowi, poprzedniemu Dowódcy Batalionu.
W dziejach Batalionu Czołgów Ułanów Poznańskich zapisujemy obie nominacje jako ważne wydarzenie. „Ku Chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!"
Prezes
VI. Kronika jesiennych wydarzeń
Od ukazania się ostatniego „Piętnastaka” minęło kilka tygodni bogatych w wydarzenia, o których trzeba napisać. Najpierw, 7 listopada, obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona w Szkole Podstawowej Nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Była to 10 rocznica przyjęcia imienia, a więc pełna
gala i świetny, jak zawsze, występ szkolnego zespołu. Ciekawe połączenie nuty patriotycznej z czekającym nas wejściem do Unii Europejskiej. Rekwizytem był plecak uczniowski pełny historii, początkowo
porzucony, w końcu jednak podjęty! I chwała Bogu, bo przecież naród bez historii, to jak drzewo bez
korzeni. Paniom nauczycielkom, które ułożyły ten występ, a także dzieciom z zespołu artystycznego
serdecznie dziękujemy.
Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada rozpoczęło się spotkaniem członków Towarzystwa pod Pomnikiem. W tym roku zgromadziło się dość liczne grono członków, przyjaciół i sympatyków. Szczególnie miła była obecność pocztów honorowych z Proporcami ze szkół, których patronami
są: 15. Pułk Ułanów Poznańskich i jeden z jego dowódców - ppłk Zbigniew Kiedacz. Opiekunom delegacji szkolnych i młodzieży serdecznie dziękujemy i prosimy, aby w przyszłości zawsze byli z nami
pod Pomnikiem. W tym miejscu należy wyrazić nadzieję, że za przykładem szkół, przy najbliższej okazji przybędą także ze swym Proporcem harcerze z 33. Kawaleryjskiej Drużyny Harcerskiej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich z Mosiny.
O godzinie 14.00 wzięliśmy udział w oficjalnej uroczystości na Placu Wolności, a potem,
wspólnym pochodem, poszliśmy ulicami Poznania pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, pod którym delegacja Towarzystwa złożyła wiązankę kwiatów. Na zakończenie odbyła się defilada, z zamykającym ją konnym wozem taborowym ze znakami 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Widziałem wiele defilad wojskowych, ale nigdy nie brały w nich udziału wozy taborowe. Co na to pan Komendant Garnizonu?
Doroczna Msza św. zaduszna została odprawiona jak zwykle w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w sobotę, 15 listopada. Już kolejny raz członkowie Towarzystwa włączyli się do liturgii
mszalnej czytając lekcję, i wezwania modlitwy wiernych (tym razem autorstwa Weroniki Miętkiewskiej). Po Mszy Św. odbyło się w salce parafialnej spotkanie, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze, przy kawie, herbacie i bardzo smacznych ciastkach. W tym miejscu bardzo dziękujemy paniom z
parafii: Marietcie Niemier i Bożenie Banaszak, za przygotowanie tak miłego przyjęcia. Szczęść Boże!
Gośćmi naszego spotkania byli między innymi: ks. kanonik Zygmunt Thimm i p. Józef Grajek, Prezes Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego z Lusowa, który złożył deklarację wstąpienia do naszego Towarzystwa, i aktualnie już jest jego członkiem.
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85 lat temu, pierwszym od czasu Księstwa Warszawskiego polskim komisarycznym nadburmistrzem Miasta Poznania, stolicy Wielkopolski, został Jarogniew Drwęski. Z tej okazji, 4 grudnia p. Prezydent Ryszard Grobelny i przedstawiciele władz oraz stowarzyszeń, złożyli kwiaty na Jego grobie, na
Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha. Natomiast o godz. 17.00, w Białej Sali w Urzędzie
Miasta, odbyła się sesja. Profesorowie: Andrzej Kwilecki i Waldemar Łazuga mieli wystąpienia na
temat działalności i zasług Jarogniewa Drwęskiego, podkreślając jego niebywałą pracowitość i skromność, a także, że jest On niesłusznie w cieniu prezydenta Ratajskiego. Wystąpiła również wnuczka Prezydenta, pani Ewa Drwęska. W materiałach przygotowanych na sesję przez Urząd Miasta znalazłem
informację, że Prezydent J. Drwęski był wyróżniony „Odznaką 15. Pułku Ułanów Poznańskich”. Niestety, nie podano skąd ta Odznaka! Wobec tego w wielkim skrócie przypominamy, że na wniosek Prezydenta Drwęskiego Rada Miasta Poznania wystąpiła do Naczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego, o
nadanie 15. Pułkowi Ułanów nazwy wyróżniającej – „Poznański”. Stosownym rozkazem Ministerstwa
Spraw Wojskowych nazwa taka została Pułkowi nadana, i stąd pośmiertne uhonorowanie Prezydenta
Drwęskiego Odznaką Pułku, zaraz po jej ustanowieniu. To ciekawe spotkanie zakończył krótki koncert
muzyczny w wykonaniu dwóch młodych artystek: pianistki i skrzypaczki.
Jak przystało na okres przedświąteczny, 19 i 20 grudnia Prezes Towarzystwa wraz z członkami
Zarządu gościli na spotkaniach opłatkowych: najpierw na zaproszenie p. mgr Alicji Konarskiej, dyrektor naszej Szkoły Nr 77, a dzień później na zaproszenie p. Andrzeja Waltera, Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Konnego. Obydwa spotkania miały miejsce w pięknie na tę okazję ozdobionej stołówce szkolnej. W spotkaniu szkolnym uczestniczyli: grono pedagogiczne, nauczyciele emeryci i zaproszeni goście. Życzenia świąteczne składali: dyrektor p. Alicja Konarska, Prezes Towarzystwa p.
Tadeusz Jeziorowski, i wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta, p. Wojciech Wośkowiak.
Bardzo udany, jak zwykle, występ artystycznego zespołu szkolnego, zakończył część oficjalną spotkania. Potem wszyscy podzielili się opłatkiem i przekazali sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Na
koniec, zaproszeni do stołów uczestnicy spotkania delektowali się tradycyjnymi potrawami, i pieczywem przygotowywanym zwykle na święta.
Na sobotnie spotkanie przybyli członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Konnego wraz z osobami towarzyszącymi, zaproszeni goście i Zarząd Towarzystwa z Prezesem na czele. Miłą niespodzianką i zaszczytem dla zgromadzonych była obecność Ułanów II Rzeczpospolitej: p. majora Tadeusza
Andrzejewskiego i p. Mieczysława Figelaka. Obecni byli także koledzy w barwach Strzelców Konnych Wielkopolskich z dwóch różnych organizacji. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Komendanta
Oddziału, który przywitał przybyłych, potem fragment Ewangelii Św. o Narodzeniu Pańskim przeczytała Komendantka Kawaleryjskiej Drużyny Harcerskiej druhna Urszula Baraniak. Następnie Komendant
przekazał głos prezesowi Towarzystwa. Mówiąc o rodzinnej atmosferze spotkań opłatkowych, Prezes
wyraził radość ze spotkania Rodziny Pułkowej, i zauważył z satysfakcją, że obecność na sali członków
klubów 7 PSK świadczy o powstawaniu Rodziny Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, bo przecież w
Lesznie pojawili się także Ułani z żółtymi otokami 17. Pułku. I jeżeli znajdą się jeszcze artylerzyści
konni 7. DAK-u, to Brygada będzie w komplecie. Nastąpiło potem wzajemne składanie sobie życzeń, i
koleżeńskie rozmowy, a w końcu wszyscy spotkali się przy stole. Trzy toasty za: Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, 15. Pułk Ułanów Poznańskich i 7. Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, rozpoczęły wieczerzę. Jedzono różności: ryby w galarecie i sałatki warzywne, smażonego karpia; była kawa, herbata,
pierniki i makowiec. Wszystkie te smakołyki i napoje, z lampką wina na czele, pochodziły
z funduszu składkowego wszystkich uczestników spotkania. Brawo dla organizatorów spotkań składkowych!
Kkb
VII. 85. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Centralne uroczystości rozpoczęły się Mszą Św., którą w Poznańskiej Farze odprawił ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki. Po raz pierwszy od kilku lat, do Fary przybyło bardzo dużo
wiernych. Byli też: reprezentant Prezydenta RP, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Sejmiku, Prezydent Miasta, Starosta Powiatu Poznańskiego, parlamentarzyści i wiele innych osobistości. Przybyło
bardzo dużo pocztów sztandarowych różnych stowarzyszeń kombatanckich, cechów rzemieślniczych,
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i co najważniejsze, wielu szkół poznańskich i wielkopolskich. Kawalerzystów godnie reprezentował
poczet z Proporcem Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa w barwach 15. Pułku Ułanów
Poznańskich, którego początki sięgają czasów walk w Powstaniu Wlkp. Była także sekcja w barwach
Strzelców Konnych, kolegów kultywujących tradycje 7. PSK. W homilii, ks. Arcybiskup powiedział,
jak żyć według wskazań św. Jana Ewangelisty, a wracając do tematu rocznicowego stwierdził, że zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego, między innymi, zapewniło sprawne jego przygotowanie przez
gospodarnych, i dobrze zorganizowanych Wielkopolan.
Z kościoła pospieszyliśmy pod Pomnik naszego Pułku, przy którym stanęła warta honorowa
w mundurach powstańców, ułanów, żołnierzy PSZ i harcerzy. W oczekiwaniu na pochód zgromadziło
się kilku członków Towarzystwa. Zapaliliśmy znicze (fundatorce p. Irenie Siejkowskiej dziękujemy)
i chwilą ciszy uczciliśmy strzelców z Oddziału Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, z którego w
ogniu walk powstańczych zrodził się 1. Pułk Ułanów Wielkopolskich, przemianowany potem na 15.
Pułk Ułanów Poznańskich. Po krótkim czasie pojawiła się Orkiestra Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a za nią długi szereg pocztów sztandarowych. Niestety, tylko poczet naszego Oddziału oddał
Proporcem honory przed Pomnikiem! Następnie przybyli panowie: Wojewoda Wielkopolski i Zastępca
Prezydenta Poznania, składając pod Pomnikiem kwiaty. Wobec rozejścia się członków Towarzystwa,
przyłączyłem się do reprezentacji Wojska, i razem z p. majorem Tomaszem Lorkiem, Komendantem
Garnizonu, poszliśmy z pochodem. Pod Pomnikiem Powstańców Wlkp., po odegraniu Hymnu Państwowego i wysłuchaniu wystąpień trzech osobistości, odbył się (mimo południa) apel poległych według ceremoniału wojskowego, a po nim salwa honorowa. Spotkanie zakończyło składanie pod Pomnikiem kwiatów, i odegranie przez orkiestrę Roty. Poza pięknie prezentującą się przy Pomniku sekcją
naszego Oddziału Konnego, i p. porucznikiem Juliuszem Tymem, nikogo z Towarzystwa nie widziałem!
Warto podkreślić ważny fakt, dzięki któremu tegoroczna uroczystość zgromadziła tylu uczestników, i tak liczne poczty sztandarowe. Faktem tym jest odstąpienie od odprawiania osobnej Mszy Św. w
kościele garnizonowym. Wspólna Msza Św. we Farze daje dobry punkt wyjścia dla pochodu przez miasto. I oby tak było przez następne lata!
Kkb
VIII. Rocznicowe obchody w Szkole Podstawowej Nr 77 im 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu
Jednym z ważnych zadań przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2003/2004 było uczczenie
10 rocznicy otrzymania przez szkołę imienia 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Już we wrześniu z inicjatywy historyka, p. Macieja Leszczyńskiego, powstał ogólny zarys scenariusza obchodów. Najwcześniej rozpoczął pracę chór szkolny pod kierunkiem p. Aleksandry Bartosik, nauczycielki muzyki.
Młodzi śpiewacy bardzo się starali, aby pieśni patriotyczne, wśród których znalazły się między innymi:
„Rota”, „Jak długo w sercu naszym”, „Ułani, ułani”, zabrzmiały naprawdę pięknie. Już wówczas zrodził się też pomysł „Tygodnia z ułanami”, który obchodzony w dniach 3-7 listopada miał nie tylko
uświetnić rocznicę, ale jednocześnie być poglądową lekcją historii dla wszystkich zaangażowanych
w to przedsięwzięcie. Lekcją, która pozwoliłaby na retrospekcję, ale i umiejscowienie w codzienności
szkolnej naszego pięknego Patrona. Ów szczególny tydzień miał być przede wszystkim hołdem złożonym Pułkowi, a więc tym, dzięki którym obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości już po raz
osiemdziesiąty piąty.
W październiku przystąpili do działań młodzi recytatorzy i aktorzy, którzy wraz ze swoimi polonistami, według scenariusza p. Ewy Garczarek, mieli przygotować przedstawienie na główne rocznicowe uroczystości. Uczono się na pamięć tekstów, „szlifowano” dykcję i interpretację. Został też ogłoszony konkurs poetycki na wiersz o Patronie. Udział w nim uczniów klas IV, V i VI był liczny, utwory
wzruszające, a komisja konkursowa (polonistki: pp. Ewa Garczarek, Joanna Gontarz i Anita Widman-Drzewiecka) stanęła przed trudnym zadaniem wyboru najlepszych. Także pod merytoryczną
opieką p. Ewy Garczarek i dzięki jej zaangażowaniu powstawała w tym czasie specjalna Gazetka Jednodniowa. W niej, oprócz tekstów pp. Tadeusza Jeziorowskiego, Alicji Konarskiej i niżej podpisanej,
znalazła się również krzyżówka, której rozwiązanie dawało wszystkim uczniom możliwość udziału
w kolejnym konkursie utrwalającym wiedzę o 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
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W miarę zbliżania się rocznicowych uroczystości coraz bardziej świąteczny stawał się wystrój
szkoły. Zadbała o to nauczycielka plastyki, p. Małgorzata Kowalska. Ale nie tylko. Gazetki – rysunki,
obrazy i wytwory przestrzenne, np. konie dla ułanów – wykonały dzieci w klasach i świetlicy; najpiękniejsze były u tych najmłodszych. Zaś pracownicy obsługi zajrzeli w każdy kącik, aby szkoła i jej otoczenie lśniły pełnym blaskiem na przyjęcie gości. Pani Dyrektor zakupiła do sali tradycji profesjonalne
gabloty muzealne. W jednej znalazł swoje stałe miejsce Proporzec szkoły; w drugiej eksponowany jest
podoficerski mundur ułański – dar z okazji naszego 10-lecia od p. Jerzego Budzyńskiego, syna wachmistrza 15. Pułku. Odznakę pułkową namalował i oprawioną w ramę podarował do sali Patrona p. Karol Bąk, artysta-plastyk i ojciec naszych dwóch uczennic.
W „Tygodniu z ułanami” działo się bardzo wiele. Oprócz przygotowań organizacyjnych
w oczekiwaniu na znakomitych gości, wszyscy byliśmy myślą i działaniem blisko naszego Patrona.
Uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzali Wielkopolskie Muzeum Wojskowe na Starym Rynku,
składano kwiaty i palono znicze pod Pomnikiem Ułana przy ul. Ludgardy. W szkole odbywały się projekcje filmów dla starszych uczniów o gen. Władysławie Andersie, dowódcy 15. Pułku i walkach jego
żołnierzy pod Monte Cassino. Pedagog szkolny we wszystkich klasach, nie pomijając „oddziału zerowego”, w krótkim wykładzie omówił i zaprezentował dzieciom nasz Proporzec „szwadronowy”. Był to
również czas rozwiązania wszystkich ogłoszonych konkursów: historycznego, poetyckiego, plastycznego i krzyżówkowego. Ich zwycięzcom wręczono nagrody podczas uroczystości rocznicowych 6-7 listopada br.
Z prozaicznej przyczyny – szczupłości miejsca w naszej reprezentacyjnej sali szkolnej – główne
obchody podzielono na dwa dni. W czwartek, 6 listopada, na dwóch uroczystych apelach spotkały się
klasy III i IV oraz uczniowie „zerówki”, pierwszo i drugoklasiści. Gościem honorowym był wówczas p.
prezes Tadeusz Jeziorowski. W części oficjalnej uczestniczył Poczet Proporcowy, dzieci wysłuchały
fragmentu marsza pułkowego i odśpiewały hymn państwowy. Pani Dyrektor przypomniała 10-letnią
historię szkoły z jej obecnym imieniem. Zwycięzcy konkursów w swojej grupie wiekowej odebrali nagrody i wyróżnienia. Potem obejrzano piękny program artystyczny. Teksty poetyckie E. Słońskiego, H.
Bocheńskiej i A. Słonimskiego oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru, wplatały się w całkiem
współczesne rozmowy, poruszające problemy nurtujące dzisiaj wszystkich Polaków. Wartkie dialogi,
śpiew i recytacje sprawiły, że widowisko oglądano z wypiekami na twarzy, często otwartą buzią (maluchy), ze łzami w oczach. Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni trzykrotnie gromkimi brawami. Na
marginesie trzeba dodać, że tak spontaniczna reakcja widowni i konieczność kilkukrotnego powtarzania
programu uskrzydliła aktorów i pozbawiła zupełnie tremy. Grali „jak z nut”. Całą uroczystość prowadziła aż trzy razy w sposób bardzo profesjonalny nasza koleżanka polonistka - Joanna Gontarz.
Oficjalni goście przybyli do szkoły w dniu 7 listopada. Zaszczycili nas swą obecnością: przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta - p. Michał Tomczak oraz jej wiceprzewodniczący - p. Maria Syp i p. Wojciech Wośkowiak. Obecna była także zastępca dyrektora Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta Poznania – p. Grażyna Lisiecka oraz inspektor tegoż Wydziału – p. Danuta
Fliszewska. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty reprezentowała p. Marta Niedziela, jego starszy wizytator. Przyjechali do nas goście z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej: dwa Poczty – Proporcowy i Buńczuczny oraz zaprzyjaźniony od wielu lat z naszymi uczniami pan rtm. Wojciech Teredowski. Wojskowi nie tylko uświetnili naszą uroczystość w dniu 7 listopada, ale również przeprowadzili
później ciekawą lekcję na temat proporca, buńczuka i niektórych elementów osobistego wyposażenia
bojowego współczesnego żołnierza.
Ekran komputera posłużył do prezentacji bogatego zestawu zdjęć z życia wędrzyńskiej jednostki. Dowódcę Garnizonu Poznań reprezentował pan rtm. Dariusz Sienniak. Nie zabrakło w tym dniu
członków Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich i jego wiceprezesa, p. Krzysztofa Kubickiego. Odwiedzili nas też przedstawiciele Rady Rodziców z jej przewodniczącym p. Mariuszem Kutznerem, a także dyrektorzy i nauczyciele grunwaldzkich szkół podstawowych
i gimnazjów oraz przedstawiciele mediów.
Gościem honorowym głównych uroczystości rocznicowych była p. Ewa Drwęska, wnuczka
pierwszego prezydenta Stołecznego Miasta Poznania – Jarogniewa Drwęskiego. Jako włodarz miasta w
lutym 1920 roku wystąpił on do władz wojskowych o nadanie „Piętnastakom” tytułu „Pułku Poznańskiego”. Wdzięczni ułani przyznali mu pośmiertnie honorową Odznakę Pułkową.
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Pani Drwęska przekazała do naszej sali tradycji kilka dokumentów związanych z Pułkiem i jej
dziadkiem Jarogniewem, które do dziś są w posiadaniu rodziny. Zasoby naszych pamiątek, oprócz
wspomnianego już wcześniej munduru, powiększyły się również o odbitkę kserograficzną oryginalnej
okolicznościowej planszy ze Święta Pułkowego – 23 kwietnia 1922 r., dar od Towarzystwa. Na ręce
pani Dyrektor wpłynęło też wiele telegramów gratulacyjnych.
Nasz mały jubileusz był okazją do złożenia podziękowań osobom, które przez 10 lat nieustannie
wspierały nas w dziele edukacji patriotycznej. Mianem Przyjaciela Szkoły zostali uhonorowani panowie: Jacek Budzyński, Jerzy Budzyński, Tadeusz Jeziorowski, Michał Przybylski i Wojciech Teredowski. Każdy z beneficjantów otrzymał pamiątkowy dyplom i oprawioną pracę plastyczną – dzieło
naszych uczniów.
Po skończonej uroczystości w dniu 7 listopada pani Dyrektor podjęła gości skromnym poczęstunkiem, a my wszyscy – dzieci i nauczyciele - wróciliśmy do codziennych zajęć. Potem nastąpił dla
wielu czas wolny, ale mimo to przedstawiciele społeczności szkolnej i nasz Poczet Proporcowy stanęli
w dniu 11 listopada przy Pomniku Ułana, aby złożyć wiązankę kwiatów i oddać cześć pamięci swego
Patrona.
Jadwiga Kubiak, kierownik świetlicy
Wiesław Kubiak, pedagog szkolny
IX. Wspomnienie z przedwojennego Poznania
"23.01.1927, Poznań.
Razem z Teklą pojechałyśmy na konkursy hipiczne urządzane przez 15. Pułk Ułanów w ujeżdżalni koszarowej na Grunwaldzkiej. Honory domu robił Skotnicki. Pierwszą nagrodę zdobył por. Zgorzelski,
który już był wygrał jakąś oznakę w Nicei. Mnie nie cieszył lub interesował sport, ile wzruszyłam się
widokiem wojska - woltyżerką żołnierzy, wyglądem koni traktowanych przyjaźnie i dlatego tak sprawnych. Clou programu stanowił popis konnej jazdy sześciu oficerów pułku. Trzech siedziało na koniach
karych, trzech na gniadych. Wszystkie konie miały białe bandaże, białe szlaki na czaprakach, białe taśmy koło szyi i pod brzuchami. Uszy ich lśniły tak, jak gdyby je ordynansi czyścili bez przerwy od tygodni. Na oficerach mundury bez fałdy zdawały się kamienne, czerwone opaski na czapkach lśniły od nowości, ciasno spięte pasy robiły im osie figury. I tak defilowali przed nami, młodzi i zgrabni, w regularnych odstępach. A konie ze ślicznie wygiętymi szyjami grzecznie i równocześnie zmieniały kroki, przechodziły z kłusa w galop i odwrotnie lub defilowały bokiem, wszystkie miarowo podnosząc prawą nogę.
Muzyka nie grała, a publiczność w milczeniu i zachwycie patrzyła. W tych wszystkich zawodach i popisach uderzył mnie absolutny brak brutalności, a pewna u ludzi i koni wyłaniająca się gracja połączona
z wesołością."
Janina z Puttkamerów Żółtowska, Dziennik. Fragmenty wielkopolskie 1919-1933. Poznań 2003,
s. 283. (wyszukał Tadeusz W. Lange.)
***
Opisany przez Janinę z hr. Puttkamerów hr. Adamową Żółtowską styczniowy konkurs, to Zawody Zimowe zorganizowane dla powiększenia funduszu budowy Pomnika poświęconego poległym Ułanom
Poznańskim, odsłoniętego w kilka miesięcy później przy ul. Ludgardy. Program obejmował (w kolejności wymienionej w Księdze zwycięstw sportowych Pułku): I. Pokaz jazdy wzorcowej w wykonaniu oficerów, który zrobił takie wrażenie na autorce wspomnień, II. Woltyżerkę podoficerów i ułanów, III.
Walkę o pióropusze, IV. Epizod bojowy patrolu kawaleryjskiego, V. Konkurs hippiczny Handicap. I to
ten konkurs wygrał por. Władysław Zgorzelski na „Ładnej”. Zgorzelski, znakomity jeździec, startował
w ekipie polskiej na międzynarodowych zawodach w Nicei w 1925 r., podczas których Polacy zdobyli
Puchar Narodów. W wielkim konkursie myśliwskim o Nagrodę Monako zajął na „Jaskrawym” drugie
miejsce za mjr. Henrykiem Dobrzańskim, a w Nagrodzie księżnej Aosta na „Jaskrawym” i „Gigancie”
miejsce dwunaste (W. Pruski, Dzieje konkursów hipicznych w Polsce). Wymieniony przez autorkę
„Skotnicki”, to dowódca Ułanów Poznańskich, słynny płk Stanisław Grzmot-Skotnicki. Były to ostatnie
miesiące jego dowodzenia Pułkiem, z którego odszedł w sierpniu 1927, obejmując dowództwo 9. Samodzielnej Brygady Kawalerii. Proszę zwrócić uwagę, co jeszcze podkreśliła p. Hrabina: nasi oficerowie nosili kurtki mundurowe ściśle dopasowane (mundury bez fałdy zdawały się kamienne), o czym
warto pamiętać szyjąc sobie dziś taki mundur, natomiast „czerwone opaski” na czapkach, to oczywiście
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szkarłatne otoki w pułkowej barwie. Interesująca jest wspomniana kara maść koni, rzadka w naszym
Pułku. (TRJ)
X. Z żałobnej karty
 W Dusznikach Wielkopolskich, dnia 10 listopada 2003 r., zmarł w wieku 89 lat Karol Jan
Mroczkiewicz, żołnierz 15. Pułku Ułanów Poznańskich, uczestnik wrześniowej bitwy nad Bzurą. Zmarły był członkiem Towarzystwa od 1997 r. (nr kol. 194). Pogrzeb odbył się 13 listopada
na cmentarzu parafialnym w Dusznikach Wlkp.
 W Warszawie, dnia 16 grudnia 2003 r., zmarł ppor. Stanisław Skotnicki, syn gen. Stanisława
Grzmot-Skotnickiego, dowódcy naszego Pułku w latach 1924-1927. Ś.p. Zmarły, po ukończeniu szkolenia w 3. szwadronie Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, został
z dniem 31 maja 1939 r. przeniesiony do Szkoły Podchorążych Kawalerii, i jako podchorąży
wyszedł z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich na Kampanię Wrześniową, którą odbył na całym
szlaku bitewnym w szwadronie ckm. Żołnierz Armii Krajowej (ps. „Dzik”), odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK. Więziony w latach 50-tych przez władze komunistyczne. Był
wieloletnim, cenionym pracownikiem Polskiego Radia w Warszawie. Do Towarzystwa nie należał.
Rodzinom Zmarłych składamy serdeczne wyrazy współczucia
XI. Nowi Członkowie:
Nr kol. 311 p. Józef Grajek, zamieszkały w Lusowie, prezes Towarzystwa Pamięci Generała
Józefa Dowbora Muśnickiego, ze stażem członkowskim od 15 XI 2003 r.
XII. Podziękowanie
Zarząd składa serdeczne podziękowania p. Maciejowi Rutkowskiemu za bezinteresowne przygotowanie i wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi rozesłanymi w imieniu Towarzystwa Ułanom Poznańskim i naszym Przyjaciołom, a p. Marcinowi Barańskiemu za równie bezinteresowną obsługę
komputerową wysyłki biuletynu, i co miesięczne sporządzanie list z aktualnymi opłatami członkowskimi. (TRJ)
XIII. Komunikaty
Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego. Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem
w Polsce od 15 grudnia 2003 r. standardowego zapisu numerów rachunków bankowych (NRB), podany
przez nas w ostatnim biuletynie nowy numer – też został zmieniony. Przepraszając za nie zawinione
przez nas zamieszanie, podajemy aktualny Numer Rachunku Bankowego Towarzystwa, prosząc w naszym wspólnym interesie o posługiwanie się już tylko nim: 39 1020 4027 0000 1602 0034 4366.
Sponsorzy „Piętnastaka”
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