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I. Święto 15. Pułku Ułanów Poznańskich – Dni Ułana 2004
W dniu 22 kwietnia, w wigilię dnia św. Jerzego 1921 r., na Błoniach Grunwaldzkich w Poznaniu
w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Poznania, Naczelny Wódz marszałek Polski Józef
Piłsudski, udekorował sztandar 15. Pułku Ułanów Poznańskich Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego
„Virtuti Militari”. Nagradzając w ten sposób znakomite zasługi Pułku w wojnie polsko-bolszewickiej 19191920 r., wypowiedział znamienne słowa: „Tam, gdzie byliście, byliście doskonali – i historia lwią część
zwycięstw wam przypisać musi. W tej dziedzinie jesteście najlepszym pułkiem, jaki znam, mówię wam to
szczerze i otwarcie.” Na 40 pułków kawalerii polskiej w II Rzeczypospolitej, Ułani Poznańscy stali się jednym z pięciu pułków, kawalerów tego najwyższego odznaczenia wojennego. Za zasługi w II wojnie światowej, Pułk w 1966 r. został ponownie wyróżniony przez Kapitułę Orderu VM w Londynie, wstęgami za niezwykłe męstwo w kampanii włoskiej 1944-45, okazane podczas walk o Monte Cassino i Ankonę.
Dla upamiętnienia pierwszej dekoracji Pułku, od 1924 r. Ułani Poznańscy obchodzili swoje święto
w dniu 23 kwietnia, łącząc je ze świętem Św. Jerzego, patrona rycerstwa polskiego. Figura ułana na wspiętym koniu, na wzór tego Świętego przebijającego lancą smoka – symbol wroga, zdobi od 1927 r. kolumnę
Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy w Poznaniu. Pod tym Pomnikiem gromadzi się
dzisiaj Rodzina Pułkowa z okazji Święta Pułkowego, obchodzonego obecnie w najbliższą niedzielę po 23
kwietnia. Historyczny dzień Święta Pułku przyjęła jako swoje Święto 15. Wielkopolska Brygada Kawalerii
Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa, dziedzicząca tradycje kawalerii wielkopolskiej.
1. Program obchodów

23 kwietnia (piątek)
•

Uroczystość Święta 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława
Andersa w miejscu jej stacjonowania w Wędrzynie (1. Batalion Czołgów tej Brygady dziedziczy
barwy15. Pułku Ułanów Poznańskich).

•

Rozpoczęcie zawodów „Militari” na terenie Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola.

24 kwietnia (sobota)
•

Kontynuacja zawodów „Militari” na terenie CWJ Hipodrom Wola.

•

Wieczorem, godz. 19.30 - Capstrzyk z przejściem od pl. Mickiewicza, ul. Św. Marcin, al. Marcinkowskiego, ul. Paderewskiego do ul. Ludgardy pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poprowadzony przez Kompanię Honorową 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, wystę-

pującą w barwach Ułanów Poznańskich i poprzedzoną Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej; godz. 20.00 - Apel Poległych pod Pomnikiem z udziałem Prezydenta
Miasta Poznania (uosabiającego od 1920 r. Honorowego Szefa Pułku – Stołeczne Miasto Poznań)
i Gości Honorowych. Przed Apelem wręczenie nagród i wyróżnień za udział w konkursie wiedzy
o Patronie rozgrywanym pomiędzy młodzieżą szkół patronackich Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich (Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Zbigniewa Kiedacza w Luboniu), harcerzami z 33. Kawaleryjskiej Drużyny Harcerskiej w Mosinie im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
uczniami Gimnazjum Nr 52 w Poznaniu oraz żołnierzami 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii
Pancernej w Wędrzynie (po Apelu nie składamy kwiatów tylko Prezydent Miasta zapali znicz pamięci; uczestniczy poczet sztandarowy Miasta Poznania, występuje Orkiestra Reprezentacyjna
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej).
•

Godz. 21.00 - spotkanie koleżeńskie (tylko Goście i członkowie Towarzystwa).

25 kwietnia (niedziela)
•

Godz. 10.00 uroczysta Msza Św. koncelebrowana w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej
– Pani Poznania (kościół OO. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysława), pod przewodnictwem JE
ks. Biskupa Marka Jędraszewskiego, sufragana poznańskiego; we Mszy Św. uczestniczy Kompania
Honorowa ze Sztandarem 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

•

Godz. 11.15 początek uroczystości pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich z udziałem
władz wojewódzkich i miejskich oraz Wojska Polskiego i grupy jeźdźców kontynuujących tradycje
pułków kawalerii polskiej, składanie kwiatów; UWAGA: ze względu na rozpoczęty remont Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego - przejście wraz z Kompanią Honorową WP na Stary Rynek
przed Ratusz i oddanie hołdu Sztandarowi Pułku w Sali Odrodzenia Ratusza, następnie - spotkanie z Prezydentem Miasta w Białej Sali Urzędu Miejskiego przy pl. Kolegiackim (spotkanie w Ratuszu oraz na Białej Sali ograniczone ze względu na miejsce tylko do Gości i członków Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich).

•

Od godz. 10.00 do 16.00 festyn na Cytadeli z udziałem i popisami grup konnych, zakończony pokazem szarży.

Wszystkich naszych Czytelników i Sympatyków zapraszamy wraz z rodzinami do udziału w uroczystościach Święta Pułkowego, najważniejszym, dorocznym wydarzeniu w życiu Towarzystwa. Dla członków
Towarzystwa, jest to jednocześnie spotkanie Rodziny Pułkowej. Manifestujemy ją na zewnątrz strojem
organizacyjnym, znakami Towarzystwa – krawatem i przypiętym do piersi znaczkiem. To szczególny powód, by w tych dniach pokazać się pozostałym mieszkańcom Poznania i gościom naszego miasta w barwach Ułanów Poznańskich. Niechże ten mały, biało-czerwony, noszony przez nas proporczyk, przypomni
jedyny w Rzeczypospolitej pułk ułanów, tak w szczególny sposób związany ze swoim miastem.
2. Listy z okazji nadchodzącego Święta Pułkowego
Warszawa, 24.03.2004 r.
Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w święcie polskiej Kawalerii poświęconym upamiętnieniu 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Jestem przekonany, że uroczystości przygotowane przez Towarzystwo
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staną się okazją do przypomnienia historii i tradycji wojskowych tak bogatych na terenie Garnizonu Poznań i wśród mieszkańców tego Miasta.
Życzę Panu Prezesowi oraz członkom Towarzystwa wciąż nowych sukcesów. Wszystkim uczestnikom
uroczystości składam wyrazy szacunku, życząc im jednocześnie wielu miłych chwil podczas Ułańskich
wspólnych spotkań.
Czesław Piątas, generał
Żagań, 18 marca 2004 r.
11. Lubuska Dywizja
Kawalerii Pancernej
im. Króla Jana III Sobieskiego
W imieniu Dowództwa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz swoim własnym serdecznie
dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w Komitecie Honorowym Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Wyrażam przekonanie, że tegoroczne obchody będą znakomitym przedsięwzięciem w dziele pielęgnowania
tradycji orężnych II Rzeczypospolitej, wychowania patriotycznego oraz głębokiego szacunku dla dokonań
ułańskich pokoleń. [...] Korzystając z okazji, proszę przyjąć życzenia pomyślności w organizacji Święta
Pułku oraz żołnierskie pozdrowienia dla wszystkich członków kierowanego przez Pana Towarzystwa.
Waldemar Skrzypczak, generał brygady
Poznań, dnia 6 kwietnia 2004 r.
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Przyjmuję zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W tym ważnym dla byłych żołnierzy i przyjaciół Pułku święcie, wyrażam Panu i wszystkim członkom Towarzystwa uznanie oraz składam podziękowanie za wniesiony wkład w umacnianie obronności naszego kraju
i Wielkopolski. Polska, nasze Siły Zbrojne, mają bogate tradycje kawaleryjskie. Należy przypomnieć, że 15.
Pułk, począwszy od 1918 roku aż po dzień dzisiejszy, trwale wpisał się w rzeczywistość naszego województwa. Cieszy fakt, że wśród spadkobierców najlepszych tradycji ułańskich oręża polskiego poczesne miejsce
zajmują Ułani Poznańscy. Miarą docenienia zasług i dokonań 15. Pułku są liczne wyróżnienia przyznane
za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej.
Chlubna historia kawalerzystów dowodzi, że mimo zmian ustroju, doktryny i sojuszy, istota służby –
jako patriotycznej powinności – pozostaje niezmienna. Prawdziwe dowody patriotyzmu daje się bowiem nie
w słowach, symbolach czy gestach. Sprawdza się je w twardej służbie na poligonach, placach ćwiczeń i na
polu walki. Kunszt wojskowy i wysokie walory bojowe Pułku, już na samym początku swojego istnienia,
zostały wysoko ocenione przez Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który w kwietniu 1921 roku udekorował sztandar jednostki orderem „Virtuti Militari”. Godny odnotowania jest fakt, że współcześnie, święto
zasłużonej jednostki przyjęła jej spadkobierczyni – 15. Wielkopolska Brygada Kawalerii pancernej im. gen.
broni Władysława Andersa, która dziedziczy najpiękniejsze tradycje kawalerii wielkopolskiej.
Przekazuję słowa wdzięczności i szacunku za pracę oświatową i wychowawczą prezentującą zasługi
Pułku dla Ojczyzny i naszego regionu. Życzę członkom Towarzystwa zadowolenia w życiu osobistym i realizacji kolejnych zamierzeń służących edukacji młodzieży oraz propagowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych wśród Wielkopolan.
Z wyrazami szacunku
( – ) Stefan Mikołajczak
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II. Walne Zebranie
Zobligowany upływem trzyletniej kadencji statutowych władz Towarzystwa, na podstawie §15.3 Statutu, Prezes naszego Towarzystwa zwołał w niedzielę, 8 lutego 2004 r. o godz. 11.00 Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, zapraszając do udziału w spotkaniu także naszych Sympatyków.
Zebranie odbyło się tradycyjnie w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Na wstępie p. Prezes Tadeusz Jeziorowski powitał zebranych. Następnie wysłuchano Marsza Pułkowego. Potem Prezes przedstawił zebranym gości Towarzystwa: Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania
p. Macieja Frankiewicza reprezentującego władze miasta, ppłk. Jarosława Misterskiego Dowódcę 1.
Batalionu Czołgów Ułanów Poznańskich 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, p. Mieczysława Figelaka – żołnierza 15. Pułku Ułanów Poznańskich z Kampanii Wrześniowej oraz także uczestnika
Kampanii, p. Władysława Narkiewicza – żołnierza 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego z Nowogródzkiej Brygady Kawalerii gen. Andersa; p. Janinę Suchoń, reprezentującą władze wojewódzkie,
p. Ryszarda Pomina b. Starostę Powiatowego, a obecnie radnego, i p. Zenona Wechmanna ze Związku
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Prezes zwrócił uwagę na obecność na spotkaniu kolejnych pokoleń środowisk kultywujących tradycje
lub noszących barwy Ułanów Poznańskich, następnie poprosił p. Figelaka o wręczenie nowym członkom
Towarzystwa dyplomów członkowskich. Dyplomy otrzymali powitani przez całą Rodzinę Pułkową przez
powstanie: p. Władysław Narkiewicz, p. Rafał Rybakowski, p. Jan Stawicki, p. Joanna Frankiewicz,
p. Agnieszka Sopoćko, p. Józef Gajek, p. Adam Marciniak, p. Jakub Marciniak.
Nie wszyscy członkowie Towarzystwa obecni na Zebraniu wystąpili w stroju organizacyjnym, Prezes
przypomniał, że barwy pułkowe nosi się nie tylko w sercu, ale i na zewnątrz, w postaci znaczka z krawatem
lub munduru Reprezentacyjnego Oddziału Konnego.
Prezes zaproponował osoby odpowiedzialne za prowadzenie zebrania, zgłaszając p. dr. Włodzimierza
Stolzmanna na funkcję przewodniczącego i p. Adama Becha na funkcję protokolanta. Zebrani zaakceptowali tę propozycję przez aklamację.
P. Stolzmann odczytał proponowany program zebrania. Został on jednogłośnie przyjęty.
1. Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa (p. Tadeusz Jeziorowski)
W ciągu minionego roku odbyło się 12 spotkań Zarządu Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa
w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, przy czym Towarzystwo nie ponosiło żadnych kosztów związanych z wynajmem lokalu. Dwa spotkania zostały zwołane w trybie nadzwyczajnym w celu konsultacji
działań podjętych przez część członków Towarzystwa związanych z inicjatywą kolegów jeżdżących konno
utworzenia nowego stowarzyszenia – Honorowy Szwadron Miasta Poznania.
W związku z organizacją na Woli zawodów hippicznych oraz obchodami rocznicy lokacji miasta Poznania, przełożono o miesiąc termin zawodów „Militari”, rozdzielając Święto Pułkowe oraz „Dni Ułana”.
Odbyło się również spotkanie z nowym Zarządem CWJ Wola, podczas którego ustalono zasady współdziałania.
Kwestia Święta była sprawą dominującą na kolejnych zebraniach Zarządu aż do końca roku, m.in.
z powodu braku rozliczenia zaliczki pobranej przez jednego z organizatorów „Dni Ułana”. Ponieważ wierzyciele zagrozili sądem, dług pokrył jeden z kolegów, chcąc w ten sposób uchronić Towarzystwo przed
posądzeniem o nierzetelność.
Prezes podziękował wiceprezesowi, p. Krzysztofowi Kubickiemu, za zastępowanie sekretarza w jego
obowiązkach przez ostatni rok; p. Adam Bech nie mógł pełnić swej funkcji z przyczyn niezależnych od
siebie, a związanych z wykonywaną pracą oraz studiami doktoranckimi.
Nie została wyjaśniona sprawa stowarzyszenia kawaleryjskiego, które miało powstać na terenie Poznania z inicjatywy części kolegów związanych z Towarzystwem.
Ważnym elementem Święta była uroczystość wręczenia proporców Reprezentacyjnemu Oddziałowi
Konnemu Towarzystwa oraz 33. Kawaleryjskiej Drużynie Harcerskiej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W czerwcu wręczono proporzec Liceum Ogólnokształcącemu im. ppłk. Z. Kiedacza, a Szkoła Podstawowa
nr 77 w Poznaniu im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich posiada go już od roku, zatem ten ważny znak mają
już wszystkie nasze cztery grupy. W szkole wzbogacono salę tradycji; z daru p. Jerzego Budzyńskiego
przybyła rekonstrukcja munduru wachmistrza Ułanów Poznańskich.
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Koledzy z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego uczestniczyli w drugim, zorganizowanym przez Oddział, konnym marszu do Ziewanic.
Towarzystwo zaniepokojone wieściami o mającym nastąpić rozwiązaniu Brygady, podjęło kolejne
czynności w obronie Brygady, wystąpiło do MON w tej sprawie, domagając się na gruncie prawa dopuszczenia do decyzji i wyjaśnień. Udzielona odpowiedź pozwala przypuszczać, że w najbliższym czasie nie
przewiduje się rozwiązania jednostki.
W minionym okresie przyjęto 41 nowych członków, 11 zmarło, a 13 wykreślono z powodu nieuregulowania składek członkowskich.
Zmieniła się redakcja Biuletynu „Piętnastak” – objął ją p. Michał Przybylski.
Celowe jest zwiększenie udziału żołnierzy Brygady w działalności Towarzystwa m.in. poprzez wejście
jej reprezentanta do Zarządu.
Prezes podziękował za zaangażowanie na rzecz Towarzystwa aktywnym członkom, wymieniając p.
Irenę Siejkowską i p. Halinę Tomczak zawsze obecne pod Pomnikiem, przychodzące ze zniczami i kwiatami, a p. Teresie Kłoczowskiej za układane przez kolejne lata teksty modlitwy wiernych czytanych podczas Mszy Św. w Święta Pułkowe; przeprosił także p. Juliusza Tyma za osobisty zawód, który mu sprawił.
2. Sprawozdanie skarbnika (p. Jolanta Tomczak)
Pani Skarbnik zwróciła uwagę na nierozliczenie zaliczki pobranej przez jednego z organizatorów „Dni
Ułana”. Sprawę obecnie rozpatruje Sąd Koleżeński.
Wszystkie sprawozdania z dotacji dla Towarzystwa zostały złożone w terminie. Kontrola finansów
przeprowadzona przez Zarząd Miasta nie wykazała nieprawidłowości.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (przewodniczący mec. Andrzej Woźnicki)
Nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarce rachunkowej. Komisja zobowiązuje jednak Zarząd do
rozliczenia kwoty pobranej z kasy jako zaliczki na organizację „Dni Ułana”, a dotąd nierozliczonej. Komisja wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego (przewodniczący mec. Przemysław Barański)
Podnoszona kilkakrotnie wcześniej sprawa nierozliczenia zaliczki nie została jeszcze rozpatrzona przez
Sąd z powodu zbyt krótkiego czasu, jaki minął od jej przedłożenia oraz nieobecności jednego z członków
składu sędziowskiego. Pan Mecenas podkreślił, że sprawa wymaga dokładnego rozpoznania bez jakichkolwiek nacisków w postaci, choćby presji czasu. Sprawa ta zostanie rozpatrzona przez nowy skład Sądu
po jego ukonstytuowaniu, a sprawozdanie zostanie złożone na kolejnym Walnym Zebraniu członków Towarzystwa.
5. Sprawozdanie Komendanta Oddziału Konnego (p. Andrzej Walter)
Sprawozdanie zostało przedstawione w formie wyświetlonych przeźroczy opatrzonych stosownym opisem podejmowanych przez Oddział działań. Wypowiedź p. Komendanta uzupełnił Przewodniczący Zebrania p. Stolzmann, zauważył, że Oddział jest doskonałą wizytówką Towarzystwa.
Na zakończenie sprawozdań p. Kubicki odczytał list z pozdrowieniami adresowany do byłych Żołnierzy Pułku i poprosił o złożenie podpisów pod nim, po czym p. Stolzmann ogłosił przerwę.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
Pan Maciej Frankiewicz w imieniu władz Poznania podziękował Towarzystwu za wkład pracy w utrzymanie tradycji polskiej kawalerii, a zwłaszcza 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Zapewnił, że władze
Poznania będą pamiętały o swoich ułanach i Towarzystwie. Przekazał także pozdrowienia od p. Prezydenta
Ryszarda Grobelnego.
Pan Andrzej Skarzyński poprosił o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie nierozliczenia pobranej z kasy
zaliczki, poruszonej przez Sąd Koleżeński, Skarbnika i Prezesa.
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Prezes wyjaśnił, że na poczet „Dni Ułana” została pobrana zaliczka w kwocie 3000 zł, która do dnia
dzisiejszego nie została rozliczona. Firmy, które wykonały usługę na rzecz Towarzystwa wystawiły duplikaty faktur, na podstawie których dług został uregulowany dzięki pomocy hojnego darczyńcy.
Pan Antoni Chojnowski poprosił jednak o ujawnienie personaliów osoby, której sprawa dotyczy.
Przewodniczący Sądu, p. mec. Przemysław Barański stwierdził, że dopóki sprawa nie jest dostatecznie
wyjaśniona, należy unikać podawania nazwiska osoby podejrzewanej o defraudację. Nie powinno to być
omawiane na Walnym Zebraniu tak, aby nie osądzać nikogo pod presją opinii publicznej. Andrzej Skarzyński domagał się jednak dalszych wyjaśnień. Przewodniczący Sądu kategorycznie odmówił.
Pan Ryszard Grzegorek chciał ustalić, czy możliwa jest taka zmiana statutu, aby podczas Zebrania
uzupełnić skład Sądu i natychmiast wyjaśnić sprawę zaliczki. Przewodniczący, p. Stolzmann odparł, że
wszelkie zmiany statutu należy rejestrować w sądzie, co jest procesem długotrwałym i nie przyspieszy wyjaśnienia sprawy. Pan Grzegorek sugerował jednak, aby wprowadzić zmiany w statucie teraz, a następnie
je zarejestrować. Prezes Jeziorowski odparł, że o wszelkich proponowanych zmianach w Statucie członkowie Towarzystwa muszą wiedzieć wcześniej, przed Walnym Zebraniem, zatem sprawa jest bezprzedmiotowa. Przewodniczący Sądu uzupełnił, że zmiana w składzie Sądu jest możliwa tylko, jeśli jeden z jego
członków sam zrezygnuje z funkcji, i na tym zamknięto dyskusje na ten temat.
Wiceprezes Krzysztof Kubicki podziękował w imieniu ustępującego Zarządu za współpracę i czynny
udział w spotkaniach i uroczystościach oraz pomoc w potrzebie paniom: Marii Chojnackiej, Irenie Siejkowskiej i Weronice Miętkiewskiej a także panom Marcinowi Barańskiemu i Maciejowi Rutkowskiemu.
Przewodniczący Zebrania, p. Stolzmann, podziękował jeszcze raz p. Andrzejowi Walterowi za barwne przedstawienie działalności Reprezentacyjnego Oddziału Konnego i zaproponował, aby Oddział kontynuował przemarsze do Ziewanic.
Komendant Andrzej Walter odpowiedział, że marsze są planowane jako coroczne, a ogromną pomocą
w ich organizowaniu jest gościnność ludzi spotykanych na trasie.
Pan płk Tadeusz Centkowski przypomniał, że minęło 10 lat od rozpoczęcia działań zmierzających do
przekazania 18. Pułkowi Zmechanizowanemu barw i tradycji Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Podziękował również Zarządowi za walkę o istnienie Brygady. Dodał, że w tej chwili w Iraku jest około 30 oficerów Brygady.
Pan Jerzy Budzyński podziękował firmie braci Kłoskowskich, która już od kilku lat wspiera działania
Towarzystwa. Przekazał także pozdrowienia od pani Generałowej Ireny Anders i przebywających w Wielkiej Brytanii p. p. Edmunda i Ireny Majewskich.
Pan Ryszard Pomin poprosił o załączenie w przyszłości do przedstawianych sprawozdań krótkiej relacji z działalności Brygady. Pan ppłk Jarosław Misterski odparł, że jest to możliwe, i pokrótce przedstawił
najważniejsze informacje związane z działalnością Brygady i szkoleniem jej żołnierzy.
Zarząd uzyskał absolutorium (77 głosów za udzieleniem absolutorium, 0 głosów przeciwko, 7 głosów
wstrzymujących się).
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu oraz statutowych organów
Towarzystwa
Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej i zgłoszono (nie bez pewnych trudności) kandydatów do statutowych władz Towarzystwa. W tym miejscu warto odnotować wystąpienie Prezesa, który akcentował istotę
dokonywania wyborów. Przypomniał, że „ 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”. Słowa te chyba przestraszyły naszych potencjalnych kandydatów, gdyż dało się zauważyć wyraźny deficyt chętnych do pełnienia funkcji w naszym
Towarzystwie, nie pomogła nawet ostra w tonie reprymenda poirytowanego całą sytuacją Prezesa. Same
wybory przebiegły jednak sprawnie i bez zakłóceń.
Do zarządu zgłoszono 22 kandydatury, z czego13 osób nie zgodziło się kandydować.
Kandydatem na Prezesa został ponownie Tadeusz Jeziorowski. Kandydatami do Komisji Rewizyjnej
zostali: Barbara Gawrych, Kazimierz Kundegórski oraz Andrzej Woźnicki. Do Sądu koleżeńskiego
zgodzili się kandydować: Przemysław Barański, Tadeusz Centkowski, Stefan Kęszycki
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Zaproponowano jawne głosowanie na Prezesa oraz jawne, łączne głosowanie do władz Towarzystwa,
co zostało zaakceptowane przez zebranych przy 3 osobach wstrzymujących się. Przeprowadzono głosowanie, a komisja skrutacyjna podliczyła głosy.
8. Wolne głosy i wnioski
•
•
•
•
•

Pan K. Kubicki ponownie zaproponował, aby koszt spotkania koleżeńskiego podczas Święta Pułkowego ponosili jego uczestnicy.
Pan M. Frankiewicz zaprosił Towarzystwo do Urzędu Miejskiego, aby podobnie jak w roku ubiegłym tam zostało zorganizowane spotkanie koleżeńskie, o którym mówił p. Kubicki, zaproszenie to
zebrani przyjęli oklaskami.
Pani M. Ciemniewska zaprosiła zebranych na wystawę fotografii poświęconą m.in. „Dniom Ułana”, a zorganizowaną w murach Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Poruszono sprawę zrealizowanego przez p. Bogusława Wołoszańskiego filmu poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu i udziału w nim m. in. kolegów z Oddziału Konnego.
Poinformowano o awansie p. Juliusza Tyma na stopień rotmistrza (kapitana).

9. Wyniki głosowania
W głosowaniach udział wzięło 77 uczestników Zebrania. Kandydujący uzyskali następujące wyniki:
• Pan Tadeusz Jeziorowski, kandydujący na Prezesa: 71 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się.
• Kandydujący do Zarządu Towarzystwa: 73 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się.
• Kandydujący do Komisji Rewizyjnej: 73 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się.
• Kandydujący do Sądu Koleżeńskiego: 75 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Skład nowego Zarządu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krzysztof Kubicki – wiceprezes
Jakub Kolańczyk – sekretarz
Weronika Miętkiewska – z-ca sekretarza
Marcin Gauden – skarbnik
Wojciech Teredowski – z-ca skarbnika
Andrzej Walter - komendant Oddziału Konnego
Jerzy Budzyński – gospodarz
Marek Woźnicki

Przewodniczący Zebrania p. Stolzmann pogratulował nowo wybranym, Prezesowi i Zarządowi.
10. Zamknięcie zebrania
•

•

Wybrany ponownie Prezesem p. Tadeusz Jeziorowski podziękował za udział w Zebraniu, a wybranym Kolegom za podjęcie się pełnienia funkcji w nowych władzach Towarzystwa. Podziękował
za przybycie gościom Towarzystwa, a szczególnie panom: Figelakowi i Narkiewiczowi. Poprosił
także o noszenie strojów organizacyjnych na kolejne spotkania Towarzystwa.
Pan Jan Kołaczkowski zaproponował, aby obchody rocznicy śmierci płk Mikke uczynić ruchomymi na wzór obchodów Święta Pułkowego, ponieważ umożliwiłoby to liczniejszy udział członków Towarzystwa oraz koordynację działań z innymi środowiskami kawaleryjskimi. Prezes Jeziorowski kategorycznie odrzucił taką możliwość przypominając, że jesteśmy kontynuatorami naszych
starszych Kolegów, którzy zapoczątkowali ten zwyczaj, a dzień Święta Pułkowego nie jest bynajmniej ruchomy, bo jest teraz dniem Święta Brygady. Propozycję poparł ustępujący Sekretarz Towarzystwa Adam Bech. Kwestia ta mimo wyraźnie widocznych kontrowersji (nie wiadomo, dlaczego)
nie została przegłosowana.
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•

Pan Tomasz Alekandrowicz przekazał wydane przez PKK pocztówki o tematyce kawaleryjskiej,
oraz zgłosił chęć współdziałania przy organizacji „Dni Ułana” oraz spotkania w Walewicach w dniu
12 września br.

Zebranie zakończono o godzinie ok. 14.15.
Na podstawie przesłanego protokołu Adama Becha sprawozdanie opracował
Michał Przybylski
11. Sprawozdanie finansowe
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU TOWARZYSTWA ŻOŁNIERZY
I PRZYJACIÓŁ 15 PUP ZA OKRES od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003
PRZYCHODY

ROZCHODY

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
OKREŚLONEJ STATUTEM

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

1. Składki brutto określone statutem

4.508,00

2.

POZOSTAŁE PRZYCHODY
2. Wpłaty na cele ogólne towarzystwa
3. Wpłaty na fundusz wydawniczy
4. Wpłaty na krawat
5. Wpłaty na oznakę
Dofinansowanie celowe Urzędu Miasta
6.
(wydawnictwa, plakat, koncert)

1.

Usługi obce (wysyłka korespondencji, opłaty
pocztowe itp..)
Koszty administracyjne

523,30
367,50

Koszty działalności statutowej (Dni Ułana,
intencje Mszy św., kwiaty koszty spotkania

1.647,39

Koszty do rozliczenia w przyszłym okresie

3.650,00

4.702,00

3.

560,70
100,00
180,00

4.
5.

Zakup odznak Towarzystwa

8.000,00

6.

Rozliczenie z dofinansowania z Urzędu Miasta

8.000,00

1,23

7.

Koszty finansowe (opłaty i prowizje bankowe)

557,13

7. Przychody finansowe (odsetki)

0,00

18.051,93
OGÓŁEM ROZCHODY
38,14Stan kasy na dzień 31.12.2003

OGÓŁEM PRZYCHODY
Stan kasy na dzień 01.01.2003

14.745,32
4.221,65

Stan na koncie bankowym na dzień 01.01.2003 2.302,81Stan na koncie bankowym na dzień 31.12.2003
20.392,88
RAZEM
RAZEM

1.425,91
20.392,88

BILANS
AKTYWA
MAJĄTEK OBROTOWY

PASYWA

Stan na dzień
01.01.2003

Stan na dzień
31.12.2003

FUNDUSZE WŁASNE

Stan na dzień
01.01.2003

Stan na dzień
31.12.2003

Środki pieniężne
Kasa

38,14

4.221,65Fundusz statutowy

2.340,95

2.340,95

WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY

Rachunek bankowy

2.302,81

1.425,91
Nadwyżka przychodów
nad kosztami

SUMA AKTYWÓW

2.340,95

5.647,56

Skarbnicy:
Jolanta Tomczak
Kazimierz Kundegórski

SUMA PASYWÓW

3.306,61
2.340,95

5.647,56

Prezes
Tadeusz Jeziorowski
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III. Echa Walnego Zebrania
1. List od Prezydenta Miasta Poznania
Poznań, 3 lutego 2004 r.
Prezydent Miasta Poznania
Honorowy Szef Pułku, do członków Towarzystwa
Serdecznie dziękuję za nadesłany styczniowy numer biuletynu „Pietnastak” oraz informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym planowany jest wybór nowego Prezesa i Zarządu Towarzystwa.
Mając zaszczyt pełnić funkcję honorowego dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich, życzę Państwu
owocnych i konstruktywnych obrad oraz rozważnego wyboru nowych władz Towarzystwa, które powinny
odpowiedzialnie i z dumą kontynuować chlubne tradycje kawaleryjskie.
Na ręce Pana Prezesa pragnę przekazać słowa wdzięczności i podziękowań za podejmowane działania
w mijającej kadencji oraz składam wszystkim członkom Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich życzenia dalszych sukcesów.
Ku chwale Pułku!
(-) Ryszard Grobelny
2. Podziękowania i życzenia z Londynu
Po wysłaniu pozdrowień od uczestników Zebrania Walnego do Ułanów Poznańskich, Prezes otrzymał
miły odzew z Koła Ułanów Poznańskich im. gen. Władysława Andersa:
Londyn, 29.2.2004, Drogi Tadeuszu!
Zaskoczony i mile zdziwiony, życzeniami od wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu „Towarzystwa”, przesłanych do indywidualnych Członków Zarządu „Koła”, w swoim i Ich imieniu, przesyłam na
Twoje ręce, podziękowanie za pamięć i równie serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, dla
Ciebie i wszystkich podpisanych na liście Członków, Przyjaciół, Gości i Ich Rodzin.
Z poważaniem
S. Berkieta, ppłk. Prezes Koła
3. Parę refleksji po zebraniu...
(...) są jeszcze w tym kraju nad Wisłą, Odrą i Wartą takie enklawy, gdzie pieniądz nie zdominował
zbiorowego myślenia, gdzie najwyższe imponderabilia takie jak: patriotyzm, służba Ojczyźnie, tradycja,
nie są pusto brzmiącymi sloganami.
W dniu 8 lutego 2004 roku zebrało się kilkudziesięciu, w różnym wieku ludzi, w tym i pewna (acz o
wiele za mała) liczba Pań. Ludzie ci różnych zawodów, profesji i w różnym wieku uznali, że „służba Ojczyźnie kapłaństwem jest!”. Postanowili kultywować wartości polskiej kawalerii jako symbolu niepodległości i wolności Kraju (...).
(...) Ale dały się też słyszeć inne głosy na owym zebraniu (spowite jakby zasłoną dymną), które
pobrzmiewały jako malkontenctwo, a może chodziło tu o dołożenie do przysłowiowej „beczki miodu parę
łyżek dziegciu”. Bo tak między „Bogiem a prawdą”, nie wiem do końca, o co tu chodziło, i po co to było:
tych parę „wstrzymań się” podczas głosowania, kilka replik i... pytań osobliwych?
Osobiście jestem już nieco „retro”, a więc refleks już nie taki, ale ani myślałem wstrzymywać się od
głosu, bo szło o imperatywy nam bliskie.
Kończę, bo Stanisław Jerzy Lec przestrzegał: ”Streszczajmy się, świat jest przeludniony słowami”.
Zygmunt Stypiński
Pancerniak Tradycji Kawaleryjskiej oddany
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4. Kilka słów o „walnym”
(...) Na sali obrad widać było wiele młodych twarzy, jednak udział ich w dyskusji nie był niestety znaczący.
(...) Po przerwie rozpoczęły się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ustępujący Prezes w imieniu ustępującego Zarządu zgłosił do nowego Zarządu 5 kandydatów, a więc zebrani
powinni zgłosić co najmniej 3 osoby... tylko 3 osoby! I tu zaczęły się przysłowiowe schody. Przez długi
czas nie można było znaleźć chętnych, aż w końcu wyciągnięto ich prawie na siłę. Ludzie kochani, co się z
Wami dzieje! Gdzie zagubił się duch pracy organicznej i działalności społecznej Waszych zacnych Przodków? Wszystkich obecnych na tym zebraniu proszę o wybaczenie, ale najchętniej chciałbym o ostatnich
wyborach do władz Towarzystwa jak najszybciej zapomnieć.
KKb
P.S. W przerwie zebrania zwrócił się do mnie p. Tomasz Aleksandrowicz z pretensjami, że opisując
uroczystość w rocznicę Powstania Wielkopolskiego nie napisałem o tym, że przejeżdżające konno oddziały
ułanów 17. Pułku i 16 Pułku oddały hołd przed Pomnikiem. Wyżej wymienionych przepraszam, ale przybyłem pod Pomnik po przejściu oddziałów konnych i dlatego nie mogłem ich widzieć. Szczerze mówiąc Panie
Tomaszu, czy nie lepiej, zamiast wytykać innym potknięcia, samemu usiąść przed komputerem i napisać
swoje spostrzeżenia z różnych obchodów i uroczystości?
IV. Noszenie munduru Wojska Polskiego
Prezes Towarzystwa otrzymał pismo Dowódcy Garnizonu Poznań płk. dypl. Wojciecha Reszki, dot.
noszenia umundurowania oraz odznak wojskowych przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej. Z uwagi na ważność poruszonego tematu, przytaczamy je w całości:
„W ostatnim okresie czasu doszło do bardzo wielu przypadków radykalnego naruszania przepisów dotyczących zasad noszenia umundurowania, w szczególności przez żołnierzy niepełniących czynnej służby
wojskowej.
Do zasadniczych należą:
– noszenie umundurowania niezgodnego ze wzorami i kolorami aktualnie obowiązującymi, bądź w stanie
znacznego zużycia;
– używanie umundurowania przez osoby nieuprawnione do jego noszenia;
– noszenie odznaczeń na mundurze nieujętych, bądź w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
W trosce o właściwy wizerunek munduru, symbolu tradycji narodowościowych i patriotycznych Narodu, zewnętrznej oznaki przynależności określonej grupy obywateli do Sił Zbrojnych, zwracam się do Pana
z uprzejmym apelem o przekazanie treści niniejszej informacji do członków organizacji oraz poprzez nadanie właściwej rangi powyższej problematyce.
Pragnę poinformować, że kwestie dotyczące przedmiotowej sprawy zostały jednoznacznie uregulowane
zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 kwietnia 1993 roku w sprawie zasad i trybu udzielania
żołnierzom nie pełniącym czynnej służby wojskowej zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak
i oznak wojskowych (Monitor Polski z 1993 r., Nr 19, poz. 184), oraz zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 marca 1979 roku w sprawie używania munduru wojskowego (Monitor Polski z 1993 r., Nr
40, poz. 410).
Żywię nadzieję, że powyższy apel potraktuje Pan ze zrozumieniem w duchu idei właściwego postrzegania munduru a co za tym idzie żołnierzy przez środowisko cywilne.”
***
Akurat członkom naszego Towarzystwa nie trzeba, jak sądzę, przypominać znaczenia munduru. Dla
Ułanów Poznańskich mundur Pułku, mundur żołnierza polskiego, był wyjątkową wartością. Dziś ubiór,
wzorowany na mundurze ułanów II RP, wkładają nasi Koledzy z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego.
I wszyscy wiemy, że dbają o niego należycie.
Tu jednak apel do naszych pozostałych Członków. Jeżeli zdarza się, że z jakiejś okazji występujecie
w mundurze WP, winien on być we wszystkich szczegółach zgodny z obowiązującymi przepisami. Wielu
kombatantów Września uzyskało honorowe stopnie oficerskie. Do munduru galowego, noszonego z białą
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koszulą, przysługuje sznur galowy, dla oficerów odrębnego wzoru, różny od sznura dla podoficerów. Proszę pamiętać, że zakładamy go wkładając w pętlę z pojedynczego sznura prawy rękaw, a następnie przypinamy sznur pod prawym naramiennikiem, w miejscu, w którym naramiennik jest najszerszy, do specjalnie przyszytego na ramieniu pod naramiennikiem, małego guzika. Nie do guzika, na który zapinany
jest naramiennik, jak to często widzimy; to jest błąd! Do przypięcia sznura służy specjalny, doszyty do
sznura, kawałek sukna z przecięciem na guzik. Z kolei pętelkę przy końcówce warkocza sznura, zakładamy
na pierwszy górny guzik kurtki, przed jej zapięciem. Dotyczy to oczywiście sznura do munduru galowego
oficera wojsk lądowych, bo sznur marynarski przypina się inaczej.
A co do odznaczeń – żołnierz polski, to nie amerykańska lub sowiecka choinka. Nośmy je z umiarem,
w odpowiednim, zgodnym z przepisami miejscu, i w odpowiedniej kolejności. W zasadzie powinno nosić
się tylko najwyższe z posiadanych odznaczeń. Odznak pamiątkowych nie przypinamy więcej, niż dwie na
lewej kieszeni, poniżej odznaczeń. Na prawej kieszeni można przypiąć tylko odznakę ukończenia uczelni
wojskowej lub odznakę honorową. Nasz znaczek organizacyjny przypina się na mundurze wojskowym na
klapce kieszeni, na wysokości guzika. Uwaga: na prawej piersi nie przypinamy żadnych odznak na
wstążkach! Taką odznakę można założyć tylko na lewą pierś, przypinając ją na końcu odznaczeń państwowych.
Wbrew rozpowszechnianej kłamliwej informacji, III RP nie zakazała noszenia odznaczeń PRL, choć
uchyliła, co zrozumiałe, przepisy którymi je niegdyś wprowadzono. Obecnie sposób noszenia orderów
i odznaczeń reguluje Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. W § 15.1 i 16.1 wyraźnie
zapisano: odznaki innych orderów (odznaczeń) niż określone w ustawie z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (III RP), nosi się po odznakach wymienionych orderów (odznaczeń), w kolejności ich otrzymania. A zatem, jak ktoś chce, może nosić ordery PRL, ale tylko po orderach III RP, a odznaczenia PRL – wyłącznie po odznaczeniach III RP.
TRJ
V. Z żałobnej karty
+ Dnia 27 stycznia 2004 r., w Różopolu koło Krotoszyna, zmarł w wieku 91 lat Józef Bieganek, w latach
1936-1938 służył w 15. Pułku Ułanów Poznańskich w szwadronie ckm jako celowniczy; brał udział w akcji
na Zaolziu. W Kampanii Wrześniowej uczestnik Bitwy nad Bzurą, odznaczony Medalem „Za Udział
w Wojnie Obronnej 1939”. Był członkiem Towarzystwa od 1999 r., numer kolejny 233. (Według danych
w deklaracji członkowskiej).
+ 4 lutego 2004 r. zmarł w wieku 86 lat Piotr Unrug z Piotrowa, doktor nauk rolniczych, por. rez. 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu w 1938 r.
w stopniu kaprala podchorążego, otrzymał przydział do 15. Pułku Ułanów Poznańskich, służąc w 4. szwadronie. Uczestnik walk w Kampanii Wrześniowej 1939 r. do czasu, gdy pod Walewicami został ciężko
ranny. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Był członkiem Towarzystwa od 1995 r., numer kolejny 99.
+ 21 marca 2004 r. zmarł w wieku 90 lat Józef Baumann. W latach 1936-1938 służył w 15. Pułku Ułanów
Poznańskich w 1. plutonie 1. Szwadronu, potem w 3. Szwadronie; ukończył pułkową szkołę podoficerską.
W 1939 r. powołany z rezerwy do 15. Pułku, walczył nad Bzurą i w obronie Warszawy; po krótkiej niewoli
wrócił do Poznania. Za kampanię Wrześniową był odznaczony Krzyżem Walecznych, a za pracę po wojnie
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Przyjęty do Towarzystwa
w 1995 r. z numerem kolejnym 104.
Z informacji od Rodzin dowiedzieliśmy się o śmierci:
+ 1. Bronisława Bohojły, który zmarł w Białymstoku w wieku 85 lat. W 1939 r. mieszkał w Białymstoku,
zajętym najpierw przez wojska niemieckie, a potem włączonym do Związku Sowieckiego. W 1940 r.
przymusowo wcielony do Armii Czerwonej, z której po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zesłany
jako Polak do obozu pracy w głębi Rosji. W 1942 r. zwolniony, wstąpił do Armii Polskiej organizowanej
przez gen. Andersa (9. Dyw. Piechoty), poczym został wcielony w Jangi-Jul do Batalionu Specjalnego rtm.
Kiedacza. Po wyjściu z ZSRR, służył do końca wojny w szeregach odtworzonego 15. Pułku Ułanów Poznańskich, w 1942-1944 na Bliskim Wschodzie, w 1944 we Włoszech, 1945 w Egipcie, 1945-46 ponownie
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we Włoszech, 1946-47 w Wielkiej Brytanii. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pamiątkowym
Monte Cassino, Medalem Wojska oraz bryt. Gwiazdą za Wojnę 1939-45, Gwiazdą Italii i Medalem Wojny
1939-45. W 2001 r. wstąpił do Towarzystwa otrzymując numer kol. 277. Autor rekomendowanych na naszych łamach wspomnień, „Byłem żołnierzem dwóch armii”, wydanych w Białymstoku w 2000 r.
+ 2. Józefa Urbaniaka zmarłego w wieku 90 lat w Ząbkowicach Śląskich. Służył w Pułku w 1934. Zmobilizowany w 1939 r., w pierwszych dniach września był w rejonie Nakło-Kcynia, później skierowany na
Warszawę. Walczył pod Łęczycą, Kutnem, w końcu pod Warszawą. Po kapitulacji w Warszawie konwojował konie do obozu w Skierniewicach. Do Towarzystwa wstąpił w 1997 r. otrzymując numer kolejny
195.
(Opracowano na podstawie danych znajdujących się w deklaracji członkowskiej.)
KKb
Rodzinom Zmarłych składamy serdeczne wyrazy współczucia
VI. Podziękowanie od Zarządu
Zarząd Towarzystwa składa serdeczne słowa podziękowania i głębokiej wdzięczności p. Bolesławowi
Skorupskiemu, który przez pamięć Swego Ojca oficera Ułanów Poznańskich, ś.p. rtm. Szymona Skorupskiego, wspaniałomyślną ofiarą uchronił nasze Towarzystwo od utraty wiarygodności.
VII. Skreśleni z listy członków
Za niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań względem Towarzystwa (niepłacenie składek), decyzją
Zarządu z dnia 12 stycznia 2004 r. zostali skreśleni z listy członków:
1.
2.
3.
4.

p. Zofia Bergandy (nr kol. 46)
p. Igor Buszkiewicz (nr kol. 231)
p. Paweł Ciemny (nr kol. 227)
p. Wojciech Domagała (nr kol. 272)

5. p. Piotr Górecki (nr kol. 108)
6. p. Bartosz Kowaliczek (nr kol. 116)
7. p. Małgorzata Nowaczyk (nr kol. 263)

Wobec nieskorzystania przez wymienionych z prawa odwołania się do Zebrania Walnego, decyzja o
skreśleniu uprawomocniła się z dniem 8 lutego br.
Sponsorzy „Piętnastaka”
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