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Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
W związku z upływem kolejnej, 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 7 lutego 2010 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu (narożnik ulic Hetmańskiej
i Dmowskiego), w sali jadalni na parterze.
Program
1. Otwarcie Zebrania
2. Uroczyste wręczenie Dyplomów nowym Członkom
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa
5. Sprawozdanie Skarbnika
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Konnego
Przerwa
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa
12. Wybory
13. Wiadomości z Batalionu, o działalności Oddziału Miasta Poznania,
wolne głosy i wnioski
14. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Zakończenie Zebrania.
Mam nadzieję, że jak zwykle nasi Członkowie wywiążą się ze swego podstawowego
obowiązku i licznie stawią się na tak ważnym w życiu Towarzystwa zgromadzeniu.
Do zobaczenia!
Tadeusz Jeziorowski - Prezes
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Dobrze nam życzyli z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, p. Marek Woźniak; p. Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski; ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański; Zastępca
Prezydenta Miasta Poznania; p. Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego; p. Senator Piotr Ł. J. Andrzejewski; p. inż. Krzysztof Barbarski, Prezes Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; p. mgr Karola Skowrońska
Prezes i Zarząd Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej z Grudziądza; p. mjr lek. med.
Jan Górski Prezes i p. por. mgr Urszula Hoffmann Sekretarz w imieniu Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska; p. Bogumił Moenke, Prezes
i p. Czesław Fajfer Sekretarz Zarządu, w imieniu Wielkopolskiego Związku Solidarności
Polskich Kombatantów; p. Tadeusz Patecki Prezes, w imieniu Zarządu i Członków Rodziny Katyńskiej w Poznaniu; p. Prezes Wojciech Kęszycki w imieniu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Wielkopolski; p. Prezes Stefan Barłóg w imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; p. por. rez. Tadeusz Kühn i por.
Robert Woronowicz w imieniu szwoleżerów z Ochotniczego Szwadronu 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego; p. Marek Jóźwiak, Wójt Gminy Głowno wraz z p. Władysławem Mikołajczykiem, Przewodniczącym Rady Gminy; p. mgr inż. Andrzej Bobiński
Prezes Transmeble International Sp. z o. o. wraz z członkami Zarządu; Społeczność Liceum
Ogólnokształcącego im. ppłk. Zbigniewa Kiedacza w Luboniu; p. mgr inż. Włodzimierz
Wawrzyniak, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr.
Romana Abrahama we Wrześni; Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy oraz Uczniowie Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku;
p. Anna Balcerek-Kołek w imieniu pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Mosinie;
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia
Oświatowego; p. Dyrektor mgr Krystyna Grabowska wraz z gronem pedagogicznym
i niepedagogicznym, uczniami i rodzicami Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku; p. Dyrektor mgr Marek Serwatkiewicz w imieniu Społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie; p. Dyrektor mgr Małgorzata Komajda w imieniu Społeczności Szkoły Podstawowej w Uniejowie; p. p. Ewa i Lesław Jarzębowscy z Sopela z przyjaciółmi; p. płk w st. sp. Jan Kubacki z Warszawy, żołnierz Pułku;
p. Tadeusz Przegaliński z Koszalina, żołnierz Pułku; o. dr Eustachy Rakoczy ZP,
z Jasnej Góry; p. Longina Stachowiak z Poznania; p. Jan Stawicki z Rodzicami, z Puszczykowa; p. kpt. WOP w st. sp. Stanisław Wiśniewski z Białegostoku; ks. kan. Zygmunt
Thimm z Poznania, z Parafii p. w. Św. Michała Archanioła; p. Maria Zybert z Warszawy
z p. Zofią Stankiewicz z Wrocławia (córki ś. p. płk. (gen.) Konrada Zembrzuskiego,
Dowódcy Pułku.

Trzycalówka już w Polsce!
Na początek wieść doskonała! Udało się nam zakupić i sprowadzić najbardziej charakterystyczne elementy brytyjskiego moździerza trzycalowego, jaki znajdował się
w uzbrojeniu Pułku w okresie kampanii włoskiej: dwójnóg i przyrząd celowniczy. Wykonanie tych detali od podstaw było niemożliwe ze względu na skomplikowaną konstrukcję i
brak wzoru. W tej chwili trwają intensywne prace nad wykonaniem atrapy lufy i płyty oporowej. Chcemy by kompletny moździerz mógł zostać zaprezentowany w czasie kolejnego
Święta Pułkowego.
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Dzięki pomocy kolegów kolekcjonerów pozyskaliśmy też pakiet oryginalnych instrukcji wyszkolenia i obsługi moździerzy. Do tej pory bazowaliśmy na instrukcji do moździerzy 81 mm i 82 mm produkcji polskiej i radzieckiej. Teraz możemy się w pełni przestawić na działanie zgodne regulaminami PSZ.
11 listopada wzięliśmy udział w warszawskiej defiladzie z okazji Święta Niepodległości. Na zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów, do stolicy udała się delegacja Oddziału Reprezentacyjnego w składzie 10 osób, wśród których było aż trzech nowych „rekrutów” – kandydatów, którzy dołączyli do nas w ciągu minionego roku. Defilowaliśmy w
mundurach PSZ z proporcem Towarzystwa. Byliśmy bardzo spięci i stremowani, bo i też
po raz pierwszy większość z nas miała okazję znaleźć się w takim miejscu i czasie by dać
świadectwo ciągłości tradycji pułkowych przed Prezydentem, Premierem i zgromadzonymi
tłumami mieszkańców Warszawy. Mamy nadzieję, że nie przynieśliśmy ujmy naszym protoplastom. Szkoda tylko, że obowiązki służbowe i rodzinne oraz stan zdrowia nie pozwoliły
kilku kolegom pojechać wraz z nami.
W ostatni weekend listopada w Gostyniu, korzystając z gościny firmy HANDMET,
zorganizowaliśmy ćwiczenia, w których poza nami, wzięli udział również koledzy z Commando. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 17 osób. Pod kierunkiem ppor. Andrzeja Gorczycy powtórzyliśmy elementy musztry oraz podstawy wyszkolenia bojowego tzn. poruszanie się na polu walki. Dzięki Przemkowi Kapturskiemu z Commando odbyliśmy krótkie szkolenie pionierskie z budowy mostów linowych i zjazdów. Ryszard Mańczak poprowadził zajęcia z nauki o broni oraz ćwiczebne strzelanie moździerzowe. Nowi koledzy
zapoznali się z brytyjskim ekwipunkiem, umundurowaniem i wyposażeniem oraz jego pakowaniem i noszeniem. Kolejne tego typu spotkanie planujemy na wczesną wiosnę, ale tym
razem skupimy się na taktyce na szczeblu drużyny.
Ważna informacja dla miłośników widowisk historycznych: ruszyły przygotowania
do kolejnej Strefy Militarnej w Gostyniu. Przyszłoroczny termin to 8–10 lipca 2010. Proponuję już bukować miejsca noclegowe. Zlot przez ostatnie dwa lata stał się spełnieniem
tych marzeń, których wcześniej nie udało się urzeczywistnić w Poznaniu przy okazji Dni
Ułana. Czego można się będzie spodziewać w przyszłym roku? Chcemy ponownie zorganizować pokazy kawaleryjskie w wykonaniu naszych konnych kolegów. Cieszyły się one
zainteresowaniem widzów i zebrały pochlebne recenzje. Mamy zamiar pokazać kilka kolejnych pojazdów unikatowych na skalę światową. Na razie tajemnicą jest, co dokładnie
planujemy ściągnąć, ale proszę trzymać kciuki – jeśli wszystko uda się dopiąć, znów będzie
na co popatrzeć. W programie znajdą się cztery duże inscenizacje oraz kilkanaście pokazów
grup rekonstrukcyjnych, w tym naszej. Mamy nadzieję na uzyskanie patronatu Prezydenta i
Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Staramy się również o udział współczesnych jednostek
Wojska Polskiego.
Mamy nadzieję, że rok 2010 będzie dla nas równie sprzyjający jak 2009. Zapewne
skupimy się na zwiększeniu ilości pojazdów, jakimi dysponujemy. Musimy też umundurować, wyposażyć i uzbroić nowych kolegów, a jest ich aż siedmiu. Poszukujemy aktualnie
zakładu krawieckiego, który wykona dla nas repliki letnich spodni drelichowych oraz kombinezonów do pracy przy sprzęcie.
Nadal liczymy na napływ kandydatów do Oddziału spośród dotychczasowych członków Towarzystwa. W naszym gronie chętnie widzimy każdego, kto jest gotów podporządkować się prostym zasadom funkcjonowania ROK-u i poświęcić nieco czasu na zdobycie
elementarnej wiedzy i umiejętności, jakie posiadali żołnierze przed sześćdziesięciu laty.
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Równie chętnie uczymy się od osób posiadających większe doświadczenie i wiedzę od naszej, jest więc wśród nas miejsce dla zawodowych żołnierzy i rezerwistów.
Na zakończenie: na terenie Wielkiej Brytanii znaleźliśmy wrak transportera Universal Carrier w amerykańskiej wersji T16, którego zakup jest realny. Pojazd kosztuje 8.500
funtów. Jest niekompletny i wymaga generalnego remontu, ale jego uruchomienie jest możliwe. W tej chwili szukamy możliwości sfinansowania zakupu i sprowadzenia eksponatu.
Prosimy o wsparcie tej inicjatywy. Remont będzie zadaniem na lata i na pewno pochłonie
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zdobycie tych pieniędzy jest możliwe pod warunkiem, że pojazd znajdzie się już w Polsce. Dla porównania – ceny podobnych pojazdów kształtują się
na poziomie od 20 do 35.000 funtów, zależnie od stanu technicznego i poziomu ukompletowania.

Wsparcie projektu może także polegać na transporcie lub pomocy technicznej w remoncie
(piaskowanie, malowanie, spawanie, remont silnika, skrzyni biegów i innych elementów
mechanicznych, zakup surowców lub części). Osoby zainteresowane współpracą prosimy
o kontakt mailowy (fulafa@op.pl) lub telefoniczny (601 669 707).
Z życzeniami wszelkiej pomyślności na Nowy Rok!
Adam Bech
Z prac Zarządu
Głaz pamięci Dowódców Pułku
Ponad trzy lata temu powstała myśl zbudowania przy kościele Św. Michała Archanioła
pomnika dla upamiętnienia 15. Pułku Ułanów Poznańskich i osób zasłużonych dla Parafii
oraz Osiedla Targowego. Wkrótce, staraniem komendanta Reprezentacyjnego Oddziału
Konnego Towarzystwa pana Andrzeja Waltera, z kopalni w Turku otrzymaliśmy głaz
granitowy, wagi około 8 ton. Dzięki pomocy pana Andrzeja Bobińskiego, prezesa Transmeble International, głaz ten został przewieziony na teren parafii Św. Michała Archanioła
i złożony na trawniku, gdzie leżał aż do czasu przeniesienia na fundament. W tym roku,
gdy Rada Osiedla Targowe wystarała się w Urzędzie Miasta Poznania o pieniądze na tabli4

cę i uzyskała pozwolenie na budowę, zaistniała możliwość budowy pomnika. Wszystkie
sprawy organizacyjne, wykonawcę tablicy i kamieniarza załatwił ks. Proboszcz Roman
Poźniak, natomiast Towarzystwo pozyskało sponsorów na wykonanie dokumentacji technicznej i przeniesienie głazu na przygotowaną płytę granitową, spoczywającą na fundamencie. W tym miejscu Towarzystwo składa serdeczne podziękowanie:
• Panu dr. inż. Jerzemu Sobkowiakowi – Spółka GEOMENOS - za wykonanie badań
gruntu i opracowanie opinii geotechnicznej dla budowy fundamentu,
• Panu mgr. inż. Wojciechowi Labackiemu za opracowanie projektu wykonawczego
fundamentu pomnika i nadzór nad budową,
• Panu mgr. inż. Andrzejowi Bobińskiemu za przysłanie ekipy z dźwigiem dla przyniesienia głazu na fundament.
Wszystkie wymienione prace zostały wykonane nieodpłatnie i wyżej wymienionym osobom składamy serdeczne podziękowania. Wypada także podkreślić duże zaangażowanie w
działaniu na rzecz powstania Pomnika Księdza Proboszcza, Pań z Rady Osiedla Targowego
oraz Prezesa, Wiceprezesa i Pani Sekretarz Zarządu Towarzystwa. I tak wspólnym wysiłkiem powstał Pomnik, który został odsłonięty i poświęcony 15 grudnia 2009 r. po koncelebrowanej Mszy św. której przewodniczył Ks. Prałat Jan Stanisławski. Uroczystość zakończyło spotkanie w sali parafialnej, przy suto zastawionych stołach. Był z nami także jedyny
Ułan Poznański II RP p. ppłk Tadeusz Andrzejewski.
KKb.
Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich
We wtorek 10 listopada 2009 r.. w „naszej” Szkole Podstawowej Nr 77 odbyły się obchody
Święta Niepodległości. Po wprowadzeniu Proporca Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego pani dyrektor Alicja Konarska wręczyła dyplom „Przyjaciela Szkoły” pani Irenie Majewskiej, sekretarzowi Zarządu Towarzystwa. Następnie p. dyr. Maciej Leszczyński uhonorował dyplomami zwycięzców konkursu historyczno - informatycznego „Śladami
naszego Patrona” opracowanego przez panów Macieja Leszczyńskiego i Jacka Mielnika.
I miejsce zdobyła Zuzanna Pogorzelczyk, II miejsce Kinga Paszkiewicz, obydwie z klasy
6a, i III miejsce Zuzanna Wątroba z klasy 6b. Dziewczyny otrzymały też nagrody książkowe, a wiceprezes Zarządu Towarzystwa Krzysztof Kubicki wręczył pamiątkowe monety wybite na okoliczność 90. rocznicy Kampanii Wrześniowej 1939 r. Na koniec szkolny
zespół artystyczny wystąpił z programem słowno-muzycznym.
KKb.
11 listopada 2009 r. - Święto Niepodległości
Jak co roku spotkaliśmy się pod naszym Pomnikiem o godzinie 11.00, w kilkunastoosobowym gronie. Po krótkim oczekiwaniu przybył oficjalny pochód i po części wstępnej nastąpiło składanie wieńcy i kwiatów przez parlamentarzystów i przedstawicieli władz, uczelni i
stowarzyszeń oraz osób prywatnych. W gronie tych ostatnich znaleźli się państwo Blanka
i Janusz Tomczykowie z wnuczętami. (Pani Blanka jest córką śp. Witolda Sękowskiego,
Powstańca Wielkopolskiego i podoficera 15. Pułku Ułanów Poznańskich).
Po zakończeniu uroczystości p. Irena Majewska i p. Kazimierz Kundegórski udali
się do kościoła Dominikanów, gdzie złożyli kwiaty pod tablicami gen. broni Władysława
Andersa i zastępcy prezydenta Miasta Macieja Frankiewicza.
KKb.
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Rozpoczęcie prac przygotowawczych do Święta Pułku – Dni Ułana '2010
W wyniku wytrwałych starań Zarządu Towarzystwa, odbyło się spotkanie organizacyjne
u Zastępcy Prezydenta Miasta p. Sławomira Hinca, na którym ustalono podział prac
przygotowawczych i ogólny harmonogram działania. 17 grudnia na zebraniu organizatorów
w Estradzie Poznańskiej omówiono skład Komitetu Honorowego i program obchodów. Zawody kawaleryjskie Militari odbędą się tym razem prawdopodobnie na poligonie w Biedrusku. Ze względu na brak chętnych nie będzie konkursu oldboyów. Poruszono również
sprawę wystąpienia o nagrody dla zwycięzców Militari. W tym miejscu wypada wspomnieć o złożeniu przez Zarząd Towarzystwa pracochłonnej oferty „na zadania”, tj. na
Święto Pułku – Dni Ułana 2010 w Urzędzie Miasta Poznania.
KKb.

W rodzinie pułkowej
Msza św. zaduszna i spotkanie koleżeńskie w 2009 r.
W sobotę 7 listopada o godz. 11.00 została odprawiona koncelebrowana Msza św. zaduszna w kościele pw. Św. Michała Archanioła pod przewodnictwem księdza proboszcza Romana Poźniaka, homilię wygłosił ksiądz kmdr por. Krzysztof Pietrzniak z Wędrzyna,
natomiast modlitwę wiernych odczytali p. Michał Klóska z żoną. Z boku ołtarza stanęły 3
poczty proporcowe: Reprezentacyjnego Oddziału Konnego, Liceum Ogólnokształcącego
im. ppłk. Zbigniewa Kiedacza i Szkoły Podstawowej Nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Obecny był także pan ppłk Tadeusz Andrzejewski, Ułan Poznański II RP. Po Mszy
św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie w przedsionku kościoła tablicy pamięci płk. Edmunda Majewskiego, oficera 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Kampanii Włoskiej 1944
roku. Następnie odbyło się spotkanie Rodziny Pułkowej, członków Towarzystwa, zaproszonych gości i Przyjaciół Pułku, w którym uczestniczyło tym razem bardzo wiele osób.
Pan prezes Tadeusz Jeziorowski przekazał zebranym aktualne wiadomości, zaś panowie
skarbnicy Jerzy Tomczak i Kazimierz Kundegórski zbierali składki.

Spotkanie opłatkowe w Szkole im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich
W poniedziałek 21 grudnia 2009 r., w Szkole Podstawowej Nr 77 im. 15. Pułku Ułanów
Poznańskich odbyło się spotkanie opłatkowe grona pedagogicznego, emerytów i przyjaciół
Szkoły. Po rozpoczęciu spotkania był występ szkolnego zespołu artystycznego, który świetnie dobranymi melodiami i recytacjami odpowiednich tekstów wprowadził świąteczny
nastrój i miłą, rodzinną atmosferę. Dzielenie się opłatkiem zapoczątkowała pani dyrektor
Alicja Konarska, łamiąc się opłatkiem z Przyjacielem Szkoły wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Krzysztofem Kubickim, który złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim zebranym. Spotkanie zakończyło przyjęcie z karpiem wigilijnym, kapustą z grzybami i
barszczem. Do kawy różnych wypieków były tradycyjne pierniczki upieczone przez panią
dyrektor Konarską.
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91 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
W niedzielę 27 grudnia 2009 r. o godz. 11.00, pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich rozpoczęła się uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów,
władz państwowych, komunalnych, Kompania Honorowa Wojska Polskiego i kilkuset
mieszkańców Poznania i Województwa Wielkopolskiego oraz liczne poczty sztandarowe.
Były przemówienia, składanie kwiatów i salwa honorowa. Spod Pomnika pochód ruszył do
Fary, gdzie o 12.45 została odprawiona Msza św. Po drodze składano kwiaty pod tablicami
pamiątkowymi: Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego i Ignacego
Paderewskiego, a w końcu pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie oczekiwali na pochód przedstawiciele Zarządu i członkowie Towarzystwa. Przedtem złożyli oni
pod Pomnikiem kwiaty i zapalili znicze ( przyniosła je p. Irena Siejkowska). Tym razem
znicze zapalili także przedstawiciele Stowarzyszenia „Wiara Lecha”. Wartę honorową pod
Pomnikiem, wystawił Oddział Reprezentacyjny Towarzystwa. (Panom Andrzejowi i Piotrowi Walterom serdecznie dziękujemy). Pochód zamykał Reprezentacyjny Oddział Konny Miasta Poznania, w mundurach 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, prowadzony przez
komendanta Romana Kusza.
KKb.
Z żałobnej karty
 Ś.p. Michał Gorący, Ułan Poznański, zmarł w wieku 94 lat w Kłodzisku koło Wronek. W listopadzie 1938 r. przyjęty do zasadniczej wojskowej w 15. Pułku Ułanów
Poznańskich, przydzielony do 4. szwadronu. We wrześniu 1939 r. walczył nad Bzurą
i przez Puszczę Kampinoską przebił się do Warszawy, której bronił aż do kapitulacji
a potem dostał się do niewoli niemieckiej. W październiku 1939 r. został zwolniony i
powrócił
do
domu.
Był
członkiem
zwyczajnym
Towarzystwa;
Nr kolejny 315 (informacja na podstawie Deklaracji Członkowskiej).
 Ś.p. Ks. Zygmunt Thimm, Kanonik Kapituły Katedralnej, zmarł 26 grudnia 2009 r,
w wieku 83 lat, w Poznaniu. W latach 1977- 2000 był Proboszczem Parafii
Św. Michała Archanioła w Poznaniu, na której terenie były przed II wojną koszary
15. Pułku Ułanów Poznańskich. Stąd wielka Jego życzliwość dla Ułanów Poznańskich, a także naszego Towarzystwa i choć nie był jego członkiem, był z pewnością
naszym Przyjacielem. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 grudnia 2009 r. zapoczątkowane w kościele Św. Michała Archanioła koncelebrowaną Mszą Św. pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. We Mszy św. wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów, liczne poczty sztandarowe i bardzo wielu wiernych. Ś.p. ks. Zygmunt Thimm został pochowany tego samego dnia na cmentarzu górczyńskim.
Nowi Członkowie
• Nr kol. 358 pan Marek Sikorski, przyjaciel Pułku i sympatyk Towarzystwa; ze stażem od 9 listopada 2009 r.
• Nr kol. 359 pani Halina Sikorska, przyjaciel Pułku i sympatyk Towarzystwa; ze stażem od 9 listopada 2009 r.
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