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Szanowni Państwo, moi Drodzy, 

rok 2011, to rok dwudziestolecia naszego Towarzystwa. Założone w Poznaniu 28 maja 
1991 r., zostało sądownie zarejestrowane kilka miesięcy później, 21 października tego sa-
mego roku. 

WW  ddnniiuu  55  ll iissttooppaaddaa  22001111  rr ..  ((ww  ssoobboottęę))  oo  ggooddzz..  1111::0000  
ddoo  kkoośścciioołłaa  ppww..  ŚŚwwiięętteeggoo  MMiicchhaałłaa  AArrcchhaanniioołłaa  ww  PPoozznnaanniiuu,,  pprrzzyy  uull ..  SSttoollaarrsskkiieejj   77  

Zarząd zaprasza całą Rodzinę Pułkową, wszystkich Członków i Sympatyków na Mszę św. 
zaduszną, która zostanie odprawiona w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych 
Dowódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz zmarłych Członków Towarzy-
stwa. Po Mszy św. spotkamy się na uroczystym, rocznicowym obiedzie  w sali parafialnej. 
Przyjęcie będzie dla wszystkich członków składkowe. Koszt dla jednej osoby wynosi 50 zł, 
a dodatkowe 20 zł pokryjemy z funduszy Towarzystwa . Należność z dopiskiem „obiad” 
wpłacamy na konto do 15 wrze śnia  br. Składkę za osobę towarzyszącą pokrywa w pełnej 
wysokości wprowadzający. 

Prosimy Członków Towarzystwa i Przyjaciół Pułku o liczny udział zarówno we Mszy św. 
jak i na obiedzie. Liczę, że pamięć o naszych Zmarłych, ale i rocznica powstania Towarzy-
stwa, zgromadzi nas wszystkich. 

Tadeusz Jeziorowski, Prezes  
 

ŚŚWWIIĘĘTTOO  PPUUŁŁKKUU  --  DDNNII  UUŁŁAANNAA  22001111  
W dniach 15-17 kwietnia 2011 r. obchodziliśmy w Poznaniu Święto 15. Pułku Ułanów 

Poznańskich - XXVI Dni Ułana. W piątek i sobotę rozegrano XXI Ogólnopolskie Zawody 
Kawaleryjskie Militari. W sobotni wieczór odbył się Capstrzyk. Przemaszerowano z pl. Ada-
ma Mickiewicza pod pomnik „Dzieci Poznania”. Tam obył się uroczysty Apel Poległych. 
Ostatnim punktem obchodów Święta był niedzielny festyn na Cytadeli. 

Wspomniane zawody, których sędzią głównym był uznany autorytet, p. Lesław Kukaw-
ski , rozgrywane były w różnych klasyfikacjach. Podstawowym konkursem było Militari 
(konkurs oficerski). Zawodnicy w nim startujący zaliczani byli również do klasyfikacji zespo-
łowej w ramach Memoriału im. ppłk. Jerzego Witalisa Kubickiego. Rozegrano ponadto 
konkursy towarzyszące: żołnierski, władania białą bronią nazwany Memoriałem im. Macie-
ja Frankiewicza oraz konkurs amazonek. 

W tegorocznych zawodach gospodarze zajęli czołowe miejsca we wszystkich konkuren-
cjach. Zwycięstwo w Militari wywalczył Piotr Walter  na koniu Mixer, wyprzedzając swojego 
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brata, Mikołaja Waltera , na koniu Felicja – obaj z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego 
Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Trzecie miejsce zajął 
Paweł Kubicki  na koniu Narcyz z Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów 
Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Bracia Walterowie zwyciężyli 
również w klasyfikacji zespołowej. W klasyfikacji żołnierskiej bezkonkurencyjny okazał się 
Mikołaj Walter , który na koniu Monanta zajął pierwsze, a na koniu Formoza drugie miej-
sce. Trzecie miejsce zajął Andrzej Ciesielski  na koniu Riwiera. Wszyscy trzej zawodnicy 
reprezentowali ROK 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 

W ostatniej kawaleryjskiej klasyfikacji – Memoriale im. Macieja Frankiewicza – zwyciężył 
Piotr Walter  na koniu Mixer. Drugie miejsce zajął Grzegorz Wojtaczka  na koniu Zamęt 
w barwach 8. Pułku Ułanów (niestowarzyszony), natomiast trzecie miejsce ex aequo zajęli 
Mikołaj Walter  na Monancie i Bartłomiej Przyby ś na Elbie, ten ostatni ze Szwadronu To-
porzysko w barwach 3. Pułku Strzelców Konnych. W Memoriale zacne, przedostatnie 
miejsce, zajął kolejny reprezentant ROK – Piotr Stachecki , startujący na koniu Colorado. 
Dwaj ostatni zawodnicy debiutowali w tegorocznych zawodach kawaleryjskich. 

Dla pełnej informacji dodam, że w tegorocznych zawodach uczestniczyło zaledwie kilku-
nastu zawodników. Nie zawiedli stali bywalcy. Tak oto do Poznania zawitali Koledzy z od-
ległego Olsztyna (w barwach gospodarzy), Toporzyska w barwach 3. Pułku Strzelców 
Konnych im. Hetm. Polnego Koronnego S. Czarnieckiego oraz jeden ułan księcia J. Ponia-
towskiego w barwach 8. Pułku Ułanów z Krakowa. Niestety, zabrakło rokrocznie przyjeż-
dżających na zawody przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szwoleżerów. Cieszy nato-
miast fakt, że w tym roku do rywalizacji z najlepszymi przystąpili zupełnie nowi zawodnicy. 
 Sobotni wieczór to czas 
wzniosłych i patriotycz-
nych uroczystości. Trady-
cyjny przemarsz ulicami 
miasta poprowadziła Or-
kiestra Reprezentacyjna 
Sił Powietrznych z Po-
znania oraz spadkobiercy 
barw i tradycji „Piętnasta-
ków” – Kompania Hono-
rowa 15. Batalionu Uła-
nów Poznańskich z Wę-
drzyna. Za żołnierzami 
maszerowali przedstawi-
ciele środowisk kultywu-
jących tradycje kawaleryj-
skie z kraju i zza granicy 
oraz Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej. 

 
Lanca – Mikołaj Walter na Felicji 

 
Próba ujeżdżenia – Piotr Walter na Mixerze 

 Pochód zamykali przybyli na uroczystości organizatorzy, władze miasta, goście oraz 
mieszkańcy miasta. Podczas uroczystego Apelu Poległych pod pomnikiem „Dzieci Pozna-
nia” odczytano z imienia i nazwiska wszystkich poległych i pomordowanych w latach 1919-
1945 Ułanów Poznańskich. Po Apelu uczniom poznańskiej Szkoły Podstawowej nr 77 
im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz żołnierzom 15. Batalionu Ułanów Poznańskich 
wręczono nagrody za zwycięstwo w konkursie wiedzy o swoim Patronie. Są to zwyczaje 
niespotykane podczas innych świąt pułkowych. Uroczystość zakończono bankietem zorga-
nizowanym przez Prezydenta Miasta Poznania, uosabiającego honorowego Szefa Pułku. 
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Warto odnotować, że podczas tych uroczystości Oddział wystawił reprezentację w mundu-
rach zarówno z kampanii wrześniowej, jak i z kampanii włoskiej oraz po raz pierwszy sek-
cję kobiecą w barwach Pomocniczej Służby Kobiet. 
 Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele OO. Franciszkanów w intencji 
poległych i pomordowanych ułanów. Następnie w asyście zebranych pod pomnikiem 
15. Pułku, tym razem konno, kawalerzystów i artylerzystów konnych (ROK wystawił tego 
dnia reprezentację w sile 2,5 sekcji), delegacje złożyły kwiaty, Orkiestra Reprezentacyjna 
Sił Powietrznych odebrała przyznane jej Godło Honorowe, a w Wielkopolskim Muzeum 
Wojskowym oddano hołd historycznemu sztandarowi 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
 W południe na Cytadeli rozpoczął się piknik kawaleryjski. Zebranym widzom zaprezen-
towano m.in. inscenizację epizodu z wojny polsko-bolszewickiej, pokazy woltyżerki, dżygi-
tówki czy władania białą bronią konno (podczas którego umiejętnościami popisali się trzej 
bracia Walterowie  oraz Piotr Stachecki ). W przerwie między pokazami ogłoszono wyniki 
zawodów Militari oraz udekorowano zwycięzców. Podczas pikniku organizatorzy udostęp-
nili do zwiedzania zamknięte na co dzień fragmenty fortyfikacji Cytadeli. Piotr Stachecki 
 

ŚŚwwiięęttoo  1155..  BBaattaall iioonnuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  
Dnia15 kwietnia 2011 r. uczniowie XXI LO im. gen. Władysława Andersa pojechali na cie-

kawą wyprawę do Batalionu z Wędrzyna, który obchodził swoje święto. W drodze do Wędrzy-
na dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek historycznych, zobaczyliśmy tradycyjny strój ułana, 
a także szablę ułańską. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Sebastiana Męczennika w Wędrzy-
nie. Zbiórkę na placu apelowym poprzedziło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem 
15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Przyszedł czas na najbardziej oczekiwany 
punkt programu – prezentację wojska. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się defiladzie. Święto 
było dobrą okazją do wręczenia okolicznościowych odznaczeń, wyróżnień i nagród. Po oficjal-
nej części udaliśmy się na poligon. Mieliśmy okazję zobaczyć pojazdy wojskowe, broń, a tak-
że przejechać się na quadzie. Byliśmy bardzo podekscytowani ilością atrakcji, zadawaliśmy 
wiele pytań, chcieliśmy dowiedzieć się więcej o tradycjach związanych z 15. Pułkiem Ułanów 
Poznańskich. 

    
Dziękujemy za poczęstunek, jakim była prawdziwa wojskowa grochówka i ognisko; po dniu 

pełnym wrażeń był to strzał w dziesiątkę! 
Szczególne podziękowania należą się p. Prezesowi, Tadeuszowi Jeziorowskiemu, który co 

roku uświetnia swoją osobą uroczystości wojskowe. Magda Brocka, II OE 
 

WWyycciieecczzkkaa  uucczznniióóww  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj   nnrr   7777  ddoo  WWęęddrrzzyynnaa  
 

 Dnia 15 kwietnia br., w ramach obchodów Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich, odbyła 
się wycieczka do Wędrzyna, miejsca postoju spadkobierców Pułku. Jej organizatorem było 
Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
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 W Wędrzynie stacjonuje 15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Ander-
sa, który przejął barwy i tradycje poznańskiego Pułku. Naszą szkołę w tym wyjeździe repre-
zentowało 22 uczniów klas szóstych i dwoje nauczycieli (pp. Hanna Pietrucka  – nauczyciel 
historii i Wiesław Kubiak  – pedagog szkolny). Wraz z nami jechali również uczniowie Zespołu 
Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu ze swoim nauczycielem i oczywiście przedstawiciele Or-
ganizatora wycieczki. Sprzed szkoły wyjechaliśmy o godz. 6:00. Przy hotelu „Mercure” autokar 
się zapełnił. Stery pilota i przewodnika przejął p. Tadeusz Jeziorowski . Pan Prezes przed-
stawił uczestników wycieczki, podał informację o Jednostce, do której jechaliśmy, a także cie-
kawie opowiadał o historii Pułku. Była też prezentacja umundurowania i broni ułana na „ży-
wym modelu”. Od czasu do czasu byliśmy sprawdzani, co z tego w naszych głowach zostało. 
Podróż minęła szybko i przyjemnie. Po przyjeździe na miejsce i powitaniu przez Gospodarzy, 
uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Brał w niej udział (oprócz kilku innych) nasz Poczet Pro-
porcowy. W kościele byli także przedstawiciele terenowych władz administracyjnych, wojsko, 
uczniowie tamtejszej szkoły i okoliczni mieszkańcy. Po Mszy przedstawiciele Towarzystwa 
złożyli kwiaty przy pomniku (odrestaurowanym czołgu na cokole) i tablicy upamiętniającej 
m.in. 15. Wielkopolską Brygadę Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa. Na-
stępnie uczestniczyliśmy w uroczystości na Placu Apelowym. Były okolicznościowe przemó-
wienia, wręczanie nagród i wyróżnień zasłużonym żołnierzom oraz defilada pododdziałów. Po-
tem przejechaliśmy na pobliski poligon. Przygotowano tam dla nas pokazy sprzętu i uzbroje-
nia. Między innymi oglądaliśmy Rosomaka, nie drapieżnika z rodziny łasicowatych, lecz koło-
wy transporter opancerzony, czyli pojazd wojskowy. Można było postrzelać „na sucho” z kara-
binka szturmowego, rozłożyć i złożyć broń. Największym „wzięciem” u uczniów cieszyła się 
jazda z instruktorem na wojskowym quadzie. To nam się bardzo podobało. Jeździliśmy po kil-
ka razy, a rekordzistka – Karolina – aż jedenaście razy. Po tych „poligonowych emocjach” na-
karmiono nas żołnierską grochówką z kotła i kiełbaską z ogniska. Po powrocie z poligonu 
zwiedziliśmy jeszcze pomieszczenia, w których mieszkają żołnierze. Potem pożegnaliśmy się 
z Gospodarzami i ruszyliśmy w drogę powrotną. Było wesoło. Śpiewaliśmy wspólnie piosenki 
wojskowe, patriotyczne i ludowe. Pomocne były śpiewniki i intonowanie śpiewów przez obu 
Panów Prezesów. W naszej grupie najlepszym śpiewakiem był Kuba. Do Poznania wróciliśmy 
ok. godz.18:30, zmęczeni, ale pełni wrażeń. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam uczestnictwo w tak ciekawej wycieczce. 

Malwina Skórska – ucz. kl. VI b 
 

JJaakk  śśwwiięęttoowwaannoo  DDzziieeńń  PPaattrroonnaa  ww  SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj   nnrr   7777  
ww  PPoozznnaanniiuu  

 

 Tegoroczny Dzień Patrona – Święto 15. Pułku Ułanów Poznańskich, obchodziliśmy dnia 
16 kwietnia. Głównym punktem był udział przedstawicieli Dyrekcji, grona pedagogicznego, 
uczniów (wraz z Pocztem Proporcowym) i rodziców w Apelu Poległych, przy Pomniku 15. Puł-
ku Ułanów Poznańskich w sobotni wieczór. 
 Przygotowania do Święta zaczęły się w szkole niemal miesiąc wcześniej. Dla klas starszych IV-VI 
ogłoszono konkurs wiedzy (nauczyciel historii p. Hanna Pietrucka , pedagog szkolny p. Wiesław 
Kubiak ). Eliminacje odbyły się 21 marca. Startowało 35 uczestników. Do drugiego etapu za-
kwalifikowano 12 osób. Finał (30 marca) wyłonił zwycięzców. Tym razem same dziewczyny: 
- I miejsce ex aequo: Aleksandra Szkudlarz  kl. VIa i Alicja Wojnowska  kl. VIb 
- II miejsce ex aequo: Natalia Adamczyk  kl. IVa i Weronika Pietrowicz  kl. IVa 
- III miejsce: Adrianna Genke  kl. Va. 
 Starszym uczniom p. Pietrucka podsunęła pomysł pokazania sylwetki Patrona za pomocą 
prezentacji multimedialnej. Zgłoszono ich siedem (przygotowanych przez 9 osób). Tu również 
najlepsze były dziewczyny. Równorzędne miejsce otrzymały Izabela Perdoch  i Weronika 
Głowacz  z kl. VIa oraz Dominika Błaszczyk  z kl. VIb. W nagrodę otrzymały pendrives ufun-
dowane przez p. Dyrektor. 
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 Młodsi uczniowie (od oddziałów przedszkolnych do klas trzecich) przybliżali sobie wiedzę 
o 15. Pułku Ułanów Poznańskich słuchając opowieści wychowawców, rysując, wycinając syl-
wetki koników, ułanów itp. Dla nich również ogłoszono konkurs na poziomie klas II i III 
(pp. Violetta Grze śkowiak , Aldona Żuraw , Wiesław Kubiak ). Kiedy to nastąpiło, w czterech 
klasach rozpoczęły się poważne przygotowania. Regulamin obejmował trzy kategorie: konkurs 
plastyczny („portret ułana”), konkurs literacki („opis ułana” ze szczególnym uwzględnieniem 
cech wewnętrznych), test wiedzy o Patronie (na podstawie wcześniej przygotowanych na po-
szczególnych poziomach tekstów). Zwycięzcy, po zsumowaniu punktów za poszczególne ka-
tegorie w każdej klasie, otrzymali tytuł „Ułana roku 2011”. Wychowawczynie klas II i III zaan-
gażowały się w jak najlepsze przygotowanie swoich podopiecznych, a pedagog szkolny, 
p. Wiesław Kubiak , spotkał się z każdą z czterech klas w Sali Patrona. Podczas „specjalnej 
lekcji” starał się przybliżyć dzieciom historię Patrona Szkoły w sposób bardziej „oglądowy”, 
prezentując m.in. elementy umundurowania, uzbrojenia ułanów, objaśniając tematyczne zdję-
cia i wyjaśniając bardziej skomplikowane dla dzieci specjalistyczne terminy. Zmagania kon-
kursowe uczniów klas II i III (we wszystkich trzech kategoriach) trwały od 21 marca do 
1 kwietnia br. Zwycięzcy („Ułani Roku 2011”) to: Dagna Olejnik  - kl. IIa, Olga Jarmu ż - kl. IIb, 
Mikołaj Żebrowski  - kl. IIIa, Weronika Dudlik  - kl. IIIb. Oprócz tego w każdej klasie przyzna-
no również drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia. 
 

        
 

 W piątek, 15 kwietnia, liczna, 22 osobowa grupa uczniów klas szóstych, pod opieką dwojga 
nauczycieli, wzięła udział w wyjeździe, wspólnym z przedstawicielami Towarzystwa b. Żołnie-
rzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, do Wędrzyna [zob. relację z tego wydarzenia 
jego uczestniczki, Malwiny Skórskiej  – red.].Tego samego dnia wszyscy uczniowie naszej 
szkoły (nie wyłączając oddziałów przedszkolnych) wzięli udział w niecodziennej lekcji. Pan 
Dale Taylor  i jego „pomocnicy” przedstawili dzieciom dzieje bohaterów 15. Pułku Ułanów w 
sposób niezwykle obrazowy (historia, uzbrojenie, umundurowanie, wyposażenie indywidualne 
żołnierza, etc.). Można było nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć, dotknąć i przymierzyć. Jedną 
z najciekawszych atrakcji była unikatowa radiostacja używana w czasie wojny przez aliantów. 
Zainteresowanie ze strony młodych słuchaczy było ogromne, a pokazy w grupach trwały łącz-
nie sześć godzin lekcyjnych. 
 W sobotę, dnia 16 kwietnia, godziny przedpołudniowe zajęły „historyczne” wycieczki  
i odwiedzanie różnych miejsc związanych z Patronem i dziejami miasta (klasy od pierwszej do 
szóstej wraz z opiekunami), bądź tematyczne zajęcia w szkole (oddziały przedszkolne). Wie-
czorny, sobotni przemarsz w capstrzyku i udział w Apelu Poległych był, jak już wspomniano, 
głównym punktem obchodów Święta Patrona Szkoły. Moment ten przeżywają zawsze najbar-
dziej zwycięzcy naszych szkolnych konkursów. Pod Pomnikiem Pułku przy ul. Ludgardy 
otrzymują swoje „ułańsko” wywalczone nagrody. Społeczność szkolną reprezentowali rów-
nież: p. Alicja Konarska  – dyrektor szkoły, rodzice nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, 
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organizatorzy konkursów (pp. Hanna Pietrucka , Violetta Grze śkowiak  i Aldona Żuraw ) oraz 
Poczet Proporcowy Szkoły wraz z opiekunem. 
 Udział Pocztu Proporcowego w niedzielnej (17 kwietnia), uroczystej Mszy św. w Sanktuarium 
Matki Bożej w Cudy Wielmożnej - Pani Poznania (kościół oo. franciszkanów) jest już tradycją 
wieloletnią. Po nabożeństwie podczas spotkania przy Pomniku nasi najmłodsi „Ułani Roku 
2011”, jako pierwsi składając kwiaty, pokłonili się Patronowi Szkoły. Po pokłonie wszystkich 
Pocztów, i naszego również, oddanym Sztandarowi Pułku w Wielkopolskim Muzeum Wojsko-
wym, można już było świętować bardziej „piknikowo”, rodzinnie na poznańskiej Cytadeli. A w 
szkole poniedziałkowe apele (18 kwietnia) podsumowały tegoroczne Święto Patrona. Wręczono 
nagrody i wyróżnienia pozostałym laureatom konkursu. Wszyscy uczniowie obejrzeli nagrodzo-
ne prezentacje multimedialne. Jeszcze do dnia 9 maja w holu szkoły można było oglądać naj-
ładniejsze (i nagrodzone) prace plastyczne i literackie, które wyszły spod pędzla i pióra naszych 
najmłodszych uczniów. Niżej podpisanemu w serce zapadły następujące teksty: 
���� „Mój ułan jest szczupły i wysoki. Ma brązowe oczy, dopasowany mundur i sokoli wzrok. Jest 
silny, uczciwy i odważny. Potrafi jeździć konno i broni słabszych” (Dagna Olejnik, kl. II a) 
���� „Ułan jest dobry, odważny, mądry, miły, uczynny, prawdomówny, uczciwy, szlachetny, pra-
wy, honorowy, miłujący Boga i Ojczyznę” (Zofia Dura, kl. II b) 
���� „Ułan jest zawsze rycerski, pomocny, wesoły, waleczny i odważny. Ma poczucie humoru, 
jest bystry i sprytny. Ułan to patriota. Dba o swojego konia i swoją drużynę. Jest optymistą, 
ponieważ wierzy w to, że wygra każdą bitwę. Uwielbiam ułanów, bo są częścią naszej historii 
(Maksymilian Jurewicz, kl. III b) 
���� „Mundur ma w kolorze khaki. Buty są czarne z ostrogami. Głowę jego zdobi czapka zwana 
rogatywką. Każdy ułan musi być odważny i śmiały. Nie może bać się wroga. Dla kobiet powi-
nien być rycerski i szarmancki. Każdemu służy pomocą. Optymizmem zaraża innych. Zwin-
ność i spryt pomagają mu w walce. Koń to jego najlepszy przyjaciel. Bardzo chciałbym zostać 
ułanem” (Tomasz Wysocki, kl. III b). 
 Na zakończenie obchodów, w dniu 20 kwietnia odbył się jeszcze jeden konkurs. Jury w skła-
dzie: nauczyciel historii, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (Natalia Wozi ńska  – 
kl. VIa, Dominika Józefowicz  – kl. IVb) oraz pedagog szkolny, oceniło we wszystkich klasach 
„gazetki tematyczne” związane z Patronem Szkoły. Kwalifikowano je na trzech poziomach: 
oddziałów przedszkolnych, klas I-III, klas IV-VI, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsca. 
 Na poziomie oddziałów przedszkolnych: pierwsze miejsce ex aequo: OP 1 (wych. Anna 
Wilska ) i OP 2 (wych. Joanna Kruszczy ńska ). Na poziomie klas: I-III – pierwsze miejsce kla-
sa Ic (wych. Katarzyna Mielnik ). Na poziomie klas: IV-VI – pierwsze miejsce klasa Vb (wych. 
Izabela Czy ż). Wyróżnionym klasom przyznano dyplomy. 
 Jak widać, tegoroczne obchody naszego szkolnego Święta były różnorodne i wielodniowe. 

Wiesław Kubiak 
 

7711..  rroocczznniiccaa  ZZbbrrooddnnii   KKaattyyńńsskkiieejj   ii   ddrruuggiieejj   mmaassoowweejj   zzssyyłłkkii   PPoollaakkóóww  nnaa  SSyybbii rr   
 

 Dnia 13 kwietnia br. przypadła 71. rocznica Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Po-
laków na Sybir. Główne poznańskie uroczystości upamiętniające tę tragiczną kartę polskiej hi-
storii rozpoczęły się Mszą św. w intencji Polaków pomordowanych na Wschodzie, odprawioną 
w samo południe w kościele OO. Dominikanów. Wśród wielu delegacji przybyłych na uroczy-
stości obecni byli przedstawiciele Zarządu naszego Towarzystwa w składzie: prezes Tadeusz 
Jeziorowski , wiceprezes Włodzimierz Buczy ński  oraz p. Pułkownikowa Irena Majewska . 
Barwy pułkowe reprezentował Poczet Proporcowy w składzie: komendant Andrzej Walter  
oraz ułani Jan Kołaczkowski  i Piotr Stachecki . 
 Po nabożeństwie wybrane poczty, w tym nasz, udały się do Kaplicy Katyńskiej, gdzie od-
słonięto i poświęcono cztery nowe tabliczki epitafijne dedykowane pamięci Wielkopolan za-
mordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Upamiętniony został ks. pułkownik, pośmiertnie 
mianowany generałem, Czesław Wojtyniak, kapelan 15. Pułku Ułanów Poznańskich w wojnie 
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1920 r. i kanclerz kurii polowej WP w 1939 r. Podczas uroczystości krótką historię życia po-
mordowanych przedstawił prezes T. Jeziorowski . 
 Następnie pochód pocztów, kombatantów, delegatów władz państwowych i samorządowych, 
policji, straży miejskiej oraz wielu Wielkopolan przeszedł al. Niepodległości pod Pomnik Ofiar Katy-
nia i Sybiru, gdzie odbył się uroczysty Apel Poległych oraz ceremonia złożenia kwiatów. 
 Organizatorami uroczystości byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współ-
udziale Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków Wielko-
polska oraz Poznańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 
1939”. Piotr Stachecki 
 

PPoożżeeggnnaanniiee  IIXX  zzmmiiaannyy  PPKKWW  AAffggaanniissttaann  
 

 Dnia 19 marca 2011 r. w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy IX zmiany 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Przewidziano wyjazd prawie 1300 żołnie-
rzy z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, z czego większość to żołnierze 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej. Ponieważ Brygada dziedziczy tradycje także oddziałów Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii, na uroczystościach nie mogło zabraknąć przedstawicieli środowisk kawale-
ryjskich. Spotkały się zatem w Międzyrzeczu zarówno delegacje członków naszego Towarzy-
stwa, dzierżącego barwy 15. Pułku Ułanów Poznańskich – pierwsza pod przewodnictwem pre-
zesa, p. Tadeusza Jeziorowskiego , z p. Pułkownikową Ireną Majewsk ą, wiceprezesem Wło-
dzimierzem Buczy ńskim  i członkiem Zarządu p. Kazimierzem Kundegórskim  oraz druga, 
którą tworzyło czterech członków ROK: poczet proporcowy w składzie: komendant Andrzej 
Walter , Piotr Stachecki , Piotr Walter  i ułan Jan Kołaczkowski , a także przedstawiciele Sto-
warzyszenia 7. Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich oraz GRH 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. 
 Uroczystości poprzedziła Msza św. w intencji żołnierzy, której przewodniczył Biskup Polowy WP, 
ks. Józef Guzdek . W trakcie Mszy św. poświęcona została flaga państwowa i proporce, które żołnie-
rze z Międzyrzecza i Wędrzyna zabiorą ze sobą do polskich baz w Afganistanie. Ramię w ramię ze 
wspomnianymi pocztami stali przedstawiciele ROK, z proporcem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
 

       
fot. Mariusz Matulewicz 

 Po Mszy św. na terenie jednostki wojskowej odbyła się uroczysta zbiórka, w której wzięli 
udział m.in. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch , Dowód-
ca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka , Dowódca Operacyjny gen. broni 
Edward Gruszka , dowódca „Czarnej Dywizji” gen. dyw. Mirosław Ró żański , dowódca „Błę-
kitnej Siedemnastki” gen. bryg. Sławomir Wojciechowski  oraz liczni przedstawiciele władz 
samorządowych. 
 Dowodzący IX zmianą PKW, gen. Wojciechowski, otrzymał od przedstawiciela Zwierzchni-
ka Sił Zbrojnych flagę państwową z godłem RP. Władze samorządowe podarowały żołnierzom 
proporce z herbami Międzyrzecza i Sulęcina. Zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów PKW, 
którą uświetniły orkiestra „Czarnej Dywizji” i kompania honorowa 17. WBZmech. 
 Następnie żołnierze oraz żegnające ich rodziny i zaproszeni goście udali się na poczęstu-
nek, podczas którego jeden ze współczesnych Ułanów Poznańskich, por. Michał Błaszczyk , 
zastępca dowódcy 1. kompani zgrupowania bojowego Alfa, otrzymał od przedstawicieli ROK 
biało-szkarłatny proporczyk. Przyjmując go obiecał, że proporczyk z zaszczytem powiesi na 
antenie swojego wozu bojowego. 

Piotr Stachecki, na bazie tekstu mjra Szczepana Głuszaka (http://17wbz.sow.mil.pl) 
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ŚŚwwiięęttoo  33  MMaajjaa  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  
 

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Kon-
nego Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich świętowali w Drawsku 
Pomorskim. Ułani zostali zaproszeni do wzięcia udziału w święcie przez tamtejszy dom kultury. 

Uroczystości w centrum miasta rozpoczęły się przedstawieniem grup teatralnych, które wzbu-
dziło ogromne zainteresowanie i aplauz mieszkańców. Aktorzy wcielili się między innymi w cary-
cę Katarzynę oraz ks. Józefa Poniatowskiego, wygłaszającego mowę na koniu w asyście człon-
ków naszego Oddziału przebranych w mundury carskie i pruskie, symbolizujące zaborców. 
 

 
 

Członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Drawsku Pomor-
skim – od lewej: Łukasz Walter, Piotr Stachecki, Piotr Walter, Bolesław Klóska,  

Jan Kołaczkowski, Mikołaj Walter, Aleksander Jagodziński; w środku: rtm. Wojciech Teredowski. 
 

Po inscenizacji, odtwarzającej czasy Konstytucji 3 Maja, kawalerzyści przejechali do pobli-
skiego parku, w którym dali pokaz w mundurach ułanów z okresu końca międzywojnia. W po-
kazie brało udział 6 koni (Ben, Colorado, Felicja, Formoza, Mixer, Pluto) i 7 ułanów (Aleksan-
der Jagodzi ński, Bolesław Klóska, Jan Kołaczkowski, Piotr Stachecki,  Łukasz Walter, 
Mikołaj Walter, Piotr Walter ). Pokaz rozpoczął się od prezentacji musztry sekcji, po której 
ułani przedstawili władanie białą bronią: lancą i szablą. Na koniec zaprezentowano skoki 
przez płonącą przeszkodę. 
 Impreza była w 100% udana. Bardzo dziękujemy za zaproszenie p. Jolancie Pluto , dy-
rektorce domu kultury w Drawsku oraz naszemu kochanemu rotmistrzowi, Wojtkowi Tere-
dowskiemu , za pomoc w organizacji pokazu. Piotr Walter 
 
JJuubbii lleeuusszz  PPrrooff ..  AAnnddrrzzeejjaa  JJeezziioorrkkoowwsskkiieeggoo  
 

 Pan prof. Andrzej Jeziorkowski, wyróżniony Znakiem Zasługi 
członek naszego Towarzystwa od dnia 13 lutego 1992 r. z nu-
merem kolejnym 19, dnia 12 lipca 2011 r. obchodził swoje 80. 
Urodziny. W Jego twórczości plastycznej niebagatelną rolę od-
grywa koń i polska kawaleria, ukazywane zawsze z niebywałą 
maestrią. Dostojnemu Jubilatowi z okazji wspaniałego Ju-
bileuszu składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy naj-
wyższego szacunku,  życzenia błogosławie ństwa Bo żego, 
sił twórczych, dobrego zdrowia i długich lat życia.  
 

Zarząd i Członkowie Towarzystwa Byłych Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich 

 
Prof. Andrzej Jeziorkowski 

(fot. M. Chojnacka) 
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UUłłaannii  PPoozznnaańńssccyy  ww  OOrrkkiieessttrrzzee  rreepprreezzeennttaaccyyjjnneejj  DDoowwóóddzzttwwaa  OOkkrręęgguu  KKoorrppuussuu  NNrr  VVIIII  
((cczz..  11))  

 

 O tym, że w Poznaniu mamy Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych, nikomu nie 
trzeba przypominać. Ten znakomity zespół, od lat prowadzony przez p. mjr. Pawła Joksa , 
towarzyszy nam niezmiennie podczas dorocznych uroczystości Święta Pułkowego. 
W przedwojennym Poznaniu, jednym z większych garnizonów wojskowych w skali całego 
państwa, siedzibie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII, niemal wszystkie oddziały miały 
swoje orkiestry, piechota etatowe, pozostałe nieetatowe. Miał ją i nasz Pułk; pisał o niej 
swego czasu p. mgr inż. Lesław Kukawski  w serii Zeszytów Historycznych Towarzystwa 
(z. 5, „Orkiestra 15. Pułku Ułanów Poznańskich”, Poznań 1999). 
 Skądinąd wiadomo, że owe orkiestry łączono okazjonalnie na różne uroczystości, ale że 
przy DOK VII była odrębna orkiestra reprezentacyjna – brak było dotąd informacji. Nie 
wspomniał o niej nawet monografista orkiestr poznańskiego DOK, Jan Teresiński („Orkie-
stry wojskowe DOK VII w Poznaniu 1919-1939”, Poznań 1992). Jak się okazuje, utworzo-
no ją w 1925 r. zestawiając orkiestrantów w sumie aż z ośmiu oddziałów: z dwóch pułków 
piechoty, dwóch pułków kawalerii, dwóch pułków i jednego dywizjonu artylerii oraz z pułku 
saperów. Na dyrygenta tego w sumie 85-osobowego zespołu wyznaczono znanego ka-
pelmistrza 57. Pułku Piechoty, Jarosława Vorela. 
 Jarosław Vorel (ur. 6 stycznia 1889 r. w Hradec Kralove, zm. w 1935 r. w Samborze?), był 
oficerem zawodowym korpusu administracji w grupie kapelmistrzów, porucznikiem ze star-
szeństwem z dnia 1 grudnia 1922 r. Według Rocznika Oficerskiego 1928 w tymże roku był 
jeszcze kapelmistrzem 57. Pułku Piechoty, natomiast Rocznik 1932 wymienia go już jako ka-
pelmistrza 6. Pułku Strzelców Podhalańskich w Samborze. Absolwent Królewskiej Akademii 
Muzycznej w Budapeszcie, przez pewien czas był członkiem orkiestry węgierskiej opery na-
rodowej. Wcielony do wojska, pozostał w nim już jako muzyk na stałe, by po odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę wstąpić do służby w Wojsku Polskim, w której pozostał już do 
śmierci. W Poznaniu przez pięć lat, do 1927 r., był nadto wykładowcą Państwowego Konser-
watorium Muzycznego, po czym przeniósł się do Wielkopolskiej Szkoły Muzycznej. Prowa-
dzona przez niego orkiestra 57. Pułku Piechoty dwukrotnie, w roku 1927 i 1928, zdobyła 
w konkursie orkiestr DOK VII I miejsce (więcej konkursów nie było), a w latach 1926-1928 
jako pierwsza występowała przed mikrofonami Polskiego Radia. Jak pisał Jan Teresiński, 
za którym w części przytaczam informacje o Vorelu, to właśnie sukcesy Jarosława Vorela, 
kwestionowane przez recenzentów, stały się ponoć przyczyną nieporozumień, których na-
stępstwem było przeniesienie go w 1930 r. do 6. Pułku Strzelców Podhalańskich. 
 Czy cały czas orkiestra reprezentacyjna działała pod jego batutą i jak długo, trudno 
orzec, na pewno jeszcze w 1927 r., kiedy to połączona dodatkowo z orkiestrą 29. Pułku 
Strzelców Kaniowskich, koncertowała w liczbie 125 muzyków w Kaliszu 6 sierpnia 1927 r. 
z okazji przyjazdu marszałka Józefa Piłsudskiego i uroczystości odsłonięcia pomnika le-
gionistów w Szczypiornie. Pisał o tym M. Kozłowski, w artykule „Józef Piłsudski w Kaliszu” 
zamieszczonym w miesięczniku „Kalisia nowa” z 2007 r. (numer zbiorczy 7-8-9). Por. Vorel 
nie był jednak już w niej wymieniony, tego dnia dyrygowało za to dwóch kapelmistrzów, 
kpt. Maksymilian Chmielewicz z 58. Pułku Piechoty i kpt. Lucjan Ksionek z 29. Pułku Pie-
choty.  Koncert zaplanowano między godziną 19:30 a 23:00 na boisku pułkowym strzelców 
kaniowskich, a po transmisji przemówienia Marszałka, Polskie Radio transmitowało także i 
występ orkiestry: „od 7 do 8 i pół nadawany był przez radio warszawskie odczyt marszałka 
Piłsudskiego, a następnie koncert orkiestry reprezentacyjnej DOK VII z boiska 29. pułku 
Strzelców Kaniowskich.”  Jak zauważył sprawozdawca „Gazety Kaliskiej” z 8 sierpnia 1927 r., 
„audycje wyszły wybornie.” (cytuję za T. Krokos, „Walka za Polskę – to jest nasza palma 
pierwszeństwa”, „Kalisia nowa”, numer j.w.).                            Tadeusz Jeziorowski, c. d. n. 
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KKoommuunniikkaattyy  ZZaarrzząądduu  
 

W dniu 2 lipca  uczestniczyliśmy w Wędrzynie i Sulęcinie w święcie 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze naszego 15. Batalionu Ułanów Poznańskich wystawili 
kompanię honorową, poczet sztandarowy i poczet z historycznym sztandarem 15. Wielko-
polskiej Brygady Kawalerii Pancernej (zaprezentowali się znakomicie). Uczestniczył poczet 
z Proporcem Towarzystwa z Komendantem Andrzejem Walterem , a także poczet z pro-
porcem kolegów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielko-
polskiej. Po Mszy św. koncelebrowanej w kościele wędrzyńskim, druga część uroczystości 
odbyła się na Rynku w Sulęcinie, niestety, w strugach deszczu. Mimo to nasi żołnierze za-
chowali posągową postawę, czym zaimponowali licznym gościom. Następnie podejmowani 
byliśmy przez Dowództwo. Honory domu czynił Dowódca Brygady, p. płk Tomasz Doma ń-
ski  z Małżonką – Marzeną. Niespodziankę sprawił nam p. chor. Robert Kuzajewski , który 
będąc na rekonwalescencji po odniesionych ranach w Afganistanie, przyjechał specjalnie na 
spotkanie. Został wyściskany przez delegację Towarzystwa, p. Pułkownikową Majewsk ą, 
p. Kazimierza Kundegórskiego  i Prezesa, oczywiście w imieniu wszystkich naszych 
członków. Zapewnił, że będzie z nami tego roku w Ziewanicach. Panu płk. Domańskiemu 
Zarząd Towarzystwa składa raz jeszcze serdeczne podziękowania za przemiłą gościnę, 
a żołnierzom Brygady dziękujemy za zaprezentowaną postawę i wyszkolenie. 
 

 W dniu 12 lipca  Zarząd Towarzystwa odbył przedwakacyjne zebranie spotykając się 
w gościnnym domu p. Ireny Majewskiej . Omówiono przygotowania do jubileuszu Towa-
rzystwa, przyjęto nowego członka – p. kpt. Marcina Szulew ę - pełniącego obecnie obo-
wiązki dowódcy naszego 15. Batalionu Ułanów Poznańskich oraz podjęto weryfikację listy 
członkowskiej. Ciepły, lipcowy wieczór i znakomita atmosfera dzięki Gospodyni, przemieni-
ły zwykłe zebranie w sympatyczne spotkanie towarzyskie, które na długo pozostanie w pa-
mięci jego uczestników. Pani Pułkownikowo, dziękujemy! 
 

LLiissttaa  cczzłłoonnkkóóww  TToowwaarrzzyyssttwwaa  BByyłł yycchh  ŻŻoołłnniieerrzzyy  
ii   PPrrzzyyjjaacciióółł   1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh,,    
sskkrreeśślloonnyycchh  ddeeccyyzzjjąą  ZZaarrzząądduu  
ww  ddnniiuu  1177  mmaarrccaa  22000088  oorraazz  1199  ll iippccaa  22001111  rr..  
 

 

Nr czł. Nazwisko i imię Data skreślenia 
275. Drozd Tomasz 17.03.2008 
211. Gajda Michał 17.03.2008 
284. Garliński Janusz 17.03.2008 
238. Koc Marcin 17.03.2008 
261. Majewski Mirosław 17.03.2008 
298. Wilkowska Anna 17.03.2008 
287. Barłóg Marek 19.07.2011 
278. Borowiak Katarzyna 19.07.2011 
  61. Goszczyńska Sylwia 19.07.2011 
  35. Kleczewska Irena 19.07.2011 
212.  Nitkiewicz Maria 19.07.2011 
106. Paterka Eugeniusz 19.07.2011 
234. Pawłowski Bogdan 19.07.2011 
309. Sopoćko Agnieszka 19.07.2011 
289. Szczęsny Andrzej 19.07.2011 
281. Szeląg Andrzej 19.07.2011 
175. Szymanowski Artur 19.07.2011 
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NNoowwii  cczzłłoonnkkoowwiiee  
 

Nr kol. 368 p. Hanna Hoffmann , ze stażem od 22.01.2011 r.;  
nr kol. 369 p. Zenon Derezi ński , ze stażem od 28.02.2011 r.;  
nr kol. 370 p. Daniel My śliński , ze stażem od 29.03.2011 r., 15. Bat. Uł. Poznańskich;  
nr kol. 371 p. Marcin Szulewa , ze stażem od 5.06.2011 r.; 15. Bat. Uł. Poznańskich. 
 

PPoossiieeddzzeenniiee  RRaaddyy  PPeeddaaggooggiicczznneejj   SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj   NNrr  7777  
iimm..  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  

 

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 21 czerwca br. Tematem obrad było 
podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 i wyciągnięcie wniosków na następny rok. 
 Po 20 latach kierowania szkołą odchodzi na emeryturę pani Dyrektor Alicja Konarska , a dal-
sze kierowanie szkołą przejmuje, wyłoniona w drodze konkursu, pani Janina Ko ńczak. 
 W drodze głosowania Rada Pedagogiczna wybrała na zastępcę Dyrektora szkoły panią 
Dorot ę Brock ą. Pani dyr. Konarska  omówiła wyniki osiągnięte przez poszczególne klasy, 
podkreślając, że były one dobre. Natomiast p. dyr. Kończak  w swoim wystąpieniu starała 
się wskazać, co należy zrobić, aby osiągnięcia Szkoły były jeszcze lepsze. Potem uwagi 
wnosili kolejno: kierowniczka biblioteki szkolnej, pedagog i psycholog. 
 Towarzystwo reprezentowali p. Pułkownikowa Irena Majewska  oraz przyjaciel Szkoły, 
Krzysztof Kubicki .                                                                                                          KKb 
 

LLiissttyy  ddoo  AAffggaanniissttaannuu  
 

Z inicjatywy członka Zarządu, p. Kazimierza Kundegórskiego , Zarząd wystąpił do na-
szych szkół z propozycją napisania listów i przygotowania laurek dla żołnierzy 15. Batalionu 
Ułanów Poznańskich uczestniczących w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie. 
Odpowiedziała Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz Gimna-
zjum „Dębinka”. W pierwszej szkole zorganizowania akcji podjął się p. Wiesław Kubiak , a w 
drugiej, p. Adam Bech . Problem z dostarczeniem przesyłki rozwiązało życzliwe podejście 
p. gen. Mirosława Ró żańskiego , dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Dzięki 
niemu nasi żołnierze otrzymali adresowany do każdego imiennie list. Pan por. Michał Błasz-
czyk  przysłał już do Prezesa podziękowanie, pisząc o bardzo „ciepłej” reakcji na dziecięce 
listy, i że wielu żołnierzy otrzymane rysunki powiesiło w swoich kwaterach. Cieszymy się 
więc razem z nimi i niecierpliwie czekamy na szczęśliwy powrót. 
 

DDoo  DDoowwóóddccyy  OOMMLLTT44  ww  AAffggaanniissttaanniiee,,  ppppłłkk..  BBoogguussłłaawwaa  LLEEŚŚNNIIAAKKAA  
 

PPoo  wwiieeśśccii   oo  rraanniieenniiuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  
 

Jesteśmy wszyscy poruszeni wiadomością o naszych Przyjaciołach, bardzo proszę 
o przekazanie, jeżeli to jest możliwe, każdemu z nich, zwłaszcza p. Kuzajewskiemu, a tak-
że p. Mazurkowi i p. Krzyżaniakowi naszych serdecznych pozdrowień. Ślemy im najlepsze 
myśli. Jesteśmy z Wami ! 
 

PPoo  iinnffoorrmmaaccjj ii   oo  ppoolleeggłłyymm  żżoołłnniieerrzzuu  zz  BBrryyggaaddyy  
 

Panie Pułkowniku, 
wiadomość o kolejnej stracie żołnierza z Brygady bardzo nas dotknęła. Przekazujemy 
wszystkim Kolegom z "17", a zwłaszcza z naszego 15. Batalionu, wyrazy otuchy i wspar-
cia. Ciągle jesteście w naszych myślach, niecierpliwie czekamy na Wasz powrót, ale wie-
my także, że w służbie nie zawiedziecie. I to jest nasza duma. 
Serdeczne uściski dla Pana, Ułanów Poznańskich i p. gen. Wojciechowskiego. 
Tadeusz Jeziorowski, Prezes Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich 

 

11 



 

  
 

PPoozzddrroowwiieenniiaa  zz  AAffggaanniissttaannuu  
 

  
 
Fot. 1: proporczyk Ułanów Poznańskich na wozie por. M. Błaszczyka, Fot. 2: por. Michał Błaszczyk, fot. 3: kartka z pozdrowie-
niami od naszych „Piętnastaków” z Afganistanu. 
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