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ŚWIĘTO PUŁKU - DNI UŁANA 2012
Święto Pułkowe - uroczystości
Sobotni wieczór (21.04.2012 r.) upłynął pod znakiem patriotycznych uroczystości. O godz. 19:40,
zgodnie z planem, spod pomnika Adama Mickiewicza pod pomnik 15. Pułku wyruszyła kolumna wojska,
którą prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania oraz spadkobiercy barw i tradycji Piętnastaków – Szwadron Honorowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wędrzyna.
Na ten przemarsz Reprezentacyjny Oddział Kawalerii naszego Towarzystwa wystawił grupę ponad 30
umundurowanych przedstawicieli obu pododdziałów (reprezentujących Pułk z czasu września 1939 r. oraz
z okresu późniejszego - m.in. walk pod Monte Cassino). W kolumnie zauważyć można było ponadto mundury pozostałych jednostek wchodzących w skład historycznej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii oraz szereg innych barw.
Zwieńczeniem uroczystości był podniosły Apel Poległych zakończony salwą. Warto odnotować, że po raz
pierwszy w tym roku wykonał ją pododdział 17. WBZmech. nazwany szwadronem, a nie kompanią - jest to
wyraźny sygnał, że nowy dowódca Brygady, gen. bryg. Rajmund Andrzejczak, kładzie silny nacisk na poszanowanie tradycji i kultywowanie historycznego nazewnictwa w dowodzonej przez siebie jednostce.
Serce rośnie!

fot. Maria Chojnacka

Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele OO. Franciszkanów. Następnie w asyście zebranej pod pomnikiem 15. Pułku polskiej i zagranicznej konnicy, delegacje złożyły kwiaty, a w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym oddano hołd historycznemu Sztandarowi 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Dalsza część uroczystości minęła pod znakiem rodzinnego pikniku, który odbył się na Cytadeli. Warto
zaznaczyć, że przedstawiciele ROK zaprezentowali dynamiczny pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego,
m.in. prezentując jako pierwsi w Polsce spieszenie sekcji i odprowadzenie koni przez koniowodów w bezpieczne miejsce (w każdej trójce jeden koniowód powodował trzema końmi!).
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Święto Pułkowe - zawody
Podczas trwających w Poznaniu w dniach 19-21 kwietnia 2012 r. XII Ogólnopolskich Zawodów Militari,
III Memoriału im. Macieja Frankiewicza oraz I Światowych Mistrzostw Kawalerii (WCC) Reprezentacyjny
Oddział Kawalerii Towarzystwa wystawił ekipę w składzie: Mikołaj Walter (konie: Mixer, Formoza), Piotr
Walter (konie: Felicja, Monanta), Piotr Stachecki (konie: Ben, Colorado) i Andrzej Ciesielski (konie: Talent, Riviera).
Zawodników przez całe zawody wspierała silna grupa luzaków w składzie: Kasia Olejnik, Dominika
Buczma, Monika Stasińska, Karolina Ciechanowska, Aleksander Jagodziński, Grzegorz Szymczak,
Tomasz Szymański i Dominik Wilusz.
Miło nam poinformować, że w odbywających się w ramach Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich zawodach kawaleryjskich, przedstawiciele ROK zajęli szereg czołowych lokat, godnie reprezentując barwy
„Dzieci Poznania".

fot. Maria Chojnacka

A oto wyniki naszych zawodników:
Mikołaj Walter:
Militari: 2. miejsce (Formoza)
- klasyfikacja drużynowa: 2. miejsce,
WCC: 8. miejsce (Mixer),
Memoriał: 2. miejsce (Formoza) i 3. miejsce (Mixer),
Piotr Walter:
Militari: 3. miejsce (Monanta)
- klasyfikacja drużynowa: 2. miejsce,
WCC: 3. miejsce (Felicja),
Memoriał: 5. miejsce (Felicja) i 8. miejsce (Monanta),

Piotr Stachecki:
WCC: 4. miejsce (Ben),
Memoriał: 15. miejsce (Colorado),
Andrzej Ciesielski:
Militari: 12. miejsce (Riviera),
WCC: 9. miejsce (Talent),
Memoriał: 6. miejsce (Talent)
i 14. miejsce (Riviera).

fot. Maria Chojnacka

Należy dodać, że Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich (oraz działający
w jego ramach Reprezentacyjny Oddział Kawalerii) nie było organizatorem zawodów. Mimo to, jego
członkowie swoją pomocą (m.in. organizacja części furażu dla koni, przygotowanie elementów pozorników, pomoc przy ustawianiu przeszkód, pomoc w tłumaczeniach) przyczynili się do powodzenia tej części
obchodów Święta Pułkowego.
Piotr Stachecki
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* * *
Wydawałoby się, że doroczne Święto Pułkowe to już rutyna. Ten sam, w zasadzie program, podobny
przebieg. A jednak nie. W tym roku mieliśmy wyjątkowe szczęście goszcząc dwu naszych znamienitych
Żołnierzy Pułku, uczestnika Kampanii Wrześniowej p. ppłk. dr. Tadeusza Andrzejewskiego i najstarszego żołnierza odtworzonego Pułku, bo jeszcze z Batalionu „S”, p. płk. Stanisława Berkietę, Prezesa Honorowego Towarzystwa. Pierwszy dotarł do nas z Gniezna, drugi przyleciał z Londynu, „eskortowany” przez
Syna, Stanisława Berkietę juniora, od tego roku już też naszego członka. Uczestnictwo w kolejnych
punktach Święta, a zwłaszcza widok obu naszych nestorów siedzących u stóp Pomnika Pułkowego, patrzących na swoich następców, prężących się w znakomitej postawie żołnierzy 15. Batalionu, każdy z nas
zapamiętał. Dowódców Wojska Polskiego prezentował w Poznaniu pierwszy raz nowy dowódca 17. Brygady, p. gen. bryg. Rajmund Andrzejczak. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu, w latach 2003-2005 pełnił służbę na stanowisku dowódcy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, ma za sobą Irak, dowodził IV i V zmianą Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, jest Komandorem Orderu Krzyża Wojskowego. Z satysfakcją
patrzymy na Jego dokonania, a zarazem na okazywane zrozumienie dla prezentowanej przez nas postawy stania na straży tradycji Pułkowej. Zadaliśmy p. Generałowi w sobotni wieczór pytanie, czy Kompania
Honorowa stanie w tym roku przed Panią Poznania. - Kompania? – Nie. Padła zdecydowana odpowiedź,
po czym z iskierką w oku dodał – Ale Szwadron, tak! Szwadronem Honorowym Ułanów Poznańskich dowodziła podczas Święta p. por. Kornelia Majewska, dowodziła tak, że spotkał Ją zaszczyt ponownego
dowodzenia podczas Święta Brygady. Śp. p. płk Edmund Majewski pewnie z dumą spogląda z Niebios,
że Jego nazwisko na nowo zaistniało wśród Ułanów Poznańskich...
Po wieczornym spotkaniu na Białej Sali u Prezydenta Miasta (honory czynił wiceprezydent, p. Dariusz
Jaworski), mieliśmy sygnalizowane wcześniej na łamach biuletynu spotkanie w węższym gronie, z kadrą
15. Batalionu. Przemiła atmosfera – niech żałują ci, co nie byli! Kontynuacja spotkania z dnia poprzedniego w Wędrzynie, gdzie delegację Towarzystwa, dzieci i młodzież z naszych szkół podopiecznych gościli
Koledzy z Batalionu. Bo przecież Święto Pułkowe od lat ma dwie zasadnicze części – w Wędrzynie i w
Poznaniu. – Co w tym Wędrzynie było, że czuje się tam jakąś dziwną atmosferę, spytał gen. Andrzejczak.
– Jak to co było? Tam się Pułk odrodził! Tam krążą dusze naszych starszych Kolegów, którzy z ogromnym wzruszeniem w 1996 r. przekazywali prawa nowej braci żołnierskiej do swoich dumnych barw. Tam
powstała 15. Brygada Kawalerii Pancernej, która numer dostała od Ułanów Poznańskich, a jej pierwszym
Batalionem był batalion z barwami Ułanów Poznańskich! Nawiasem mówiąc, przeglądając fotografie z tegorocznego Święta, z zaskoczeniem pod Pomnikiem Pułku zobaczyłem na zdjęciu, w tłumie, p. gen. bryg.
Andrzeja Sobieraja. Już w cywilu, pewnie dlatego nie rozpoznany, aż żal, że się nie pokazał. Toć to nasz
długoletni dowódca 15. Brygady! Panie Andrzeju! Jakże to tak... A wiesz, Jędruś, jak brzmi jeden z zawsze przez nas wznoszonych toastów odkąd Brygadę nam rozwiązali? - „15. Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa – jej pamięć w naszych sercach – niech żyje!”
W niedzielę, po złożeniu pokłonu Sztandarowi Pułku, przy tej największej relikwii pułkowej odbyła się
dekoracja Znakami Zasługi. Zgodnie z regulaminem wręczane są tylko raz w roku, jednej osobie spoza
naszych szeregów oraz jednemu członkowi Towarzystwa. Tym razem zostali wyróżnieni p. Barbara Wróżek z Wędrzyna oraz ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak, do niedawna w Wędrzynie, teraz już w Malborku.
Pani Barbara Wróżek, kierownik Biblioteki najpierw w 15. Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa, a po jej rozwiązaniu w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego, z własnej inicjatywy podjęła organizację konkursów
wiedzy o 15. Pułku Ułanów Poznańskich i jego Dowódcy, gen. Andersie, wśród żołnierzy obu Brygad,
przygotowując wszystkie prace organizacyjne samodzielnie i według własnej inwencji. Konkurs przynosi
znakomite rezultaty nie tylko pod względem liczby biorących w nim żołnierzy, ale i poziomu ich przygotowania i za tę pełną zaangażowania pracę z żołnierzami, opiekę nad nimi podczas przygotowywania konkursów przez wszystkie lata ich przeprowadzania, a przede wszystkim za ich zainicjowanie i konsekwentne prowadzenie, otrzymała nasz Znak Zasługi.
Natomiast należący do Towarzystwa od września 2006 r. (nr kolejny 331), ksiądz podpułkownik
Krzysztof Pietrzniak, jest byłym Proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Sebastiana w Wędrzynie,
w tym roku skierowanym do 41. Eskadry Lotnictwa Taktycznego i 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Choć swą funkcję w Wędrzynie objął w okresie likwidacji 15. Brygady, dzięki swemu zaangażowaniu przez wszystkie lata posługi duszpasterskiej w Garnizonie podtrzymywał tradycje kawalerii wielkopolskiej, a szczególnie 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Będąc strażnikiem sumień naszych żołnierzy, zawsze
łączył swoje duszpasterstwo z szerzeniem wiedzy o tradycjach pułkowych, ucząc miłości Boga poprzez
miłość Ojczyzny i Pułku. Podczas dorocznych uroczystości Święta Pułkowego oraz modlitw za dusze na3

szych poległych, pomordowanych i zmarłych Ułanów Poznańskich, stawał przy ołtarzu jako Kapelan tych
co odeszli, ale i tych, którzy służąc dzisiaj w 15. Batalionie Ułanów Poznańskich są spadkobiercami swoich poprzedników i Znak Zasługi otrzymał za tę wzorcową Służbę Bożą w szeregach Towarzystwa.
Gratulujemy!
Podsumowaniem przebiegu Święta, niech będą poniższe, niecodzienne słowa, przesłane przez Dowódcę Brygady, p. gen. bryg. Rajmunda Andrzejczaka. Cytujemy część dotyczącą bezpośrednio naszego Pułku.
TRJ
Panie i Panowie oficerowie, Szanowni Państwo
dłuższą chwilę zastanawiałem się nad protokolarną poprawnością i zestawieniem delikatnej substancji
tradycji z nowoczesną technologią (w tym komunikacyjną) i przesłaniem kilku słów drogą mailową. Myślę
jednak, że moja Brygada, jakkolwiek kawaleryjska i troszcząca się o tradycję, jest również najbardziej
technologicznie zaawansowaną, najnowocześniejszą jednostką Rzeczypospolitej, Wielkopolską Cyfrową
Kawalerią, zatem kierując się tym imperatywem pozwalam sobie skreślić do Was słów kilka - właśnie za
pośrednictwem Internetu. Dam tym samym okazję do szybszego i szerszego wykorzystania zawartych tu
słów podziękowania i komentarza. Zatem:
Kilka słów, które kieruję do „Mojego Żołnierza”, Pana płk. Stanisława Berkiety:
Szanowny Panie Pułkowniku, proszę przyjąć moje podziękowanie za podjęty trud i przybycie na uroczystości w Poznaniu. To dla mnie i moich żołnierzy niezwykły przywilej i zaszczyt. Dziękuję za bezcenne komentarze, za lekcję patriotyzmu, historii oraz opis taktyki działania kawalerii pancernej w walce w górach, które
miałem okazję usłyszeć. Jest Pan dla mnie inspiracją i obowiązkiem, który muszę (z wielką przyjemnością)
spełnić w stosunku do Tradycji znakomitego 15. pułku. Pana precyzyjne i jakże aktualne pytania skierowane
do moich podoficerów podczas prezentacji wozu Rosomak wprawiły nas w zakłopotanie i wielkie zdziwienie.
Dziękuję za wszelkie komentarze i niezwykły, kawaleryjski humor. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, mam
nadzieję, że los żołnierski pozwoli spotkać się jeszcze raz. Nadaję Panu przydział mobilizacyjny do 15. batalionu Ułanów Poznańskich, zatem proszę być gotowym na każde nasze zaproszenie. Dziękuję, że Pan po
prostu jest.
Do Prezesa Towarzystwa, Pana Tadeusza Jeziorowskiego:
Panie Tadeuszu – dziękuję za podjęty trud i nieustępliwość w kultywowaniu tej pięknej tradycji, przygotowanie święta i niezapomnianą narrację. To Pana dziełem jest moja opinia, że zarówno Poznań jak
i przede wszystkim 15. Pułk Ułanów Poznańskich – to klasa sama w sobie. Jakie miasto – taki Pułk, jaki
Pułk – takie święto. Najwyższy poziom, znakomita atmosfera, smak, humor. Dziękuję.
Proszę również przekazać moje słowa uznania dla Wiceprezesa Pana Włodzimierza Buczyńskiego
i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie święta. Ukłony dla Pani Pułkownikowej Ireny Majewskiej.
Niezwykłe wrażenie zrobiło na mnie (i bez wątpienia na płk. Berkiecie) złożenie konno meldunku przez ułana
Łukasza Waltera, podczas rozpoczęcia uroczystości w niedzielę. Proszę przekazać mu moje słowa uznania
i podziękowania za pomysł i smak.
Do ppor. Kornelii Majewskiej:
Pani Porucznik – dziękuję za znakomitą postawę, to było odpowiednie miejsce, czas i okoliczności by dać
wszystkim do zrozumienia, że kobieta-oficer prezentuje najwyższy poziom a że jest Pani oficerem 15. batalionu, nadało to wydarzeniom specjalny wymiar. Dziękuję i wyróżniam pochwałą. Mam nadzieję, że
szybko znajdzie się Pani na kolejnym kursie i będę mógł nie tylko wręczyć akt mianowania, ale i stawiać
Pani jeszcze wyżej poprzeczkę.
Pan major Krzyżaniak [to do d-cy Batalionu – red.] – proszę traktować moją "nadzieję" jako rozkaz do wykonania.
Panowie oficerowie, proszę pozdrowić szanowne Małżonki, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać się w tak miłej atmosferze.
Dziękuję wszystkim moim oficerom, podoficerom i ułanom, którzy wzięli udział w obchodach święta.
Podziękowania przesyła Państwu również moja Małżonka.
Jednocześnie upoważniam wszystkich do przekazania moich słów uznania do wszystkich tych, którzy
zapisali niezwykłe karty historii 15. pułku: płk Berkieta, płk Andrzejewski oraz tym, którzy pasją, bezinteresownością oraz nienaganną służbą Ojczyźnie – tym kartom szacunek wyrażają.
Dziękuję, ku chwale Ojczyzny!
z poważaniem
Rajmund T. ANDRZEJCZAK
gen. bryg.
dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady
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MJR WITOLD BOREYSZA.
Poległ za Ojczyznę pod Wolicą Śniatycką
Major Witold Boreysza, syn Józefa i Heleny, urodził
się 13 stycznia 1897 r. w Kownie. Całe swoje życie
związał z wojskiem, do którego wstąpił po ukończeniu
szkoły średniej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
1919-20, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari jako jeden
z 60 w swojej jednostce, a także – trzykrotnie – Krzyżem Walecznych. Absolwent kawaleryjskiej 27. klasy
Szkoły Podchorążych w Warszawie. 16 lutego 1921 r.
mianowany ppor. z przydziałem do 15. Pułku Ułanów
Poznańskich, w którym pełnił różne funkcje. 1 stycznia
1930 r. awansowany do stopnia rotmistrza i skierowany
do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie
był instruktorem, a potem dowódcą szwadronu szkolnego młodszego rocznika w Szkole Podchorążych Rezerwy Szkoły Kawalerii. 19 marca 1938 r. awansowany do
stopnia majora. W kampanii wrześniowej 1939 r. brał
udział jako dowódca oddziału złożonego z rozbitków
z różnych oddziałów w składzie 94. pp. rez. Szlak bojowy w wojnie z Niemcami zaprowadził go na Zamojszrtm. Witold Boreysza
czyznę.
Na podstawie listów, jakie syn majora, Zbigniew, otrzymał w czasie wojny od mieszkańca Wolicy Śniatyckiej, Antoniego Danilewicza i sołtysa Stanisława Tulejki, oraz od mieszkańca Cześnik, Franciszka Kucharskiego, można ustalić ostatnie chwile życia i okoliczności śmierci na polu chwały śp. mjra Witolda Boreyszy.
Od wczesnych godzin rannych, 21 września 1939 r., na polach wsi Wolica Śniatycka toczył się bój oddziałów polskich z wrogiem. Część zabudowań była w rękach niemieckich.
Mjr Boreysza był w marszu. Słysząc odgłosy walki, dowództwo oddziału przekazał zastępcy, a sam z dwoma żołnierzami, konno, ruszył do przodu, by nawiązać kontakt z walczącym dowódcą i uzgodnić wprowadzenie do akcji swego oddziału. Większość ludności opuściła wieś. Jednym z niewielu, którzy pozostali, był Antoni Danilewicz, naoczny świadek
śmierci majora. W pewnym momencie zobaczył, jak zza lasu wyjechało trzech jeźdźców,
wśród nich był mjr Boreysza. Zbliżali się do wsi. Z gospodarstwa, będącego w rękach niemieckich, padła krótka seria z karabinu maszynowego. Jeden pocisk trafił majora w okolicę
serca. Major spadł z konia. Towarzyszący mu żołnierze widząc, że nie daje znaków życia
i przekonani, że poległ – zawrócili. Po pewnym czasie major odzyskał przytomność i zaczął czołgać się do pobliskich zabudowań. Wkrótce nadjechał jego oddział. Dwaj żołnierze,
ci którzy byli z nim wcześniej, włożyli majora na wóz gospodarza Wojciecha Czuja, by wraz
z innymi rannymi żołnierzami dowieźć do punktu opatrunkowego w odległej o 4 km wsi
Cześniki. Mjr Witold Boreysza w kilka minut po włożeniu na wóz zmarł. Danilewicz pisze
dalej, że śmierć nastąpiła między godziną 8 a 9. Wojsko pochowało majora w Cześnikach
na cmentarzu prawosławnym w pobliżu parku, w oddzielnej mogile przy wspólnym, żołnierskim grobie. (...) Mały chłopiec na szczapach drewna opałowego znalazł przestrzeloną
książeczkę PKO majora. Miała ona nr 216.638 – H. Wystawiona została w Warszawie
24 stycznia 1936 r. (...) Kula karabinowa przeszła prawie przez środek książeczki w odległości około 2 cm od górnej jej krawędzi. Po pewnym czasie książeczka trafiła do PCK,
a następnie została zwrócona synowi majora – Zbigniewowi. Obecnie mjr Boreysza spoczywa w żołnierskiej kwaterze przy głównej alei na cmentarzu parafialnym w Komarowie,
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wśród 43 mogił żołnierzy poległych w 1939 r., co odkryłam po długotrwałym poszukiwaniu, dopiero w 2007 r.
Przy wschodniej granicy tego cmentarza, na wzgórzu,
zlokalizowana jest kwatera
żołnierzy poległych w wojnie
polsko-bolszewickiej 1920 r.
Major był jednym z tych
żołnierzy, którzy kładli podwaliny pod piękną tradycję
bojową pułku i polskiej kawalerii i należał do tych
wspaniałych ułanów, których
Wnuczka Bożena Boreysza-Glaza i prawnuczka Elżbieta Glaza przy grobie dziadka,
mjra Witolda Boreyszy w 70. rocznicę śmierci

Cmentarz w Komarowie

męstwo i czyny bojowe ocenił Naczelny Wódz, przyznając najwyższe odznaczenia, ale również za ich zasługi dekorując sztandar Pułku orderem Virtuti Militari.
W chwili śmierci majora do Wolicy Śniatyckiej zbliżały się wojska drugiego ze sprzymierzonych agresorów, Rosji sowieckiej. Odnosi się nieodparte wrażenie, że śmierć na polu chwały
uchroniła nie tylko majora Witolda Boreyszę, od barbarzyńskiej śmierci w „lasku katyńskim”.
Wspomniany wyżej syn majora Zbigniew, uczestnik powstania warszawskiego i członek
Armii Krajowej, jak wielu innych Polaków, zmuszony został wraz z żoną Izabelą szukać schronienia przed wszechwładną bezpieką na Ziemiach Odzyskanych. I tak trafił najpierw do Lipian,
a później do Szczecina, gdzie pracował w gospodarce morskiej, i doczekał się trzech córek
i syna, 9 wnucząt i 12 prawnuków. 20 stycznia 2009 r., prawie 70 lat po swoim ojcu, zakończył
życie i spoczywa na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Bożena Boreysza-Glaza
(tekst pierwszy raz ukazał się na łamach „Niedzieli” Nr 40 (576) z 4 października 2009 r.; syn mjr. Boreyszy, Zbigniew, był
członkiem naszego Towarzystwa, członkami są autorka tekstu oraz widniejąca na zdjęciu jej córka, Elżbieta Glaza)
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NOC MUZEÓW W GOSTYNIU
Dnia 19 maja 2012 r. na terenie Zakładu Handmet w Gostyniu w ramach imprezy „Noc muzeów” we
współpracy ze Stowarzyszeniem Historia Militaris zorganizowaliśmy wystawę dotyczącą historii naszego
Pułku. Dale Taylor z koleżankami w mundurach PSK oraz ułani podjęli to trudne wyzwanie i jak zwykle
postawili wysoko poprzeczkę. Poza eksponatami związanymi z „Piętnastką”, pojawiła się również kolekcja
prezentująca marynarkę wojenną oraz wiele pojazdów i dział z kolekcji p. Sławomira Handke. Ponadto
zaprezentowaliśmy wystawę fotograficzną.
W trakcie imprezy wydaliśmy ponad 200 porcji grochówki. Odwiedzający, zwłaszcza Panie i Panny,
wracały po dokładkę i do dziś zachodzimy w głowę czy to z powodu wybitnej ułańskiej obsługi, czy wybitnej zupy. Konsumpcja odbywała się we wspaniałym klimacie alianckiego obozowiska, a zupa była wydawana z kuchni polowej pamiętającej czasy sprzed 1918 r.

Tej nocy odwiedziło nas kilkuset gości. Korzystając z okazji przeprowadziliśmy zajęcia z obsługi moździerza. Przeszkoliliśmy dwie grupy. Zajęcia były widowiskowe i wzbudzały zaciekawienie u zwiedzających. Cały czas towarzyszyła nam muzyka. Tutaj ułanów wspomogły również członkinie Pomocniczej
Służby Kobiet, doskonale radząc sobie z pianinem.
Remigiusz Dolata

III ZJAZD ZABYTKOWYCH SAMOCHODÓW MARKI SAAB
W dniach 25-27 maja 2012 r. w Mosinie odbył się III Zjazd Zabytkowych Samochodów marki Saab.
Organizatorem wydarzenia był p. Krzysztof
Rozenblat, a jednym z jego uczestników była legenda tej marki – p. Erik Carlsson.
Na zaproszenie organizatora Oddział Konny
ROK zaprezentował zebranym gościom dynamiczny pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego,
w tym cięcia szablą, kłucia lancą oraz skoki przez
ogień. Całość zakończyło donośne „Za Niemen”
w wykonaniu Jana Kołaczkowskiego. Konno
w wydarzeniu wzięli udział bracia Łukasz i Piotr
Walterowie oraz Aleksander Jagodziński. Całość komentował Komendant – Andrzej Walter,
z ziemi natomiast jeźdźców wspierali Mikołaj
Walter, Piotr Stachecki i Grzegorz Szymczak.
Piotr Stachecki

INSCENIZACJA BITWY POD MONTE CASSINO
Ogrodzieniec 23-26 czerwca 2012 r.
Gwiazdy już powoli zaczynały blednąć na niebie, gdy obóz u podnóża potężnych murów Ogrodzieńca poszczerbionych zębem czasu, siłą natury i zawieruchą wojenną, dopiero pogrążył się w ciszy. Zdrożeni ułani,
wymęczeni nocną pracą przy rozbijaniu namiotów zasnęli kamiennym snem. Ranek zgotował miłą niespodziankę… Po odsłonięciu poły namiotu, budzący się ułani ujrzeli z jakim rozmachem natura porozmieszczała
lasy i wzgórza dookoła miejsca biwaku, i z jakim rozmysłem ludzie niegdyś budowali swoje fortece.
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Tego dnia „piętnastacy” stali jako pierwsi gotowi do wykonywania zadań, jednak ze względu na niedyspozycję strony niemieckiej, musieliśmy ostudzić zapał. Śniadanie było wyborne. Pod okiem zawodowego
kucharza wojskowego, Janusza Prozorowskiego, wszyscy sprawnie pochłaniali kolejne pajdy chleba
z sowitym obkładem. Po odprawie, został wydany rozkaz przygotowania do wyjścia na patrol pieszy. Podczas patrolu przećwiczono marsz ubezpieczony, zasady maskowania oraz likwidacje sił przeciwnika. Drużyna wzmocniona ogniem Brena pilnie pracowała, wielokrotnie powtarzając różne warianty flankowania.
Ponadto ułani ćwiczyli się w sztuce precyzyjnego poruszania się w terenie. Wyposażeni w kompas
z oprzyrządowaniem celowniczym do wyznaczania azymutu określali trasę przemarszu. Najtrudniejszą
i zarazem najprzyjemniejszą konkurencją była próba maskowania. Zadaniem dowódcy było wykrycie zamaskowanych ułanów, a zadaniem reszty oddziału było przygotowanie stanowisk jak najbliżej dowódcy,
tak aby mogli prowadzić skuteczny ostrzał i obserwację, pozostając niezauważeni. Do testu skuteczności
maskowania posłużyła lornetka, ponadto każdy musiał odczytać ile palców zostało pokazanych przez dowódcę podczas testu skuteczności ostrzeliwania i obserwacji pola przez zamaskowanego żołnierza. Konkurencję maskowania wygrał Waldek Kozłowski i nasz nowy ułan, Witold Cichowski. Słowa uznania,
dla kolejnego nowego kolegi, w randze kota… przepraszam, oczywiście w randze kandydata, Mateusza
Matysiaka, za wartę i przygotowanie materiału na wieczorną zupę. Mateusz później bardzo dzielnie spisywał się podczas walki o wzgórza oraz marszu po skałkach.

Marsz powrotny odbył się sprawnie i szybko. Południowe słońce wszystkim dawało się we znaki, a należało przygotować się na wieczorne rekonstrukcje walk o wzgórza otaczające Monte Cassino. Po licznych
zmianach planów, co zawsze świadczy o ciągłości dowodzenia, łącznie z odwołaniem kucharza z warty
i przygotowywania posiłku oraz zaopatrzeniem w broń i amunicję dosłownie na ostatnią chwilę, „Piętnastka" przystąpiła do walki. Po nawale ognia artylerii, ruszył atak. Zlikwidowanie pierwszych gniazd
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oporu niemieckiego kosztowało wiele, a amunicja zaczęła się kończyć. Niemcy wyprowadzili kontratak
i zaczęli umacniać skrzydło. Wówczas do likwidacji kontrataku wprowadzono do walki oddziały commando
oraz ułanów poznańskich. Natarcie przebiegło dynamicznie i sprawnie. Ułani związali nieprzyjaciela
ogniem, a komandosi zeszli na linach i zlikwidowali gniazdo karabinów maszynowych. Następnie ułani
przeszli do natarcia, a commando osłaniało ich ogniem. Opór niemiecki został zdławiony, a wzgórze,
usiane zamaskowanymi schronami i stanowiskami ogniowymi, zdobyte.

Po krótkim odpoczynku, wojsko udało się na ćwiczenia w zakresie przemieszczania się w rejonach
górskich. Liczne skałki, wąskie przejścia i załomy skalne urozmaicały teren. Przebycie naturalnego „małpiego gaju” wymagało wspólnego wysiłku i wzajemnej pomocy. Trudy dnia zostały jednak wynagrodzone.
Wieczorem na wszystkich czekał Otto, któremu uroczyście odśpiewano tradycyjne „Sto lat!”. Otto jeszcze
dzień wcześniej nie spodziewał się, że będzie głównym bohaterem wieczornej fiesty, zwanej „schweins
party”. Cóż… i zjedzono prosiaka. Wybornego prosiaka! Śpiewy i dyskusje przy wieczornym ognisku trwały do późna. Rano odmeldowali się: Przemysław Kosowicz, Waldemar Kozłowski, Janusz Prozorowski, Krzysztof Kocik, Jakub Jagielski, Filip Leśniak, Witold Cichowski, Mateusz Matusiak i Remigiusz Dolata. Panowie! Dla wszystkich serdeczne podziękowania za udział i wspaniałą atmosferę! Przyjemnie jest jechać w tak zgranej grupie.
Remigiusz Dolata

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLIC
Odsłonięcie w krużgankach klasztoru oo. dominikanów w Poznaniu, Panteonie zasłużonych dla
Ojczyzny, tablic upamiętniających dwóch polskich
bohaterów narodowych – rtm. Witolda Pileckiego
i ppłk. Łukasza Cieplińskiego, zamordowanych z
wyroków zbrodniczego, komunistycznego sądu
tzw. ludowej Polski, zgodnie z naszą wcześniejszą
zapowiedzią odbyło się w dniu 25 maja br. w rocznicę śmierci rtm. Pileckiego. W tłumnie wypełnionym kościele zwracały uwagę liczne poczty sztandarowe oraz duża grupa młodzieży szkolnej. Uroczystą Mszę św. sprawował ks. biskup Marek Jędraszewski, który wygłosił kazanie, kreśląc sylwetki
obu żołnierzy i ich zasługi w służbie Bogu i Ojczyźnie.
Uroczystość w krużgankach poprowadził wiceprezes, p. Włodzimierz Buczyński, głos zabrał p. Andrzej
Pilecki, specjalnie przybyły z Warszawy syn Rotmistrza. Honor Wojska Polskiego uratowało Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych, wystawiając posterunek honorowy przy obu tablicach, więcej żołnierzy, dla
których obaj Bohaterowie winni być wzorem, nie było widać. Po odsłonięciu, tablice poświęcił ks. biskup
Jędraszewski, złożono kwiaty i zapalono znicze. Uczniowie z Zespołu Szkół im. rtm. Pileckiego z Poznania, uczniowie z Zespołu Szkół w rodzinnym Kwilczu ppłk. Cieplińskiego oraz uczniowie z Zespołu Szkół
im. gen. Andersa w Poznaniu, przedstawili montaż słowny, biogramy obu Bohaterów, fragmenty ich listów
i sądowy wyrok na rtm. Pileckiego. Na zakończenie zebrani przeszli jeszcze pod Pomnik Polskiego Pań9

stwa Podziemnego i Armii Krajowej, czcząc upamiętnionych na symbolicznym cmentarzu. Nie sposób nie
podkreślić zaangażowania szkół biorących udział w uroczystości, stąd ich przedstawienie: młodzież i nauczyciele szkół z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu: z Technikum Nr 6 im. rotmistrza Witolda
Pileckiego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 im. rotmistrza Witolda Pileckiego i VI Liceum Profilowanego im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzieci i nauczyciele szkół z Kwilcza: ze Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu: z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa i z Technikum Budowlanego im. gen. Władysława Andersa, a także dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr
77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. Przygotowanie i przebieg uroczystości to głównie zasługa p. Włodzimierza Buczyńskiego, dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy naszą inicjatywę wsparli
pomocą, w tym finansową (poniżej lista darczyńców).
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Lista darczyńców na tablice rotmistrza Witolda Pileckiego i ppłk. Łukasza Cieplińskiego, którzy wsparli finansowo inicjat yw ę Tow arz ystw a B ył ych Żołnierz y
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich
Bez podania nazwiska
Poznań
Bez podania nazwiska
Poznań
Bogaczyk Łukasz
Kalisz
Buczyńska Zofia
Poznań
Buczyński Andrzej i Cecylia
Poznań
Buczyński Włodzimierz i Ewa
Poznań
Cellary Wojciech Stefan
Poznań
Chełmińska Zofia
Puszczykowo
Chojnacki Marek Zbigniew
Warszawa
Członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, OdPoznań
dział Wielkopolska
Czyż Krzysztof
Poznań
Graczyk Bolesław
Poznań
Gromadzka Elżbieta
Opalenica
Jaroszyk Marcin Mateusz
Poznań
Jeziorowski Tadeusz
Poznań
Judkowiak Barbara Maria
Poznań
Kancelaria Radcy Prawnego,
Poznań
„Libro” Wydawnictwo Marcin Skorb
Kasprzak Marta
Poznań
Kieliszewski Tadeusz
Poznań
Klóska Bolesław
Poznań
Knapik Ewa i Andrzej
Poznań
Konieczna Grażyna
Poznań
Kosińska Hanna
Poznań
Kramarz Henryka
Kraków
Krokowicz Krzysztof i Teresa
Poznań
Krupiczość Romuald
Poznań
Kubicki Krzysztof - dar rodziny śp.
Poznań
ppłk. Jerzego Witalisa Kubickiego
Kundegórski Kazimierz
Poznań
Łagoda Michał
Poznań
Łuczak Agnieszka
Poznań
Mazurek Marcin Rafał
Kraków
Mecler Kazimierz
Środa Wlkp.
Miczko-Malcher Barbara
Mosina
Mikołajczak Stanisław
Poznań
NOVOL Sp. Z o.o.
Komorniki
P.H.U. Metrex Chuchracki Marek
Poznań

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność, Exide Technologies S.A.
Patecki Antoni
Pawlicki Tadeusz
Perez Katarzyna
Piekarski Patryk
Pietrowicz Aleksandra
Pilecka-Parchimowicz Elżbieta
Pluczyński Eugeniusz
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie,
Oddział Wielkopolski
Polsko-Angielskie Prywatne
Gimnazjum
Przybylska - Majewska Irena
Pyrzyńska Agnieszka
Reszel Roman
Roszkiewicz Urszula
Skorb Sylwester
Słomian Sebastian
Smuszkiewicz Krzysztof
Stachowski Mateusz Sebastian
Stary Radosław
Stowarzyszenie „Dzieje”
Stowarzyszenie „Katyń”
Stypiński Zygmunt
Szymańska Eleonora
Śmigaj Bogdan Andrzej
Śniadek Bożena i Edmund
Tomlik Tomasz Wawrzyniec
Towarzystwa B. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich
Wachowiak Bartosz
Wiese Piotr
Zalewski Ryszard
Zarząd Gminny PSL
Związek Kombatantów RP i BWP
Zysk i S-ka, Wydawnictwo
Tadeusz Zysk, Aldona Zysk
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Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Piotrków Kuj.
Poznań
Trzcianka
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Luboń
Poznań
Dopiewiec
Poznań
Poznań
Swarzędz
Murowana
Goślina
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Góra
Poznań
Poznań
Gozdów
Grodzisk Maz.
Kwilcz
Kwilcz
Poznań

ŚLUBY UŁAŃSKIE
Tego lata w naszej Rodzinie Pułkowej miały miejsce dwie niezwykle miłe uroczystości.
Dnia 30 czerwca 2012 r. w kościele pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie k. Poznania
odbył się ślub członka pododdziału zmechanizowanego Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii – Andrzeja Gorczycy z p. Aliną Warecką.
Tydzień później, dnia 7 lipca 2012 r. w Wadze Miejskiej w Poznaniu odbył się ślub kolejnego przedstawiciela pododdziału ROK – Ryszarda Mańczaka z p. Agnieszką Kruger.
Obie Młode Pary na nową drogę życia przeszły pod szpalerem szabel swoich przyjaciół z Oddziału.

Pod szpalerem szabel
Ryszard Mańczak z Agnieszką Kruger

Pod szpalerem szabel
Andrzej Gorczyca z Aliną Warecką

Świeżo upieczonym żonom życzymy dużo wytrwałości w znoszeniu ułańskiej fantazji swoich mężów,
mężom natomiast sporo sprytu w przekonywaniu małżonek co do konieczności swojego udziału w kolejnej
wyprawie wraz z kolegami z Oddziału.
Piotr Stachecki

ŚWIĘTO W BRYGADZIE
Tegoroczne Święto 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej ze względu na zadania służbowe nieco
przyspieszone, odbyło się w dniu 29 czerwca. I tu miła niespodzianka. Decyzją Dowódcy Brygady, p. gen.
bryg. Rajmunda Andrzejczaka, świętowano w Wędrzynie. Jak za dawnych lat, po Mszy św. stanęła na
placu apelowym niemal cała Brygada. Dla delegacji Towarzystwa niespodzianka podwójna: Szwadron
Honorowy wystawiony przez nasz Batalion, dowódcą poznana już ze Święta Pułkowego ppor. Kornelia
Majewska i po raz pierwszy, po latach, 15. Batalion Ułanów Poznańskich na swoim, pierwszym miejscu!
Dowódca Brygady po raz kolejny dał dowód szacunku dla tradycji Wojska Polskiego, zgodnie z którą kolejność zawsze wynikała ze starszeństwa oddziałów, a jeżeli oddział był odznaczony, to tym bardziej stawał na pierwszym miejscu. W przypadku Ułanów Poznańskich z dwukrotnym „Virtuti”, to pierwsze miejsce
jest bezapelacyjne. Przy świetnej pogodzie, po uroczystej zbiórce, na której odczytano rozkazy o wyróżnieniach i awansach (m.in. do stopnia rotmistrza!) i wręczeniu nagród za udział w konkursie wiedzy
o Brygadzie (najlepsza ułan-dziewczyna z Batalionu Ułanów Poznańskich!), czekały nas jeszcze pokazy
poligonowe oraz koleżeńskie spotkanie przy swojskim jadle z przemiłymi rozmowami z naszymi bliskimi.
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Trzej kolejni Dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (fot. Dariusz Brożek - http://lubuskie.regiopedia.pl/)

Gen. dyw. Mirosław Różański

Gen. bryg. Sławomir Wojciechowski

Gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak

Uroczystość zaszczyciło kilku generałów, był oczywiście dowódca 11. Dywizji, p. gen. bryg. Janusz Adamczak,
był poprzedni dowódca Dywizji, a wcześniej Brygady, p. gen. dyw. Mirosław Różański, dziś dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Obronnej MON, był poprzedni dowódca Brygady, a obecnie zastępca szefa Zarządu
Planowania Logistyki Sztabu Generalnego p. gen. bryg. Sławomir Wojciechowski oraz p. gen. bryg. Andrzej
Reudowicz, szef Centrum Dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych, który jest jednocześnie
Kanclerzem i Komandorem Orderu Krzyża Wojskowego. Obaj dowódcy Brygady, gen. Wojciechowski i gen.
Andrzejczak to również Komandorowie Orderu, była to zatem rzadka okazja przebywać w towarzystwie tak wysoko wyróżnionych dowódców. Towarzystwo reprezentowali Prezes wraz z p. Pułkownikową Ireną Majewską
oraz Komendant p. Andrzej Walter z Kolegami z obu pododdziałów ROK. Konni zaprezentowali świetny pokaz
władania bronią białą, p. Dale Taylor ustawił namiot z obiektami przypominającymi udział dawnego Pułku
w służbie. Atmosfera Święta była doskonała i wielka to zasługa organizatorów. Dziękujemy! Mały, zapamiętany
obrazek z defilady. Na Święto przyjechały urocze dwie córki Dowódcy Brygady i skromnie siadły pod namiocikiem z boku od trybuny, ale siadły w pierwszym rzędzie. Prezes stał z tyłu i widział, co się działo z chłopakami
defilującej Brygady. - Gdzie powinny być skierowane oczy maszerujących? - Wiadomo, na trybunę i dowódców.
Gdzie tam! Jak za pociągnięciem sznurka wszystkie oczy dochodzących do trybuny żołnierskich szeregów
zwracały się, owszem, ale na obie Generałówny... Duch ułanów w Wędrzynie nie gaśnie.
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KOMUNIKATY ZARZĄDU
Zmiana w składzie Zarządu
Uprzejmie informujemy, że dokooptowany do Zarządu przez Walne Zebranie p. Piotr Stachecki, w związku z rezygnacją p. Pułkownikowej Majewskiej z sekretarzowania, przejął
obowiązki Sekretarza, natomiast p. płk Jarosław Hoffmann, po rezygnacji p. Jerzego
Tomczaka, objął opróżnione miejsce Skarbnika.

Nowi członkowie
Nr kol. 375 p. Stanisław Berkieta (jun.), ze stażem od 21.04.2012 r., syn naszego Prezesa Honorowego, działacz Związku Harcerstwa Polskiego na obczyźnie.

Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!

www.pimr.poznan.pl

Sponsor
„Ułana Poznańskiego Piętnastaka”

„Ułan Poznański - Piętnastak” jest kontynuacją „Ułana Poznańskiego”, wydawanego w Londynie w latach 1948-2007
biuletynu informacyjnego Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz „Piętnastaka”,
biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w
Poznaniu.
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