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Zarząd Towarzystwa zaprasza całą Rodzinę Pułkową, wszystkich Członków i Sympatyków na Mszę św. zaduszną, która w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Dowódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz zmarłych Członków Towarzystwa
zostanie odprawiona w sobotę, dnia 3 listopada 2012 r. o godz. 11:00
w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej 7.
Postarajmy się, by pamięć o Nich zgromadziła nas wszystkich. Prosimy o liczny udział
we Mszy św.
Tradycyjne koleżeńskie spotkanie odbędzie się po Mszy św. w salce parafialnej. Jak
zwykle będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki, wpłacić darowizny.
Tadeusz Jeziorowski, Prezes

Wyjazd do Boczków Domaradzkich i Ziewanic
w rocznicę śmierci Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich
Kolejny rok minął w mgnieniu oka, ponowne nadszedł wrzesień.
Dla członków Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich to niecierpliwie wyczekiwany miesiąc w roku.
Jest to bowiem okazja do upamiętnienia konnego przemarszu „piętnastaków” z rejonu ich
koncentracji w pierwszym dniu II Wojny Światowej w kierunku Warszawy.
Celem corocznego przemarszu członków ROK nie jest jednak stolica, a Boczki Domaradzkie k. Głowna, gdzie dnia 12 września 1939 r. zginął pierwszy w tej wojnie dowódca
15. Pułku, ppłk. Tadeusz Mikke.
Po zakończeniu wojny podkomendni ppłk. Mikke przyrzekli gromadzić się rokrocznie
w miejscu śmierci swego Dowódcy, oddając mu tym samym hołd. Tradycję tę przejęli i od
lat kultywują członkowie Towarzystwa, a w sposób szczególny jego ROK. Czas i trasę
wrześniowego szlaku zawsze dostosowują tak, by dokładnie 12 września punktualnie
o godz. 12.00 stawić się pod kamieniem upamiętniającym śmierć Dowódcy. Uczestnikami
tegorocznego przemarszu byli:
K o n n i : Łukasz Walter (dowódca) /Formoza, Jak Kołaczkowski /Mixer, Michał Klóska
/Ben, Piotr Stachecki /Felicja, Aleksander Jagodziński (kandydat) /Bachus, Grzegorz
Szymczak (kandydat) I etap, Marcin Gauden II etap /Czarnotka, Piotr Dobrowolski (gościnnie) I etap, Remigiusz Dolata II etap /Apacz.
T a b o r : Andrzej Walter – komendant ROK, Kazimierz Szwed.
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Dzień 1. – 3.09.2012 r.
Punktualnie o godz. 10.00 rano w poniedziałek na teren pałacowy w Rogalinie zajechała
sekcja konna ze swoim dowódcą na czele. Jak co roku na dziedzińcu pałacowym odbyła
się krótka, ale bardzo wzruszająca uroczystość – ułani w towarzystwie ścisłego grona rodzin i przyjaciół rozpoczynali swoje zadanie.
Jeszcze kilka ciepłych słów Prezesa Towarzystwa, p. Tadeusza Jeziorowskiego i błogosławieństwo ks. Romana Poźniaka, jeszcze donośne odśpiewane „Bywaj dziewczę
zdrowe” i z kwiatami na mundurach konnica wyruszyła w drogę.
Po opuszczeniu Rogalina Oddział wyruszył w pierwszy, 40 km etap przemarszu. Na jego
trasie znajduje się szkoła w Radzewie. I tu miła niespodzianka – mimo że tego dnia już
dawno zakończyły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, pozostało bardzo liczne
grono dzieci specjalnie po to, by powitać ułanów. Po krótkiej przerwie i wykonaniu kilku
pamiątkowych zdjęć, konni ruszyli w dalszą drogę.
Pojenie koni i popas już tradycyjnie w rejonie miejscowości Kaleje. Tu kolejna niespodzianka – w miejsce odpoczynku ułanów przyjechała mama z dwójką swoich nastoletnich
dzieci. Chciała im koniecznie pokazać konie, które w tym miejscu o tym czasie oglądają
właściwie od urodzenia – przypominało nam to, ile to już lat ROK wypełnia swoje wrześniowe zadanie.
Przeprawiając się po drodze przez bród, ułani dotarli do Młodzikowa już wieczorem. Miło
było zauważyć dynamiczny rozwój ośrodka, w którym od lat ROK ma zakwaterowanie.
Po oporządzeniu koni oraz przygotowaniu się do następnego odcinka, Oddział udał się
na upragniony spoczynek.
Dzień 2. – 4.09.2012 r.
Wczesnym odpasem koni ułani rozpoczęli kolejny etap przemarszu, którego pierwsza
część wiodła wałem przeciwpowodziowym wzdłuż pięknie wijącej się po okolicy rzeki Warty. W tym roku wał został poddany remontowi, w związku z czym konnica miała niełatwe
zadanie ominięcia ciężkiego sprzętu pracującego na ich trasie, co udało się dość sprawnie.

Dzień 2. Na trasie z Młodzikowa do Dębna - wał przeciwpowodziowy wzdłuż Warty (fot. Archiwum ROK)
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Dzień 2. Na etapie - w tle widok na Śmiełów (fot. Archiwum ROK)

Zwieńczeniem trudów wtorkowego etapu był wykonany w szyku dwójkowym galop –
esencja jazdy konnej. Należy bowiem dodać, że na tak długich trasach konnych podstawowym chodem w jakim porusza się kawaleria jest stęp, czasem kłus. Celem odciążenia
koni ułani okresowo również zsiadają z koni i idąc obok swoich wierzchowców pokonują
kilka kilometrów pieszo.
Strudzony Oddział późnym popołudniem dotarł do miejsca zakwaterowania – miejscowości Antonin. Tu już tradycyjnie ciepłe przyjęcie uczestników przemarszu przez gospodarzy. Wieczór ten upłynął przy śpiewie licznych pieśni ułańskich.

Dzień 2. Przyjazd na kwatery do Antonina (fot. Archiwum ROK)
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Dzień 3. – 5.09.2012 r.
Już o wschodzie słońca wyznaczeni ułani przystąpili do odpasu koni. Po ich oporządzeniu i uroczystym pożegnaniu gospodarzy, Oddział wyruszył w drogę.
Tuż po wymarszu ułani, już tradycyjnie, złożyli wizytę w szkole podstawowej w Komorzu
k. Antonina. Po krótkiej prelekcji na temat kawalerii, 15. Pułku oraz idei samego przemarszu, ułani Michał Klóska (lanca) i Piotr Stachecki (szabla) przystąpili do pokazu władania
białą bronią. Całość komentował komendant ROK – Andrzej Walter, przybliżając uczniom
charakter i cel wykonywanych ćwiczeń.

Dzień 3. Szkoła w Komorzu k. Antonina (fot. Archiwum ROK)

Dzień 3. Popas w miejscowości Wierzchy (fot. Archiwum ROK)

Po opuszczeniu szkoły Oddział większość etapu przejechał leśnymi duktami otoczonymi
kwitnącym wrzosem. W tym roku ponownie dokonano przegrupowania wojska i podziału go
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na dwa patrole. Ich zadaniem było improwizowane przeczesanie okolicznych zagród celem
zebrania informacji o ruchu obcych wojsk. Po wykonaniu rozkazów pododdziały różnymi
trasami dotarły do umówionego punktu zbiórki. Dla ułanów, a szczególnie nowych uczestników przemarszu, było to ciekawe urozmaicenie trasy.
Późnym popołudniem na horyzoncie ukazały się długo wyczekiwane zabudowania miejscowości Królików – miejsca zakwaterowania. Tu już po raz kolejny ułani zostali niezwykle
gościnnie przyjęci, a na kolację z wojskiem przybyła zarówno rodzina goszczącego Oddział p. Henryka Urbaniaka, jak i wieloletni przyjaciel Oddziału, p. Sz. Dobrucki.
Dzień 4. – 6.09.2012 r.
Jeden z trudniejszych i najdłuższych etapów tegorocznego przemarszu rozpoczął się od
wizyty w pobliskiej szkole w Grodźcu. Zebranym na płycie szkolnego boiska uczniom zaprezentowano zarówno sylwetkę ułana jak i spieszenie sekcji z odprowadzeniem koni
przez koniowodnych (w tej roli Łukasz Walter i Piotr Stachecki, odprowadzający łącznie
6 koni + jadący za nimi Grzegorz Szymczak – reszta wojska spieszona). Po tej niecodziennej lekcji historii wykonano kilka pamiątkowych zdjęć, po czym Oddział opuścił gościnne progi i udał się w dalszą podróż.

Dzień 4. Komendant ROK wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Grodźcu wraz z nauczycielkami (fot. Archiwum ROK)

Kolejny postój wyznaczono w miejscowości Gliny, gdzie rokrocznie jesteśmy niezwykle
gościnnie podejmowani przez miejscowych gospodarzy. Tu na spotkanie z ułanami przybyła młodzież szkolna, której z bliska zaprezentowano sylwetkę koni wojskowych, rzędy,
umundurowanie oraz wyposażenie kawalerzysty. Po tej ciekawej lekcji historii dopięto popręgi i ruszono w dalszą drogę.
Tuż przed popasem w miejscowości Dzierzbin, konnica odwiedziła mieszczącą się tu
szkołę – prezentując zebranym uczniom wrześniową kawalerię. Po krótkiej prelekcji padł
rozkaz wymarszu w dalszą drogę.
5

Dzień 4. Szkoła w miejscowości Dzierzbin (fot. Archiwum ROK)

U schyłku dnia na horyzoncie ukazały się kominy elektrowni w Turku – cel tego etapu był
więc blisko.
Późnym wieczorem członkowie Oddziału zebrali się na uroczystej kolacji, na której spotkali się z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miasta Turek oraz goszczącym tego dnia
ułanów p. Marcinem Klinkiewiczem. Te serdeczne, codzienne spotkania podczas przemarszu, są dla ułanów świadectwem gościnności, bez której cała piękna inicjatywa byłaby
niemożliwa do zrealizowania. Po kolacji Oddział udał się na zorganizowane na terenie zakwaterowania ognisko – śpiewom i opowieściom nie było końca.
Dzień 5. – 7.09.2012 r.
Piąty dzień przemarszu Oddział rozpoczął przejazdem przez miasto Turek.
Pierwszym odwiedzonym miejscem był gmach urzędu miasta w Turku, gdzie ułani zostali oficjalnie powitani zarówno przez burmistrza tego miasta jak i starostę powiatu. Następnie Oddział zatrzymał się przy miejscowym przedszkolu, by ostateczne przemaszerować na teren Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie na cześć ułanów przygotowano uroczystą
akademię o charakterze patriotycznym. Ułani odwdzięczyli się uczniom donośnym śpiewem oraz ciekawą prelekcją na temat 15. Pułku.
Po tym krótkim, lecz niezwykle miłym spotkaniu ułani przemaszerowali na teren zakwaterowania, gdzie zaproszono uczniów kilku innych szkół. Zebranym dzieciom zaprezentowano
pokaz spieszenia sekcji z odprowadzeniem koni przez koniowodnych (podobnie jak w szkole w Grodźcu) oraz władanie białą bronią konno. Dynamika i realizm pokazu znalazły swoje
odzwierciedlenie w niezwykle emocjonalnym przyjęciu go przez zebrane dzieci. Po pokazach uczniom zorganizowano ognisko, na które oddelegowano delegację ułanów w pełnym oporządzeniu. Przebojem wśród dzieci okazało się bieganie z karabinkiem ka6

Dzień 5. Pokaz dla szkół w Turku - spieszenie sekcji i odprowadzenie koni przez koniowodnych (fot. Archiwum ROK)

waleryjskim na plecach (każdy uczeń mógł namacalnie doświadczyć, co się dzieje z karabinkiem podczas kłusu).
Wczesnym popołudniem ponownie osiodłano konie i wyruszono w zaplanowaną na ten
dzień trasę przemarszu – do Uniejowa. Jadąc do celu można było z bliska podziwiać niecodzienne miejsca – kominy elektrowni, czy zbiornik o wodzie koloru lazurowego, lecz zupełnie pozbawionej życia. Podczas tego etapu niezbędne okazały się pałatki, gdyż zrobiło
się dość chłodno i deszczowo. Ułanów i konie nieco rozgrzał niezwykle przyjemny galop,
który wykonano w Czarnym Lesie tuż za zbiornikiem Przykona.
Już po ciemku osiągnięto cel – młyn w Uniejowie, gdzie wśród kompleksu zabudowań
i wiatraków znajduje się m.in. chata, w której kręcono sceny do filmu pt. „Hubal”. Tam Oddział przywitał burmistrz tego pięknego miasta oraz przyjaciel ułanów, p. Jan Palka, który
od lat bezinteresownie wspiera uczestników marszu. Wieczór upłynął pod znakiem regeneracji sił wojska w leczniczych wodach uniejowskich term.
Dzień 6. – 8.09.2012 r.
Kolejny dzień przemarszu Oddział rozpoczął od udziału w uroczystościach rocznicowych upamiętniających wydarzenia z września 1939 r., zorganizowanych w położonej w pobliżu Uniejowa
miejscowości Czekaj. Obchody, podczas których Apel Poległych odczytał kol. Piotr Dobrowolski,
zgromadziły szerokie grono przedstawicieli lokalnych władz i organizacji oraz mieszkańców.
Podczas powrotu do miejsca zakwaterowania, ułani w kolumnie dwójkowej wykonali galop po otaczających tę miejscowość rżyskach (bardzo przyjemne uczucie…).
Na miejscu okazało się, że zagrodę w Uniejowie wizytował goszczący na tych ziemiach
ambasador Azerbejdżanu Hasan Hasanov wraz z rodziną – spotkanie stało się okazją do
krótkiego przedstawienia delegacji z tak odległego kraju obrazu polskiej kawalerii.
Tego dnia do grupy konnej dołączył Marcin Gauden, luzując tym samym Piotra Dobrowolskiego.
Wczesnym popołudniem podstawiono koniowóz, którym przetransportowano cały Oddział do Walewic. Od wielu lat Oddział uczestniczy w uroczystościach rocznicowych oraz
zawodach organizowanych w tej właśnie miejscowości, w ramach upamiętnienia bratniego
17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wspomniane obchody odbywają się zawsze w drugą
niedzielę września, a więc w tym roku dokładnie w środku wrześniowego szlaku członków
ROK.
Po zakwaterowaniu koni i ludzi w budynkach kompleksu Stadniny Koni Walewice, ułani
udali się na spoczynek.
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Dzień 7. – 9.09.2012 r.
Udziałem w polowej Mszy św. oraz w uroczystościach rocznicowych zorganizowanych
pod zlokalizowanym w Walewicach pomnikiem upamiętniającym 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich, ułani rozpoczęli siódmy dzień przemarszu. Wspomniane obchody już od lat gromadzą liczne grono pocztów sztandarowych, młodzieży szkolnej, kombatantów oraz okolicznych mieszkańców. Po Apelu Poległych oraz części artystycznej przygotowanej przez
uczniów okolicznych szkół, konni donośnie odśpiewali „Jak to na wojence ładnie”.
Z kolei w przerwie rozgrywanych równocześnie zawodów w skokach przez przeszkody
o Memoriał 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich, Oddział zaprezentował swoje umiejętności
w zakresie spieszania sekcji, powodowania końmi przez koniowodnych oraz wyszkolenia
pojedynczego ułana – w tym celu dynamiczny pokaz władania szablą dali Łukasz Walter
i Piotr Stachecki, lancą natomiast Michał Klóska.
Po pokazach dowódca wydał rozkaz udania się na krótki odpoczynek, by dać wytchnienie ludziom, a przede wszystkim koniom. Komendant ROK – Andrzej Walter wziął natomiast udział w dalszej części zawodów w roli jednej z osób dekorujących zwycięzców.
Po południu do grupy konnej dołączył Remigiusz Dolata, zamieniając na stanowisku
Grzegorza Szymczaka.
Oddział w nowym składzie udał się pod wieczór na spacer konny wśród rozpościerających się w okolicy stawów – nie sposób znaleźć słowa mogące opisać piękno zachodzącego słońca nad wodą – widziane z końskiego grzbietu.
Dzień 8. – 10.09.2012 r.
W poniedziałek dzień rozpoczął się ponownym transportem koni walewickim koniowozem z powrotem na trasę przemarszu – w rejon Łęczycy. Ten etap był dla Oddziału pewną
niewiadomą, wiódł bowiem nieznaną, dotąd słabo rozpoznaną trasą.
Spoglądając raz po raz na mapę, dowódca bez większych kłopotów doprowadził swoje
wojsko do zaplanowanego miejsca popasu. Przygody zaczęły się dopiero w drugiej części
trasy – w pewnym momencie droga niespodziewanie zaczęła się zmieniać w coraz to
większą gęstwinę krzewów. Ostatecznie nie było innej rady jak zejść z koni i osobiście
przekonać się, dlaczego jeden ułan w sekcji wyposażony był w czekanik.
Oddział w tej niełatwej sytuacji odczuł znaczenie subordynacji w wojsku, po tylu dniach
wspólnego dzielenia trudów przemarszu ułani ufnie i bez zawahania podążali za swoim dowódcą i po pewnym czasie bez żadnego uszczerbku na zdrowiu koni i ludzi osiągnięto zaplanowaną przeprawę przez autostradę A-1 w Mąkolicach.
Podczas przejazdu przez tę miejscowość, niemal u każdej bramy ułanów witały całe rodziny, nierzadko kilka pokoleń domowników. W miejscowej szkole napojono konie i udano
się w dalszą drogę.
Boczki Domaradzkie – cel ósmego dnia przemarszu, osiągnięto już po ciemku, przy
pięknie ugwieżdżonym niebie. Oddział, po oporządzeniu koni, udał się na kolację z gospodarzami.
Warto odnotować, że cały ten ponad 40 km etap jeden z ułanów przebył jadąc wierzchem, dodatkowo prowadząc konia jucznego w ręku.
Dzień 9. – 11.09.2012 r.
Na dzień przed założoną datą osiągnięto cel przemarszu, mimo to postanowiono nie
marnować tego czasu. Wczesnym rankiem ułani w pełnym oporządzeniu konno powitali
księdza biskupa Andrzeja Dziubę. Komendant ROK odpowiadał na szereg pytań wyraźnie
zaciekawionego Oddziałem i 15. Pułkiem ordynariusza diecezji łowickiej, po czym konni
donośnie odśpiewali „Rozkwitały pąki białych róż”.
Następne ułani udali się do Głowna, gdzie w Szkole Podstawowej nr 1 zaprezentowali
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pokaz musztry na poziomie sekcji oraz wyszkolenie pojedynczego ułana – w tej roli Łukasz Walter (szabla) i Michał Klóska (lanca). Po obiedzie udano się z powrotem na kwatery w Boczkach Domaradzkich, gdzie specjalnie dla gospodarzy i zebranych gości Michał
Klóska wykonał bardzo precyzyjny pokaz władania lancą i szablą.
Na wieczór gospodarze przewidzieli już tradycyjne spotkanie ułanów z licznym gronem
swoich przyjaciół. Wieczornice te mają charakter patriotyczny – w ich trakcie śpiewa się
bardzo liczne pieśni ułańskie i biesiadne, a rozmowy nierzadko tyczą się polskiej historii
i wojskowości oraz najpiękniejszego wojska – kawalerii.
W tym roku jedna z uczestniczek spotkania, poetka, p. Joanna Bolimowska, zaaranżowała krótkie przedstawienie, w które zaangażowała członków Oddziału. Składało się ono
z kilku elementów – śpiewu solo i w chórze zwrotek pieśni „Rozkwitały pąki białych róż”
oraz „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, przeplecionego deklamowanym śliczną łowicką
gwarą autorskim wierszem artystki, opowiadającym historię matek partyzantów. Mimo braku wcześniejszych przygotowań, przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez zebranych gości. Dopiero późną nocą ułani, wciąż nucąc ułańskie pieśni, wreszcie zmrużyli
oczy.
Dzień 10. – 12.09.2012 r.
Ostatni i jednocześnie najważniejszy dzień przemarszu zaczął się od wzmożonego ruchu w stajni – ułani od samego rana pielęgnowali swoje konie, mundury i ekwipunek –
wszystko pod okiem kamery poznańskiego oddziału TVP.
Tuż przed godz. 12.00 Oddział pojawił się na lizjerze lasu położonego w pobliżu pomnika upamiętniającego śmierć ppłk. Tadeusza Mikke, po czym polami przedostał się pod
obelisk – stawiając się pod nim punktualnie w południe. Po ustawieniu wojska w odpowiednim szyku, dowódca Oddziału Łukasz Walter złożył uroczysty meldunek ppłk. Mikke
o wypełnieniu zadania, jakim był przemarsz historycznym szlakiem bojowym 15. Pułku
Ułanów Poznańskich z września 1939 r.
Następnie głos zabrał Prezes Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich, p. Tadeusz Jeziorowski.

Dzień 10. Zebrani przed obeliskiem żołnierze 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, konni oraz komendant ROK Andrzej Walter
i kandydat do ROK Tomasz Szymański - w różnych wzorach mundurów garnizonowych (fot. Archiwum ROK)
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Na uwagę zasługuje bardzo liczne w tym roku grono zebranych pod pomnikiem. Pierwszy raz pełnym autobusem przyjechali aż z Wędrzyna żołnierze z 15. Batalionu Ułanów
Poznańskich, wystawiając poczet proporcowy. Drugim autobusem oprócz rodzin ułanów
i przedstawicieli Zarządu Towarzystwa, przyjechała młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich z Poznania, z Liceum i Technikum im.
Gen. Andersa z Zespołu Szkół Budownictwa w Poznaniu oraz z Gimnazjum Dębinka wraz
z opiekunami. Na miejscu oczekiwali nasi przyjaciele oraz uczniowie z Zespołu Szkół
w Popowie Głowieńskim, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie i ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Głownie –- wszyscy z pocztami sztandarowymi.
Byli przedstawiciele lokalnych władz, Przewodniczący Rady Gminy Głowno oraz radni
Gminy Głowno, harcerze z Głowieńskiego Hufca, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Boczkach Domaradzkich i w Ziewanicach, mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Wśród zgromadzonych zauważyć można było również i osoby ubrane w mundury historyczne – Piotr Walter i Agata Leśniak pojawili się w mundurach 2. Korpusu Polskiego,
z okresu walk „piętnastaków” pod Monte Cassino, natomiast kandydat do ROK Tomasz
Szymański przybył ubrany w garnizonową wersję sukiennego munduru wz. 19 (w uznaniu
za zapał i zaangażowanie otrzymał on specjalną zgodę Komendanta na założenie barw
pułkowych).
Po złożeniu wiązanek kwiatów przez delegacje wymienionych wyżej uczestników, nastąpiła chwila na przywitanie się z rodzinami oraz wykonanie pamiątkowych zdjęć.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem Oddział konno przemieścił się na miejsce
zakwaterowania, natomiast spieszona delegacja ułanów udała się do pobliskich Bielaw na
wspólną Mszę św. w intencji naszych poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy. Ks. proboszcz Marek Grabski odebrał z rąk Prezesa przyznane Parafii Godło Honorowe Towarzystwa. W Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe i proporcowe, w tym poczet Oddziału w składzie Piotr Stachecki (dowódca pocztu), Michał Klóska (proporcowy) i kandydat do ROK Aleksander Jagodziński (przyboczny). Dla tego ostatniego było to również
wyjątkowe wyróżnienie, za duże zaangażowanie oraz wzorową postawę podczas całego
przemarszu.
Po zakończonej liturgii oraz po krótkim, ale znakomitym poczęstunku zorganizowanym
na terenie szkoły w Bielawach przez Parafię, ułani wrócili do miejsca zakwaterowania,
gdzie czekał już podstawiony przez Stadninę Koni Walewice duży koniowóz. W ulewnym
deszczu sprawnie zapakowano do niego konie i rzędy, po czym wybrano się, już transportem mechanicznym, w drogę powrotną.
Wszyscy członkowie Oddziału wracali z poczuciem satysfakcji z po raz kolejny dobrze
wykonanego zadania.
Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!
Autor tekstu: Piotr Stachecki
Por. Andrzej Niegolewski
(1905-1998)
Andrzej Niegolewski urodził się dnia 3 września 1905 r. w Niegolewie pow. Grodzisk Wlkp. jako
syn Stanisława (1872-1948) i Wandy z Wężyków (1877-1970).
W 1923 r. po zdaniu matury w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu rozpoczął studia
na Uniwersytecie Poznańskim, które ukończył w 1929 r. ze specjalizacją ekonomiki rolnictwa.
W okresie studiów w latach 1925-1926 odbył służbę wojskową w 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Stopień podporucznika rezerwy otrzymał 1 stycznia 1929 r.
Od 1925 r. do wybuchu wojny był właścicielem Bytynia k. Szamotuł. W latach 1930-1931 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paryskiego.
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Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. w stopniu
porucznika rezerwy (awans 1 stycznia 1935 r.,
kolejność 83/115), w kampanii wrześniowej był
adiutantem dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Brał udział w bitwie nad Bzurą oraz
w obronie Warszawy. W czasie walk pod Warszawą został ranny.
Dwukrotnie nadano mu Krzyż Walecznych
(pierwszy raz 24 września 1939 r.), a następnie Order Virtuti Militari V kl. (powojenne potwierdzenie MON z dnia 21 grudnia 1966 r.).
Po kapitulacji stolicy przebywał jako jeniec
w Oflagu II-c w Woldenbergu. W obozie we
własnym zakresie studiował m.in. zagadnienia
rybołówstwa morskiego. Ponadto pracował
w Komisji Kulturalno-Oświatowej (grupa naukowych kół przyrodniczych). Angażował się
w tłumaczenie artykułów prasy zagranicznej,
wykorzystywanych do redagowania komunikatów tajnego dziennika obozowego.
Po wyzwoleniu obozu w 1945 r. powrócił do
kraju, wkrótce obejmując stanowisko st. asystenta w Katedrze Ekonomii Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego.
W październiku 1945 Andrzej Niegolewski
przeniósł się do Kołobrzegu, gdzie został kierownikiem Delegatury Morskiego Instytutu Rybackiego i równocześnie zastępcą kapitana
Por. Andrzej Niegolewski
portu w Kołobrzegu. Był też przewodniczącym
mal. Edmund Czarnecki w Oflagu II-c Woldenberg, 1943 r.
Komitetu Odbudowy Kołobrzegu, organizował
olej, tektura, 33 x 25,3 cm
wł. Felicjan Niegolewski, fot. Bogdan Brodziewicz
szkolenie rybaków morskich.
W 1947 r. A. Niegolewski podjął działalność naukowo-badawczą. W tym samym roku został
przedstawicielem Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża, powołanym osobiście przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Był niezwykle aktywnym działaczem gospodarczym - po 1956 r. otrzymywał
wiele dowodów wdzięczności i uznania, a w 1990 r. Medal Rodła - chyba jako ostatnie nadanie
tego odznaczenia. W 1949 r. został usunięty przez władze ze stanowiska i wkrótce wyrzucony
z Wybrzeża.
Od przełomu lat 1949-1950 pracował w centralnych zarządach przemysłu spożywczego
w Warszawie: od 1957 r. na stanowisku wicedyrektora Generalnego Inspektoratu Przemysłu Rybnego w Gdyni, a następnie na stanowisku wicedyrektora Departamentu Gospodarki Rybnej
w Ministerstwie Żeglugi. W tym okresie był również przewodniczącym Polskiego Podkomitetu Rybackiego FAO oraz uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Współpracy z FAO.
W 1961 r. uzyskał doktorat w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, w 1965 r. habilitował się
na Wydziale Rybackim WSR w Olsztynie, a w 1966 r. został powołany na stanowisko docenta na
Wydziale Rybactwa Morskiego WSR w Szczecinie. W 1970 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. W 1971 został wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji
Oceanograficznej (IOC) UNESCO w Paryżu na okres dwóch lat.
Prof. Andrzej Niegolewski zmarł 15 stycznia 1998 r. w Warszawie, gdzie został pochowany.
Z małżeństwa z Haliną z Gniazdowskich (1905-1990) miał dzieci: Felicjana (1932),
Marię zamężną Rakowską (1946) i Wandę zamężną Górską (1953).
O p r a c o w a n o n a p o d s t a w i e : dokumenty syna Felicjana,
Ropelewski A.: Zasłużeni Ludzie Morza - Prof. dr hab. Andrzej Niegolewski. TGM, 1979, nr 7,
Opalenicki słownik biograficzny, pod red. Bogumiła Wojcieszaka, T. 2, Poznań 1994.
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Komunikaty Zarządu
Godło Honorowe Towarzystwa dla Parafii pw. Narodzenia NPM i św. Józefa w Bielawach
Nasze doroczne wyróżnienie zespołowe – Godło Honorowe, przyznane decyzją Zarządu jeszcze przed obchodami Święta Pułkowego, zostało wręczone podczas uroczystej Mszy św. w kościele w Bielawach w dniu
12 września 2012 r. Rządcy miejscowej Parafii, ks. Markowi Grabskiemu, w imieniu Towarzystwa wręczył je
Prezes, poprzedzając odczytaniem cytacji wymieniającej zasługi mieszkańców Parafii - opiekę nad grobami
naszych poległych i coroczne serdeczne podejmowanie uczestników konnego przemarszu do Ziewanic oraz
przyjeżdżających delegacji dzieci i młodzieży z podopiecznych szkół. A tym razem były to dwa pełne autobusy,
bo w drugim przyjechali żołnierze 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wędrzyna, pod komendą p. por. Daniela Myślińskiego, naszego członka. Koncelebrowaną Mszę św. sprawowali ks. Proboszcz oraz ks. wikariusz
z Wędrzyna, uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich uczestników wyprawy oraz poczet szkoły bielawskiej noszącej imię 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich – mali chłopcy w mundurach ułańskich z 1939 r. Przyjęcie tak wielkiej grupy tym razem odbyło się nie na terenie plebanii, a w budynku szkoły podstawowej w Bielawach. Jej Dyrekcja przyjęła nas z wielką życzliwością. Znakomitości przygotowało jak zwykle miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich – palce lizać…
Trzynaste w historii Towarzystwa Godło Honorowe, jest drugim przyznanym parafii. Pierwsze otrzymała przed
laty poznańska parafia pw. św. Michała Archanioła, na której terenie spotykamy się od lat w listopadowe
wspomnienie Zmarłych po Mszy św. zadusznej.
Zmiana na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
W dniu 29 IX 2012 odbyły się w Poznaniu uroczystości dziesięciolecia powołania Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, a jednocześnie przekazanie stanowiska
Komendanta przez odchodzącego do Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie naszego przyjaciela,
płk. dypl. Zbigniewa Grzesiczaka. W imieniu Towarzystwa żegnali Go Prezes wraz z p. pułkownikową
I. Majewską. Na uroczystość przybyli m.in. szef Sztabu Generalnego, gen. Mieczysław Cieniuch oraz gen.
broni Zbigniew Głowienka, dowódca Wojsk Lądowych. Obowiązki Komendanta Centrum przejął płk dypl.
Piotr Kriese. Panu płk. Grzesiczakowi od wszystkich członków Towarzystwa ślemy serdeczne życzenia pomyślności w dalszej służbie oraz wyrazy zapewnienia o naszej pamięci. Ku chwale Najjaśniejszej!
Zakończenie pracy zawodowej przez Prezesa
Po 44 latach zakończył swą pracę zawodową nasz prezes, p. Tadeusz Jeziorowski. W dniu 28 IX 2012 w Dyrekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, a 3 X w Oddziale MNP - Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, którym przez
wiele lat kierował, odbyły się uroczystości pożegnania odchodzącego na emeryturę kuratora WMW. Z ramienia Zarządu Towarzystwa życzenia p. Prezesowi pomyślności na dalsze lata złożyli p. pułkownikowa Irena Majewska i p. płk Jarosław Hoffmann. Opiekę nad pamiątkami pułkowymi przejął p. kustosz Jarosław Łuczak.
Ślub p. Julii Michalskiej, wnuczki Ułana Poznańskiego
W słoneczne południe, w sobotę dnia 29 września 2012 r. przed Katedrą Poznańską zebrało się sporo ludzi,
przeważnie młodych, bardzo elegancko ubranych. Wszyscy przybyli na uroczystość zawarcia Sakramentu
Małżeństwa przez p. Julię Michalską z p. Michałem Płotkowiakiem. Pani Julia Michalska, słynna wioślarka,
brązowa medalistka w dwójkach wioślarskich z Olimpiady w Londynie, jest wnuczką por. Leona Okińczyca,
oficera 15. Pułku Ułanów Poznańskich, który walczył we wrześniu 1939 r. w 3. szwadronie jako wachmistrz
podchorąży służby stałej (awans wojenny na podporucznika z dniem 1 IX 1939 r.). Natomiast matka p. Julii,
p. Maria, jest członkiem Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Pan Młody
mieszka i pracuje w Londynie i stąd można było zobaczyć panów w tużurkach i frakach oraz usłyszeć rozmowy w języku angielskim. Należy podkreślić, że p. Julia jest jedyną tegoroczną medalistką olimpijską z Poznania.
Pannę Młodą ubraną w białą suknię z długim trenem wprowadził przed ołtarz ojciec, a poprzedzały ich małe,
ubrane na biało dziewczynki z bukiecikami kwiatów. Wychodząc z katedry Młoda Para przeszła pod skrzyżowanymi wiosłami. Miałem zaszczyt w imieniu Prezesa i Zarządu Towarzystwa złożyć życzenia Młodej Parze.
Krzysztof Jerzy Kubicki
Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!
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