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Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Na podstawie § 15.3 Statutu, w związku z upływem kolejnej kadencji, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich, na które zapraszam wszystkich Członków oraz Sympatyków. Zebranie odbędzie się w niedzielę 17 lutego 2013 r., o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 77 im.
15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu (narożnik ulic Hetmańskiej i Dmowskiego), w sali
jadalni na parterze.
Program Zebrania
1. Otwarcie Zebrania
2. Uroczyste wręczenie Dyplomów nowym Członkom
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2012
5. Sprawozdanie Skarbnika
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
Przerwa
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium
10. Dyskusja nad zmianą Statutu i głosowanie nad jego propozycją
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
12. Zgłaszanie kandydatur do władz
13. Wybory
14. Wolne głosy i wnioski
15. Ogłoszenie wyników wyborów
16. Wystąpienie Prezesa
17. Zamknięcie Zebrania
Zapraszam serdecznie całą Rodzinę Pułkową oraz naszych Przyjaciół na spotkanie z okazji
tegorocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Jest ono wyjątkowo ważne ze
względu na zgłoszoną propozycję nowego Statutu, a także planowane zmiany Zarządu. To od
licznego udziału Państwa i podjętych decyzji zależeć będą kierunki dalszej działalności naszego Towarzystwa w następnych latach.
Tadeusz Jeziorowski, Prezes
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Informacja o projekcie nowego Statutu Towarzystwa
Zgodnie z § 33 dotychczas obowiązującego Statutu, w związku z zamiarem zmiany Statutu, projekt nowego Statutu Towarzystwa wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu, znajduje się na
stronie internetowej http://15pu.poznan.pl/index.php/dokumenty/222-projekt-statutu-2013. Wyłożony jest on
również do wglądu w naszej siedzibie, Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na Starym Rynku 9.

Moje słowo
Szanowni Państwo, moi Drodzy,
mijają 22 lata istnienia Towarzystwa w powojennej formule, a jednocześnie mego prezesowania. Przez te wszystkie lata, jeżeli nie związaliśmy się bliżej, to w większości na pewno przyzwyczailiśmy się do siebie. Dla niektórych z nas było to jednak coś więcej, niż przyzwyczajenie. I za to piękno przyjaźni w Pułkowej Rodzinie – dziękuję. Podjąłem decyzję o nie ponawianiu już swego kandydowania. Wymieniły się pokolenia, mamy w szeregach dużo młodszych
członków i w nich jest nadzieja. Zakładając Towarzystwo myślałem przede wszystkim
o utrzymaniu pamięci o naszym Pułku, o szerzeniu jego Chwały i najważniejsze – o odrodzeniu w szeregach Wojska Polskiego. Mamy 15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni
Władysława Andersa. To znakomici żołnierze, ale brak im jeszcze jednoznacznego utożsamienia ze swymi poprzednikami. Pomóc im w tym, to jedno z zadań. Wierzę, że wybrany nowy Prezes wraz z nowym Zarządem podejmując kolejne wyzwania, poprowadzą wspaniale
Towarzystwo nie gubiąc tego, co już osiągnęliśmy. Z szeregów Towarzystwa nie odchodzę,
dalej w miarę moich sił i możliwości będę wspierał Redaktora „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka”, będę chciał doprowadzić do wydania następnych Zeszytów Historycznych. To zamierzenia. A dziś chcę uściskać serdecznie wszystkich z Państwa, za to, że jesteście, że białoczerwony proporczyk coś każdemu mówi. Kochane nasze Panie, które swoim zaangażowaniem były częstokroć przykładem – całuję Wasze dłonie. Starszym i młodszym Kolegom kłaniam się z szacunkiem – częstokroć imponowaliście mi swoją pracą „Ku Chwale Pułku”. Za to
wspólne rozumienie zadań, za wzajemne wspieranie, za pomoc – dziękuję. Gałczyński w swej
„Pieśni o fladze” napisanej w Stalagu XI A w Altengrabow pod wpływem wiadomości o Powstaniu Warszawskim, zawarł słowa, których nie sposób zapomnieć:
I nigdy nie będziesz biała,
i nigdy nie będziesz czerwona,
zostaniesz biało-czerwona
jak wielka zorza szalona,
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza,
biało-czerwona.

Biało-czerwony jest też proporczyk naszego Pułku. Taki ma pozostać także po nas. To nasz
cel.
Tadeusz Jeziorowski, zawsze Wasz.

Spotkanie zaduszkowe
Nasze zaduszkowe spotkanie zgodnie z zapowiedzią poprzedziła uroczysta Msza św.
Członkowie Towarzystwa i przyjaciele Pułku zebrali się w poznańskim kościele pw. św. Michała Archanioła w sobotę, 3 listopada 2012 r. o godz. 11.00, aby pomodlić się o życie wieczne
dla zmarłych i błogosławieństwo Boże dla żyjących Ułanów Poznańskich, członków i przyjaciół
Towarzystwa.
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Dobrze nam życzyli z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
P. Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski; p. Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego; p. Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania wraz z Zastępcami,
Skarbnikiem i Sekretarzem; p. gen. dyw. dr Mirosław Różański, Dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej (b. dowódca naszej
17. WBZmech.); p. dr Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych; p. gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak, dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego; p. gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, dowódca Garnizonu Poznań; p. płk dypl. Piotr Kriese Komendant Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych im. hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu;
p. ppłk. mgr Ryszard Grześkowiak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu;
p. prezes Tadeusz Patecki w imieniu Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu; p. Elżbieta
Krzysztoporska-Czarnecka w imieniu Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego; ks. prałat dr Paweł Deskur, Prezes Zarządu i p. Piotr Kleeberg, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha Sp.
z o.o.; p. Marek Jóźwiak, Wójt Gminy Głowno wraz z p. Władysławem Mikołajczykiem,
Przewodniczącym Rady Gminy; p. Józef Kaczmarek Burmistrz i p. Janusz Kosmalski
Przewodniczący Rady w imieniu Samorządu Gminy Uniejów; Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni; Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie; p. Henryka Kramarz z Krakowa;
p. chor. Robert Kuzajewski z rodziną (nasz znakomity żołnierz 17. WBZmech.); o. dr Eustachy Rakoczy ZP, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości; p. Jan Stawicki z rodziną; p. kpt. WOP w st. sp. (elew naszej orkiestry pułkowej) Stanisław Wiśniewski z Białegostoku; p. Danuta Wojciechowicz z Anglii, wdowa po mjr. Edwardzie Wojciechowiczu
z 15. Pułku Ułanów Poznańskich i 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Za pamięć o nas i życzenia wszystkim serdecznie dziękujemy.

Ułani Poznańscy por. Michał Kwaliaszwili i por. Michał Błaszczyk
w służbie II i III Rzeczypospolitej: na Śmiałej, 1934 r., w Afganistanie, 2011 r.
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Komunikat
Po publikacji na wiosnę ubiegłego roku albumu „Poznań. Śladami ułańskiej tradycji”
z pięknymi zdjęciami Marzeny Olejniczak, ale z niegodziwym tekstem, prezentującym „Ochotniczy” Reprezentacyjny Oddział Ułanów p. Romana Kusza jako jedynego kontynuatora tradycji Ułanów Poznańskich, po ukazaniu się na jesieni kolejnego zeszytu Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej 1918-1939 poświęconego 15. Pułkowi Ułanów Poznańskich, w którym, jak to
w „Wielkiej Księdze”, roi się od błędów, w ostatnich dniach roku zaserwowano nam z kolei
„czarną legendę” na temat Pułku. Telewizja WTK wyemitowała „Mroczną historię śmierci studenta” (w zapowiedzi: „Żołnierze zastrzelili studenta”). Tym razem, w związku z nierzetelnością twórców filmu, do Prezesa Zarządu Grupy Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
w imieniu Towarzystwa zostało wystosowane sprostowanie. Niestety, pozostało bez odzewu.
Wobec powyższego, na stronie WTK w miejscu na komentarze, zamieściliśmy nasze zdanie,
jak niżej:
Rodzina Pułkowa skupiona w Towarzystwie b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich wyraża oburzenie w związku z filmem. Ułani Poznańscy z lat wojny polskobolszewickiej zostali w nim przedstawieni w sposób tendencyjny i krzywdzący. Dokonaliśmy
własnych obliczeń, z których wynika, że w korpusie oficerskim Pułku ponad 50% kadry stanowili wówczas przedstawiciele ziemiaństwa. Film nie odzwierciedla ducha tamtych czasów,
twórcy nie rozumieją niepisanego kodeksu honorowego, gdzie obowiązkiem oficera była
czynna reakcja na zniewagę polskiego munduru. Nie najlepiej świadczą o rzetelności twórców
błędna pisownia nazwiska „Bilarzewski” zamiast Bilażewski, brak przedstawienia oświadczenia prokuratora Bilażewskiego wycofującego oskarżenia w tej sprawie oraz parokrotne podanie w podpisie nieprawdziwej wiadomości, jakoby wypowiadający się w filmie p. Michał Andrzejak był członkiem Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Osoba ta nie jest członkiem naszego Towarzystwa.
Tadeusz Jeziorowski, Prezes

Święto Niepodległości, 11 listopada 2012 r.
Poznań
Poznańskie obchody Święta Niepodległości rozpoczęła Msza św. odprawiona w Farze.
Następnie na Placu Wolności zaprezentowały się pododdziały wojska i służb oraz Orkiestra Miasta Poznania. Całość uzupełniały pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz wystawa historycznego sprzętu wojskowego, który wykorzystywano w walkach na początku XX wieku
(m.in. replika czołgu Renault FT).

Defilada w Poznaniu na Placu Wolności w dniu 11 listopada 2012 r.

W defiladzie konno wzięli udział również członkowie naszego Oddziału – Łukasz Walter
na Felicji (dowódca), Piotr Walter na Mixerze (proporcowy) oraz dwóch kandydatów –
Aleksander Jagodziński na Bachusie i Grzegorz Szymczak na Formozie.
tekst: Piotr Stachecki; zdjęcia: Adam Gaweł
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Gostyń - Krobia
Obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy
Świętej w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele parafialnym pw.
Św. Małgorzaty w Gostyniu z udziałem władz, pocztów sztandarowych i organizacji kombatanckich. Po Mszy św., jak co roku, złożyliśmy wiązanki kwiatów przed pomnikiem na
Górze Zamkowej w Gostyniu.

Rekonstrukcja epizodu z walk o niepodległość Ojczyzny przedstawiona w Krobi w dniu 11 listopada 2012 r.

Po oficjalnych uroczystościach przenieśliśmy się do Krobi, gdzie zaplanowano rekonstrukcję. Odbyła się ona na boisku przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Celem rekonstrukcji było pokazanie mieszkańcom okolicy jednego epizodu z początków
walk o niepodległość Polski.
tekst: Waldemar Kozłowski; zdjęcia: Sławomir Handke

Turek
W uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości wzięli udział Komendant ROK Andrzej Walter oraz konno Jan Kołaczkowski i Piotr Stachecki. Jeźdźcy
na dwóch pięknych siwkach towarzyszyli w defiladzie przyjacielowi Oddziału - Marcinowi
Klinkiewiczowi, który dosiadł karego ogiera. Pochód, który składał się ponadto z orkiestry,
pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz oraz mieszkańców miasta Turek i okolic
udał się spod kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
Piotr Stachecki
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Czy pamiętamy?
Klejnot na naszym sztandarze – Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, przypięty w dniu 22 kwietnia 1921 r. na błoniach grunwaldzkich na oczach mieszkańców Poznania i całego poznańskiego Garnizonu przez Naczelnego Wodza, Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego, nosi numer 4000.

Dekoracja sztandaru przez Naczelnego Wodza Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari
Poznań, Błonia Grunwaldzkie, 22 IV 1921 r.

Święto Pułkowe pierwotnie, w latach 1922-1923, obchodzone było 22 kwietnia, na pamiątkę dnia dekoracji sztandaru Pułku. Od 1924 r. obchodzone jest w dniu 23 kwietnia.
Barwy naszego proporczyka od początku, od 1919 r. biało-czerwone, w Rozkazie dziennym Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim z 8 lutego 1919 r. zostały określone jako biało-karmazynowe, Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych z 3 sierpnia 1920 r. zatwierdzone jako biało-pąsowe, ostatecznie Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych z 4 sierpnia 1927 zostały przepisane biało-szkarłatne.
Po powrocie z wojny polsko-bolszewickiej i przemundurowaniu w latach 1921-1922,
przyjęty na czapkę orzeł ogólnowojskowy wz. 1919 miał na tarczy amazonek pułkową cyfrę „15”. Zgodnie z Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych z 1927 r. orły takie
można było najdłużej nosić do 1 lipca 1928 r. i odtąd pułkowa cyfra pozostała tylko na naramiennikach kurtek i płaszczy.
Monogram pułkowy złożony był z cyfry „15” w literze „U” oznaczającej „Ułanów” połączonej z literą „P” – „Poznańskich”, choć można to tłumaczyć także „Pułk” (15. Pułk Ułanów, lub 15. Ułanów Poznańskich).
Piętnastego każdego miesiąca, w Kasynie Oficerskim po uroczystym capstrzyku odbywały się „herbatki” korpusu oficerskiego.
Funkcjonująca w koszarach spółdzielnia pułkowa, nosiła nazwę Spółdzielnia Spożywców „Proporzec”.
Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych z 5 sierpnia 1930 r. koszarom pułkowym nadano oficjalną nazwę „Koszary imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego”, ale używano ją już od dnia 19 marca 1929 r.
Słynne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego „Tam, gdzie byliście, byliście doskonali –
i historia lwią część zwycięstw wam przypisać musi. W tej dziedzinie jesteście najlepszym
pułkiem, jaki znam, mówię wam to szczerze i otwarcie”, padły w dniu dekoracji sztandaru
Krzyżem Virtuti Militari 22 kwietnia 1921 r., podczas rozpoczętego o 20:30 uroczystego
bankietu na Białej Sali w Bazarze, którym korpus oficerski Pułku podjął Marszałka.
Po przemówieniu Naczelny Wódz wzniósł toast na cześć 15. Pułku Ułanów, opuszczając
Poznań dopiero o północy.
TRJ
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Por. Tadeusz Stanisław Przegaliński.
Ułan spod Monte Cassino
(1924-2012)
Tadeusz Stanisław Przegaliński urodził się 13 maja 1924 r.
w miejscowości Biereciszki, w powiecie lidzkim województwa nowogródzkiego, jako syn Zdzisława, legionisty
i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Po ukończeniu
szkoły podstawowej pracował w gorzelni w miejscowości
Malinowszczyzna, w pow. Mołodeczno.
Dnia 9 lipca 1940 jego ojciec, na podstawie donosu obywateli
narodowości żydowskiej, został aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD. Początkowo przebywał w więzieniu
w Mołodecznie, gdzie Tadeusz zdołał go odwiedzić w maju
1941. Oskarżony w związku ze swoją działalnością niepodległościową oraz udziałem w walkach z Armią Czerwoną, był
więziony w kilku innych miejscowościach, po czym został zesłany do łagru w miejscowości Turtkul w Karakałpackiej
ASRR w Uzbekistanie. Po ośmiu miesiącach wyczerpującej
pracy w łagrze zmarł w dniu 7 stycznia 1942. Rodzina dowieTadeusz Przegaliński na zdjęciu sprzed
działa się o tym dopiero po zakończeniu wojny.
W październiku 1940 Przegalińscy – jako wrogowie narodu kilku lat prezentuje miniaturę Złotego
Krzyża Zasługi oraz miniatury angielradzieckiego – decyzją administracyjną władz sowieckich skich odznaczeń; dwa ostatnie otrzymał
zostali wysiedleni z zajmowanego majątku Malinowszczy- przekazane w imieniu królowej Elżbiety
zna, a 20 czerwca 1941 Tadeusz wraz z matką i siostrami II przez księcia Karola. Oryginalne odzostał deportowany w głąb Zw. Sowieckiego. Rodzina zo- znaczenia przekazał do Muzeum Oręża
stała wywieziona do miejscowości Czarysz, w rejonie Ust- Polskiego w Kołobrzegu.
Fot. Piotr Czapliński
Kałmanskim Kraju Ałtajskiego.
Pracował w sowchozie Czarysz nad rzeką o tej samej nazwie. Od 17 lipca 1941 był zatrudniony w warsztatach remontowych, następnie jako traktorzysta. W dniu 30 marca 1942
wraz z trzema kolegami podjął udaną ucieczkę z sowchozu. Dnia 10 kwietnia 1942 wszyscy przedostali się do jednego z ośrodków stacjonowania Armii Polskiej w miejscowości
Guzor w Uzbekistanie. T. Przegaliński został przyjęty do służby do Batalionu „S” Armii Polskiej w ZSRS gen. Andersa w miejscowości Jangi-Jul koło Taszkentu. Dowódcą Batalionu
był rtm. Zbigniew Kiedacz. W sierpniu 1942 z Krasnowodska Armia została ewakuowana
do Iranu. W październiku 1942 – już w Iraku – Batalion został przeformowany na 15. Pułk
Kawalerii Pancernej, a żołnierze nałożyli proporczyki Ułanów Poznańskich. W Kirkuku został skierowany na kurs sanitarny o specjalności ratownictwo pancerne. Kolejno stacjonował w Transjordanii, Palestynie i Egipcie. W czasie pobytu w Egipcie, gdy Pułk oczekiwał
na transport do Włoch – w Ismailii ukończył rozpoczęty jeszcze w Iraku kurs sanitarny
i został awansowany do stopnia starszego ułana.
W początku 1944 Pułk przerzucono do Włoch. Przegaliński brał udział w walkach nad rzekami Sangro i Rapido. Dnia 13 maja 1944 – w dniu swych dwudziestych urodzin – starszy
ułan Tadeusz Przegaliński rozpoczął udział w walkach o Monte Cassino. Wykazał się tam
niezwykłą odwagą. Jego czyn opisał Melchior Wańkowicz w swojej książce "Bitwa o Monte
Cassino" (Rzym 1947, t. III, s. 349):
Po ciężko rannego Szostakiewicza (wyrwany prawy bok i pokaleczone nogi) wysuwają się
ułani Przegaliński i Głowa. Głowa pada ranny. Przegaliński dalej pędzi, nie chroni się, dopada rannego, chowa się za głaz.
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Wszystko dzieje się na skłonie pochylonym ku nieprzyjacielowi, na którym tkwią jak na patelni. Rtm. Hryniewicz na rozkaz dowódcy pułku cofa się w tył za grzbiet, zostawiając dla
obserwacji pchor. Marynowicza z czterema ułanami.
Ułani Parys i Łojko biegną jednak po skłonie ku rannemu Szostakiewiczowi, na pomoc
Przegalińskiemu. Ładują rannego na nosze, niosą, padając co krok, bo Niemcy rżną tym
razem do Czerwonego Krzyża z całym apetytem. Tak przebyli 80 mtr., ostatnie kilkanaście
metrów do szczytu jednym biegiem; przewalili się przez grzbiet i zwalili się wraz z rannym
bez tchu.
(cyt. za: ''Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza - przebieg - opinie. IV konferencja naukowa.'', Leszno 2003, s. 55)

Za ten czyn bojowy został odznaczony Krzyżem Walecznych. Z wniosku dowództwa Pułku:
St. ułan Przegaliński Tadeusz, goniec motocyklowy –
sanitariusz funkcyjny Plutonu Łączności 15. Pułku Ułanów.
W dniu 21 maja 1944 r. w czasie akcji rozpoznawczej na wzgórzu 912 i 945 (płd. wsch.
MONTE CASSINO), pracując w nieosłoniętym terenie, w ogniu ckm. i moździerzy NPLA,
wykazał wybitne męstwo i poświęcenie, wynosząc pod bezpośrednim obstrzałem z placu
boju rannego kolegę. Za ten czyn zostaje podany do odznaczenia Krzyżem Walecznych
po raz pierwszy.
Miejsce postoju, 21 maja 1944 r.
Pod Monte Cassino walczył do 25 maja 1944. Po krótkim odpoczynku 15. Pułk wrócił na
szlak bojowy wiodący poprzez Ankonę i linię Gotów. Swój udział w walkach z Niemcami
T. Przegaliński zakończył w październiku 1944 w Civitella di Romagna w górach Apeninu
Emiliańskiego. To tam zginął dowódca Pułku, ppłk. Zbigniew Kiedacz. W styczniu 1945
wraz z Pułkiem został przerzucony do Egiptu. Przebywał na urlopie w Palestynie, a po powrocie Pułku do Włoch, przeszedł kurs artylerii przeciwlotniczej w Sant' Elpidio a Mare.
W czerwcu 1946 wraz z 15. Pułkiem został przewieziony do Wielkiej Brytanii. Początkowo
stacjonował w miejscowości Brownings Camp, następnie w Sevenoaks. We wrześniu 1946
został zwolniony z dalszej służby. Wyprowadził się do Szkocji, gdzie pracował fizycznie.
Po podróży morskiej z obozu Cannock koło Glasgow - 25 lutego 1948 przybył do Gdyni.
Zamieszkał w Łagowie, w późniejszym województwie zielonogórskim, gdzie spotkał się
z rodziną, która wróciła już z ZSRS; wkrótce podjął pracę fizyczną w tartaku. W czerwcu
1948 przeprowadził się do rodziny w Sławnie, gdzie pracował w Urzędzie Telekomunikacyjnym oraz w Banku Rolnym. W styczniu 1951 przyjechał do Koszalina, podejmując
1 października 1951 pracę w Zarządzie Wojewódzkim PCK w Koszalinie, gdzie pracował
do 1974 jako główny księgowy, a od 1974 na stanowisku sekretarza Zarządu Wojewódzkiego PCK. Pracując zawodowo, w 1962 ukończył Technikum Ekonomiczne w Koszalinie
uzyskując tytuł technika-ekonomisty. Z dniem 15 maja 1982 przeszedł na emeryturę.
Mimo wcześniejszych starań, dopiero w 1962, po uzyskaniu odpowiednich rekomendacji,
został przyjęty do ZBoWiD. W latach 1953-1982 był członkiem PZPR. W 1963 ukończył
dwuletnie studium na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu przy KW PZPR
w Koszalinie. Od 1994 roku był członkiem Związku Sybiraków w Koszalinie, od 2004 należał też do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był ostatnim żyjącym w Koszalinie uczestnikiem Bitwy o Monte Cassino. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i kombatanckimi. Decyzją Krajowej Rady Reprezentantów PCK
z 28 czerwca 2005 został Członkiem Honorowym PCK.
Dnia 17 września 2001 decyzją Prezydenta RP został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 12 marca
2003 awansował na stopień porucznika WP.
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Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 19 listopada 2012 w Koszalinie i tam został pochowany 22 listopada w II Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego w Koszalinie (AZ-2,
strona lewa, grób nr 1).
Od 1954 był żonaty z Marią Teresą z domu Świrską (zmarła w 2010). Miał z nią dwóch synów - Rolanda i Jerzego. Dwie siostry Tadeusza Przegalińskiego również były członkiniami
Związku Sybiraków. Jedna – Wanda Przegalińska-Olędzka – mieszkała w Sławnie, druga
– Zofia Wasielkiewicz – w Koszalinie. Obie już nie żyją.
Za działalność niepodległościową i udział w powstaniach narodowych decyzją władz carskich byli deportowani na Syberię również jego dziadek i pradziadek ze strony ojca.
Wybrane odznaczenia i wyróżnienia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (8 marca 1978)
Krzyż Walecznych (27 listopada 1944)
Złoty Krzyż Zasługi (25 lutego 1969)
Srebrny Krzyż Zasługi (22 lipca 1964)
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (22 lutego 1945)
Krzyż Zesłańców Sybiru (21 lutego 2005)
Znak Pułkowy 15. Pułku Ułanów Poznańskich (22 kwietnia 1944)
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (17 września 1995)
Honorowa Odznaka Sybiraka (17 września 1994)
Złota Honorowa Odznaka PCK - dwukrotnie (18 listopada 1981, 6 maja 1985)
brytyjska Gwiazda za Wojnę 1939–1945 (30 grudnia 1945)
brytyjska Gwiazda Italii (30 grudnia 1945)
brytyjski Medal Obrony (1994)
brytyjski Medal Wojny (1994)

Na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Przegali%C5%84ski

Trumna z ciałem śp.Tadeusza Przegalińskiego w kaplicy koszalińskiego cmentarza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Przegali%C5%84ski
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Święto Commandosów 2012
W sobotę, dnia 15 grudnia 2012 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu zaprzyjaźniona GRH 1.
Samodzielnej Kompanii Commando przy KŻR LOK w Swarzędzu obchodziła swoje święto. Dzień
ten był okazją do wielu wspomnień, m.in. wydarzenia sprzed sześćdziesięciu dziewięciu lat, kiedy
to 1. Samodzielna Kompania Commando wysłała pierwszy patrol nad rzekę Sangro w dalekiej Italii.

Warto dodać, że dzisiejsza grupa rekonstrukcyjna działająca przy KŻR LOK Commando wywodzi się z założonej w 1987 roku, a więc przed 25 laty, 20. Swarzędzkiej Drużyny Harcerskiej. Z tej
okazji odbyła się uroczysta akademia połączona z wystawą pt. "Od harcerza do żołnierza". W wydarzeniu wzięła udział delegacja naszego Oddziału.
tekst i zdjęcia: Piotr Stachecki

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Historia Militaris
W piątek, dnia 28 grudnia 2012 r. w sali parafialnej przy kościele farnym w Gostyniu odbyło się
spotkanie opłatkowe zaaranżowane przez członków Stowarzyszenia Historia Militaris – organizatora Strefy Militarnej. Wzięli w nim udział członkowie obydwu pododdziałów Reprezentacyjnego
Oddziału Kawalerii wraz z rodzinami.

Spotkanie rozpoczęto od odsłuchania Marsza Pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich, po
czym przełamano się opłatkiem. Po odśpiewaniu kilku kolęd przystąpiono do spożywania przyniesionych na tę okazję ciast. Spotkanie miało rodzinny charakter, gdyż obecni na nim rodzice przyprowadzili swoje pociechy. Było ono wspaniałym potwierdzeniem tego, że oprócz udziału w inscenizacjach, świętach i uroczystościach członkowie ROK znajdują czas na podtrzymywanie tradycji i poczucia wspólnoty w ramach Rodziny Pułkowej.
tekst i zdjęcia: Piotr Stachecki
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94. rocznica w ybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Poznań, 27 grudnia 2012 roku
Pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich stanęły liczne poczty sztandarowe, Kompania
Honorowa Wojska Polskiego, Oddział Konny Miasta Poznania, Harcerze oraz przedstawiciele
Parlamentu, władz państwowych i samorządowych, a także mieszkańcy miasta.
Obchody rozpoczęto wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odegraniem Hymnu państwowego. Następnie przemówił p. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
W swym przemówieniu podkreślił niedocenione do dziś znaczenie zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego dla umocnienia niepodległości Polski z włączeniem w Jej granice ziem zaboru
pruskiego. Po Marszałku przemówienie wygłosił Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, p. Stefan Barłóg. Następnie Komendant Garnizonu odczytał Apel Pamięci, po
czym Kompania WP oddała salwę honorową.
Po salwie honorowej nastąpiło składanie kwiatów pod Pomnikiem przez przedstawicieli
władz, parlamentarzystów, organizacji społecznych i mieszkańców Poznania. Wiązankę białoczerwonych kwiatów od Towarzystwa złożyli jego członkowie: Anna Ciba z synkiem Bartkiem
i ojcem Krzysztofem Kubickim. Z przykrością zaznaczam, że musieliśmy wystąpić jako osoby prywatne, ponieważ pani dysponująca spisem składających kwiaty nie chciała dopisać Towarzystwa; powód: nie było wcześniej oficjalnie zgłoszone! Od kilkunastu lat reprezentuję Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich i składam w jego imieniu kwiaty pod Pomnikiem i nigdy nie spotkałem się z odmową oficjalnego wymienienia Towarzystwa!
Spod Pomnika ruszył pochód ulicami miasta na Mszę św. do Fary, a po drodze zatrzymał
się pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie przedstawiciele władz złożyli kwiaty.
Towarzystwo reprezentowali m.in.: członek Zarządu p. Kazimierz Kundegórski oraz p. Irena
Siejkowska. Złożyli kwiaty i zapalili znicze od Towarzystwa.
KKb

Obraz L. Prauzińskiego (1895-1940) przedstawiający przysięgę wojsk polskich pod dowództwem gen. J. Dowbora Muśnickiego
w niedzielę 26 stycznia 1919 r. w Poznaniu na placu Wolności (jeszcze wówczas pl. Wilhelmowski); z lewej nasi poprzednicy
W latach 1921-1923 Leon Prauziński, na podstawie wykonanych w czasie Powstania Wielkopolskiego rysunków i szkiców, namalował 12 obrazów olejnych ukazujących sceny walk powstańczych. Podczas okupacji obrazy Prauzińskiego zostały zniszczone przez Niemców. Pozostały po nich jedynie pocztówkowe
reprodukcje wydane w 1931 r. przez Drukarnię Polską Sp. akc. w Poznaniu. Dnia 1 listopada 1939 został
aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII. W wytoczonym mu przez hitlerowców procesie – tragifarsie – głównym dowodem jego „winy” wobec Rzeszy Niemieckiej były właśnie wspomniane obrazy,
uwieczniające bohaterski czyn zbrojny powstańców wielkopolskich. Został zamordowany w Forcie VII
w Poznaniu w dniu 6 stycznia 1940.
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SPROSTOWANIE
Po ukazaniu się w naszym biuletynie nr 4-2012 biogramu śp. Andrzeja Niegolewskiego
(1905-1998) p. Prezes otrzymał list od p. Felicjana Niegolewskiego, który dziękując za biogram, prosi o zamieszczenie następującej korekty:
1. Andrzej Niegolewski był od 1925 r. właścicielem Bytynia.
2. Od 1947 r. był przedstawicielem Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża, powołanym
osobiście przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. W 1949 r. usunięty przez władze ze stanowiska i wkrótce wyrzucony z Wybrzeża.
3. 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.
4. Zmarł w 1998 r. w Warszawie, gdzie został pochowany.

Z żałobnej karty
Dnia 19 listopada 2012 r. zmarł w Koszalinie śp. por. Tadeusz Przegaliński, starszy ułan
15. Pułku Ułanów Poznańskich, członek naszego Towarzystwa od 23 IV 1995 (nr kol. 102),
uczestnik Bitwy pod Monte Cassino. Jego biogram zamieściliśmy w niniejszym numerze
biuletynu na podstawie informacji z Wikipedii.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Nowi członkowie
Nr kol. 376 p. Witold Cichowski, ze stażem od 11.11.2012 r.,
Nr kol. 377 p. Jonasz Wyzuj, ze stażem od 11.11.2012 r.,
Nr kol. 378 p. Leszek Bartoszuk, ze stażem od 15.11.2012 r.,
Nr kol. 379 p. Grzegorz Szymczak, ze stażem od 9.01.2013 r.,
Nr kol. 380 p. Agata Leśniak, ze stażem od 14.01.2013 r.

Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!
Sponsor
„Ułana Poznańskiego Piętnastaka”

www.pimr.poznan.pl

„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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