
ISSN 2083-0882 

 
 

Siedziba Towarzystwa: WIELKOPOLSKIE MUZEUM WOJSKOWE  
61-772 POZNAŃ, STARY RYNEK 9 

http://www.city.poznan.pl/ulan            www.15pu.pl/            e-mail: towarzystwo@15pu.pl 
Konto bankowe: 37 1320 1016 2077 6912 2000 0001                         NIP 778-13-33-383 

 
PPrrooggrraamm  
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ŚŚrrooddaa,,  1177  IIVV Odprawa zawodników XXIII Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskich MILITARI (CWJ Hi-
podrom – Wola).; 
CCzzwwaarr tteekk,,  1188  IIVV XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: przegląd weterynaryjny, próba 
ujeżdżenia, próba skoków, przegląd mundurowy (CWJ Hipodrom – Wola). 
PPiiąątteekk,,  1199  IIVV Wędrzyn: 8.40 – 16.00 Obchody Święta w 15. Batalionie Ułanów Pozna ńskich ; 
Poznań: XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: próba polowa, próba terenowa (CWJ Hi-
podrom – Wola); 
18.00 Promocja książki Garnizon Pozna ń w II Rzeczypospolitej , Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78. 
SSoobboottaa,,  2200  IIVV  
Do 16.00 XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: władanie bronią konno - trójbój, strzelanie 
z pistoletu konno, władanie lancą konno, władanie szablą konno (CWJ Hipodrom – Wola); 
19.40 Capstrzyk z kolumną wojskową wyrusza z ul. Wieniawskiego / pl. Mickiewicza; trasa: Św. Marcin – 
Marcinkowskiego – Paderewskiego – Ludgardy pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poprowa-
dzony przez Szwadron Honorowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, poprzedzony Orkiestrą Reprezen-
tacyjną Sił Powietrznych; 
20.00 Apel Poległych pod Pomnikiem Pułku z udziałem Prezydenta Miasta Poznania i Gości Honorowych; 
21.30 Spotkanie koleżeńskie – Restauracja Powozownia CWJ Hipodrom Poznań-Wola ul. Lutycka 34. 
(Uwaga! O 21.00 pod gmachem Muzeum Narodowego na uczestników spotkania będą oczekiwały auto-
busy, które przewiozą ich na teren CWJ. Ok. 23.00 wykonają kurs powrotny do centrum miasta). 
NNiieeddzziieellaa,,  2211  IIVV  
10.00 uroczysta Msza św. za dusze poległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich w Sanktuarium 
Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania (kościół OO. Franciszkanów Konwentualnych, ul. Fran-
ciszkańska 2), we Mszy św. uczestniczy poczet 15. Batalionu Ułanów Poznańskich ze Sztandarem 
15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, Chór Męski „Kompania Druha Stuligrosza” oraz Orkiestra 
Garnizonowa z Żagania; 
11.15 uroczystość pod Pomnikiem z udziałem władz wojewódzkich i miejskich, Wojska Polskiego, Repre-
zentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa i grup jeźdźców Kawalerii Ochotniczej kultywujących tra-
dycje pułków kawalerii polskiej; 
11.45 przejście wraz z pododdziałami honorowymi na Stary Rynek do Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego; 
12.00 oddanie hołdu Sztandarowi Pułku ; 
11.00 – 16.00 Festyn rodzinny na Cytadeli. Ok. 13.00 ogłoszenie wyników konkursu Militari i wręczenie 
nagród, ok. 14.00 Spotkanie członków Towarzystwa i zaproszonych gości w strefie VIP pod Dzwonem 
Pokoju, pokazy kawaleryjskie, prezentacje sprzętu wojskowego; 
17.00 Śpiewanki Stefana Stuligrosza – Pieśni Ułańskie w pawilonie Nowa Gazownia ul. Ewangelicka. 
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PPRROOTTOOKKÓÓŁŁ  
WWaallnneeggoo  ZZeebbrraanniiaa  SSpprraawwoozzddaawwcczzoo--WWyybboorrcczzeeggoo  

 

1. Otwarcie zebrania 
 Otwarcia zebrania i powitania obecnych (lista obecności stanowi zał. nr 1) dokonał 
p. Prezes Tadeusz Jeziorowski .  
 Na rozkaz Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, wprowadzono Poczet 
Proporcowy. Uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego. 
 P. T. Jeziorowski  szczególnie ciepło powitał obecnego na Zebraniu płk. Tadeusza An-
drzejewskiego , oficera 15. Pułku Ułanów Poznańskich, weterana września 1939 r. oraz 
ppłk. Tomasza Borowczyka  – dowódcę 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, który na Ze-
branie przybył w wraz z delegacją oficerów Batalionu. Obecność w jednym miejscu ułanów 
Pułku reprezentujących różne, tak znamienne okresy jego istnienia, jest symbolicznym wy-
razem ciągłości tradycji 15. Pułku Ułanów Poznańskich we współczesnym Wojsku Polskim. 
 Następnie p. Krzysztof Kubicki  odczytał biografię śp. por. Tadeusza Przegali ńskiego  
(zał. nr 2) - członka Towarzystwa, ułana 15. Pułku Ułanów Poznańskich, weterana Bitwy 
o Monte Cassino, który w wieku 88 lat zmarł dnia 19.12.2012 r. 
 Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłego. 
2. Uroczyste przyj ęcie nowych członków i wr ęczenie im Dyplomów 
 P. Tadeusz Jeziorowski  poprosił płk. Tadeusza Andrzejewskiego o wręczenie dyplo-
mów nowym członkom Towarzystwa, którymi po dotknięciu Proporcem są: 

p. Witold Cichowski  – nr kolejny 376,  
p. Jonasz Wyzuj  – nr kolejny 377, 
p. Leszek Bartoszuk  – nr kolejny 378, 
p. Grzegorz Szymczak  – nr kolejny 379, 
p. Agata Le śniak  – nr kolejny 380. 

Pan Stanisław Berkieta jr.  – nr kolejny 375 – nie był obecny na Zebraniu. 
3. Wybór Przewodnicz ącego i Sekretarza Zebrania 
 P. T. Jeziorowski  przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego 
Zebrania – płk. Tadeusza Centkowskiego  oraz Sekretarza Zebrania - p. Piotra Stachec-
kiego . Zgłoszeni wyrazili zgodę na objęcie wymienionych funkcji. Zebrani nie wnieśli 
sprzeciwu dla obu kandydatur. 
 Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący przedstawił porządek Zebrania, proponując na-
stępujące zmiany w stosunku do programu opublikowanego na łamach „Ułana Poznań-
skiego – Piętnastaka”: punkt „dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absoluto-
rium” wprowadzić przed przerwą, natomiast punkt „dyskusja nad zmianą Statutu i głoso-
wanie nad jego propozycją” po propozycjach kandydatur na Prezesa i członków Zarządu. 
Plan Zebrania, po wprowadzeniu wspomnianych korekt, został jednomyślnie zaaprobowa-
ny. 
4. Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa 
 P. Prezes podkreślił, że obecność zarówno przedstawicieli 15. Batalionu Ułanów Po-
znańskich, jak i licznego grona młodych umundurowanych członków Towarzystwa napawa 
optymizmem co do perspektyw naszego stowarzyszenia. 
 Na wstępie p. Prezes opisał zmiany w składzie Zarządu ostatniej kadencji. Przypomniał 
również skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
 W minionym roku miało miejsce 13 zebrań, w tym 3 u p. Ireny Majewskiej , 7 w siedzibie 
Towarzystwa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, a 3 na terenie parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej. P. T. Jeziorowski  podkreślił, że p. Majewska 
kontynuuje tradycję spotkań rodzinnych, którą zapoczątkował śp. Jurek Budzy ński . 
 Do najważniejszych wydarzeń ostatniej kadencji zostały zaliczone: 
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- pożegnanie Prezesa Honorowego śp. Macieja Rembowskiego  i naszego Członka, 
wdowy po Naczelnym Wodzu, śp. Ireny Anders ; 
- zmiana redaktora biuletynu Towarzystwa. Gross pracy przy nim wykonuje p. Tadeusz 
Pawlicki , za co p. Prezes serdecznie podziękował. W okresie tym została zmieniona na-
zwa biuletynu na „Ułan Poznański – Piętnastak”. Jest to teraz kontynuacja „Ułana Poznań-
skiego” wydawanego w Londynie w latach 1948-2007, stanowiącego biuletyn informacyjny 
Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz „Piętnasta-
ka”, biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyja-
ciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu; 
- zmiana na stanowisku Dyrektora naszej Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich, w której się gromadzimy: odeszła na emeryturę p. Alina Konarska , a jej sta-
nowisko objęła p. Janina Ko ńczak ; 
- wydanie 11. Zeszytu Historycznego Towarzystwa – „Organizacja 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich” autorstwa p. ppłk. dr. Juliusza S. Tyma ; 
- udział żołnierzy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich w XI Zmianie Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Afganistanie, gdzie ciężko raniony został nasz przyjaciel, chor. Robert Kuzajewski ; 
- powołanie na stanowisko dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
gen. bryg. Rajmunda Andrzejczaka , z którym Towarzystwo nawiązało życzliwe stosunki; 
- odejście z parafii wędrzyńskiej bardzo zaangażowanego w życie Towarzystwa ks. ppłk 
Krzysztofa Pietrzniaka ; 
- obchody 20-lecia Towarzystwa, a w ich ramach przygotowanie pełnej listy członków  
z wszystkich lat, łącznie z pełnionymi funkcjami; 
- odsłonięcie tablic upamiętniających rtm. Witolda Pileckiego  i ppłk. Łukasza Ciepli ń-
skiego , które ufundowano z inicjatywy Towarzystwa, a wielki wkład w organizację całego 
przedsięwzięcia miał p. Włodzimierz Buczy ński ; 
- zmiana nazwy Reprezentacyjnego Oddziału Konnego na Reprezentacyjny Oddział Ka-
walerii, co było m.in. efektem formalnego potwierdzenia sytuacji istniejącej już od dłuższe-
go czasu, a więc działalności dwóch pododdziałów – konnego i zmechanizowanego; 
- coroczny przemarsz do Ziewanic; w roku 2012 po raz pierwszy pod pomnikiem stawił się 
cały autobus żołnierzy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, co jest godne podkreślenia; 
- rezygnacja z pokrywania kosztów wysyłki biuletynu i korespondencji Towarzystwa przez 
dotychczasowego sponsora; sytuację wówczas uratował swoją znaczną darowizną p. Bo-
lesław Skorupski , za co p. Prezes wyraził publiczne, serdeczne podziękowanie; 
- prace nad zmianami Statutu, co będzie przedmiotem głosowania w dalszej części Zebrania. 
 P. Prezes odczytał list (zał. nr 3), napisany w następstwie dokonanej w roku 2012 profa-
nacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (podpisało go 28 członków Towarzystwa, 
uczestników Zebrania  (przesłany został do o. Eustachego Rakoczego  na Jasną Górę). 
Zebrani oklaskami podziękowali p. T. Jeziorowskiemu  za przedstawione Sprawozdanie. 
5. Sprawozdanie Skarbnika 
 Sprawozdanie stanowi zał. nr 4.  
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zał. nr 5. 
7. Sprawozdanie S ądu Kole żeńskiego 
 Sąd Koleżeński nie zebrał się w minionej kadencji, ponieważ nie było takiej potrzeby. 
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddzia łu Kawalerii 
 P. Andrzej Walter  w skrócie przedstawił działalność obu pododdziałów ROK w okresie 
od ostatniego Walnego Zebrania do chwili obecnej (zał. nr 6) – lista podjętych inicjatyw 
znajduje się również na stronie internetowej Oddziału (www.15pu.poznan.pl). 
Komendant Oddziału podziękował kolegom za wkład i zaangażowanie w pracę ROK. 
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9.  Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie absolu torium 
 Jako uzupełnienie wystąpienia Skarbnika, p. W. Buczy ński  przedstawił wniosek ustępu-
jącego Zarządu o podniesienie składek na rzecz Towarzystwa do 5 zł/m-c (60 zł/rok). Swo-
ją propozycję umotywował wzrastającymi kosztami działalności Towarzystwa dodając, że 
wysokości składek nie zmieniono od lat. Podniesienie składek umożliwi kontynuację wy-
dawania „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” w formie papierowej. Podkreślił jednak, że 
członkowie Oddziału już obecnie obciążeni są dodatkowymi dobrowolnymi składkami na 
rzecz danego pododdziału. Decyzję o podjęciu uchwały przeniesiono na dalszą część Ze-
brania, po przerwie. 
 P. Piotr Stachecki  uzupełnił sprawozdanie p. Prezesa w zakresie punktu dotyczącego 
zmian w składzie Zarządu poprzedniej kadencji. Po dokooptowaniu go do składu Zarządu 
podczas poprzedniego Zebrania Walnego, przydzielono mu funkcję Sekretarza Towarzy-
stwa. P. Stachecki podkreślił, że od początku został przyjęty jako partner. Przypomniał 
również grudniowe Zebranie Zarządu, gdzie mimo burzliwej dyskusji wszyscy złożyli sobie 
szczere życzenia, łamiąc się opłatkiem. Za taką lekcję klasy i stylu Prezesowi i wszystkim 
członkom Zarządu serdecznie podziękował. 
 P. Prezes, w osobistym przemówieniu, ponownie wyraził głębokie podziękowanie zebra-
nym za pracę dla Towarzystwa. 
 P. W. Buczy ński  przekazał zebranym na sali ulotki dotyczące tablic ufundowanych dla 
uczczenia ppłk. Cieplińskiego i rtm. Pileckiego. 
 Płk Tadeusz Centkowski  w imieniu zebranych na sali złożył na ręce ustępującego Pre-
zesa serdeczne podziękowania za 22 lata służby na rzecz Towarzystwa. 
 Absolutorium zostało przegłosowane przy trzech głosach wstrzymujących. 

Przerwa 25 min 
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
 Podano kandydatury panów Sławomira Tomczaka , Wojciecha Teredowskiego  i Mar-
cina Gaudena . Zebrani zaakceptowali te kandydatury, przy jednym głosie wstrzymującym. 
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa 
 Ustępujący Prezes Tadeusz Jeziorowski  zaproponował na swojego następcę p. Ada-
ma Becha . P. Bech zgodził się kandydować na to stanowisko. 
 P. Adam Bech zaproponował 8 osób do Zarządu: p. Włodzimierz Buczy ński , p. Irena 
Majewska , p. Andrzej Walter , p. Piotr Stachecki , p. Łukasz Walter , p. Adam Grabus , 
p. Ryszard Ma ńczak , p. Jakub Kola ńczyk . 
 Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do nowego Zarządu. 
 P. W. Buczy ński  zgłosił jako kandydata do Zarządu p. Kazimierza Kundegórskiego , 
prezentując jego oświadczenie (zał. nr 7) o chęci kandydowania do nowego Zarządu. Jed-
nocześnie zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie zmian w § 23, p. 1 Statutu, zwiększa-
jąc maksymalną liczbę członków Zarządu z 9 do 11. 
 P. Adam Bech  zaproponował ponadto kandydaturę p. Dale Taylora  na członka Zarzą-
du. P. D. Taylor nie był obecny na Zebraniu, nie przedstawił pisemnego oświadczenia, lecz 
telefonicznie potwierdził chęć swojego kandydowania. W głosowaniu 55 osób zagłosowała 
za włączeniem p. Taylora na listę kandydatów do Zarządu. 
 Podano również kandydaturę płk. J. Hoffmanna , który jednak nie wyraził na to zgody. 
 Zgłoszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Tadeusz W. Lange , Remigiusz Dolata , 
Włodzimierz Stolzmann , Bolesław Skorupski . 
Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do Komisji Rewizyjnej. 
 Zgłoszone kandydatury do Sądu Koleżeńskiego: Jan Kołaczkowski , Jerzy Tomczak , 
Aleksander Hojnowski , Bożena Tym . Wszyscy kandydaci obecni na Zebraniu wyrazili 
chęć kandydowania do Sądu Koleżeńskiego. 
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 Ze względu na tylko jedną kandydaturę na Prezesa Towarzystwa, wybory na to stanowi-
sko ustalono jako jawne. Na pozostałe funkcje postanowiono przeprowadzić wybory tajne. 
12. Dyskusja nad zmian ą Statutu i głosowanie nad jego propozycj ą 
 P. Adam Bech  przedstawił zebranym ideę proponowanych zmian w Statucie Towarzy-
stwa oraz motywację ich wprowadzenia. Podkreślił, że projekt zmian w Statucie był dysku-
towany przez kilka zebrań Zarządu Towarzystwa, a jego ostateczna wersja jest rekomen-
dowana przez obecny Zarząd (zał. nr 8). W efekcie dyskusji uczestników Zebrania, zapro-
ponowano następujące zmiany w projekcie Statutu. 
W § 4. po punkcie 5. dodać punkt 6. w brzmieniu: 

§ 4. 
6) kolekcjonowanie pamiątek związanych z kawalerią, w tym umundurowania, wyposażenia i broni. 
 Pozostałe punkty tego artykułu otrzymają numery kolejne. 
 Przyjęto przy sześciu głosach wstrzymujących i jednym głosie przeciw. 
 P. Marek Dragan  zaproponował zmianę w następujących punktach projektu Statutu: 

§ 4. 
4) rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej kawalerii, 
na  
4) upowszechnianie wiedzy dotyczącej kawalerii, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 
7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami, związkami i organizacjami międzynarodowymi w zakre-
sie dotyczącym tradycji kawalerii, 
7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami, związkami i organizacjami krajowymi i międzynarodo-
wymi w zakresie dotyczącym tradycji kawalerii, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 5. 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
3) dbałość i opiekę nad Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz innymi pomnikami i tabli-
cami związanymi z historią Pułku, 
na: 
3) dbałość i opiekę nad Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz innymi pomnikami, gro-
bami i tablicami związanymi z historią Pułku, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 16. 
O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) wszyscy człon-
kowie Towarzystwa, najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.  
na: § 16. 
O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) wszyscy człon-
kowie Towarzystwa, najpóźniej na 14 dni przed jego terminem.  
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 34. 
Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Zamiar 
zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, a projekt 
uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu Towarzystwa na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
na: § 34. 
Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Zamiar 
zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, a projekt 
uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
Przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących. 
Tym głosowaniem zamknięto debatę nad poprawkami p. M. Dragana . 
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 Propozycja p. W. Buczy ńskiego  autopoprawki do projektu Statutu: 
§ 23. 

1) Zarząd składa się z 3 do 9 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą kaden-
cję.  
na: 
1) Zarząd składa się z 3 do 11 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą ka-
dencję.  
 W głosowaniu zdecydowano pozostawić zapis jak w projekcie, a więc zapis: 
1) Zarząd składa się z 3 do 9 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą kaden-
cję. 
 Poddano głosowaniu zmianę obecnego Statutu zgodnie z proponowanym projektem 
i przegłosowanymi powyżej zmianami. 
Zgodnie z § 33. Statutu „Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym 
Zebraniu. Zamiar zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebra-
niu, a projekt uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania”. 
 Projekt Statutu został wyłożony w siedzibie Towarzystwa dnia 16 stycznia 2013 r. oraz 
został opublikowany na stronie internetowej www.15pu.pl. Informacja o wyłożeniu projektu 
Statutu została ponadto podana w biuletynie Towarzystwa – nr 1-2013 ze stycznia br. 
(str. 2). Stwierdzono zatem spełnienie warunku drugiego §33 obowiązującego Statutu. 
 Za zmianą Statutu głosowało 62 zebranych, przeciw 1 osoba, 1 wstrzymała się od głosu. 
Liczba głosów „za” zmianą Statutu stanowi 96,88% obecnych na Walnym Zebraniu - 
stwierdzono zatem spełnienie warunku pierwszego §33 obowiązującego Statutu. Nowy 
Statut stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 Pojawił się również temat Prezesa Honorowego i honorowego członka Zarządu. 
P. W. Buczy ński  zwrócił uwagę, że w przepisach wewnętrznych Towarzystwa nie ma nig-
dzie usankcjonowanej takiej formuły. Ponadto dodał, że p. T. Jeziorowski  był przeciwny 
wprowadzeniu tego typu zapisów. W związku z powyższym zrezygnowano 
z wprowadzenia takiej funkcji. 
13. Wybory 
 Przeprowadzono wybory zgodnie z powyższymi ustaleniami.  
 W głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących, przegłosowano kandydatu-
rę p. Adama Becha  na stanowisko Prezesa Towarzystwa. 
 W tej części zebrania ponownie podziękowano p. T. Jeziorowskiemu  za 22 lata preze-
sury i przewodzenia Towarzystwu. Przy owacjach na stojąco i gromkim „Sto lat” p. Bole-
sław Skorupski  wręczył ustępującemu Prezesowi bukiet 22 róż – za każdy rok prezesury 
jedna róża. Do życzeń dołączyli się także żołnierze 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, ze 
swoim dowódcą ppłk. T. Borowczykiem  na czele. Odczytano również list z podziękowa-
niami od gen. bryg. Rajmunda Andrzejczaka , dowódcy 17. Wlkp.BZmech. 
 

14. Wolne głosy i wnioski 
 Powrócono do propozycji podniesienia składek. P. Tadeusz W. Lange  zaproponował, 
by zwiększano składki skokowo, obecnie do 4 zł/m-c, a więc 48 zł/rok. 
 Za zwiększeniem do 5 zł/m-c 22 głosy, przeciw: 25 głosów, wstrzymało się 5. Wniosek 
nie przeszedł. 
 Za zwiększeniem do 4 zł/m-c 38 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymało się 12. Uchwalo-
no, że od 2013 roku składka wynosi 4 zł/m-c, a więc 48 zł/rok. 
 W tej części nowy Prezes Towarzystwa, p. Adam Bech , zaprezentował swoją wizję naj-
bliższej kadencji Zarządu oraz stawiane mu priorytety. Skupił się na następujących punktach: 
1. Zacieśnienie współpracy z Batalionem i Brygadą. Takie zorganizowanie życia Towarzystwa, by jak największą rolę 
odgrywali w nim ludzie związani z wojskiem. By współcześni Ułani Poznańscy widzieli wartość w nas – cywilach i chcie- 
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li z nami współpracować. Byśmy dzielili się z nimi naszymi doświadczeniami i służyli pomocą, gdziekolwiek to będzie 
konieczne. By żołnierze Batalionu znali historię „Piętnastki” i identyfikowali się z jej tradycjami. By faktycznie byli Uła-
nami, a nie żołnierzami 3. batalionu zmechanizowanego i to bez względu na osobę dowódcy Brygady czy Batalionu. 
2. Projekt Rodzina Pułkowa. Trzeba zbudować więź pomiędzy pokoleniami skupionymi wokół Towarzystwa i Batalionu. 
Służyć temu ma program, który chcemy w ciągu najbliższych lat uruchomić, a którego celem jest zachowanie pamięci 
o historii i tradycjach, ale też ożywienie, zaktywizowanie wszystkich członków Towarzystwa. 
3. Plan pracy na kadencję z zaznaczeniem imprez priorytetowych dla Towarzystwa: 
- kwiecień – Święto Pułkowe 
- maj – majówka Towarzystwa 
- lipiec – Strefa Militarna 
- wrzesień – przemarsz do Ziewanic 
- listopad – Święto Niepodległości 
- grudzień – wspólne spotkanie opłatkowe. 
4. Towarzystwo ośrodkiem współpracy różnych środowisk: 
- chcemy doprowadzić do zacieśnienia współpracy i podpisania umów partnerskich z instytucjami i stowarzyszeniami 
nam przychylnymi 
- chcemy by Towarzystwo kojarzyło się z otwartością na ludzi zainteresowanych historią i możliwie szeroko współpra-
cowało z muzeami, szkołami i innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania. 
5. Towarzystwo głównym źródłem wiedzy o Pułku: 
- chcemy stworzyć warunki, w których naturalnym będzie pytanie nas o kwestie związane z historią pułku i naszego 
środowiska. 
6. Zaproszenie do dyskusji nad programem Towarzystwa. Chcemy stworzyć wewnątrz Towarzystwa ciało, które zajmie 
się dyskusją nad jego przyszłością, ale też zadba o nasze pamiątki i zajmie się redakcją kolejnych zeszytów historycz-
nych. Taka „Rada” służyła by pomocą Zarządowi i wspierała go merytorycznie. 
7. Pozyskiwanie środków finansowych: udział w konkursach grantowych. 
 

 Wystąpienie p. Becha zostało przyjęte oklaskami. 
 P. Maria Oki ńczyc  przypomniała, że zbliża się 100-lecie odrodzenia Państwa Polskiego 
i powstania Pułku. Zwróciła uwagę, że przy tej okazji warto pomyśleć o jednej dużej publi-
kacji na temat 15. Pułku Ułanów Poznańskich, np. wznowić londyńskie „Dzieje Pułku”. Pan 
Tadeusz W. Lange  zaproponował również, by zebrać w jednym tomie wszystkie Zeszyty 
Historyczne Towarzystwa. P. A. Bech  zobowiązał się do podjęcia tego tematu w trakcie 
trwania swojej kadencji. 
 P. Włodzimierz Buczy ński  poinformował, że p. Andrzej Kamieniecki  ukończył 100 lat. 
Podkreślił, ze jest to najstarszy członek Towarzystwa, wciąż aktywny. Zaznaczył również, 
by nawiązać z nim bliższy kontakt. 
 

15. Ogłoszenie wyników wyborów 
 

 P. Marcin Gauden  przedstawił wyniki głosowania. 
 

Członkami Zarządu zostali: 
- p. Włodzimierz Buczy ński , 
- p. Irena Majewska , 
- p. Andrzej Walter , 
- p. Piotr Stachecki , 
- p. Łukasz Walter , 
- p. Adam Grabus , 
- p. Ryszard Ma ńczak , 
- p. Jakub Kola ńczyk . 
Nie wybrano następujących osób: 
- p. Kazimierz Kundegórski, 
- p. Dale Taylor. 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
- Tadeusz W. Lange , 
- Włodzimierz Stolzmann , 
- Bolesław Skorupski . 
Nie wybrano następującej osoby: 
- Remigiusz Dolata. 
Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: 
- Jan Kołaczkowski , 
- Jerzy Tomczak , 
- Aleksander Hojnowski . 
Nie wybrano następującej osoby: 
- Bożena Tym. 
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 Na zebraniu ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna: Tadeusz W. Lange  jako przewod-
niczący Komisji oraz Włodzimierz Stolzmann  i Bolesław Skorupski  jako członkowie. 
15. Wyst ąpienie nowego Prezesa Towarzystwa 
 Zanotowano w punkcie nr 14 – wolne głosy i wnioski. 
 Nowy Prezes podziękował ustępującemu za pracę na rzecz Towarzystwa i Oddziału. 
Z kolei p. T. Jeziorowski  życzył p. A. Bechowi  sukcesów, ku chwale Pułku. 
16. Zakończenie Zebrania 
 Zebranie zakończyło wyprowadzenie Proporca przez Poczet Proporcowy. Członkowie 
ustępującego i nowego Zarządu wykonali pamiątkowe zdjęcie (zał. nr 11). 

Protokołował: Piotr Stachecki 
 

MMuunndduurryy  wwśśrróódd  PPaańń  
 

 Czy będąc kobietą można uczestniczyć w odtwórstwie historycznym? Zazwyczaj kojarzy 
się ono nam w pierwszej kolejności z postacią umundurowanego mężczyzny i tak też było „od 
zawsze” w naszym Towarzystwie. Nikt przecież nie wyobrażał sobie wśród nas kobiety prze-
branej w mundur „piętnastaka” i uczestniczącej w takim stroju w życiu naszej organizacji. 
 W ciągu ostatnich lat w światku rekonstruktorskim wiele się zmieniło i dziś kobieta 
w męskim ubiorze stanowi rzadkość. Nasze koleżanki z innych środowisk pokazały, że 
Panie miały własne stroje i nie trzeba dziś udawać mężczyzny by nosić mundur. Pomysł 
ten się nam spodobał i chcemy go realizować w ramach odtwarzania organizacji, jaką była 
Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet. 
 Dla niewtajemniczonych słowo historycznego wyjaśnienia – Pomocnicza Służba Kobiet 
została powołana przez gen. Władysława Andersa. Poza wyręczeniem mężczyzn w zada-
niach absorbujących na tyłach ludzi zdolnych do służby frontowej, jej zadaniem było wcie-
lenie do wojska jak największej liczby kobiet zwolnionych z łagrów i miejsc zesłania na te-
renie Związku Sowieckiego, a tym samym uratowanie im życia i umożliwienie ucieczki 
z komunistycznego raju. 
 Po wrześniu 1939 roku kobiety wspierające wojsko zostały zorganizowane w lutym 1940 
roku rozkazem I Zastępcy Ministra Spraw Wojskowych, gen. Mariana Kukiela, 
w Pomocniczą Służbę Kobiet. Z powodu klęski Francji rozkaz nie został nigdy w pełni wy-
konany na jej terenie, a jedynie częściowo w Wielkiej Brytanii. Dopiero formowanie jedno-
stek polskich w ZSRS i napływ ochotniczek umożliwiły pełne wykorzystanie perspektyw, 
jakie dawało powołanie kobiet do obrony ojczyzny. 
 Na Środkowym Wchodzie służba kobiet otrzymała nazwę Pomocniczej Wojskowej Służby 
Kobiet. W 1943 roku Służba została zreorganizowana i otrzymała charakter samodzielnej 
organizacji. Jej nazwa w 1944 roku ponownie została zmieniona na Pomocniczą Służbę Ko-
biet, która miała się odtąd dzielić na Pomocniczą Wojskową Służbę Kobiet (wspierającą jed-
nostki lądowe), Pomocniczą Lotniczą Służbę Kobiet i Pomocniczą Morską Służbę Kobiet. 
 Polki, które służyły w 2. Korpusie Polskim, podejmowały się wielu zadań, takich jak 
m.in.: dowożenie żywności na linię frontu, ewentualny przewóz żołnierzy przy zmianach 
miejsc postoju, obsługę bazy, pomoc w szpitalach polowych czy też działalność oświato-
wo-kulturalna prowadzona na szeroką skalę. 
 Głównym założeniem naszej grupki stało się propagowanie sylwetki kobiety-żołnierza 
poprzez poszerzenie wiedzy historycznej społeczeństwa w tym właśnie zakresie. 
Z czasem przyjdzie też pora na odtwarzanie mody cywilnej z okresu istnienia Pułku. Chcia-
łybyśmy w ten sposób z uśmiechem na twarzy połączyć dwa różniące się od siebie atrybu-
ty kobiecości i wojska, jakimi są: karabin i szminka. 
 Na razie jest nas niewiele, ale wszystkie Panie zainteresowane współpracą prosimy 
o kontakt. Agata Leśniak 
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JJuubbii lleeuusszz  110000--lleecciiaa  UUrrooddzziinn  mmjjrr ..  AAnnddrrzzeejjaa  KKaammiieenniieecckkiieeggoo  
 

 Dnia 12 stycznia 2013 roku p. mjr Andrzej Kamieniecki obchodził swoje Setne Urodziny. 
Jubilat jest członkiem Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
od 7 lutego 1996 roku (Nr 146). Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim 
(1935 r.), a następnie Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (X promocja, 
rocznik 1935-1936), którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego, otrzymując przydział 
do 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego. 
 Rok po wojsku wyjechał do Anglii na studia bankowo-
ści. Po ich ukończeniu został referentem do spraw go-
spodarczych w polskim konsulacie w Londynie. Promo-
wany na podporucznika rezerwy ze starszeństwem 
z dniem 1 stycznia 1938 r. 
 Po wybuchu wojny, jako oficer rezerwy, otrzymał za-
danie zorganizowania Polaków z terenu Anglii do pol-
skiego wojska, które powstawało we Francji. Gdy do 
Wielkiej Brytanii przeniósł się rząd polski, został refe-
rentem prawnym, odpowiedzialnym za sprawy spadków 
wojskowych. 
 Kiedy w lipcu 1943 r. doszło do katastrofy lotniczej 
w Gibraltarze, p. A. Kamieniecki odpowiadał za zorga-
nizowanie technicznej strony pogrzebu gen. Władysła-
wa Sikorskiego  w Wielkiej Brytanii. 
 Po cofnięciu przez rząd brytyjski uznania rządowi RP 
na emigracji, p. A. Kamieniecki przez pewien czas zaj-
mował się jeszcze spadkami polskich żołnierzy. 
 W 1945 r. wziął udział w zapoczątkowaniu działalno-
ści Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego (obec-
nie Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie). 

 

 
Fot. Maria Chojnacka 

Pan mjr Andrzej Kamieniecki 
na spotkaniu naszego Towarzystwa podczas 

obchodów Święta Pułkowego 
w dniu 27 kwietnia 2003 r. 

 Po wojnie ukończył prawo na uniwersytecie londyńskim. Później został angielskim ad-
wokatem. W tym zawodzie pracował prawie 40 lat. Przez 12 lat był adwokatem gen. Wła-
dysława Andersa . Przed sądem angielskim przeprowadził zakończony sukcesem głośny 
proces o jego zniesławienie przez polskie pismo "Narodowiec". Z generałem Andersem 
miał później bardzo bliskie, przyjacielskie stosunki. Przed śmiercią Generał poprosił go, by 
pamiętał o jego żonie i córce. 
 W 1992 r. minister spraw zagranicznych, prof. Krzysztof Skubiszewski , zorganizował 
zjazd służby dyplomatycznej RP sprzed 1945 r. A. Kamieniecki spotkał wówczas prof. Ja-
nusza Pajewskiego . Zbliżyły ich wspomnienia z przedwojennej Warszawy, zaprzyjaźnili 
się. Przyjeżdżał do Poznania. 
 W 1995 r. zdecydował się wrócić do kraju. Jako sekretarz zakończył prace w Instytucie 
Sikorskiego w Londynie i przyjechał do Poznania. Skorzystał z zaproszenia profesora i je-
go córki, i dziś mieszka w domu profesora na Podolanach. 
 

Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia opieki Bo żej,  
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata składaj ą 

 

Zarząd oraz Członkowie  
Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Pozna ńskich. 
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KKpprr ..  WWłłaaddyyssłłaaww  PPaawwll iicckkii   ((11991133--22000000))..  
WWssppoommnniieenniiee  ww  110000..  rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn  

 

 Władysław Pawlicki, ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich, ur. 28 kwietnia 1913 roku 
w Lusowie koło Poznania, zm. 2 stycznia 2000 roku w Poznaniu, był synem Wincentego 
(1877-1950) i Marianny z domu Potrawiak (1887-1970). 
 Dnia 3 listopada 1934 r. został powołany do zasadni-
czej służby wojskowej w 25. Pułku Ułanów Wielkopol-
skich w Prużanie na Polesiu. W okresie od 1 lutego do 
29 czerwca 1935 r. ukończył kurs i zdał egzamin Szkoły 
Podoficerskiej w szwadronie szkolnym i został awanso-
wany do stopnia starszego ułana. Dnia 19 września 
1935 r. został przeniesiony do Batalionu Korpusu 
Ochrony Pogranicza „Kleck” (Polesie). W 1936 r. został 
awansowany do stopnia kaprala. W Baonie KOP 
„Kleck” zakończył zasadniczą służbę wojskową dnia 
21 września 1936 roku. 
  W roku 1938 powołany został na 6-tygodniowe ćwi-
czenia wojskowe w 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
i brał udział w akcji na Zaolziu. 
 Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. w stopniu kaprala 
rezerwy pełnił funkcję dowódcy sekcji w I. plutonie li-
niowym – 3. szwadronu – 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich – Wielkopolskiej Brygady Kawalerii – Armii Po-
znań. 
 Brał czynny udział w działaniach obronnych w okresie 
od 1 do 27 września 1939 roku, w tym w styczności 
z nieprzyjacielem brał udział w działaniach na szlaku: 
● Piątek, Sobota 7-8 września, 

 
 

Ułan Władysław Pawlicki, 
strzelec wyborowy (3 chwaściki), 

w mundurze 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 

● Zbrożkowa Wola, Bielawy, Chruślin, Rulice 8-10 września, 
● Walewice, Bielawy 11-13 września, 
● następnie pod Brochowem i dalej w Puszczy Kampinoskiej, gdzie raniony został odłam-

kami w ramię, w drodze do Warszawy 14-20 września, 
● w obronie Warszawy od 21 września do czasu kapitulacji stolicy. 
 

 Raniony odłamkami w głowę dnia 21 września został odesłany do szpitala w Warszawie 
przy ul. 6-go Sierpnia 30, gdzie przebywał do 28 września 1939 r. Wypisany na własną 
prośbę ze szpitala wrócił do oddziału macierzystego. Od 28 września do 2 października 
1939 r. przebywał w niewoli niemieckiej. Z Warszawy wraz z innymi żołnierzami, obrońca-
mi Warszawy, przerzucony został do Grodziska Mazowieckiego, skąd po kilku dniach jako 
obrońcy stolicy zostali zwolnieni do domu z nakazem cotygodniowego meldowania się na 
komisariacie policji. Przez cały pozostały okres okupacji był robotnikiem budowlanym w fir-
mie „Urbaniak” w Poznaniu. 
 

 Władysław Pawlicki we wrześniu 1939 roku służył w I. plutonie 3. szwadronu 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich, gdzie dowódcami plutonu byli: por. Roman Ro żałowski , który cięż-
ko ranny w dniu 8 września zastąpiony został przez por. Antoniego Dunina  (16 września 
1939 roku zginął w starciu w Kampinosie). Jego następcą był plut. Krzyżyński . 
 

 Kpr. Władysław Pawlicki w zwiadzie prowadził czołowy patrol oraz brał udział 
w bezpośrednich walkach Pułku, w tym trzykrotnie walczył na białą broń, odnosząc zdecy-
dowany sukces. 
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 Służbę wojskową Władysław Pawlicki  odbywał wspólnie ze swym starszym bratem Ka-
zimierzem. Kazimierz Pawlicki  (1912-1984), też jako kapral rezerwy, został zmobilizowany 
w 1939 r. w 15. Pułku Ułanów Poznańskich i brał udział w Kampanii Wrześniowej. Służył 
w szwadronie ciężkich karabinów maszynowych, którego dowódcą był rtm. Jan Brodzki . 
 Tradycje ułańskie bracia przejęli po swoim ojcu, Wincen-
tym Pawlickim , który w latach 1898-1900 służył w 1. Pułku 
Ułanów Aleksandra III Cesarza Rosji (Zachodniopruskim) 
w Miliczu oraz w latach 1914-1918 brał udział w I wojnie 
światowej na froncie wschodnim, w armii dowodzonej przez 
gen. Paula von Hindenburga  (ur. 1847 w Poznaniu). Jako 
rezerwista zaawansowany wiekiem nie brał udziału w wal-
kach frontowych, lecz służył przy ordynansie Generała. Po 
zakończeniu I wojny, kiedy gen. Józef Dowbor-Mu śnicki  
(1867-1937) osiadł w Lusowie, rozgoryczony swoim „wygna-
niem” i śmiercią żony, w zimowe wieczory od czasu do czasu 
zapraszał do siebie Wincentego Pawlickiego na pogawędki 
związane, oczywiście, ze wspomnieniami wojennymi. Gen. 
Muśnickiego  interesowała bitwa przasnyska (1915), w której 
został ranny, oraz - z pewnością - organizacja i atmosfera pa-
nująca w obozie wojennego przeciwnika, gen. Hindenburga . 

 

 
 

Ułan Kazimierz Pawlicki 
ze sznurem strzelca dobrego 

w mundurze 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 

 Bracia, Kazimierz i Władysław, od najmłodszych lat przysłuchiwali się wspomnieniom 
służby wojskowej swego ojca i jego, jak to wówczas mówiono, kamratów. Atmosfera taka 
panowała zresztą w każdej polskiej rodzinie. Te domowe lekcje historii przygotowywały mło-
dzież męską do jej późniejszej służby. Obyci z końmi, wychowani na wsi, świadomi trudów 
służby kawaleryjskiej, z łatwością i satysfakcją przeżywali zajęcia w szkole kawalerii. Pamię-
tam jeszcze z dzieciństwa częste wspomnienia Ojca z ćwiczeń władania szablą („z góry 
tnij”, „od ucha tnij”, „z prawej w przód”, „z prawej w dół”), ćwiczeń z lancą („tylcem bij”, 
„młyńcem głowę chroń”, „z prawej w dół”). Najwięcej wspomnień dotyczyło nauki jazdy kon-
nej. Zaczynano od wyrobienia właściwego stosunku do konia, aż do przyjaźni z nim. Uczono 
karmienia, pojenia, czyszczenia, siodłania, zakładania ogłowia. Ponadto: prowadzenia ko-
nia w ręku, postawy przy koniu, wsiadania na konia, postawy zasadniczej na koniu, zsia-
dania z konia, posługiwania się pomocami – łydką, wodzami, jazdy stępem, kłusem, galo-
pem, do tyłu, pokonywania przeszkód. Silne napięcie wywoływało we mnie opowiadanie 
o przeprawach przez rzekę, o zagrożeniach dla ludzi i koni. 
 Wychowanie obywatelskie w wojsku uformowało Ojca na całe życie. Ojczyzna należała do 
jego największych wartości. Do końca swych lat gorzko przeżywał klęskę wrześniową, będąc 
przekonany o świetnym wyszkoleniu i oddaniu Ojczyźnie żołnierza polskiego bez reszty. 
 Nie pamiętam już imion koni, z którymi Ojciec odbywał służbę i przyjaźnił się. Nie pamię-
tam też nazwisk kolegów z fotografii. Zapamiętałem tylko jednego – kpr. Czesława Krzy śko  
– z którym Ojciec przy okazji delegacji służbowych spotykał się po wojnie na Dolnym Ślą-
sku. Jego wspominał Ojciec bardzo często z serdecznością, jako człowieka bohaterskiego, 
szlachetnego, świetnego żołnierza i kolegę. 
 Życia w zmienionych warunkach po wojnie nie potrafił zaakceptować. Nękanie go przez 
innego kolegę z Pułku, zaprzedanego ubowca, doprowadziło Ojca do choroby nerwowej. 
Po 5 latach leczenia i przebywania na rencie wrócił do życia zawodowego. Te przykre do-
świadczenia spowodowały, że Ojciec nie szukał kontaktu z kolegami z wojska. 
 Na każdym spotkaniu rodzinnym natomiast proszono Go o jakieś wspomnienia z wojska lub 
z wojny. Opowiadając, przeżywał wszystko po raz kolejny na nowo, a słuchacze razem z nim. 

 

K u  c h w a l e  P u ł k u  i  d l a  d o b r a  p o l s k i e j  K a w a l e r i i !  
 

11 Tadeusz Pawlicki 



KKoommuunniikkaattyy  
 

SSpprroossttoowwaanniiee – w poprzednim biuletynie na str. 12 błędnie podano imię nowego członka Towa-
rzystwa Nr kol. 377: winno być Jonasz  Wyzuj . Redakcja przeprasza p. Jonasza za błąd. 
SSkkrreeśślleennii   zz  ll iissttyy  cczzłłoonnkkóóww  TToowwaarrzzyyssttwwaa – Na zebraniu Zarządu w dniu 12 lutego 2013 r. podjęto 
jednomyślną uchwałę o skreśleniu następujących osób z listy członków Towarzystwa za długoletnie 
niepłacenie składek: Mikołaj Babst, Zdzisław Bączkiewicz, Zofia Bieńczycka, Szymon Borsut, Ewa 
Francuzik, Izabella Karolina Kuc, Bartosz Waszak, Łukasz Waszak. 
 

BBiiuulleettyynn  ww  wweerrssjj ii   ppaappiieerroowweejj   
 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem papierowej wersji biuletynu prosimy o zgło-
szenie tego Zarządowi lub Internetem pawlicki@pimr.poznan.pl 
 

ZZ  żżaałłoobbnneejj   kkaarrttyy...... 
 

Dnia 5 stycznia 2013 r. zmarł śp. Zbigniew Czeski  (ur. 1951), członek naszego Towarzystwa, 
numer kolejny 144, ze stażem od 17.01.1996 r. Pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Buku. 
 

Pięknego wieku 97 lat dożył ppor. Kazimierz Ja śniewicz , ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
weteran Bitwy nad Bzurą, późniejszy więzień Stalagu, skąd trafił na przymusowe roboty do Niemiec, 
by ostatecznie osiąść w rodzinnej Osieczy k. Rzgowa. Niemal do końca swoich dni p. Jaśniewicz 
przekazywał swoją wiedzę młodemu pokoleniu, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą szkolną. 

W sobotę, 2 lutego 2013 r., w Sławsku koło Konina odbył się pogrzeb tego zasłużonego żołnie-
rza naszego Pułku. Na uroczystość przybył dowódca 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wę-
drzyna – ppłk Tomasz Borowczyk  wraz z delegacją. Poczet Proporcowy wystawił nasz Repre-
zentacyjny Oddział Kawalerii , wartę przy trumnie pełnili członkowie Ochotniczego Reprezenta-
cyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Zmarłego 
żegnały ponadto poczty straży pożarnej, rodzina oraz bardzo liczne grono przyjaciół. 
 

C z e ś ć  I c h  P a m i ę c i !  
 

  
 

K u  c h w a l e  P u ł k u  i  d l a  d o b r a  p o l s k i e j  K a w a l e r i i !  
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ŚŚrrooddaa,,  1177  IIVV Odprawa zawodników XXIII Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskich MILITARI (CWJ Hi-
podrom – Wola).; 
CCzzwwaarr tteekk,,  1188  IIVV XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: przegląd weterynaryjny, próba 
ujeżdżenia, próba skoków, przegląd mundurowy (CWJ Hipodrom – Wola). 
PPiiąątteekk,,  1199  IIVV Wędrzyn: 8.40 – 16.00 Obchody Święta w 15. Batalionie Ułanów Pozna ńskich ; 
Poznań: XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: próba polowa, próba terenowa (CWJ Hi-
podrom – Wola); 
18.00 Promocja książki Garnizon Pozna ń w II Rzeczypospolitej , Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78. 
SSoobboottaa,,  2200  IIVV  
Do 16.00 XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: władanie bronią konno - trójbój, strzelanie 
z pistoletu konno, władanie lancą konno, władanie szablą konno (CWJ Hipodrom – Wola); 
19.40 Capstrzyk z kolumną wojskową wyrusza z ul. Wieniawskiego / pl. Mickiewicza; trasa: Św. Marcin – 
Marcinkowskiego – Paderewskiego – Ludgardy pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poprowa-
dzony przez Szwadron Honorowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, poprzedzony Orkiestrą Reprezen-
tacyjną Sił Powietrznych; 
20.00 Apel Poległych pod Pomnikiem Pułku z udziałem Prezydenta Miasta Poznania i Gości Honorowych; 
21.30 Spotkanie koleżeńskie – Restauracja Powozownia CWJ Hipodrom Poznań-Wola ul. Lutycka 34. 
(Uwaga! O 21.00 pod gmachem Muzeum Narodowego na uczestników spotkania będą oczekiwały auto-
busy, które przewiozą ich na teren CWJ. Ok. 23.00 wykonają kurs powrotny do centrum miasta). 
NNiieeddzziieellaa,,  2211  IIVV  
10.00 uroczysta Msza św. za dusze poległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich w Sanktuarium 
Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania (kościół OO. Franciszkanów Konwentualnych, ul. Fran-
ciszkańska 2), we Mszy św. uczestniczy poczet 15. Batalionu Ułanów Poznańskich ze Sztandarem 
15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, Chór Męski „Kompania Druha Stuligrosza” oraz Orkiestra 
Garnizonowa z Żagania; 
11.15 uroczystość pod Pomnikiem z udziałem władz wojewódzkich i miejskich, Wojska Polskiego, Repre-
zentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa i grup jeźdźców Kawalerii Ochotniczej kultywujących tra-
dycje pułków kawalerii polskiej; 
11.45 przejście wraz z pododdziałami honorowymi na Stary Rynek do Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego; 
12.00 oddanie hołdu Sztandarowi Pułku ; 
11.00 – 16.00 Festyn rodzinny na Cytadeli. Ok. 13.00 ogłoszenie wyników konkursu Militari i wręczenie 
nagród, ok. 14.00 Spotkanie członków Towarzystwa i zaproszonych gości w strefie VIP pod Dzwonem 
Pokoju, pokazy kawaleryjskie, prezentacje sprzętu wojskowego; 
17.00 Śpiewanki Stefana Stuligrosza – Pieśni Ułańskie w pawilonie Nowa Gazownia ul. Ewangelicka. 
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PPRROOTTOOKKÓÓŁŁ  
WWaallnneeggoo  ZZeebbrraanniiaa  SSpprraawwoozzddaawwcczzoo--WWyybboorrcczzeeggoo  

 

1. Otwarcie zebrania 
 Otwarcia zebrania i powitania obecnych (lista obecności stanowi zał. nr 1) dokonał 
p. Prezes Tadeusz Jeziorowski .  
 Na rozkaz Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, wprowadzono Poczet 
Proporcowy. Uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego. 
 P. T. Jeziorowski  szczególnie ciepło powitał obecnego na Zebraniu płk. Tadeusza An-
drzejewskiego , oficera 15. Pułku Ułanów Poznańskich, weterana września 1939 r. oraz 
ppłk. Tomasza Borowczyka  – dowódcę 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, który na Ze-
branie przybył w wraz z delegacją oficerów Batalionu. Obecność w jednym miejscu ułanów 
Pułku reprezentujących różne, tak znamienne okresy jego istnienia, jest symbolicznym wy-
razem ciągłości tradycji 15. Pułku Ułanów Poznańskich we współczesnym Wojsku Polskim. 
 Następnie p. Krzysztof Kubicki  odczytał biografię śp. por. Tadeusza Przegali ńskiego  
(zał. nr 2) - członka Towarzystwa, ułana 15. Pułku Ułanów Poznańskich, weterana Bitwy 
o Monte Cassino, który w wieku 88 lat zmarł dnia 19.12.2012 r. 
 Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłego. 
2. Uroczyste przyj ęcie nowych członków i wr ęczenie im Dyplomów 
 P. Tadeusz Jeziorowski  poprosił płk. Tadeusza Andrzejewskiego o wręczenie dyplo-
mów nowym członkom Towarzystwa, którymi po dotknięciu Proporcem są: 

p. Witold Cichowski  – nr kolejny 376,  
p. Jonasz Wyzuj  – nr kolejny 377, 
p. Leszek Bartoszuk  – nr kolejny 378, 
p. Grzegorz Szymczak  – nr kolejny 379, 
p. Agata Le śniak  – nr kolejny 380. 

Pan Stanisław Berkieta jr.  – nr kolejny 375 – nie był obecny na Zebraniu. 
3. Wybór Przewodnicz ącego i Sekretarza Zebrania 
 P. T. Jeziorowski  przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego 
Zebrania – płk. Tadeusza Centkowskiego  oraz Sekretarza Zebrania - p. Piotra Stachec-
kiego . Zgłoszeni wyrazili zgodę na objęcie wymienionych funkcji. Zebrani nie wnieśli 
sprzeciwu dla obu kandydatur. 
 Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący przedstawił porządek Zebrania, proponując na-
stępujące zmiany w stosunku do programu opublikowanego na łamach „Ułana Poznań-
skiego – Piętnastaka”: punkt „dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absoluto-
rium” wprowadzić przed przerwą, natomiast punkt „dyskusja nad zmianą Statutu i głoso-
wanie nad jego propozycją” po propozycjach kandydatur na Prezesa i członków Zarządu. 
Plan Zebrania, po wprowadzeniu wspomnianych korekt, został jednomyślnie zaaprobowa-
ny. 
4. Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa 
 P. Prezes podkreślił, że obecność zarówno przedstawicieli 15. Batalionu Ułanów Po-
znańskich, jak i licznego grona młodych umundurowanych członków Towarzystwa napawa 
optymizmem co do perspektyw naszego stowarzyszenia. 
 Na wstępie p. Prezes opisał zmiany w składzie Zarządu ostatniej kadencji. Przypomniał 
również skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
 W minionym roku miało miejsce 13 zebrań, w tym 3 u p. Ireny Majewskiej , 7 w siedzibie 
Towarzystwa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, a 3 na terenie parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej. P. T. Jeziorowski  podkreślił, że p. Majewska 
kontynuuje tradycję spotkań rodzinnych, którą zapoczątkował śp. Jurek Budzy ński . 
 Do najważniejszych wydarzeń ostatniej kadencji zostały zaliczone: 
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- pożegnanie Prezesa Honorowego śp. Macieja Rembowskiego  i naszego Członka, 
wdowy po Naczelnym Wodzu, śp. Ireny Anders ; 
- zmiana redaktora biuletynu Towarzystwa. Gross pracy przy nim wykonuje p. Tadeusz 
Pawlicki , za co p. Prezes serdecznie podziękował. W okresie tym została zmieniona na-
zwa biuletynu na „Ułan Poznański – Piętnastak”. Jest to teraz kontynuacja „Ułana Poznań-
skiego” wydawanego w Londynie w latach 1948-2007, stanowiącego biuletyn informacyjny 
Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz „Piętnasta-
ka”, biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyja-
ciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu; 
- zmiana na stanowisku Dyrektora naszej Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich, w której się gromadzimy: odeszła na emeryturę p. Alina Konarska , a jej sta-
nowisko objęła p. Janina Ko ńczak ; 
- wydanie 11. Zeszytu Historycznego Towarzystwa – „Organizacja 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich” autorstwa p. ppłk. dr. Juliusza S. Tyma ; 
- udział żołnierzy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich w XI Zmianie Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Afganistanie, gdzie ciężko raniony został nasz przyjaciel, chor. Robert Kuzajewski ; 
- powołanie na stanowisko dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
gen. bryg. Rajmunda Andrzejczaka , z którym Towarzystwo nawiązało życzliwe stosunki; 
- odejście z parafii wędrzyńskiej bardzo zaangażowanego w życie Towarzystwa ks. ppłk 
Krzysztofa Pietrzniaka ; 
- obchody 20-lecia Towarzystwa, a w ich ramach przygotowanie pełnej listy członków  
z wszystkich lat, łącznie z pełnionymi funkcjami; 
- odsłonięcie tablic upamiętniających rtm. Witolda Pileckiego  i ppłk. Łukasza Ciepli ń-
skiego , które ufundowano z inicjatywy Towarzystwa, a wielki wkład w organizację całego 
przedsięwzięcia miał p. Włodzimierz Buczy ński ; 
- zmiana nazwy Reprezentacyjnego Oddziału Konnego na Reprezentacyjny Oddział Ka-
walerii, co było m.in. efektem formalnego potwierdzenia sytuacji istniejącej już od dłuższe-
go czasu, a więc działalności dwóch pododdziałów – konnego i zmechanizowanego; 
- coroczny przemarsz do Ziewanic; w roku 2012 po raz pierwszy pod pomnikiem stawił się 
cały autobus żołnierzy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, co jest godne podkreślenia; 
- rezygnacja z pokrywania kosztów wysyłki biuletynu i korespondencji Towarzystwa przez 
dotychczasowego sponsora; sytuację wówczas uratował swoją znaczną darowizną p. Bo-
lesław Skorupski , za co p. Prezes wyraził publiczne, serdeczne podziękowanie; 
- prace nad zmianami Statutu, co będzie przedmiotem głosowania w dalszej części Zebrania. 
 P. Prezes odczytał list (zał. nr 3), napisany w następstwie dokonanej w roku 2012 profa-
nacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (podpisało go 28 członków Towarzystwa, 
uczestników Zebrania  (przesłany został do o. Eustachego Rakoczego  na Jasną Górę). 
Zebrani oklaskami podziękowali p. T. Jeziorowskiemu  za przedstawione Sprawozdanie. 
5. Sprawozdanie Skarbnika 
 Sprawozdanie stanowi zał. nr 4.  
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zał. nr 5. 
7. Sprawozdanie S ądu Kole żeńskiego 
 Sąd Koleżeński nie zebrał się w minionej kadencji, ponieważ nie było takiej potrzeby. 
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddzia łu Kawalerii 
 P. Andrzej Walter  w skrócie przedstawił działalność obu pododdziałów ROK w okresie 
od ostatniego Walnego Zebrania do chwili obecnej (zał. nr 6) – lista podjętych inicjatyw 
znajduje się również na stronie internetowej Oddziału (www.15pu.poznan.pl). 
Komendant Oddziału podziękował kolegom za wkład i zaangażowanie w pracę ROK. 
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9.  Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie absolu torium 
 Jako uzupełnienie wystąpienia Skarbnika, p. W. Buczy ński  przedstawił wniosek ustępu-
jącego Zarządu o podniesienie składek na rzecz Towarzystwa do 5 zł/m-c (60 zł/rok). Swo-
ją propozycję umotywował wzrastającymi kosztami działalności Towarzystwa dodając, że 
wysokości składek nie zmieniono od lat. Podniesienie składek umożliwi kontynuację wy-
dawania „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” w formie papierowej. Podkreślił jednak, że 
członkowie Oddziału już obecnie obciążeni są dodatkowymi dobrowolnymi składkami na 
rzecz danego pododdziału. Decyzję o podjęciu uchwały przeniesiono na dalszą część Ze-
brania, po przerwie. 
 P. Piotr Stachecki  uzupełnił sprawozdanie p. Prezesa w zakresie punktu dotyczącego 
zmian w składzie Zarządu poprzedniej kadencji. Po dokooptowaniu go do składu Zarządu 
podczas poprzedniego Zebrania Walnego, przydzielono mu funkcję Sekretarza Towarzy-
stwa. P. Stachecki podkreślił, że od początku został przyjęty jako partner. Przypomniał 
również grudniowe Zebranie Zarządu, gdzie mimo burzliwej dyskusji wszyscy złożyli sobie 
szczere życzenia, łamiąc się opłatkiem. Za taką lekcję klasy i stylu Prezesowi i wszystkim 
członkom Zarządu serdecznie podziękował. 
 P. Prezes, w osobistym przemówieniu, ponownie wyraził głębokie podziękowanie zebra-
nym za pracę dla Towarzystwa. 
 P. W. Buczy ński  przekazał zebranym na sali ulotki dotyczące tablic ufundowanych dla 
uczczenia ppłk. Cieplińskiego i rtm. Pileckiego. 
 Płk Tadeusz Centkowski  w imieniu zebranych na sali złożył na ręce ustępującego Pre-
zesa serdeczne podziękowania za 22 lata służby na rzecz Towarzystwa. 
 Absolutorium zostało przegłosowane przy trzech głosach wstrzymujących. 

Przerwa 25 min 
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
 Podano kandydatury panów Sławomira Tomczaka , Wojciecha Teredowskiego  i Mar-
cina Gaudena . Zebrani zaakceptowali te kandydatury, przy jednym głosie wstrzymującym. 
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa 
 Ustępujący Prezes Tadeusz Jeziorowski  zaproponował na swojego następcę p. Ada-
ma Becha . P. Bech zgodził się kandydować na to stanowisko. 
 P. Adam Bech zaproponował 8 osób do Zarządu: p. Włodzimierz Buczy ński , p. Irena 
Majewska , p. Andrzej Walter , p. Piotr Stachecki , p. Łukasz Walter , p. Adam Grabus , 
p. Ryszard Ma ńczak , p. Jakub Kola ńczyk . 
 Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do nowego Zarządu. 
 P. W. Buczy ński  zgłosił jako kandydata do Zarządu p. Kazimierza Kundegórskiego , 
prezentując jego oświadczenie (zał. nr 7) o chęci kandydowania do nowego Zarządu. Jed-
nocześnie zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie zmian w § 23, p. 1 Statutu, zwiększa-
jąc maksymalną liczbę członków Zarządu z 9 do 11. 
 P. Adam Bech  zaproponował ponadto kandydaturę p. Dale Taylora  na członka Zarzą-
du. P. D. Taylor nie był obecny na Zebraniu, nie przedstawił pisemnego oświadczenia, lecz 
telefonicznie potwierdził chęć swojego kandydowania. W głosowaniu 55 osób zagłosowała 
za włączeniem p. Taylora na listę kandydatów do Zarządu. 
 Podano również kandydaturę płk. J. Hoffmanna , który jednak nie wyraził na to zgody. 
 Zgłoszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Tadeusz W. Lange , Remigiusz Dolata , 
Włodzimierz Stolzmann , Bolesław Skorupski . 
Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do Komisji Rewizyjnej. 
 Zgłoszone kandydatury do Sądu Koleżeńskiego: Jan Kołaczkowski , Jerzy Tomczak , 
Aleksander Hojnowski , Bożena Tym . Wszyscy kandydaci obecni na Zebraniu wyrazili 
chęć kandydowania do Sądu Koleżeńskiego. 
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 Ze względu na tylko jedną kandydaturę na Prezesa Towarzystwa, wybory na to stanowi-
sko ustalono jako jawne. Na pozostałe funkcje postanowiono przeprowadzić wybory tajne. 
12. Dyskusja nad zmian ą Statutu i głosowanie nad jego propozycj ą 
 P. Adam Bech  przedstawił zebranym ideę proponowanych zmian w Statucie Towarzy-
stwa oraz motywację ich wprowadzenia. Podkreślił, że projekt zmian w Statucie był dysku-
towany przez kilka zebrań Zarządu Towarzystwa, a jego ostateczna wersja jest rekomen-
dowana przez obecny Zarząd (zał. nr 8). W efekcie dyskusji uczestników Zebrania, zapro-
ponowano następujące zmiany w projekcie Statutu. 
W § 4. po punkcie 5. dodać punkt 6. w brzmieniu: 

§ 4. 
6) kolekcjonowanie pamiątek związanych z kawalerią, w tym umundurowania, wyposażenia i broni. 
 Pozostałe punkty tego artykułu otrzymają numery kolejne. 
 Przyjęto przy sześciu głosach wstrzymujących i jednym głosie przeciw. 
 P. Marek Dragan  zaproponował zmianę w następujących punktach projektu Statutu: 

§ 4. 
4) rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej kawalerii, 
na  
4) upowszechnianie wiedzy dotyczącej kawalerii, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 
7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami, związkami i organizacjami międzynarodowymi w zakre-
sie dotyczącym tradycji kawalerii, 
7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami, związkami i organizacjami krajowymi i międzynarodo-
wymi w zakresie dotyczącym tradycji kawalerii, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 5. 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
3) dbałość i opiekę nad Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz innymi pomnikami i tabli-
cami związanymi z historią Pułku, 
na: 
3) dbałość i opiekę nad Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz innymi pomnikami, gro-
bami i tablicami związanymi z historią Pułku, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 16. 
O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) wszyscy człon-
kowie Towarzystwa, najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.  
na: § 16. 
O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) wszyscy człon-
kowie Towarzystwa, najpóźniej na 14 dni przed jego terminem.  
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 34. 
Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Zamiar 
zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, a projekt 
uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu Towarzystwa na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
na: § 34. 
Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Zamiar 
zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, a projekt 
uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
Przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących. 
Tym głosowaniem zamknięto debatę nad poprawkami p. M. Dragana . 
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 Propozycja p. W. Buczy ńskiego  autopoprawki do projektu Statutu: 
§ 23. 

1) Zarząd składa się z 3 do 9 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą kaden-
cję.  
na: 
1) Zarząd składa się z 3 do 11 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą ka-
dencję.  
 W głosowaniu zdecydowano pozostawić zapis jak w projekcie, a więc zapis: 
1) Zarząd składa się z 3 do 9 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą kaden-
cję. 
 Poddano głosowaniu zmianę obecnego Statutu zgodnie z proponowanym projektem 
i przegłosowanymi powyżej zmianami. 
Zgodnie z § 33. Statutu „Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym 
Zebraniu. Zamiar zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebra-
niu, a projekt uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania”. 
 Projekt Statutu został wyłożony w siedzibie Towarzystwa dnia 16 stycznia 2013 r. oraz 
został opublikowany na stronie internetowej www.15pu.pl. Informacja o wyłożeniu projektu 
Statutu została ponadto podana w biuletynie Towarzystwa – nr 1-2013 ze stycznia br. 
(str. 2). Stwierdzono zatem spełnienie warunku drugiego §33 obowiązującego Statutu. 
 Za zmianą Statutu głosowało 62 zebranych, przeciw 1 osoba, 1 wstrzymała się od głosu. 
Liczba głosów „za” zmianą Statutu stanowi 96,88% obecnych na Walnym Zebraniu - 
stwierdzono zatem spełnienie warunku pierwszego §33 obowiązującego Statutu. Nowy 
Statut stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 Pojawił się również temat Prezesa Honorowego i honorowego członka Zarządu. 
P. W. Buczy ński  zwrócił uwagę, że w przepisach wewnętrznych Towarzystwa nie ma nig-
dzie usankcjonowanej takiej formuły. Ponadto dodał, że p. T. Jeziorowski  był przeciwny 
wprowadzeniu tego typu zapisów. W związku z powyższym zrezygnowano 
z wprowadzenia takiej funkcji. 
13. Wybory 
 Przeprowadzono wybory zgodnie z powyższymi ustaleniami.  
 W głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących, przegłosowano kandydatu-
rę p. Adama Becha  na stanowisko Prezesa Towarzystwa. 
 W tej części zebrania ponownie podziękowano p. T. Jeziorowskiemu  za 22 lata preze-
sury i przewodzenia Towarzystwu. Przy owacjach na stojąco i gromkim „Sto lat” p. Bole-
sław Skorupski  wręczył ustępującemu Prezesowi bukiet 22 róż – za każdy rok prezesury 
jedna róża. Do życzeń dołączyli się także żołnierze 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, ze 
swoim dowódcą ppłk. T. Borowczykiem  na czele. Odczytano również list z podziękowa-
niami od gen. bryg. Rajmunda Andrzejczaka , dowódcy 17. Wlkp.BZmech. 
 

14. Wolne głosy i wnioski 
 Powrócono do propozycji podniesienia składek. P. Tadeusz W. Lange  zaproponował, 
by zwiększano składki skokowo, obecnie do 4 zł/m-c, a więc 48 zł/rok. 
 Za zwiększeniem do 5 zł/m-c 22 głosy, przeciw: 25 głosów, wstrzymało się 5. Wniosek 
nie przeszedł. 
 Za zwiększeniem do 4 zł/m-c 38 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymało się 12. Uchwalo-
no, że od 2013 roku składka wynosi 4 zł/m-c, a więc 48 zł/rok. 
 W tej części nowy Prezes Towarzystwa, p. Adam Bech , zaprezentował swoją wizję naj-
bliższej kadencji Zarządu oraz stawiane mu priorytety. Skupił się na następujących punktach: 
1. Zacieśnienie współpracy z Batalionem i Brygadą. Takie zorganizowanie życia Towarzystwa, by jak największą rolę 
odgrywali w nim ludzie związani z wojskiem. By współcześni Ułani Poznańscy widzieli wartość w nas – cywilach i chcie- 
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li z nami współpracować. Byśmy dzielili się z nimi naszymi doświadczeniami i służyli pomocą, gdziekolwiek to będzie 
konieczne. By żołnierze Batalionu znali historię „Piętnastki” i identyfikowali się z jej tradycjami. By faktycznie byli Uła-
nami, a nie żołnierzami 3. batalionu zmechanizowanego i to bez względu na osobę dowódcy Brygady czy Batalionu. 
2. Projekt Rodzina Pułkowa. Trzeba zbudować więź pomiędzy pokoleniami skupionymi wokół Towarzystwa i Batalionu. 
Służyć temu ma program, który chcemy w ciągu najbliższych lat uruchomić, a którego celem jest zachowanie pamięci 
o historii i tradycjach, ale też ożywienie, zaktywizowanie wszystkich członków Towarzystwa. 
3. Plan pracy na kadencję z zaznaczeniem imprez priorytetowych dla Towarzystwa: 
- kwiecień – Święto Pułkowe 
- maj – majówka Towarzystwa 
- lipiec – Strefa Militarna 
- wrzesień – przemarsz do Ziewanic 
- listopad – Święto Niepodległości 
- grudzień – wspólne spotkanie opłatkowe. 
4. Towarzystwo ośrodkiem współpracy różnych środowisk: 
- chcemy doprowadzić do zacieśnienia współpracy i podpisania umów partnerskich z instytucjami i stowarzyszeniami 
nam przychylnymi 
- chcemy by Towarzystwo kojarzyło się z otwartością na ludzi zainteresowanych historią i możliwie szeroko współpra-
cowało z muzeami, szkołami i innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania. 
5. Towarzystwo głównym źródłem wiedzy o Pułku: 
- chcemy stworzyć warunki, w których naturalnym będzie pytanie nas o kwestie związane z historią pułku i naszego 
środowiska. 
6. Zaproszenie do dyskusji nad programem Towarzystwa. Chcemy stworzyć wewnątrz Towarzystwa ciało, które zajmie 
się dyskusją nad jego przyszłością, ale też zadba o nasze pamiątki i zajmie się redakcją kolejnych zeszytów historycz-
nych. Taka „Rada” służyła by pomocą Zarządowi i wspierała go merytorycznie. 
7. Pozyskiwanie środków finansowych: udział w konkursach grantowych. 
 

 Wystąpienie p. Becha zostało przyjęte oklaskami. 
 P. Maria Oki ńczyc  przypomniała, że zbliża się 100-lecie odrodzenia Państwa Polskiego 
i powstania Pułku. Zwróciła uwagę, że przy tej okazji warto pomyśleć o jednej dużej publi-
kacji na temat 15. Pułku Ułanów Poznańskich, np. wznowić londyńskie „Dzieje Pułku”. Pan 
Tadeusz W. Lange  zaproponował również, by zebrać w jednym tomie wszystkie Zeszyty 
Historyczne Towarzystwa. P. A. Bech  zobowiązał się do podjęcia tego tematu w trakcie 
trwania swojej kadencji. 
 P. Włodzimierz Buczy ński  poinformował, że p. Andrzej Kamieniecki  ukończył 100 lat. 
Podkreślił, ze jest to najstarszy członek Towarzystwa, wciąż aktywny. Zaznaczył również, 
by nawiązać z nim bliższy kontakt. 
 

15. Ogłoszenie wyników wyborów 
 

 P. Marcin Gauden  przedstawił wyniki głosowania. 
 

Członkami Zarządu zostali: 
- p. Włodzimierz Buczy ński , 
- p. Irena Majewska , 
- p. Andrzej Walter , 
- p. Piotr Stachecki , 
- p. Łukasz Walter , 
- p. Adam Grabus , 
- p. Ryszard Ma ńczak , 
- p. Jakub Kola ńczyk . 
Nie wybrano następujących osób: 
- p. Kazimierz Kundegórski, 
- p. Dale Taylor. 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
- Tadeusz W. Lange , 
- Włodzimierz Stolzmann , 
- Bolesław Skorupski . 
Nie wybrano następującej osoby: 
- Remigiusz Dolata. 
Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: 
- Jan Kołaczkowski , 
- Jerzy Tomczak , 
- Aleksander Hojnowski . 
Nie wybrano następującej osoby: 
- Bożena Tym. 
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 Na zebraniu ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna: Tadeusz W. Lange  jako przewod-
niczący Komisji oraz Włodzimierz Stolzmann  i Bolesław Skorupski  jako członkowie. 
15. Wyst ąpienie nowego Prezesa Towarzystwa 
 Zanotowano w punkcie nr 14 – wolne głosy i wnioski. 
 Nowy Prezes podziękował ustępującemu za pracę na rzecz Towarzystwa i Oddziału. 
Z kolei p. T. Jeziorowski  życzył p. A. Bechowi  sukcesów, ku chwale Pułku. 
16. Zakończenie Zebrania 
 Zebranie zakończyło wyprowadzenie Proporca przez Poczet Proporcowy. Członkowie 
ustępującego i nowego Zarządu wykonali pamiątkowe zdjęcie (zał. nr 11). 

Protokołował: Piotr Stachecki 
 

MMuunndduurryy  wwśśrróódd  PPaańń  
 

 Czy będąc kobietą można uczestniczyć w odtwórstwie historycznym? Zazwyczaj kojarzy 
się ono nam w pierwszej kolejności z postacią umundurowanego mężczyzny i tak też było „od 
zawsze” w naszym Towarzystwie. Nikt przecież nie wyobrażał sobie wśród nas kobiety prze-
branej w mundur „piętnastaka” i uczestniczącej w takim stroju w życiu naszej organizacji. 
 W ciągu ostatnich lat w światku rekonstruktorskim wiele się zmieniło i dziś kobieta 
w męskim ubiorze stanowi rzadkość. Nasze koleżanki z innych środowisk pokazały, że 
Panie miały własne stroje i nie trzeba dziś udawać mężczyzny by nosić mundur. Pomysł 
ten się nam spodobał i chcemy go realizować w ramach odtwarzania organizacji, jaką była 
Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet. 
 Dla niewtajemniczonych słowo historycznego wyjaśnienia – Pomocnicza Służba Kobiet 
została powołana przez gen. Władysława Andersa. Poza wyręczeniem mężczyzn w zada-
niach absorbujących na tyłach ludzi zdolnych do służby frontowej, jej zadaniem było wcie-
lenie do wojska jak największej liczby kobiet zwolnionych z łagrów i miejsc zesłania na te-
renie Związku Sowieckiego, a tym samym uratowanie im życia i umożliwienie ucieczki 
z komunistycznego raju. 
 Po wrześniu 1939 roku kobiety wspierające wojsko zostały zorganizowane w lutym 1940 
roku rozkazem I Zastępcy Ministra Spraw Wojskowych, gen. Mariana Kukiela, 
w Pomocniczą Służbę Kobiet. Z powodu klęski Francji rozkaz nie został nigdy w pełni wy-
konany na jej terenie, a jedynie częściowo w Wielkiej Brytanii. Dopiero formowanie jedno-
stek polskich w ZSRS i napływ ochotniczek umożliwiły pełne wykorzystanie perspektyw, 
jakie dawało powołanie kobiet do obrony ojczyzny. 
 Na Środkowym Wchodzie służba kobiet otrzymała nazwę Pomocniczej Wojskowej Służby 
Kobiet. W 1943 roku Służba została zreorganizowana i otrzymała charakter samodzielnej 
organizacji. Jej nazwa w 1944 roku ponownie została zmieniona na Pomocniczą Służbę Ko-
biet, która miała się odtąd dzielić na Pomocniczą Wojskową Służbę Kobiet (wspierającą jed-
nostki lądowe), Pomocniczą Lotniczą Służbę Kobiet i Pomocniczą Morską Służbę Kobiet. 
 Polki, które służyły w 2. Korpusie Polskim, podejmowały się wielu zadań, takich jak 
m.in.: dowożenie żywności na linię frontu, ewentualny przewóz żołnierzy przy zmianach 
miejsc postoju, obsługę bazy, pomoc w szpitalach polowych czy też działalność oświato-
wo-kulturalna prowadzona na szeroką skalę. 
 Głównym założeniem naszej grupki stało się propagowanie sylwetki kobiety-żołnierza 
poprzez poszerzenie wiedzy historycznej społeczeństwa w tym właśnie zakresie. 
Z czasem przyjdzie też pora na odtwarzanie mody cywilnej z okresu istnienia Pułku. Chcia-
łybyśmy w ten sposób z uśmiechem na twarzy połączyć dwa różniące się od siebie atrybu-
ty kobiecości i wojska, jakimi są: karabin i szminka. 
 Na razie jest nas niewiele, ale wszystkie Panie zainteresowane współpracą prosimy 
o kontakt. Agata Leśniak 
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JJuubbii lleeuusszz  110000--lleecciiaa  UUrrooddzziinn  mmjjrr ..  AAnnddrrzzeejjaa  KKaammiieenniieecckkiieeggoo  
 

 Dnia 12 stycznia 2013 roku p. mjr Andrzej Kamieniecki obchodził swoje Setne Urodziny. 
Jubilat jest członkiem Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
od 7 lutego 1996 roku (Nr 146). Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim 
(1935 r.), a następnie Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (X promocja, 
rocznik 1935-1936), którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego, otrzymując przydział 
do 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego. 
 Rok po wojsku wyjechał do Anglii na studia bankowo-
ści. Po ich ukończeniu został referentem do spraw go-
spodarczych w polskim konsulacie w Londynie. Promo-
wany na podporucznika rezerwy ze starszeństwem 
z dniem 1 stycznia 1938 r. 
 Po wybuchu wojny, jako oficer rezerwy, otrzymał za-
danie zorganizowania Polaków z terenu Anglii do pol-
skiego wojska, które powstawało we Francji. Gdy do 
Wielkiej Brytanii przeniósł się rząd polski, został refe-
rentem prawnym, odpowiedzialnym za sprawy spadków 
wojskowych. 
 Kiedy w lipcu 1943 r. doszło do katastrofy lotniczej 
w Gibraltarze, p. A. Kamieniecki odpowiadał za zorga-
nizowanie technicznej strony pogrzebu gen. Władysła-
wa Sikorskiego  w Wielkiej Brytanii. 
 Po cofnięciu przez rząd brytyjski uznania rządowi RP 
na emigracji, p. A. Kamieniecki przez pewien czas zaj-
mował się jeszcze spadkami polskich żołnierzy. 
 W 1945 r. wziął udział w zapoczątkowaniu działalno-
ści Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego (obec-
nie Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie). 

 

 
Fot. Maria Chojnacka 

Pan mjr Andrzej Kamieniecki 
na spotkaniu naszego Towarzystwa podczas 

obchodów Święta Pułkowego 
w dniu 27 kwietnia 2003 r. 

 Po wojnie ukończył prawo na uniwersytecie londyńskim. Później został angielskim ad-
wokatem. W tym zawodzie pracował prawie 40 lat. Przez 12 lat był adwokatem gen. Wła-
dysława Andersa . Przed sądem angielskim przeprowadził zakończony sukcesem głośny 
proces o jego zniesławienie przez polskie pismo "Narodowiec". Z generałem Andersem 
miał później bardzo bliskie, przyjacielskie stosunki. Przed śmiercią Generał poprosił go, by 
pamiętał o jego żonie i córce. 
 W 1992 r. minister spraw zagranicznych, prof. Krzysztof Skubiszewski , zorganizował 
zjazd służby dyplomatycznej RP sprzed 1945 r. A. Kamieniecki spotkał wówczas prof. Ja-
nusza Pajewskiego . Zbliżyły ich wspomnienia z przedwojennej Warszawy, zaprzyjaźnili 
się. Przyjeżdżał do Poznania. 
 W 1995 r. zdecydował się wrócić do kraju. Jako sekretarz zakończył prace w Instytucie 
Sikorskiego w Londynie i przyjechał do Poznania. Skorzystał z zaproszenia profesora i je-
go córki, i dziś mieszka w domu profesora na Podolanach. 
 

Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia opieki Bo żej,  
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata składaj ą 

 

Zarząd oraz Członkowie  
Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Pozna ńskich. 
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KKpprr ..  WWłłaaddyyssłłaaww  PPaawwll iicckkii   ((11991133--22000000))..  
WWssppoommnniieenniiee  ww  110000..  rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn  

 

 Władysław Pawlicki, ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich, ur. 28 kwietnia 1913 roku 
w Lusowie koło Poznania, zm. 2 stycznia 2000 roku w Poznaniu, był synem Wincentego 
(1877-1950) i Marianny z domu Potrawiak (1887-1970). 
 Dnia 3 listopada 1934 r. został powołany do zasadni-
czej służby wojskowej w 25. Pułku Ułanów Wielkopol-
skich w Prużanie na Polesiu. W okresie od 1 lutego do 
29 czerwca 1935 r. ukończył kurs i zdał egzamin Szkoły 
Podoficerskiej w szwadronie szkolnym i został awanso-
wany do stopnia starszego ułana. Dnia 19 września 
1935 r. został przeniesiony do Batalionu Korpusu 
Ochrony Pogranicza „Kleck” (Polesie). W 1936 r. został 
awansowany do stopnia kaprala. W Baonie KOP 
„Kleck” zakończył zasadniczą służbę wojskową dnia 
21 września 1936 roku. 
  W roku 1938 powołany został na 6-tygodniowe ćwi-
czenia wojskowe w 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
i brał udział w akcji na Zaolziu. 
 Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. w stopniu kaprala 
rezerwy pełnił funkcję dowódcy sekcji w I. plutonie li-
niowym – 3. szwadronu – 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich – Wielkopolskiej Brygady Kawalerii – Armii Po-
znań. 
 Brał czynny udział w działaniach obronnych w okresie 
od 1 do 27 września 1939 roku, w tym w styczności 
z nieprzyjacielem brał udział w działaniach na szlaku: 
● Piątek, Sobota 7-8 września, 

 
 

Ułan Władysław Pawlicki, 
strzelec wyborowy (3 chwaściki), 

w mundurze 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 

● Zbrożkowa Wola, Bielawy, Chruślin, Rulice 8-10 września, 
● Walewice, Bielawy 11-13 września, 
● następnie pod Brochowem i dalej w Puszczy Kampinoskiej, gdzie raniony został odłam-

kami w ramię, w drodze do Warszawy 14-20 września, 
● w obronie Warszawy od 21 września do czasu kapitulacji stolicy. 
 

 Raniony odłamkami w głowę dnia 21 września został odesłany do szpitala w Warszawie 
przy ul. 6-go Sierpnia 30, gdzie przebywał do 28 września 1939 r. Wypisany na własną 
prośbę ze szpitala wrócił do oddziału macierzystego. Od 28 września do 2 października 
1939 r. przebywał w niewoli niemieckiej. Z Warszawy wraz z innymi żołnierzami, obrońca-
mi Warszawy, przerzucony został do Grodziska Mazowieckiego, skąd po kilku dniach jako 
obrońcy stolicy zostali zwolnieni do domu z nakazem cotygodniowego meldowania się na 
komisariacie policji. Przez cały pozostały okres okupacji był robotnikiem budowlanym w fir-
mie „Urbaniak” w Poznaniu. 
 

 Władysław Pawlicki we wrześniu 1939 roku służył w I. plutonie 3. szwadronu 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich, gdzie dowódcami plutonu byli: por. Roman Ro żałowski , który cięż-
ko ranny w dniu 8 września zastąpiony został przez por. Antoniego Dunina  (16 września 
1939 roku zginął w starciu w Kampinosie). Jego następcą był plut. Krzyżyński . 
 

 Kpr. Władysław Pawlicki w zwiadzie prowadził czołowy patrol oraz brał udział 
w bezpośrednich walkach Pułku, w tym trzykrotnie walczył na białą broń, odnosząc zdecy-
dowany sukces. 
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 Służbę wojskową Władysław Pawlicki  odbywał wspólnie ze swym starszym bratem Ka-
zimierzem. Kazimierz Pawlicki  (1912-1984), też jako kapral rezerwy, został zmobilizowany 
w 1939 r. w 15. Pułku Ułanów Poznańskich i brał udział w Kampanii Wrześniowej. Służył 
w szwadronie ciężkich karabinów maszynowych, którego dowódcą był rtm. Jan Brodzki . 
 Tradycje ułańskie bracia przejęli po swoim ojcu, Wincen-
tym Pawlickim , który w latach 1898-1900 służył w 1. Pułku 
Ułanów Aleksandra III Cesarza Rosji (Zachodniopruskim) 
w Miliczu oraz w latach 1914-1918 brał udział w I wojnie 
światowej na froncie wschodnim, w armii dowodzonej przez 
gen. Paula von Hindenburga  (ur. 1847 w Poznaniu). Jako 
rezerwista zaawansowany wiekiem nie brał udziału w wal-
kach frontowych, lecz służył przy ordynansie Generała. Po 
zakończeniu I wojny, kiedy gen. Józef Dowbor-Mu śnicki  
(1867-1937) osiadł w Lusowie, rozgoryczony swoim „wygna-
niem” i śmiercią żony, w zimowe wieczory od czasu do czasu 
zapraszał do siebie Wincentego Pawlickiego na pogawędki 
związane, oczywiście, ze wspomnieniami wojennymi. Gen. 
Muśnickiego  interesowała bitwa przasnyska (1915), w której 
został ranny, oraz - z pewnością - organizacja i atmosfera pa-
nująca w obozie wojennego przeciwnika, gen. Hindenburga . 

 

 
 

Ułan Kazimierz Pawlicki 
ze sznurem strzelca dobrego 

w mundurze 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 

 Bracia, Kazimierz i Władysław, od najmłodszych lat przysłuchiwali się wspomnieniom 
służby wojskowej swego ojca i jego, jak to wówczas mówiono, kamratów. Atmosfera taka 
panowała zresztą w każdej polskiej rodzinie. Te domowe lekcje historii przygotowywały mło-
dzież męską do jej późniejszej służby. Obyci z końmi, wychowani na wsi, świadomi trudów 
służby kawaleryjskiej, z łatwością i satysfakcją przeżywali zajęcia w szkole kawalerii. Pamię-
tam jeszcze z dzieciństwa częste wspomnienia Ojca z ćwiczeń władania szablą („z góry 
tnij”, „od ucha tnij”, „z prawej w przód”, „z prawej w dół”), ćwiczeń z lancą („tylcem bij”, 
„młyńcem głowę chroń”, „z prawej w dół”). Najwięcej wspomnień dotyczyło nauki jazdy kon-
nej. Zaczynano od wyrobienia właściwego stosunku do konia, aż do przyjaźni z nim. Uczono 
karmienia, pojenia, czyszczenia, siodłania, zakładania ogłowia. Ponadto: prowadzenia ko-
nia w ręku, postawy przy koniu, wsiadania na konia, postawy zasadniczej na koniu, zsia-
dania z konia, posługiwania się pomocami – łydką, wodzami, jazdy stępem, kłusem, galo-
pem, do tyłu, pokonywania przeszkód. Silne napięcie wywoływało we mnie opowiadanie 
o przeprawach przez rzekę, o zagrożeniach dla ludzi i koni. 
 Wychowanie obywatelskie w wojsku uformowało Ojca na całe życie. Ojczyzna należała do 
jego największych wartości. Do końca swych lat gorzko przeżywał klęskę wrześniową, będąc 
przekonany o świetnym wyszkoleniu i oddaniu Ojczyźnie żołnierza polskiego bez reszty. 
 Nie pamiętam już imion koni, z którymi Ojciec odbywał służbę i przyjaźnił się. Nie pamię-
tam też nazwisk kolegów z fotografii. Zapamiętałem tylko jednego – kpr. Czesława Krzy śko  
– z którym Ojciec przy okazji delegacji służbowych spotykał się po wojnie na Dolnym Ślą-
sku. Jego wspominał Ojciec bardzo często z serdecznością, jako człowieka bohaterskiego, 
szlachetnego, świetnego żołnierza i kolegę. 
 Życia w zmienionych warunkach po wojnie nie potrafił zaakceptować. Nękanie go przez 
innego kolegę z Pułku, zaprzedanego ubowca, doprowadziło Ojca do choroby nerwowej. 
Po 5 latach leczenia i przebywania na rencie wrócił do życia zawodowego. Te przykre do-
świadczenia spowodowały, że Ojciec nie szukał kontaktu z kolegami z wojska. 
 Na każdym spotkaniu rodzinnym natomiast proszono Go o jakieś wspomnienia z wojska lub 
z wojny. Opowiadając, przeżywał wszystko po raz kolejny na nowo, a słuchacze razem z nim. 

 

K u  c h w a l e  P u ł k u  i  d l a  d o b r a  p o l s k i e j  K a w a l e r i i !  
 

11 Tadeusz Pawlicki 



KKoommuunniikkaattyy  
 

SSpprroossttoowwaanniiee – w poprzednim biuletynie na str. 12 błędnie podano imię nowego członka Towa-
rzystwa Nr kol. 377: winno być Jonasz  Wyzuj . Redakcja przeprasza p. Jonasza za błąd. 
SSkkrreeśślleennii   zz  ll iissttyy  cczzłłoonnkkóóww  TToowwaarrzzyyssttwwaa – Na zebraniu Zarządu w dniu 12 lutego 2013 r. podjęto 
jednomyślną uchwałę o skreśleniu następujących osób z listy członków Towarzystwa za długoletnie 
niepłacenie składek: Mikołaj Babst, Zdzisław Bączkiewicz, Zofia Bieńczycka, Szymon Borsut, Ewa 
Francuzik, Izabella Karolina Kuc, Bartosz Waszak, Łukasz Waszak. 
 

BBiiuulleettyynn  ww  wweerrssjj ii   ppaappiieerroowweejj   
 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem papierowej wersji biuletynu prosimy o zgło-
szenie tego Zarządowi lub Internetem pawlicki@pimr.poznan.pl 
 

ZZ  żżaałłoobbnneejj   kkaarrttyy...... 
 

Dnia 5 stycznia 2013 r. zmarł śp. Zbigniew Czeski  (ur. 1951), członek naszego Towarzystwa, 
numer kolejny 144, ze stażem od 17.01.1996 r. Pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Buku. 
 

Pięknego wieku 97 lat dożył ppor. Kazimierz Ja śniewicz , ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
weteran Bitwy nad Bzurą, późniejszy więzień Stalagu, skąd trafił na przymusowe roboty do Niemiec, 
by ostatecznie osiąść w rodzinnej Osieczy k. Rzgowa. Niemal do końca swoich dni p. Jaśniewicz 
przekazywał swoją wiedzę młodemu pokoleniu, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą szkolną. 

W sobotę, 2 lutego 2013 r., w Sławsku koło Konina odbył się pogrzeb tego zasłużonego żołnie-
rza naszego Pułku. Na uroczystość przybył dowódca 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wę-
drzyna – ppłk Tomasz Borowczyk  wraz z delegacją. Poczet Proporcowy wystawił nasz Repre-
zentacyjny Oddział Kawalerii , wartę przy trumnie pełnili członkowie Ochotniczego Reprezenta-
cyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Zmarłego 
żegnały ponadto poczty straży pożarnej, rodzina oraz bardzo liczne grono przyjaciół. 
 

C z e ś ć  I c h  P a m i ę c i !  
 

  
 

K u  c h w a l e  P u ł k u  i  d l a  d o b r a  p o l s k i e j  K a w a l e r i i !  
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PPrrooggrraamm  

oobbcchhooddóóww  ŚŚwwiięęttaa  PPuułłkkoowweeggoo  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  ––  DDnnii  UUłłaannaa’’22001133  
 

ŚŚrrooddaa,,  1177  IIVV Odprawa zawodników XXIII Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskich MILITARI (CWJ Hi-
podrom – Wola).; 
CCzzwwaarr tteekk,,  1188  IIVV XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: przegląd weterynaryjny, próba 
ujeżdżenia, próba skoków, przegląd mundurowy (CWJ Hipodrom – Wola). 
PPiiąątteekk,,  1199  IIVV Wędrzyn: 8.40 – 16.00 Obchody Święta w 15. Batalionie Ułanów Pozna ńskich ; 
Poznań: XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: próba polowa, próba terenowa (CWJ Hi-
podrom – Wola); 
18.00 Promocja książki Garnizon Pozna ń w II Rzeczypospolitej , Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78. 
SSoobboottaa,,  2200  IIVV  
Do 16.00 XXIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI: władanie bronią konno - trójbój, strzelanie 
z pistoletu konno, władanie lancą konno, władanie szablą konno (CWJ Hipodrom – Wola); 
19.40 Capstrzyk z kolumną wojskową wyrusza z ul. Wieniawskiego / pl. Mickiewicza; trasa: Św. Marcin – 
Marcinkowskiego – Paderewskiego – Ludgardy pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poprowa-
dzony przez Szwadron Honorowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, poprzedzony Orkiestrą Reprezen-
tacyjną Sił Powietrznych; 
20.00 Apel Poległych pod Pomnikiem Pułku z udziałem Prezydenta Miasta Poznania i Gości Honorowych; 
21.30 Spotkanie koleżeńskie – Restauracja Powozownia CWJ Hipodrom Poznań-Wola ul. Lutycka 34. 
(Uwaga! O 21.00 pod gmachem Muzeum Narodowego na uczestników spotkania będą oczekiwały auto-
busy, które przewiozą ich na teren CWJ. Ok. 23.00 wykonają kurs powrotny do centrum miasta). 
NNiieeddzziieellaa,,  2211  IIVV  
10.00 uroczysta Msza św. za dusze poległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich w Sanktuarium 
Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania (kościół OO. Franciszkanów Konwentualnych, ul. Fran-
ciszkańska 2), we Mszy św. uczestniczy poczet 15. Batalionu Ułanów Poznańskich ze Sztandarem 
15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, Chór Męski „Kompania Druha Stuligrosza” oraz Orkiestra 
Garnizonowa z Żagania; 
11.15 uroczystość pod Pomnikiem z udziałem władz wojewódzkich i miejskich, Wojska Polskiego, Repre-
zentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa i grup jeźdźców Kawalerii Ochotniczej kultywujących tra-
dycje pułków kawalerii polskiej; 
11.45 przejście wraz z pododdziałami honorowymi na Stary Rynek do Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego; 
12.00 oddanie hołdu Sztandarowi Pułku ; 
11.00 – 16.00 Festyn rodzinny na Cytadeli. Ok. 13.00 ogłoszenie wyników konkursu Militari i wręczenie 
nagród, ok. 14.00 Spotkanie członków Towarzystwa i zaproszonych gości w strefie VIP pod Dzwonem 
Pokoju, pokazy kawaleryjskie, prezentacje sprzętu wojskowego; 
17.00 Śpiewanki Stefana Stuligrosza – Pieśni Ułańskie w pawilonie Nowa Gazownia ul. Ewangelicka. 
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PPRROOTTOOKKÓÓŁŁ  
WWaallnneeggoo  ZZeebbrraanniiaa  SSpprraawwoozzddaawwcczzoo--WWyybboorrcczzeeggoo  

 

1. Otwarcie zebrania 
 Otwarcia zebrania i powitania obecnych (lista obecności stanowi zał. nr 1) dokonał 
p. Prezes Tadeusz Jeziorowski .  
 Na rozkaz Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, wprowadzono Poczet 
Proporcowy. Uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego. 
 P. T. Jeziorowski  szczególnie ciepło powitał obecnego na Zebraniu płk. Tadeusza An-
drzejewskiego , oficera 15. Pułku Ułanów Poznańskich, weterana września 1939 r. oraz 
ppłk. Tomasza Borowczyka  – dowódcę 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, który na Ze-
branie przybył w wraz z delegacją oficerów Batalionu. Obecność w jednym miejscu ułanów 
Pułku reprezentujących różne, tak znamienne okresy jego istnienia, jest symbolicznym wy-
razem ciągłości tradycji 15. Pułku Ułanów Poznańskich we współczesnym Wojsku Polskim. 
 Następnie p. Krzysztof Kubicki  odczytał biografię śp. por. Tadeusza Przegali ńskiego  
(zał. nr 2) - członka Towarzystwa, ułana 15. Pułku Ułanów Poznańskich, weterana Bitwy 
o Monte Cassino, który w wieku 88 lat zmarł dnia 19.12.2012 r. 
 Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłego. 
2. Uroczyste przyj ęcie nowych członków i wr ęczenie im Dyplomów 
 P. Tadeusz Jeziorowski  poprosił płk. Tadeusza Andrzejewskiego o wręczenie dyplo-
mów nowym członkom Towarzystwa, którymi po dotknięciu Proporcem są: 

p. Witold Cichowski  – nr kolejny 376,  
p. Jonasz Wyzuj  – nr kolejny 377, 
p. Leszek Bartoszuk  – nr kolejny 378, 
p. Grzegorz Szymczak  – nr kolejny 379, 
p. Agata Le śniak  – nr kolejny 380. 

Pan Stanisław Berkieta jr.  – nr kolejny 375 – nie był obecny na Zebraniu. 
3. Wybór Przewodnicz ącego i Sekretarza Zebrania 
 P. T. Jeziorowski  przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego 
Zebrania – płk. Tadeusza Centkowskiego  oraz Sekretarza Zebrania - p. Piotra Stachec-
kiego . Zgłoszeni wyrazili zgodę na objęcie wymienionych funkcji. Zebrani nie wnieśli 
sprzeciwu dla obu kandydatur. 
 Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący przedstawił porządek Zebrania, proponując na-
stępujące zmiany w stosunku do programu opublikowanego na łamach „Ułana Poznań-
skiego – Piętnastaka”: punkt „dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absoluto-
rium” wprowadzić przed przerwą, natomiast punkt „dyskusja nad zmianą Statutu i głoso-
wanie nad jego propozycją” po propozycjach kandydatur na Prezesa i członków Zarządu. 
Plan Zebrania, po wprowadzeniu wspomnianych korekt, został jednomyślnie zaaprobowa-
ny. 
4. Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa 
 P. Prezes podkreślił, że obecność zarówno przedstawicieli 15. Batalionu Ułanów Po-
znańskich, jak i licznego grona młodych umundurowanych członków Towarzystwa napawa 
optymizmem co do perspektyw naszego stowarzyszenia. 
 Na wstępie p. Prezes opisał zmiany w składzie Zarządu ostatniej kadencji. Przypomniał 
również skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
 W minionym roku miało miejsce 13 zebrań, w tym 3 u p. Ireny Majewskiej , 7 w siedzibie 
Towarzystwa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, a 3 na terenie parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej. P. T. Jeziorowski  podkreślił, że p. Majewska 
kontynuuje tradycję spotkań rodzinnych, którą zapoczątkował śp. Jurek Budzy ński . 
 Do najważniejszych wydarzeń ostatniej kadencji zostały zaliczone: 
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- pożegnanie Prezesa Honorowego śp. Macieja Rembowskiego  i naszego Członka, 
wdowy po Naczelnym Wodzu, śp. Ireny Anders ; 
- zmiana redaktora biuletynu Towarzystwa. Gross pracy przy nim wykonuje p. Tadeusz 
Pawlicki , za co p. Prezes serdecznie podziękował. W okresie tym została zmieniona na-
zwa biuletynu na „Ułan Poznański – Piętnastak”. Jest to teraz kontynuacja „Ułana Poznań-
skiego” wydawanego w Londynie w latach 1948-2007, stanowiącego biuletyn informacyjny 
Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz „Piętnasta-
ka”, biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyja-
ciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu; 
- zmiana na stanowisku Dyrektora naszej Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich, w której się gromadzimy: odeszła na emeryturę p. Alina Konarska , a jej sta-
nowisko objęła p. Janina Ko ńczak ; 
- wydanie 11. Zeszytu Historycznego Towarzystwa – „Organizacja 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich” autorstwa p. ppłk. dr. Juliusza S. Tyma ; 
- udział żołnierzy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich w XI Zmianie Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Afganistanie, gdzie ciężko raniony został nasz przyjaciel, chor. Robert Kuzajewski ; 
- powołanie na stanowisko dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
gen. bryg. Rajmunda Andrzejczaka , z którym Towarzystwo nawiązało życzliwe stosunki; 
- odejście z parafii wędrzyńskiej bardzo zaangażowanego w życie Towarzystwa ks. ppłk 
Krzysztofa Pietrzniaka ; 
- obchody 20-lecia Towarzystwa, a w ich ramach przygotowanie pełnej listy członków  
z wszystkich lat, łącznie z pełnionymi funkcjami; 
- odsłonięcie tablic upamiętniających rtm. Witolda Pileckiego  i ppłk. Łukasza Ciepli ń-
skiego , które ufundowano z inicjatywy Towarzystwa, a wielki wkład w organizację całego 
przedsięwzięcia miał p. Włodzimierz Buczy ński ; 
- zmiana nazwy Reprezentacyjnego Oddziału Konnego na Reprezentacyjny Oddział Ka-
walerii, co było m.in. efektem formalnego potwierdzenia sytuacji istniejącej już od dłuższe-
go czasu, a więc działalności dwóch pododdziałów – konnego i zmechanizowanego; 
- coroczny przemarsz do Ziewanic; w roku 2012 po raz pierwszy pod pomnikiem stawił się 
cały autobus żołnierzy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, co jest godne podkreślenia; 
- rezygnacja z pokrywania kosztów wysyłki biuletynu i korespondencji Towarzystwa przez 
dotychczasowego sponsora; sytuację wówczas uratował swoją znaczną darowizną p. Bo-
lesław Skorupski , za co p. Prezes wyraził publiczne, serdeczne podziękowanie; 
- prace nad zmianami Statutu, co będzie przedmiotem głosowania w dalszej części Zebrania. 
 P. Prezes odczytał list (zał. nr 3), napisany w następstwie dokonanej w roku 2012 profa-
nacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (podpisało go 28 członków Towarzystwa, 
uczestników Zebrania  (przesłany został do o. Eustachego Rakoczego  na Jasną Górę). 
Zebrani oklaskami podziękowali p. T. Jeziorowskiemu  za przedstawione Sprawozdanie. 
5. Sprawozdanie Skarbnika 
 Sprawozdanie stanowi zał. nr 4.  
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zał. nr 5. 
7. Sprawozdanie S ądu Kole żeńskiego 
 Sąd Koleżeński nie zebrał się w minionej kadencji, ponieważ nie było takiej potrzeby. 
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddzia łu Kawalerii 
 P. Andrzej Walter  w skrócie przedstawił działalność obu pododdziałów ROK w okresie 
od ostatniego Walnego Zebrania do chwili obecnej (zał. nr 6) – lista podjętych inicjatyw 
znajduje się również na stronie internetowej Oddziału (www.15pu.poznan.pl). 
Komendant Oddziału podziękował kolegom za wkład i zaangażowanie w pracę ROK. 
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9.  Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie absolu torium 
 Jako uzupełnienie wystąpienia Skarbnika, p. W. Buczy ński  przedstawił wniosek ustępu-
jącego Zarządu o podniesienie składek na rzecz Towarzystwa do 5 zł/m-c (60 zł/rok). Swo-
ją propozycję umotywował wzrastającymi kosztami działalności Towarzystwa dodając, że 
wysokości składek nie zmieniono od lat. Podniesienie składek umożliwi kontynuację wy-
dawania „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” w formie papierowej. Podkreślił jednak, że 
członkowie Oddziału już obecnie obciążeni są dodatkowymi dobrowolnymi składkami na 
rzecz danego pododdziału. Decyzję o podjęciu uchwały przeniesiono na dalszą część Ze-
brania, po przerwie. 
 P. Piotr Stachecki  uzupełnił sprawozdanie p. Prezesa w zakresie punktu dotyczącego 
zmian w składzie Zarządu poprzedniej kadencji. Po dokooptowaniu go do składu Zarządu 
podczas poprzedniego Zebrania Walnego, przydzielono mu funkcję Sekretarza Towarzy-
stwa. P. Stachecki podkreślił, że od początku został przyjęty jako partner. Przypomniał 
również grudniowe Zebranie Zarządu, gdzie mimo burzliwej dyskusji wszyscy złożyli sobie 
szczere życzenia, łamiąc się opłatkiem. Za taką lekcję klasy i stylu Prezesowi i wszystkim 
członkom Zarządu serdecznie podziękował. 
 P. Prezes, w osobistym przemówieniu, ponownie wyraził głębokie podziękowanie zebra-
nym za pracę dla Towarzystwa. 
 P. W. Buczy ński  przekazał zebranym na sali ulotki dotyczące tablic ufundowanych dla 
uczczenia ppłk. Cieplińskiego i rtm. Pileckiego. 
 Płk Tadeusz Centkowski  w imieniu zebranych na sali złożył na ręce ustępującego Pre-
zesa serdeczne podziękowania za 22 lata służby na rzecz Towarzystwa. 
 Absolutorium zostało przegłosowane przy trzech głosach wstrzymujących. 

Przerwa 25 min 
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
 Podano kandydatury panów Sławomira Tomczaka , Wojciecha Teredowskiego  i Mar-
cina Gaudena . Zebrani zaakceptowali te kandydatury, przy jednym głosie wstrzymującym. 
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa 
 Ustępujący Prezes Tadeusz Jeziorowski  zaproponował na swojego następcę p. Ada-
ma Becha . P. Bech zgodził się kandydować na to stanowisko. 
 P. Adam Bech zaproponował 8 osób do Zarządu: p. Włodzimierz Buczy ński , p. Irena 
Majewska , p. Andrzej Walter , p. Piotr Stachecki , p. Łukasz Walter , p. Adam Grabus , 
p. Ryszard Ma ńczak , p. Jakub Kola ńczyk . 
 Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do nowego Zarządu. 
 P. W. Buczy ński  zgłosił jako kandydata do Zarządu p. Kazimierza Kundegórskiego , 
prezentując jego oświadczenie (zał. nr 7) o chęci kandydowania do nowego Zarządu. Jed-
nocześnie zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie zmian w § 23, p. 1 Statutu, zwiększa-
jąc maksymalną liczbę członków Zarządu z 9 do 11. 
 P. Adam Bech  zaproponował ponadto kandydaturę p. Dale Taylora  na członka Zarzą-
du. P. D. Taylor nie był obecny na Zebraniu, nie przedstawił pisemnego oświadczenia, lecz 
telefonicznie potwierdził chęć swojego kandydowania. W głosowaniu 55 osób zagłosowała 
za włączeniem p. Taylora na listę kandydatów do Zarządu. 
 Podano również kandydaturę płk. J. Hoffmanna , który jednak nie wyraził na to zgody. 
 Zgłoszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Tadeusz W. Lange , Remigiusz Dolata , 
Włodzimierz Stolzmann , Bolesław Skorupski . 
Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do Komisji Rewizyjnej. 
 Zgłoszone kandydatury do Sądu Koleżeńskiego: Jan Kołaczkowski , Jerzy Tomczak , 
Aleksander Hojnowski , Bożena Tym . Wszyscy kandydaci obecni na Zebraniu wyrazili 
chęć kandydowania do Sądu Koleżeńskiego. 
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 Ze względu na tylko jedną kandydaturę na Prezesa Towarzystwa, wybory na to stanowi-
sko ustalono jako jawne. Na pozostałe funkcje postanowiono przeprowadzić wybory tajne. 
12. Dyskusja nad zmian ą Statutu i głosowanie nad jego propozycj ą 
 P. Adam Bech  przedstawił zebranym ideę proponowanych zmian w Statucie Towarzy-
stwa oraz motywację ich wprowadzenia. Podkreślił, że projekt zmian w Statucie był dysku-
towany przez kilka zebrań Zarządu Towarzystwa, a jego ostateczna wersja jest rekomen-
dowana przez obecny Zarząd (zał. nr 8). W efekcie dyskusji uczestników Zebrania, zapro-
ponowano następujące zmiany w projekcie Statutu. 
W § 4. po punkcie 5. dodać punkt 6. w brzmieniu: 

§ 4. 
6) kolekcjonowanie pamiątek związanych z kawalerią, w tym umundurowania, wyposażenia i broni. 
 Pozostałe punkty tego artykułu otrzymają numery kolejne. 
 Przyjęto przy sześciu głosach wstrzymujących i jednym głosie przeciw. 
 P. Marek Dragan  zaproponował zmianę w następujących punktach projektu Statutu: 

§ 4. 
4) rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej kawalerii, 
na  
4) upowszechnianie wiedzy dotyczącej kawalerii, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 
7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami, związkami i organizacjami międzynarodowymi w zakre-
sie dotyczącym tradycji kawalerii, 
7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami, związkami i organizacjami krajowymi i międzynarodo-
wymi w zakresie dotyczącym tradycji kawalerii, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 5. 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
3) dbałość i opiekę nad Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz innymi pomnikami i tabli-
cami związanymi z historią Pułku, 
na: 
3) dbałość i opiekę nad Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu oraz innymi pomnikami, gro-
bami i tablicami związanymi z historią Pułku, 
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 16. 
O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) wszyscy człon-
kowie Towarzystwa, najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.  
na: § 16. 
O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) wszyscy człon-
kowie Towarzystwa, najpóźniej na 14 dni przed jego terminem.  
 Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

§ 34. 
Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Zamiar 
zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, a projekt 
uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu Towarzystwa na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
na: § 34. 
Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Zamiar 
zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, a projekt 
uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
Przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących. 
Tym głosowaniem zamknięto debatę nad poprawkami p. M. Dragana . 
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 Propozycja p. W. Buczy ńskiego  autopoprawki do projektu Statutu: 
§ 23. 

1) Zarząd składa się z 3 do 9 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą kaden-
cję.  
na: 
1) Zarząd składa się z 3 do 11 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą ka-
dencję.  
 W głosowaniu zdecydowano pozostawić zapis jak w projekcie, a więc zapis: 
1) Zarząd składa się z 3 do 9 osób. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą kaden-
cję. 
 Poddano głosowaniu zmianę obecnego Statutu zgodnie z proponowanym projektem 
i przegłosowanymi powyżej zmianami. 
Zgodnie z § 33. Statutu „Dla zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków obecnych na Walnym 
Zebraniu. Zamiar zmiany Statutu winien być podany do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebra-
niu, a projekt uchwały wyłożony w siedzibie Zarządu na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania”. 
 Projekt Statutu został wyłożony w siedzibie Towarzystwa dnia 16 stycznia 2013 r. oraz 
został opublikowany na stronie internetowej www.15pu.pl. Informacja o wyłożeniu projektu 
Statutu została ponadto podana w biuletynie Towarzystwa – nr 1-2013 ze stycznia br. 
(str. 2). Stwierdzono zatem spełnienie warunku drugiego §33 obowiązującego Statutu. 
 Za zmianą Statutu głosowało 62 zebranych, przeciw 1 osoba, 1 wstrzymała się od głosu. 
Liczba głosów „za” zmianą Statutu stanowi 96,88% obecnych na Walnym Zebraniu - 
stwierdzono zatem spełnienie warunku pierwszego §33 obowiązującego Statutu. Nowy 
Statut stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 Pojawił się również temat Prezesa Honorowego i honorowego członka Zarządu. 
P. W. Buczy ński  zwrócił uwagę, że w przepisach wewnętrznych Towarzystwa nie ma nig-
dzie usankcjonowanej takiej formuły. Ponadto dodał, że p. T. Jeziorowski  był przeciwny 
wprowadzeniu tego typu zapisów. W związku z powyższym zrezygnowano 
z wprowadzenia takiej funkcji. 
13. Wybory 
 Przeprowadzono wybory zgodnie z powyższymi ustaleniami.  
 W głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących, przegłosowano kandydatu-
rę p. Adama Becha  na stanowisko Prezesa Towarzystwa. 
 W tej części zebrania ponownie podziękowano p. T. Jeziorowskiemu  za 22 lata preze-
sury i przewodzenia Towarzystwu. Przy owacjach na stojąco i gromkim „Sto lat” p. Bole-
sław Skorupski  wręczył ustępującemu Prezesowi bukiet 22 róż – za każdy rok prezesury 
jedna róża. Do życzeń dołączyli się także żołnierze 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, ze 
swoim dowódcą ppłk. T. Borowczykiem  na czele. Odczytano również list z podziękowa-
niami od gen. bryg. Rajmunda Andrzejczaka , dowódcy 17. Wlkp.BZmech. 
 

14. Wolne głosy i wnioski 
 Powrócono do propozycji podniesienia składek. P. Tadeusz W. Lange  zaproponował, 
by zwiększano składki skokowo, obecnie do 4 zł/m-c, a więc 48 zł/rok. 
 Za zwiększeniem do 5 zł/m-c 22 głosy, przeciw: 25 głosów, wstrzymało się 5. Wniosek 
nie przeszedł. 
 Za zwiększeniem do 4 zł/m-c 38 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymało się 12. Uchwalo-
no, że od 2013 roku składka wynosi 4 zł/m-c, a więc 48 zł/rok. 
 W tej części nowy Prezes Towarzystwa, p. Adam Bech , zaprezentował swoją wizję naj-
bliższej kadencji Zarządu oraz stawiane mu priorytety. Skupił się na następujących punktach: 
1. Zacieśnienie współpracy z Batalionem i Brygadą. Takie zorganizowanie życia Towarzystwa, by jak największą rolę 
odgrywali w nim ludzie związani z wojskiem. By współcześni Ułani Poznańscy widzieli wartość w nas – cywilach i chcie- 
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li z nami współpracować. Byśmy dzielili się z nimi naszymi doświadczeniami i służyli pomocą, gdziekolwiek to będzie 
konieczne. By żołnierze Batalionu znali historię „Piętnastki” i identyfikowali się z jej tradycjami. By faktycznie byli Uła-
nami, a nie żołnierzami 3. batalionu zmechanizowanego i to bez względu na osobę dowódcy Brygady czy Batalionu. 
2. Projekt Rodzina Pułkowa. Trzeba zbudować więź pomiędzy pokoleniami skupionymi wokół Towarzystwa i Batalionu. 
Służyć temu ma program, który chcemy w ciągu najbliższych lat uruchomić, a którego celem jest zachowanie pamięci 
o historii i tradycjach, ale też ożywienie, zaktywizowanie wszystkich członków Towarzystwa. 
3. Plan pracy na kadencję z zaznaczeniem imprez priorytetowych dla Towarzystwa: 
- kwiecień – Święto Pułkowe 
- maj – majówka Towarzystwa 
- lipiec – Strefa Militarna 
- wrzesień – przemarsz do Ziewanic 
- listopad – Święto Niepodległości 
- grudzień – wspólne spotkanie opłatkowe. 
4. Towarzystwo ośrodkiem współpracy różnych środowisk: 
- chcemy doprowadzić do zacieśnienia współpracy i podpisania umów partnerskich z instytucjami i stowarzyszeniami 
nam przychylnymi 
- chcemy by Towarzystwo kojarzyło się z otwartością na ludzi zainteresowanych historią i możliwie szeroko współpra-
cowało z muzeami, szkołami i innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania. 
5. Towarzystwo głównym źródłem wiedzy o Pułku: 
- chcemy stworzyć warunki, w których naturalnym będzie pytanie nas o kwestie związane z historią pułku i naszego 
środowiska. 
6. Zaproszenie do dyskusji nad programem Towarzystwa. Chcemy stworzyć wewnątrz Towarzystwa ciało, które zajmie 
się dyskusją nad jego przyszłością, ale też zadba o nasze pamiątki i zajmie się redakcją kolejnych zeszytów historycz-
nych. Taka „Rada” służyła by pomocą Zarządowi i wspierała go merytorycznie. 
7. Pozyskiwanie środków finansowych: udział w konkursach grantowych. 
 

 Wystąpienie p. Becha zostało przyjęte oklaskami. 
 P. Maria Oki ńczyc  przypomniała, że zbliża się 100-lecie odrodzenia Państwa Polskiego 
i powstania Pułku. Zwróciła uwagę, że przy tej okazji warto pomyśleć o jednej dużej publi-
kacji na temat 15. Pułku Ułanów Poznańskich, np. wznowić londyńskie „Dzieje Pułku”. Pan 
Tadeusz W. Lange  zaproponował również, by zebrać w jednym tomie wszystkie Zeszyty 
Historyczne Towarzystwa. P. A. Bech  zobowiązał się do podjęcia tego tematu w trakcie 
trwania swojej kadencji. 
 P. Włodzimierz Buczy ński  poinformował, że p. Andrzej Kamieniecki  ukończył 100 lat. 
Podkreślił, ze jest to najstarszy członek Towarzystwa, wciąż aktywny. Zaznaczył również, 
by nawiązać z nim bliższy kontakt. 
 

15. Ogłoszenie wyników wyborów 
 

 P. Marcin Gauden  przedstawił wyniki głosowania. 
 

Członkami Zarządu zostali: 
- p. Włodzimierz Buczy ński , 
- p. Irena Majewska , 
- p. Andrzej Walter , 
- p. Piotr Stachecki , 
- p. Łukasz Walter , 
- p. Adam Grabus , 
- p. Ryszard Ma ńczak , 
- p. Jakub Kola ńczyk . 
Nie wybrano następujących osób: 
- p. Kazimierz Kundegórski, 
- p. Dale Taylor. 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
- Tadeusz W. Lange , 
- Włodzimierz Stolzmann , 
- Bolesław Skorupski . 
Nie wybrano następującej osoby: 
- Remigiusz Dolata. 
Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: 
- Jan Kołaczkowski , 
- Jerzy Tomczak , 
- Aleksander Hojnowski . 
Nie wybrano następującej osoby: 
- Bożena Tym. 
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 Na zebraniu ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna: Tadeusz W. Lange  jako przewod-
niczący Komisji oraz Włodzimierz Stolzmann  i Bolesław Skorupski  jako członkowie. 
15. Wyst ąpienie nowego Prezesa Towarzystwa 
 Zanotowano w punkcie nr 14 – wolne głosy i wnioski. 
 Nowy Prezes podziękował ustępującemu za pracę na rzecz Towarzystwa i Oddziału. 
Z kolei p. T. Jeziorowski  życzył p. A. Bechowi  sukcesów, ku chwale Pułku. 
16. Zakończenie Zebrania 
 Zebranie zakończyło wyprowadzenie Proporca przez Poczet Proporcowy. Członkowie 
ustępującego i nowego Zarządu wykonali pamiątkowe zdjęcie (zał. nr 11). 

Protokołował: Piotr Stachecki 
 

MMuunndduurryy  wwśśrróódd  PPaańń  
 

 Czy będąc kobietą można uczestniczyć w odtwórstwie historycznym? Zazwyczaj kojarzy 
się ono nam w pierwszej kolejności z postacią umundurowanego mężczyzny i tak też było „od 
zawsze” w naszym Towarzystwie. Nikt przecież nie wyobrażał sobie wśród nas kobiety prze-
branej w mundur „piętnastaka” i uczestniczącej w takim stroju w życiu naszej organizacji. 
 W ciągu ostatnich lat w światku rekonstruktorskim wiele się zmieniło i dziś kobieta 
w męskim ubiorze stanowi rzadkość. Nasze koleżanki z innych środowisk pokazały, że 
Panie miały własne stroje i nie trzeba dziś udawać mężczyzny by nosić mundur. Pomysł 
ten się nam spodobał i chcemy go realizować w ramach odtwarzania organizacji, jaką była 
Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet. 
 Dla niewtajemniczonych słowo historycznego wyjaśnienia – Pomocnicza Służba Kobiet 
została powołana przez gen. Władysława Andersa. Poza wyręczeniem mężczyzn w zada-
niach absorbujących na tyłach ludzi zdolnych do służby frontowej, jej zadaniem było wcie-
lenie do wojska jak największej liczby kobiet zwolnionych z łagrów i miejsc zesłania na te-
renie Związku Sowieckiego, a tym samym uratowanie im życia i umożliwienie ucieczki 
z komunistycznego raju. 
 Po wrześniu 1939 roku kobiety wspierające wojsko zostały zorganizowane w lutym 1940 
roku rozkazem I Zastępcy Ministra Spraw Wojskowych, gen. Mariana Kukiela, 
w Pomocniczą Służbę Kobiet. Z powodu klęski Francji rozkaz nie został nigdy w pełni wy-
konany na jej terenie, a jedynie częściowo w Wielkiej Brytanii. Dopiero formowanie jedno-
stek polskich w ZSRS i napływ ochotniczek umożliwiły pełne wykorzystanie perspektyw, 
jakie dawało powołanie kobiet do obrony ojczyzny. 
 Na Środkowym Wchodzie służba kobiet otrzymała nazwę Pomocniczej Wojskowej Służby 
Kobiet. W 1943 roku Służba została zreorganizowana i otrzymała charakter samodzielnej 
organizacji. Jej nazwa w 1944 roku ponownie została zmieniona na Pomocniczą Służbę Ko-
biet, która miała się odtąd dzielić na Pomocniczą Wojskową Służbę Kobiet (wspierającą jed-
nostki lądowe), Pomocniczą Lotniczą Służbę Kobiet i Pomocniczą Morską Służbę Kobiet. 
 Polki, które służyły w 2. Korpusie Polskim, podejmowały się wielu zadań, takich jak 
m.in.: dowożenie żywności na linię frontu, ewentualny przewóz żołnierzy przy zmianach 
miejsc postoju, obsługę bazy, pomoc w szpitalach polowych czy też działalność oświato-
wo-kulturalna prowadzona na szeroką skalę. 
 Głównym założeniem naszej grupki stało się propagowanie sylwetki kobiety-żołnierza 
poprzez poszerzenie wiedzy historycznej społeczeństwa w tym właśnie zakresie. 
Z czasem przyjdzie też pora na odtwarzanie mody cywilnej z okresu istnienia Pułku. Chcia-
łybyśmy w ten sposób z uśmiechem na twarzy połączyć dwa różniące się od siebie atrybu-
ty kobiecości i wojska, jakimi są: karabin i szminka. 
 Na razie jest nas niewiele, ale wszystkie Panie zainteresowane współpracą prosimy 
o kontakt. Agata Leśniak 
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JJuubbii lleeuusszz  110000--lleecciiaa  UUrrooddzziinn  mmjjrr ..  AAnnddrrzzeejjaa  KKaammiieenniieecckkiieeggoo  
 

 Dnia 12 stycznia 2013 roku p. mjr Andrzej Kamieniecki obchodził swoje Setne Urodziny. 
Jubilat jest członkiem Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
od 7 lutego 1996 roku (Nr 146). Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim 
(1935 r.), a następnie Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (X promocja, 
rocznik 1935-1936), którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego, otrzymując przydział 
do 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego. 
 Rok po wojsku wyjechał do Anglii na studia bankowo-
ści. Po ich ukończeniu został referentem do spraw go-
spodarczych w polskim konsulacie w Londynie. Promo-
wany na podporucznika rezerwy ze starszeństwem 
z dniem 1 stycznia 1938 r. 
 Po wybuchu wojny, jako oficer rezerwy, otrzymał za-
danie zorganizowania Polaków z terenu Anglii do pol-
skiego wojska, które powstawało we Francji. Gdy do 
Wielkiej Brytanii przeniósł się rząd polski, został refe-
rentem prawnym, odpowiedzialnym za sprawy spadków 
wojskowych. 
 Kiedy w lipcu 1943 r. doszło do katastrofy lotniczej 
w Gibraltarze, p. A. Kamieniecki odpowiadał za zorga-
nizowanie technicznej strony pogrzebu gen. Władysła-
wa Sikorskiego  w Wielkiej Brytanii. 
 Po cofnięciu przez rząd brytyjski uznania rządowi RP 
na emigracji, p. A. Kamieniecki przez pewien czas zaj-
mował się jeszcze spadkami polskich żołnierzy. 
 W 1945 r. wziął udział w zapoczątkowaniu działalno-
ści Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego (obec-
nie Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie). 

 

 
Fot. Maria Chojnacka 

Pan mjr Andrzej Kamieniecki 
na spotkaniu naszego Towarzystwa podczas 

obchodów Święta Pułkowego 
w dniu 27 kwietnia 2003 r. 

 Po wojnie ukończył prawo na uniwersytecie londyńskim. Później został angielskim ad-
wokatem. W tym zawodzie pracował prawie 40 lat. Przez 12 lat był adwokatem gen. Wła-
dysława Andersa . Przed sądem angielskim przeprowadził zakończony sukcesem głośny 
proces o jego zniesławienie przez polskie pismo "Narodowiec". Z generałem Andersem 
miał później bardzo bliskie, przyjacielskie stosunki. Przed śmiercią Generał poprosił go, by 
pamiętał o jego żonie i córce. 
 W 1992 r. minister spraw zagranicznych, prof. Krzysztof Skubiszewski , zorganizował 
zjazd służby dyplomatycznej RP sprzed 1945 r. A. Kamieniecki spotkał wówczas prof. Ja-
nusza Pajewskiego . Zbliżyły ich wspomnienia z przedwojennej Warszawy, zaprzyjaźnili 
się. Przyjeżdżał do Poznania. 
 W 1995 r. zdecydował się wrócić do kraju. Jako sekretarz zakończył prace w Instytucie 
Sikorskiego w Londynie i przyjechał do Poznania. Skorzystał z zaproszenia profesora i je-
go córki, i dziś mieszka w domu profesora na Podolanach. 
 

Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia opieki Bo żej,  
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata składaj ą 

 

Zarząd oraz Członkowie  
Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Pozna ńskich. 
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KKpprr ..  WWłłaaddyyssłłaaww  PPaawwll iicckkii   ((11991133--22000000))..  
WWssppoommnniieenniiee  ww  110000..  rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn  

 

 Władysław Pawlicki, ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich, ur. 28 kwietnia 1913 roku 
w Lusowie koło Poznania, zm. 2 stycznia 2000 roku w Poznaniu, był synem Wincentego 
(1877-1950) i Marianny z domu Potrawiak (1887-1970). 
 Dnia 3 listopada 1934 r. został powołany do zasadni-
czej służby wojskowej w 25. Pułku Ułanów Wielkopol-
skich w Prużanie na Polesiu. W okresie od 1 lutego do 
29 czerwca 1935 r. ukończył kurs i zdał egzamin Szkoły 
Podoficerskiej w szwadronie szkolnym i został awanso-
wany do stopnia starszego ułana. Dnia 19 września 
1935 r. został przeniesiony do Batalionu Korpusu 
Ochrony Pogranicza „Kleck” (Polesie). W 1936 r. został 
awansowany do stopnia kaprala. W Baonie KOP 
„Kleck” zakończył zasadniczą służbę wojskową dnia 
21 września 1936 roku. 
  W roku 1938 powołany został na 6-tygodniowe ćwi-
czenia wojskowe w 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
i brał udział w akcji na Zaolziu. 
 Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. w stopniu kaprala 
rezerwy pełnił funkcję dowódcy sekcji w I. plutonie li-
niowym – 3. szwadronu – 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich – Wielkopolskiej Brygady Kawalerii – Armii Po-
znań. 
 Brał czynny udział w działaniach obronnych w okresie 
od 1 do 27 września 1939 roku, w tym w styczności 
z nieprzyjacielem brał udział w działaniach na szlaku: 
● Piątek, Sobota 7-8 września, 

 
 

Ułan Władysław Pawlicki, 
strzelec wyborowy (3 chwaściki), 

w mundurze 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 

● Zbrożkowa Wola, Bielawy, Chruślin, Rulice 8-10 września, 
● Walewice, Bielawy 11-13 września, 
● następnie pod Brochowem i dalej w Puszczy Kampinoskiej, gdzie raniony został odłam-

kami w ramię, w drodze do Warszawy 14-20 września, 
● w obronie Warszawy od 21 września do czasu kapitulacji stolicy. 
 

 Raniony odłamkami w głowę dnia 21 września został odesłany do szpitala w Warszawie 
przy ul. 6-go Sierpnia 30, gdzie przebywał do 28 września 1939 r. Wypisany na własną 
prośbę ze szpitala wrócił do oddziału macierzystego. Od 28 września do 2 października 
1939 r. przebywał w niewoli niemieckiej. Z Warszawy wraz z innymi żołnierzami, obrońca-
mi Warszawy, przerzucony został do Grodziska Mazowieckiego, skąd po kilku dniach jako 
obrońcy stolicy zostali zwolnieni do domu z nakazem cotygodniowego meldowania się na 
komisariacie policji. Przez cały pozostały okres okupacji był robotnikiem budowlanym w fir-
mie „Urbaniak” w Poznaniu. 
 

 Władysław Pawlicki we wrześniu 1939 roku służył w I. plutonie 3. szwadronu 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich, gdzie dowódcami plutonu byli: por. Roman Ro żałowski , który cięż-
ko ranny w dniu 8 września zastąpiony został przez por. Antoniego Dunina  (16 września 
1939 roku zginął w starciu w Kampinosie). Jego następcą był plut. Krzyżyński . 
 

 Kpr. Władysław Pawlicki w zwiadzie prowadził czołowy patrol oraz brał udział 
w bezpośrednich walkach Pułku, w tym trzykrotnie walczył na białą broń, odnosząc zdecy-
dowany sukces. 
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 Służbę wojskową Władysław Pawlicki  odbywał wspólnie ze swym starszym bratem Ka-
zimierzem. Kazimierz Pawlicki  (1912-1984), też jako kapral rezerwy, został zmobilizowany 
w 1939 r. w 15. Pułku Ułanów Poznańskich i brał udział w Kampanii Wrześniowej. Służył 
w szwadronie ciężkich karabinów maszynowych, którego dowódcą był rtm. Jan Brodzki . 
 Tradycje ułańskie bracia przejęli po swoim ojcu, Wincen-
tym Pawlickim , który w latach 1898-1900 służył w 1. Pułku 
Ułanów Aleksandra III Cesarza Rosji (Zachodniopruskim) 
w Miliczu oraz w latach 1914-1918 brał udział w I wojnie 
światowej na froncie wschodnim, w armii dowodzonej przez 
gen. Paula von Hindenburga  (ur. 1847 w Poznaniu). Jako 
rezerwista zaawansowany wiekiem nie brał udziału w wal-
kach frontowych, lecz służył przy ordynansie Generała. Po 
zakończeniu I wojny, kiedy gen. Józef Dowbor-Mu śnicki  
(1867-1937) osiadł w Lusowie, rozgoryczony swoim „wygna-
niem” i śmiercią żony, w zimowe wieczory od czasu do czasu 
zapraszał do siebie Wincentego Pawlickiego na pogawędki 
związane, oczywiście, ze wspomnieniami wojennymi. Gen. 
Muśnickiego  interesowała bitwa przasnyska (1915), w której 
został ranny, oraz - z pewnością - organizacja i atmosfera pa-
nująca w obozie wojennego przeciwnika, gen. Hindenburga . 

 

 
 

Ułan Kazimierz Pawlicki 
ze sznurem strzelca dobrego 

w mundurze 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 

 Bracia, Kazimierz i Władysław, od najmłodszych lat przysłuchiwali się wspomnieniom 
służby wojskowej swego ojca i jego, jak to wówczas mówiono, kamratów. Atmosfera taka 
panowała zresztą w każdej polskiej rodzinie. Te domowe lekcje historii przygotowywały mło-
dzież męską do jej późniejszej służby. Obyci z końmi, wychowani na wsi, świadomi trudów 
służby kawaleryjskiej, z łatwością i satysfakcją przeżywali zajęcia w szkole kawalerii. Pamię-
tam jeszcze z dzieciństwa częste wspomnienia Ojca z ćwiczeń władania szablą („z góry 
tnij”, „od ucha tnij”, „z prawej w przód”, „z prawej w dół”), ćwiczeń z lancą („tylcem bij”, 
„młyńcem głowę chroń”, „z prawej w dół”). Najwięcej wspomnień dotyczyło nauki jazdy kon-
nej. Zaczynano od wyrobienia właściwego stosunku do konia, aż do przyjaźni z nim. Uczono 
karmienia, pojenia, czyszczenia, siodłania, zakładania ogłowia. Ponadto: prowadzenia ko-
nia w ręku, postawy przy koniu, wsiadania na konia, postawy zasadniczej na koniu, zsia-
dania z konia, posługiwania się pomocami – łydką, wodzami, jazdy stępem, kłusem, galo-
pem, do tyłu, pokonywania przeszkód. Silne napięcie wywoływało we mnie opowiadanie 
o przeprawach przez rzekę, o zagrożeniach dla ludzi i koni. 
 Wychowanie obywatelskie w wojsku uformowało Ojca na całe życie. Ojczyzna należała do 
jego największych wartości. Do końca swych lat gorzko przeżywał klęskę wrześniową, będąc 
przekonany o świetnym wyszkoleniu i oddaniu Ojczyźnie żołnierza polskiego bez reszty. 
 Nie pamiętam już imion koni, z którymi Ojciec odbywał służbę i przyjaźnił się. Nie pamię-
tam też nazwisk kolegów z fotografii. Zapamiętałem tylko jednego – kpr. Czesława Krzy śko  
– z którym Ojciec przy okazji delegacji służbowych spotykał się po wojnie na Dolnym Ślą-
sku. Jego wspominał Ojciec bardzo często z serdecznością, jako człowieka bohaterskiego, 
szlachetnego, świetnego żołnierza i kolegę. 
 Życia w zmienionych warunkach po wojnie nie potrafił zaakceptować. Nękanie go przez 
innego kolegę z Pułku, zaprzedanego ubowca, doprowadziło Ojca do choroby nerwowej. 
Po 5 latach leczenia i przebywania na rencie wrócił do życia zawodowego. Te przykre do-
świadczenia spowodowały, że Ojciec nie szukał kontaktu z kolegami z wojska. 
 Na każdym spotkaniu rodzinnym natomiast proszono Go o jakieś wspomnienia z wojska lub 
z wojny. Opowiadając, przeżywał wszystko po raz kolejny na nowo, a słuchacze razem z nim. 

 

K u  c h w a l e  P u ł k u  i  d l a  d o b r a  p o l s k i e j  K a w a l e r i i !  
 

11 Tadeusz Pawlicki 



KKoommuunniikkaattyy  
 

SSpprroossttoowwaanniiee – w poprzednim biuletynie na str. 12 błędnie podano imię nowego członka Towa-
rzystwa Nr kol. 377: winno być Jonasz  Wyzuj . Redakcja przeprasza p. Jonasza za błąd. 
SSkkrreeśślleennii   zz  ll iissttyy  cczzłłoonnkkóóww  TToowwaarrzzyyssttwwaa – Na zebraniu Zarządu w dniu 12 lutego 2013 r. podjęto 
jednomyślną uchwałę o skreśleniu następujących osób z listy członków Towarzystwa za długoletnie 
niepłacenie składek: Mikołaj Babst, Zdzisław Bączkiewicz, Zofia Bieńczycka, Szymon Borsut, Ewa 
Francuzik, Izabella Karolina Kuc, Bartosz Waszak, Łukasz Waszak. 
 

BBiiuulleettyynn  ww  wweerrssjj ii   ppaappiieerroowweejj   
 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem papierowej wersji biuletynu prosimy o zgło-
szenie tego Zarządowi lub Internetem pawlicki@pimr.poznan.pl 
 

ZZ  żżaałłoobbnneejj   kkaarrttyy...... 
 

Dnia 5 stycznia 2013 r. zmarł śp. Zbigniew Czeski  (ur. 1951), członek naszego Towarzystwa, 
numer kolejny 144, ze stażem od 17.01.1996 r. Pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Buku. 
 

Pięknego wieku 97 lat dożył ppor. Kazimierz Ja śniewicz , ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
weteran Bitwy nad Bzurą, późniejszy więzień Stalagu, skąd trafił na przymusowe roboty do Niemiec, 
by ostatecznie osiąść w rodzinnej Osieczy k. Rzgowa. Niemal do końca swoich dni p. Jaśniewicz 
przekazywał swoją wiedzę młodemu pokoleniu, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą szkolną. 

W sobotę, 2 lutego 2013 r., w Sławsku koło Konina odbył się pogrzeb tego zasłużonego żołnie-
rza naszego Pułku. Na uroczystość przybył dowódca 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wę-
drzyna – ppłk Tomasz Borowczyk  wraz z delegacją. Poczet Proporcowy wystawił nasz Repre-
zentacyjny Oddział Kawalerii , wartę przy trumnie pełnili członkowie Ochotniczego Reprezenta-
cyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Zmarłego 
żegnały ponadto poczty straży pożarnej, rodzina oraz bardzo liczne grono przyjaciół. 
 

C z e ś ć  I c h  P a m i ę c i !  
 

  
 

K u  c h w a l e  P u ł k u  i  d l a  d o b r a  p o l s k i e j  K a w a l e r i i !  
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sława Andersa oraz „Pi ętnastaka” , biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo 
b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. 
Redakcja:  Tadeusz Jeziorowski, Tadeusz Pawlicki (red. nacz.), Piotr Stachecki. 
Autorzy tekstów:  Agata Leśniak, Tadeusz Pawlicki, Piotr Stachecki. 
Skład i  druk:  PIMR Poznań; e-mail: pawlicki@pimr.poznan.pl 
Siedziba redakcji:  Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, 61-772 Poznań, Stary Rynek 9 
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skracania tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwraca się. 

 


