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 Zarząd Towarzystwa zaprasza  całą Rodzinę Pułkową, wszystkich Członków i Sympa-
tyków na Mszę św. zaduszną, która w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Do-
wódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz zmarłych Członków Towarzystwa 
zostanie odprawiona w sobot ę, dnia 16 listopada 2013 r. o godz. 11:00 
w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolar skiej 7. 

Prosimy o liczny udział we Mszy św. Postarajmy się, by pamięć o Zmarłych zgromadziła 
nas wszystkich. 

Tradycyjne koleżeńskie spotkanie odbędzie się po Mszy św. w salce parafialnej. Jak 
zwykle będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki, wpłacić darowizny. 

Prezes Adam Bech 

 
PPrrzzeemmaarrsszz  ddoo  ZZiieewwaanniicc  

ww  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii   DDoowwóóddccyy  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  
 

Dzień 1. – 4 września 2013 r.  (środa) 
 

Siedmiu członków naszego Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii rozpoczęło kolejny, 
dwunasty przemarsz szlakiem bojowym 15. Pułku Ułanów Poznańskich z września 1939 r., 
z Poznania do Ziewanic. 
Pierwszy etap to tradycyjny wymarsz ze stajni Niwka w Puszczykowie, gdzie dnia po-
przedniego zgromadzono wszystkie konie. 
Punktualnie o godz. 10:00 Oddział, w sile 5 koni, wjechał na teren pałacu w Rogalinie. 
Przed zgromadzonymi tłumnie uczniami pobliskich szkół oraz delegacjami i rodzinami sta-
nął od prawej strony poczet lancowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wędrzyna pod 
dowództwem por. Jakuba  Drendy . Obok niego stanęli Komendant ROK Andrzej Walter  
oraz Kazimierz Szwed , obydwaj w tym roku jadący w taborach. Dalej ustawiła się konnica 
pod dowództwem Łukasza Waltera  (Mixer), następnie Michał Klóska  - z proporcem 
(Ben), Dominik Wilusz  (Ekwador), Marcin Gauden  (Apacz) i Olek Jagodzi ński  (Bachus). 
Kilka słów "na drogę" wygłosił b. Prezes Towarzystwa, p. Tadeusz Jeziorowski , następnie 
ks. Roman Po źniak  pobłogosławił uczestników tegorocznego przemarszu. Na koniec głos 
zabrał por. Drenda , który w imieniu dowódców 17. WBZmech., jak i 15. Batalionu Ułanów 
Poznańskich, pozdrowił naszych ułanów. Po przemówieniach nastąpiła krótka chwila na 
pożegnanie z Przyjaciółmi i Rodzinami. 
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Tuż przed wyjazdem Komendant pozdrowił w szczególny sposób kol. Jana Kołaczkow-
skiego , który ze względów zdrowotnych po raz pierwszy od lat musiał zrezygnować 
z czynnego udziału w przemarszu. Echem od pałacowych murów odbiło się głośne hip hip 
hurrrrra! na cześć naszego drogiego Przyjaciela. 
Dużych wzruszeń dostarczyła uczestnikom tegorocznego przemarszu obecność w Rogali-
nie ich bliskich. Najbardziej jednak ucieszyła obecność dzieci i młodzieży szkolnej oraz 
pocztu lancowego współczesnych Ułanów Poznańskich. Ich obecność była dla nas nagro-
dą za trud w krzewieniu pamięci o męstwie i zasługach polskich żołnierzy - zarówno wśród 
najmłodszych, jak i w naszym Wojsku Polskim! 
Po wyruszeniu w trasę Oddział zatrzymał się wkrótce w szkole w Radzewie, gdzie opowie-
dziano uczniom o kawalerii. Uczniowie odwdzięczyli się ułanom wręczając im kwiaty. 
Wieczorem osiągnięto cel podróży – komfortową stajnię w Młodzikowie, która rok wcze-
śniej była jeszcze w budowie. 
 

Dzień 2. – 5 września 2013 r. (czwartek) 
 

 

Rano osiodłano konie 
i wyruszono w dalszą po-
dróż. Pogoda tego dnia 
była zdecydowanie lep-
sza niż dzień wcześniej, 
co bardzo korzystnie 
wpłynęło na nastroje uła-
nów. 
Pierwszy etap, wiodący 
wzdłuż malowniczo poło-
żonego nadwarciańskie-
go wału, zakończył się 
przeprawą promową w 
miejscowości Dębno koło 
Nowego Miasta nad War-
tą, gdzie zorganizowano 
popas. 
Z tego miejsca Komen- 

dant pozdrowił telefonicznie drugiego naszego przyjaciela - Zdzisława Pilarskiego , który 
również ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w przemarszu. To przecież tra-
dycja, że swoich nie zostawia się na polu walki, ani o nich się nie zapomina! 
Wieczorem osiągnięto cel drugiego etapu - Antonin. 
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Dzień 3. – 6 września 2013 r. (piątek) 
Po opuszczeniu gościnnych progów gospodarstwa pp. Grażyny i Michała Wielińskich 
w Antoninie, Oddział udał się do miejscowej szkoły. Już z daleka słychać było ciekawskie 
okrzyki dzieci, które nie mogły doczekać się wizyty niecodziennych gości. 
 

 

Na miejscu przeprowadzono prezentację 
Oddziału, po czym ułan Michał Klóska  
przeprowadził krótki pokaz władania szablą 
i lancą. Dzieci z kolei przygotowały dla uła-
nów - a raczej dla koni - soczyste mar-
chewki. 
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, ułani 
ruszyli w dalszą drogę. 
Każdy nasz przemarsz wiedzie w dużej mie-
rze drogami leśnymi, co jest powodowane 

przede wszystkim dbałością o zdrowie koni. Zawsze wybieramy najkrótszą możliwą trasę 
wiodącą głównie drogami nieutwardzonymi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odbywa 
się to za wiedzą odpowiednich nadleśnictw oraz przy ich przychylnym do nas nastawieniu. 
Mamy na to wiele przykładów - w rejonie popasu w miejscowości Wierzchy przywitał nas 
tamtejszy leśniczy. Z kolei tuż przed końcem trzeciego etapu ułani byli eskortowani przez 
leśniczego Nadleśnictwa Grodziec – p. Michała Matłok ę. W takim towarzystwie Oddział 
kończył trzeci etap tegorocznego przemarszu. 
 

Dzień 4. – 7 września 2013 r. (sobota) 
Ułani wczesnym rankiem, ponownie pod eskortą leśniczego p. M. Matłoki , odwiedzili przy-
jaciela Oddziału, p. Szczęsnego Dobruckiego . Po krótkim, ale bardzo miłym spotkaniu, 
kawalerzyści ruszyli w dalszą drogę. 
Podczas tradycyjnego popasu w miejscowości Gliny, w gospodarstwie przy kominie, ułani 
zostali przyjęci z niezwykłą życzliwością. Na spotkanie z Oddziałem, mimo soboty, przy-
szło wielu uczniów z pobliskich szkół. Młodzież była bardzo dobrze przygotowana, kawale-
rzystom zadawano wiele pytań, przeprowadzono nawet kilka wywiadów. Co niezwykle mi-
łe, na dalszą drogę ułani zostali przez gospodarzy zaprowiantowani w furaż dla koni. 
Późnym wieczorem Oddział osiągnął cel etapu, miasto Turek. Noc upłynęła na rozmowach 
przy grillu, zorganizowanym przez naszego przyjaciela, p. Marcina Klinkiewicza . 
 

Dzień 5. – 8 września 2013 r. (niedziela) 
Wczesnym rankiem zapakowano konie do koniowozu i przetransportowano je wraz 
z członkami Oddziału do Walewic, gdzie zorganizowano obchody upamiętniające bratni 
 

 

17. Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
Po udziale w polowej Mszy św., Oddział za-
prezentował się podczas przerwy w odby-
wających się zawodach konnych. 
Po uroczystościach, tym samym walewickim 
koniowozem, przetransportowano Oddział 
do Uniejowa, gdzie kawalerzyści wzięli 
udział w dorocznych obchodach upamięt-
niających wybuch II Wojny Światowej, które 
zorganizowano na rynku tego pięknego 
miasta. Apel Poległych odczytał Piotr Sta-
checki , który tego dnia dołączył do Oddzia-
łu, luzując Marcina Gaudena . 
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Po uroczystościach ułani zostali zakwaterowani w miejscowym gospodarstwie młynarskim, 
gdzie - dzięki uprzejmości lokalnych władz - zajęli stajnię i pokoje hotelowe. 
 

Dzień 6. – 9 września 2013 r. (poniedziałek) 
Szósty dzień przemarszu był dla Oddziału, a przede wszystkim pułkowych koni, czasem 
odpoczynku. Czas ten postanowiono jednak wykorzystać na edukację najmłodszych. Ran-
kiem kawalerzyści zajechali na teren Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Uniejowie, gdzie zaprezentowali się zebranym uczniom. Co niezwykle miłe, pokaz 
wzbudził wyjątkowo żywiołowe reakcje dzieci (w szczególności najmłodszych). Dużą atrak-
cją dla nich była możliwość przejażdżki na ułańskim koniu. 
 

 

Po powrocie na miejsce zakwaterowania 
konie odprowadzono na zasłużony odpo-
czynek. Z kolei ułani zostali zaproszeni 
przez p. Palkę na przejażdżkę bryczką. W 
ten sposób zwiedzili teren miejscowego 
zamku oraz okolice Uniejowa. 
Warto zaznaczyć, że w trwających w tym 
czasie w Warszawie zawodach Militari, 
członek Oddziału, Piotr Walter , zajął na 
Formozie indywidualnie trzecie, a drużyno-
wo - razem z Andrzejem Ciesielskim  - 
pierwsze miejsce. Podczas powrotu ze sto-
licy odwiedził on nasz Oddział, zabierając 

 

w dalszą drogę Mixera, a zostawiając Formozę, na której w dalszej części przemarszu je-
chał Łukasz Walter . 
 

Dzień 7. – 10 września 2013 r. (wtorek) 
Siódmy dzień przemarszu rozpoczynał się bardzo długo - ze względu na bliskość Warty, 
do późnych godzin rannych cały horyzont spowity był gęstą mgłą. W takich niecodziennych 
warunkach pogodowych ułani osiodłali konie i ruszyli w dalszą drogę. Tego dnia wyruszyła 
tylko czwórka jeźdźców - Dominik Wilusz  przeszedł do taborów, a jego konia poprowadził 
w ręku Michał Klóska . 
 

  
 

Zorganizowany w miejscowości Pełczyska popas wzbudził duże zainteresowanie miejsco-
wej ludności, a w szczególności dzieci. Ułani po ponownym osiodłaniu koni umożliwili każ-
demu chętnemu przejażdżkę na kawaleryjskim koniu. Wdzięczne dzieci odprowadziły Od-
dział na trasę drugiego etapu. 
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Późnym popołudniem osiągnięto miejsce docelowe - wioskę indiańską "Tatanka" w miej-
scowości Solca Mała. Właściciel terenu z pasją opowiadał o zgromadzonych przez siebie 
eksponatach, po czym ułani zakwaterowani zostali w tipi. Stało się to doskonałą okazją do 
poznania interesujących rozwiązań tego typu konstrukcji, między innymi sposobu na od-
prowadzanie dymu z ogniska rozpalonego na środku namiotu, uwzględniając jednocześnie 
kierunek wiatru. Po wyznaczeniu wart, oddział udał się na spoczynek. 
 

Dzień 8. – 11 września 2013 r. (środa) 
Niestety, tym razem prognozy pogody się sprawdziły - od wczesnego rana zaczął padać 
rzęsisty deszcz. W takich warunkach ułani założyli płachty przeciwdeszczowe, osiodłali 
konie i wyruszyli na ostatni etap przemarszu. W związku z niekorzystną pogodą zrezygno-
wano z południowego popasu i postanowiono cały odcinek przejechać bez przerw. 
Wilgoć i wiatr początkowo nieco odebrały ułanom humory, ale po zupełnym przemoknięciu 
kawalerzystom wróciło dobre samopoczucie. Ciekawym doświadczeniem było przedzieranie 
się przez gąszcz zarośli, w który niespodziewanie zmieniła się szeroka do tego czasu droga. 
Późnym popołudniem Oddział osiągnął miejsce środowego zakwaterowania - gospodar-
stwo Państwa Jarzębowskich  w Ziewanicach (dawniej zwane Soplem). Wieczór upłynął 
przy ułańskich pieśniach, wykonywanych przez wszystkich biesiadników. Tego dnia, póź-
nym wieczorem, wraz ze swoim koniem Riwiera do grupy dołączył Andrzej Ciesielski , 
przyjaciel Oddziału, często występujący w jego barwach. 
 

Dzień 9. – 12 września 2013 r. (czwartek) 
Ostatni dzień przemarszu rozpoczął się od czyszczenia sprzętu i rzędów. Wszyscy żwawo 
przystąpili do swoich obowiązków, mając w świadomości, jak istotny dla Oddziału nastał 
dzień. 
Punktualnie o godz. 12:00 Oddział zajechał konno pod kamień upamiętniający śmierć ppłk 
Mikke, dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, który poległ na tych polach 12 września 
1939 r. Pod pomnikiem czekały już poczty sztandarowe i proporcowe szkół, straży pożar-
nej, wojska oraz szwadron honorowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wędrzyna wraz 
z dowódcą – ppłk. Tomaszem  Borowczykiem , rodziny, przyjaciele oraz okoliczni mieszkańcy. 
Dowódca konnicy - Łukasz Walter  złożył symboliczny meldunek historycznemu dowódcy 
Ułanów Poznańskich, po czym głos zabrał Prezes Towarzystwa Adam Bech . 
W tak istotnym dla naszego Towarzystwa miejscu dokonało się ważne wydarzenie - na rę-
ce dowódcy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich oraz dowódców poszczególnych szwadro-
nów przekazano ufundowaną przez Towarzystwo lancę z proporczykiem oraz proporczyki 
dla poszczególnych pododdziałów - proporczyk dowództwa, wszystkich czterech szwa-
dronów liniowych, szwadronu wsparcia, dowodzenia i gospodarczego. 
 

 
Fot. st. ułan Natalia Dworak 
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Następnie głos zabrał dowódca Batalionu ppłk Tomasz Borowczyk , który odniósł się do historii 
swoich poprzedników, po czym złożono wiązanki kwiatów. Po chwili przeznaczonej dla rodzin i 
przyjaciół, kawalerzyści udali się na miejsce zakwaterowania i zaraz Oddział udał się na cmen-
tarz w Waliszewie i Bielawach, gdzie pochowani są polegli w Bitwie nad Bzurą Piętnastacy. 
 

 

 

Fot. rtm. Daniel Myśliński 
 

O godz. 14:00 w kościele w Bielawach rozpoczęła się Msza św., odprawiona w intencji po-
ległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich oraz o zdrowie dla chor. Kuzajewskiego  
i dwóch członków Oddziału - Jana Kołaczkowskiego  i Zdzisława Pilarskiego . Wzięły 
w niej udział wszystkie poczty oraz szwadron honorowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich 
i poczet proporcowy Oddziału w składzie: Michał Klóska , Olek Jagodzi ński  i Dominik 
Wilusz . Po liturgii odbyło się koleżeńskie spotkanie wszystkich uczestników wyprawy w 
pobliskiej szkole (stoły uginały się od smakołyków!), po którym Oddział zapakował konie 
do koniowozu i wszyscy ruszyli w drogę powrotną, do domów. 

Piotr Stachecki 
Fot.: Andrzej Walter, Łukasz Walter i Piotr Stachecki 

 

UUŁŁAANNII,,  UUŁŁAANNII  --  CCHHŁŁOOPPCCYY  MMAALLOOWWAANNII  
KKoommeennttaarrzz  ii  sspprroossttoowwaanniiaa  ddoo  wwyywwiiaadduu  pprrzzeeddssttaawwiioonneeggoo  ww  ppoopprrzzeeddnniimm  nnuummeerrzzee  bbiiuulleettyynnuu  nnaa  ssttrr..  66--77  

Dziennikarz nie wyjaśnił rozbieżności, dlaczego śp. K. Jaśniewicz, którego „od zawsze” ciągnęło do uła-
nów, zgłosił się na komisję poborową o przyjęcie do służby w strzelcach konnych. Nie wiadomo dlaczego 
nie udawało mu się „tak jak trzeba” owinąć nóg owijaczami, skoro używała ich piechota. Nie wiedzieć skąd 
we wrześniu 1939 r. była gonitwa po całej Polsce pociągami lub samochodami, zaś „wyznaczeni ułani, aby 
było lżej koniom, prowadzili je trójkami luzem”. Ppłk Mikke zginął na jego oczach ponoć w okolicach Turku, 
a wiadomo, że było to w Ziewanicach koło Głowna i nie poprzedził śmierci atak samolotowy. Dowodzenia 
po śmierci dowódcy nie przejął „major Frisze” bo takiego nie było. Był mjr Julian Fischer Drauenegg, ale ten 
w tym czasie dowodził Ośrodkiem Zapasowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii wychodząc do walki 
z Kraśnika Lubelskiego. Przejął dowodzenie mjr K. Chłapowski i pod jego dowództwem gros Pułku przebiło 
się jednak do Warszawy i wzięło jeszcze udział w jej obronie. W 1939 r. nie mógł dostać się do Kaliningra-
du, bo takie miasto zaistniało dopiero w 1945 r. z przemianowania przez Sowietów Królewca (Königsberg). 
Niezrozumiała jest uwaga, że K. Jaśniewicz „ani przez chwilę podczas pobytu w Stalagu nie pozbył się 
swego polskiego munduru (wielu tak robiło za lepsze wyżywienie).” Na wiosnę 1940 r. na podstawie dekre-
tu Hitlera przenoszono jeńców polskich, szeregowców i podoficerów, na status robotników cywilnych, ale 
odbywało się to po wyrażeniu przez każdego indywidualnie zgody i podpisaniu formalnego kontraktu (kon-
wencja genewska nie zezwalała na zatrudnianie jeńców, stąd ten prawny unik). Otrzymywali wówczas 
ubranie cywilne. Skoro Jaśniewicz, jak sam opowiadał, pracował w okolicznych majątkach pruskich, 
to znaczy, że podpisał zgodę na kontrakt. Nie zmienili munduru ci, co odmówili pracy dla Rzeszy. TRJ 
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PPppoorr..  WWaaccłłaaww  GGooddlleewwsskkii ..  
UUłłaann  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  

 

 Wacław Godlewski , urodzony 2 lutego 1918 r. pod 
Łomżą, po zajęciu tych ziem przez ZSRS powołany do 
wojsk sowieckich i wywieziony we wrześniu 1940 pod gra-
nicę turecką, przeszedł wielomiesięczne z przykrością 
wspominane szkolenie w jednostce artylerii ciężkiej, gdzie 
był szykanowany i prześladowany z powodu narodowości 
polskiej. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej odwoła-
ny z jednostki i przeniesiony do jednostki robotniczej na 
wyspie Ulf niedaleko Baku, gdzie w straszliwych warun-
kach głodu i poniżania budował schrony. Dowiedziawszy 
się o tworzeniu armii polskiej starał się tam dostać, co nie 
było łatwe. Do polskiego wojska dotarł jednym z ostatnich 
transportów i otrzymał przydział do batalionu "S", następnie 
przemianowanego na 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Służył 
w 4. szwadronie, z przydziałem jako kierowca transportera 
gąsienicowego uniwersal carrier.  

 

Ułan Wacław Godlewski (1944 r.) 

 

 
 

Ppor. Wacław Godlewski (2013 r.) 

 Z tą jednostką przeszedł cały szlak: od Persji, 
Iraku, Palestyny do Egiptu, a następnie do Włoch, 
gdzie od kwietnia 1944 r. brał udział w działaniach 
bojowych. Uczestnik bitwy pod Monte Cassino, 
o Anconę i Bolonię. Następnie skierowany został 
do Egiptu na kurs kierowców Sherman. Po zakoń-
czeniu działań wojennych skierowany wraz z Puł-
kiem do Anglii, gdzie oczyszczał plaże z zapór 
i pól minowych. Po demobilizacji w 1947 r. wrócił 
do Polski, tu zastał spalony dom, zniszczone go-
spodarstwo. Odbudowę zaczął od zera. Szykano-
wany i represjonowany jako żołnierz „stamtąd, 
od Andersa” przebywał też w więzieniu. 
 Mimo tylu przeciwności nie poddał się, wybu-
dował dom, założył rodzinę, przeżył wiele lat i oby 
tych lat było jeszcze dużo. Osiągnął już piękny 
wiek 95 lat, ale oczy jego błyszczą patrząc na 
barwy proporca Pułku i czarny beret z orłem 
w koronie. Wojnę zakończył jako starszy ułan. 

 

Dnia 22 VII 2004 Wacław Godlewski został awansowany przez prezydenta RP do stopnia 
podporucznika. 
 

Odznaczenia: 
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 23798; 
Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie nr 42-90-40 PSZ; 
brytyjska Gwiazda Italii nr 1918/85/III; 
Znak Pułkowy nr 10/G; 
Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu nr 104900; 
brytyjska Odznaka Weterana Sił Zbrojnych Jego (Jej) Królewskiej Mości. 
Otrzymał też pamiątkowe medale sowieckie z okazji zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. 

Witold Cichowski 
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SSttrreeffaa  MMii ll ii ttaarrnnaa  22001133  
 

 W dniach 11–14 lipca 2013 r. w miejscowości Podrzecze k. Gostynia odbył się kolejny, już szó-
sty, zlot rekonstrukcyjny pod nazwą Strefa Militarna. Jest to wydarzenie w życiu naszego Towa-
rzystwa, w znacznej części organizowane przez członków pododdziału zmechanizowanego na-
szego Oddziału. Jest to również jedna z największych i najciekawszych imprez tego typu w kraju. 
 Jak co roku, nasz Oddział zaznaczył swoją obecność budując stylizowany na okres przedwo-
jenny obóz oraz polową stajnię, w której zakwaterowano dwa konie – Bena i Mickey’a. Całość zo-
stała zaplanowana w taki sposób, by zwiedzającym umożliwić swobodny, lecz bezpieczny dostęp 
do koni – pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż przez trzy dni trwania zlotu nasz obóz 
odwiedziły setki osób. Z kolei po zamknięciu zlotu dla zwiedzających, każdej nocy odbywały się 
ogniska, w których brali udział przedstawiciele obu naszych pododdziałów. Spotkania te miały ka-
pitalne znaczenie integracyjne. 
 Jednym z ważniejszych elementów naszego wyposażenia było stanowisko CKM, gdzie ustawi-
liśmy nasz nowy nabytek – CKM Browning wz. 30 na podstawie kawaleryjskiej wz. 36. Nie jest to 
jedynie rekwizyt, gdyż dzięki zamontowanej instalacji gazowej można z niego oddawać strzały, co 
skrzętnie podczas zlotu wykorzystaliśmy. 
 Uczestnikami zlotu byli: komendant – Andrzej Walter , dowódca pododdziału konnego –  
Łukasz Walter  oraz Michał Klóska , Piotr Stachecki , Grzegorz Szymczak  i Dominik Wilusz . 
Szczególne słowa uznania – za doprowadzenie organizacji tak wielkiej imprezy do perfekcji – na-
leżą się całemu naszemu pododdziałowi zmechanizowanemu. Piotr Stachecki 
 

NNaa  kkrraańńccuu  śśwwiiaattaa  
 

W piątek dnia 2 sierpnia 2013 r., podróżą na drugi koniec Polski wraz z koniem Formoza, roz-
poczęliśmy obchody Mistrzostw Formacji Kawaleryjskich o Memoriał płk. Władysława Beliny-
Prażmowskiego. Zawody odbyły się w KJ Equistro w miejscowości Wierzawice, a ich organizato-
rem był znany nam już z zawodów Militari na poznańskich Dniach Ułana Szwadron Podkarpacie w 
barwach 20. Pułku Ułanów im. Jana III Sobieskiego. 

Wierzawice to malownicza podkarpacka miejscowość nieopodal Leżajska. Trasa z Poznania 
wynosiła ok. 560 km, co sprawiło, że pokonanie jej samemu, z jednym koniem w przyczepie, wy-
magała dużego wysiłku – podróż trwała ponad 11 godzin. Do celu udało się jednak dotrzeć 
szczęśliwie. 

W sobotę o godz. 8:00 rano rozpoczęły się zmagania 23 zawodników startujących w przedwo-
jennych mundurach kawaleryjskich. Reprezentowali oni następujące barwy: 1. Pułk Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego, 1. Pułk Ułanów Krechowieckich, 8. Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatow-
skiego, 9. Pułk Ułanów Małopolskich, 11. Pułk Ułanów Legionowych, 15. Pułk Ułanów Poznań-
skich, 20. Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, 3. Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana 
Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, 5. Pułk Strzelców Konnych. 

Eliminacje wyłoniły finałową dziesiątkę, w której znalazł się reprezentant naszego Oddziału – 
Piotr Walter  (zajmując ostatecznie szóstą lokatę). Zwyciężyli gospodarze w barwach 20. Pułku Uła-
nów. Z dotychczasowych triumfatorów podobnych zawodów kawaleryjskich w Polsce w pierwszej 
trójce znalazł się jedynie Grzegorz Wojtaczka  na koniu Zament, który zwyciężył w tym turnieju. Dru-
gie miejsce zajął Paweł Urban , a trzecie Piotr Staniszewski . 
 W ośrodku jeździeckim klubu Equistro równolegle do zawodów kawaleryjskich trwały Międzyna-
rodowe Zawody CSN, w związku z tym w szranki z kawalerzystami-ochotnikami razem stanęli 
zawodnicy cywilni. Otuchy kawalerzystom dodał fakt, że ostatecznie większość z nich uzyskała 
lepszy rezultat niż sportowcy. 
 

Zawody odbyły się na bardzo wysokim poziomie, w profesjonalnym ośrodku jeździeckim. Orga-
nizacja była wzorowa, atmosfera braterska. W przyszłości można by zadbać jedynie o lepsze wa-
runki rozgrywania prób władania białą bronią. 

Należy pogratulować udanej i wspaniałej imprezy. Działania Szwadronu Podkarpacie prowadzą 
do polepszania wizerunku kawalerzystów ochotników i wspaniale wpisują się w zadania, które 
powinno postawić sobie każde środowisko kultywujące tradycje kawaleryjskie. Piotr Walter 
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GGrroobbyy  ddoowwóóddccóóww  PPuułłkkuu  
 

Kiedy ukonstytułował się nowy Zarząd Towarzystwa, podjęte zostały rozmowy nad usta-
leniem kierunków działania i wyznaczenie zadań dla poszczególnych członków Zarządu. 
Jedną z pierwszych decyzji było przeprowadzenie kwerendy w zakresie stanu prawnego 
i faktycznego grobów Dowódców Pułku. Prezes Zarządu, kol. Adam Bech , wyznaczył do 
ustalenia stanu prawnego i faktycznego grobów znajdujących się w Polsce kol. Jakuba 
Kolańczyka , zaś grobów za granicą kol. Dale Taylora . Ustalenie stanu grobów w Polsce 
ma nastąpić w tym roku i oto obecne wyniki kwerendy. 
 

G r ó b  m a j o r a  J ó z e f a  A n t o n i e g o  
L o s s o w a  (1874-1950) znajduje się w Po-
znaniu na cmentarzu przy ul. Bluszczowej. 
Opiekunem grobu jest obecnie p. Ewaryst 
Walkowiak , który opłacił kwaterę do 2016 ro-
ku. W tej chwili grób jest zatem zabezpieczo-
ny pod względem formalnym, a po działaniach 
kol. Andrzeja  i Łukasza  Walterów  jest pięk-
nie oczyszczony. W imieniu Zarządu zapro-
ponowałem obecnemu opiekunowi grobu 
przeniesienie prawa do opieki na Towarzy-
stwo z uwagi na możliwość „wieczystej” opie-
ki. Propozycja pozostała jednak bez odpowie-
dzi. 

 
Fot. A. i Ł. Walter 

 

G r ó b  g e n .  A l e k s a n d r a  P a j e w s k i e g o  (1879-1926) znajduje się w Warsza-
wie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jego stan prawny i faktyczny nie jest znany 
Zarządowi, bowiem wszystkie księgi cmentarne spłonęły w czasie II wojny. Nie wiemy więc 
nawet, gdzie grób się znajduje, nie mówiąc już jak wygląda. Dlatego w tym miejscu apeluję 
do wszystkich członków Towarzystwa o pomoc w odszukaniu grobu i ustaleniu jego wy-
glądu. W tej kwestii proszę o kontakt pod adresem e-mail: kolanczyk@15pu.pl 
 

G r ó b  g e n .  S t a n i s ł a w a  S k o t n i c k i e g o  
(Grzmota)  (1894-1939) znajduje się również 
w Warszawie na Powązkach Wojskowych. Generał 
początkowo został pochowany w mogile zbiorowej, 
lecz w dniu 28 czerwca 1960 roku (zapis ksiąg 
cmentarnych) został ekshumowany i z kwatery  
B-10-10 został przeniesiony do grobu rodzinnego 
w kwaterze A29-6-30 (A29 oznacza numer kwatery, 
cyfra 6 rząd, a 30 numer grobu). Grób generała jest 
świetnie utrzymany, a w 2011 roku, po uzyskaniu 
zgody Zarządu Cmentarza, został wyremontowany. 
Grób nie podlega też likwidacji, o czym zostałem 
poinformowany w biurze cmentarza.  
 

G r ó b  p ł k .  A d a m a  A n t o n i e g o  B i e l i ń s k i e g o  (1904-1988) - nie ma pełnej 
jasności, co do stanu prawnego. Zostałem bowiem poinformowany, że grób nie jest opła-
cony. Z drugiej jednak strony na tej samej kwaterze spoczywają członkowie rodziny puł-
kownika i pozostałe miejsca są już opłacone. Wydaje się, że celowe byłoby przeprowa-
dzenie remontów, zwłaszcza, że jedna z tablic pękła. 

Stan g r o b u  m j r .  K a z i m i e r z a  C i ą ż y ń s k i e g o  (1894-1951) nie jest znany do tej 
pory. Pułkownik został pochowany w Pleszewie i z dokumentów cmentarnych nie wynika, żeby 
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grób został zlikwidowany. Pozostaje jednak odnalezienie grobu i sprawdzenie stanu faktycznego. 
Po uroczystości w Ziewanicach i pobycie nad g r o b e m  p ł k .  T a d e u s z a  M i k k e  

(1896-1939) w miejscowości Bielawy okazało się, że cmentarz, na którym pochowano na-
szego Dowódcę, jest pod opieką gminy i niedawno został tam przeprowadzony remont. 

Kwerenda nie jest zakończona w pełni, liczę na wsparcie Członków Towarzystwa przy 
odnalezieniu grobu gen. P a j e w s k i e g o , ale także przy odszukaniu mogił innych Pięt-
nastaków. W tej ostatniej sprawie pierwszy krok został wykonany – w czasie przemarszu 
do Ziewanic, do miejsca śmierci pułkownika T a d e u s z a  M i k k e , koledzy z ROK pod 
dowództwem komendanta Andrzeja Waltera  odnaleźli miejsce pochówku ułanów poznań-
skich na cmentarzu w Waliszewie, gdzie spoczywają: ppor. Z y g m u n t  R u s i e c k i , do-
wódca 3 plutonu 3 szwadronu, który poległ 12 września pod Ziewanicami, oraz ułan S t a -
n i s ł a w  B o r o w c z y k . Jakub Kolańczyk 
 

ŚŚwwiięęttoo  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo  
 

 W dniu Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2013 r., pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich spotkali się przedstawiciele rodziny pułkowej. 
 

 
 

Fot. Jakub Marciniak 
 

 Po złożeniu kwiatów i zapaleniu 
zniczy, zebrani złożyli gratulacje 
por. Andrzejowi Gorczycy  z oka-
zji promocji na wyższy stopień ofi-
cerski. W krótkim wystąpieniu 
p. Adam Bech  przypomniał dzieje 
Pułku ze szczególnym uwzględ-
nieniem pierwszych lat jego istnie-
nia i chwalebnego udziału w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Zapowiedział 
również organizację wystawy w 
Wielkopolskim Muzeum Wojsko-
wym, prezentującej 95 lat Ułanów 
Poznańskich.  Prezes Adam Bech 

SSpprroossttoowwaanniiee  ddoo  pprroottookkoołłuu  WWaallnneeggoo  ZZeebbrraanniiaa  cczzłłoonnkkóóww  TToowwaarrzzyyssttwwaa  bb..  ŻŻoołłnniieerrzzyy  
ii   PPrrzzyyjjaacciióółł   1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  zz  ddnniiaa  1177  lluutteeggoo  22001133  rr ..  

Tegoroczne Walne Zebranie członków Towarzystwa miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas przeprowadza-
nia wyborów do Sądu Koleżeńskiego nastąpił błąd w komunikacji między protokolantem Zebrania, p. Piotrem Stacheckim 
a przewodniczącym Zebrania, p. płk. Tadeuszem Centkowskim. Jego efektem jest nieprawdziwy zapis w protokole 
zebrania dotyczący wyrażenia przez p. Bożenę Tym zgody na kandydowanie na członka sądu koleżeńskiego.  
Pani Tym nie była obecna na zebraniu i nie wyraziła chęci ani też zgody na kandydowanie do tego organu. W związku 
z powyższym kandydatura p. Tym nie podlegała głosowaniu. Błąd nie został zauważony w czasie sprawdzania protokołu. 
Za powstałą sytuację przepraszam. Protokolant Walnego Zebrania, Piotr Stachecki 
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ŚŚlluubb  MMaarrttyynnyy  ii   PPiioottrraa  SSttaacchheecckkiicchh  
 
 W sobotę, dnia 28 września 2013 r., 
w kościele parafialnym w Smolicach, 
w obecności licznie zgromadzonych 
świadków, pani Martyna Broda  i ułan 
Piotr Stachecki  zawarli związek mał-
żeński. 
 Jak nakazuje tradycja, Pan Młody 
stawił się na ślubnym kobiercu w mun-
durze, a asystowali mu członkowie Re-
prezentacyjnego Oddziału Kawalerii. 
 

NNoowwoożżeeńńccoomm    
ww  iimmiieenniiuu  wwsszzyyssttkkiicchh  cczzłłoonnkkóóww    

TToowwaarrzzyyssttwwaa  sskkłłaaddaammyy  sseerrddeecczznnee    
żżyycczzeenniiaa  wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyśśllnnoośśccii!!  

 
Prezes Adam Bech 

 
Fot. Tomek Nowak 

 
 

WWyyssttaawwaa  jjuubbii lleeuusszzoowwaa  
 Z przyjemnością informujemy, że Wielkopolskie Muzeum Wojskowe oraz Towarzystwo przygo-
towują się do zorganizowania w roku 2014 wystawy jubileuszowej z okazji 95-lecia Ułanów Po-
znańskich. Dzięki przychylności dyrekcji Muzeum Narodowego oraz kierownika WMW, 
p. Jarosława Łuczaka, istnieje możliwość pokazania całej historii Pułku. Wystawa planowana jest 
na okres styczeń-kwiecień 2014. Zostanie ona podzielona na następujące części: lata 1919-1921, 
1921-1939, 1939-1947, żołnierze Pułku po wojnie i ich losy (Koło Pułkowe, życie cywilne, Towa-
rzystwo), Ułani Poznańscy we współczesnym Wojsku Polskim. 
 Głównym trzonem wystawy będą pamiątki po Ułanach Poznańskich zgromadzone licznie 
w zbiorach Muzeum. Ich uzupełnieniem będą zbiory prywatne członków Reprezentacyjnego Od-
działu Kawalerii naszego Towarzystwa oraz zaprzyjaźnionych kolekcjonerów i żołnierzy 15. bata-
lionu Ułanów Poznańskich. 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na wystawę pamiątek rodzinnych członków 
Towarzystwa. Osoby dysponujące dokumentami, zdjęciami, przedmiotami osobistego użytku, 
elementami umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia etc, prosimy o kontakt z p. Dale Taylorem, 
który zajmuje się wystawą z ramienia Towarzystwa. 
Kontakt: Dale Taylor, ul. Kordeckiego 36A, 60-144 Pozna ń, kom. 505-024-117 , hussite@wp.pl 
 
 

ZZ  żżaałłoobbnneejj   kkaarrttyy...... 
 

 Dnia 11 czerwca 2013 r. zmarł członek naszego Towarzystwa śp. Piotr Sochacki  
(nr kol. 127), lat 73. Pochowany został dnia 21 czerwca br. na cmentarzu parafialnym 
w Waiblingen-Hegnach w Niemczech. Wspomnienie opublikujemy w następnym numerze 
naszego biuletynu. 
 

 Dnia 18 września 2013 r. zmarł śp. ppłk dr  Tadeusz Andrzejewski  (nr kol. 178 - 32/Z), 
lat 98, członek naszego Towarzystwa. Pochowany został dnia 26 września br. na cmenta-
rzu św. Piotra i Pawła w Gnieźnie. 
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Śp. Tadeusz Andrzejewski , urodzony w Gnieźnie 30 sierpnia 1915 r., był absolwentem Wydziału 
Weterynarii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, doktoryzował się po wojnie,  
w Hanowerze. W 1939 r. jako podchorąży rezerwy 15. Pułku Ułanów Poznańskich walczył w 
Kampanii Wrześniowej. W 2008 r. awansowany został do stopnia podpułkownika w stanie spo-
czynku. Do ostatnich lat życia był niezwykle aktywny intelektualnie i fizycznie, o czym świadczą 
jego konne i piesze rajdy w towarzystwie młodzieży, w których uczestniczył mając już ponad 80 
lat. Był autorem książek "Urodzony w stajni" oraz "Zrozumieć konia". Biegle posługiwał się kilko-
ma językami obcymi. W wieku 97 lat przetłumaczył kolejną książkę z języka francuskiego. Miał 
wybitne zasługi dla hodowli koni arabskich w Polsce. Na cmentarzu honory wojskowe oddał 
Szwadron Honorowy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich. Cześć Jego pamięci! 
 

Dnia 28 września 2013 r. zmarła w Szczecinie śp. prof. dr hab. Maria z Kubickich Seidler , 
lat 88, b. Dziekan Wydziału Rolniczego dawnej Akademii Rolniczej w Szczecinie, żołnierz Armii 
Krajowej ps. „Michał”, członek naszego Towarzystwa (nr kol. C 56). Pogrzeb odbył się 2 paździer-
nika 2013 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu. 
 

Rodzinom Zmarłych składamy serdeczne wyrazy współczucia. 
 

 
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 !  

 

 

 

 
www.pimr.poznan.pl 

Sponsor  
„Ułana Pozna ńskiego - 

Piętnastaka”  
 

 

„Ułan Pozna ński - Pi ętnastak”  jest kontynuacją „Ułana Pozna ńskiego” , wydawanego w Londynie w latach 1948-2007 biule-
tynu informacyjnego Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz „Pi ętnastaka” , biuletynu 
wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. 
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