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CCzzwwaarrtteekk,,  1166  IIVV Poznań: godz. 20:00 Odprawa techniczna zawodników uczestniczących 
w XXV Ogólnopolskich Zawodach Kawaleryjskich MILITARI (CWJ Hipodrom – Wola). 
 

PPiiąątteekk,,  1177  IIVV Poznań: godz. 8:00 do 18:00  XXV Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie 
MILITARI (CWJ Hipodrom – Wola); 
 

SSoobboottaa,,  1188  IIVV Poznań: godz. 8:00 do 17:00  XXV Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie 
MILITARI (CWJ Hipodrom – Wola) 
19:30 Zbiórka pododdziałów (plac Adama Mickiewicza); 
19:40 Capstrzyk: Kolumna wojskowa, kolumna kawalerii ochotniczej, goście zawodów (pl. Adama 
Mickiewicza; trasa: św. Marcin – Al. K. Marcinkowskiego – ul. I.J. Paderewskiego, do ul. Ludgardy). 
Pod Pomnikiem wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu wiedzy o 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich; 
20:00 Apel Poległych pod Pomnikiem z udziałem Prezydenta Miasta Poznania i Gości Hono-
rowych (ul. Ludgardy / Paderewskiego); 
21:30 Spotkanie koleżeńskie - ogłoszenie wyników Zawodów (CWJ Hipodrom – Wola); 
 

NNiieeddzziieellaa,,  1199  IIVV Poznań: godz. 10:00 uroczysta Msza św. za dusze poległych i pomordowa-
nych Ułanów Poznańskich w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania 
(kościół OO. Franciszkanów Konwentualnych, ul. Franciszkańska 2), we Mszy św. uczestniczy 
poczet 15. Batalionu Ułanów Poznańskich. 
11:00 uroczystość pod Pomnikiem z udziałem władz wojewódzkich i miejskich, Wojska Pol-
skiego, Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa i grup jeźdźców Kawalerii Ochot-
niczej kultywujących tradycje pułków kawalerii polskiej; 
11:45 przejście wraz z pododdziałami honorowymi na Stary Rynek do Wielkopolskiego Mu-
zeum Wojskowego; 
12:00 oddanie hołdu Sztandarowi Pułku ; 
11:00 – 17:00  Festyn rodzinny na Cytadeli. Ok. godz. 13:00 ogłoszenie wyników konkursu Mi-
litari i wręczenie nagród, ok. 14:00 Spotkanie członków Towarzystwa i zaproszonych gości 
w strefie VIP pod Dzwonem Pokoju, pokazy kawaleryjskie, prezentacje sprzętu wojskowego; 
 

PPiiąątteekk,,  2244  IIVV Wędrzyn : obchody Święta Ułanów Poznańskich w ich współczesnym 
garnizonie. 
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PPRROOTTOOKKÓÓŁŁ  
WWaallnneeggoo  ZZeebbrraanniiaa  SSpprraawwoozzddaawwcczzeeggoo  

 

1. Otwarcie zebrania 
Otwarcia zebrania dokonał kol. Prezes Adam Bech. Na rozkaz Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawale-
rii, wprowadzono Poczet Proporcowy. Uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego. Kol. Bech powitał 
wszystkich przybyłych na Zebranie członków i sympatyków Towarzystwa, a w szczególności Prezesa Honorowe-
go, kol. Tadeusza Jeziorowskiego - lista obecności stanowi zał. nr 1. 
Następnie kol. Krzysztof Kubicki odczytał listę zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa i osób związa-
nych z Pułkiem: 
1. Śp. płk Stanisław Berkieta (lat 95), żołnierz 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Więzień łagrów, skąd dostał się do Ar-
mii gen. Andersa. W kampanii włoskiej w stopniu podchorążego walczył o Monte Cassino, za czyny bojowe mianowany 
podporucznikiem. Po zakończeniu II Wojny Światowej zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Był długoletnim Prezesem Koła 
Pułkowego i nawiązał współpracę z Towarzystwem. Wielokrotnie brał udział w uroczystościach Święta Pułku w Pozna-
niu i Wędrzynie i został Prezesem Honorowym Towarzystwa. 
Zmarł 7 lutego 2014 r. w Londynie, pochowany na Putney Vale Cementery. 
2. Śp. Szczęsny Dobrucki (lat 65), lekarz weterynarii, przyjaciel Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa. 
W 2010 r. uhonorowany Znakiem Zasługi Towarzystwa dla osób spoza naszego stowarzyszenia (nr kolejny 25). 
Zmarł 30 kwietnia 2014 r. Pogrzeb odbył się w Grodźcu. 
3. Śp. Andrzej Schmidt (lat 69), członek Towarzystwa (nr kol. 326). Był członkiem Reprezentacyjnego Oddziału Ka-
walerii, którego czterech mundurowych asystowało na pogrzebie. 
Zmarł 24 sierpnia 2014 r., pochowany na Cmentarzu Junikowskim. 
4. Śp. ppor. Danuta Halina Wojciechowicz z d. Chełmecka (lat 93), wdowa po mjr. Edwardzie Wojciechowiczu, ofice-
rze 15. Pułku Ułanów Poznańskich, potem 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Zmarła 8 września 2014 r. w Londynie. 
5. Do Zarządu dotarła spóźniona informacja o śmierci śp. rtm. Cezarego Bujalskiego (lat 88), członka Towarzystwa 
(nr kol. 160). W 1939 r. kapral podchorąży, więzień sowieckich łagrów, skąd dostał się do Armii gen. Andersa. Żołnierz 
15. Pułku Ułanów Poznańskich od samego początku – od Batalionu S. Wojnę zakończył w stopniu ppor., odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu wojny osiedlił się we Włoszech, gdzie zmarł 29 czerwca 2009 r. 
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłych. 
2. Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie im dyplomów.  
Kol. Bech poprosił kol. Krzysztofa Kubickiego oraz Prezesa Honorowego o wręczenie dyplomów nowym członkom 
Towarzystwa, którymi są: 
1. Kol. Anna Krajewska-Patan – ze stażem od 15 lutego 2014 r., nr kolejny 388 (nieobecna), 
2. Kol. Filip Leśniak – ze stażem od 9 grudnia 2014 r., nr kolejny 389, 
3. Kol. Tadeusz Kaczmarek – ze stażem od 11 grudnia 2014 r., nr kolejny 390, 
4. Kol. Mikołaj Kosowicz – ze stażem od 27 grudnia 2014 r., nr kolejny 391, 
5. Kol. Tomasz Kałuża – ze stażem od 27 grudnia 2014 r., nr kolejny 392, 
6. Kol. Paweł Łagódka – ze stażem od 28 grudnia 2014 r., nr kolejny 393 (nieobecny), 
7. Kol. Robert Kosiak – ze stażem od 11 stycznia 2015 r., nr kolejny 394. 
Ponadto uroczyście wręczono dyplom kol. Damianowi Gibaszek, członkowi Towarzystwa, który do tej pory go nie 
odebrał (ze stażem od 13 stycznia 2014 r., nr kolejny 386). 
Prezes Adam Bech złożył noworoczne życzenia zebranym, po czym nastąpiło dzielenie opłatkiem. Kol. W. Bu-
czyński zaintonował kolędę, którą odśpiewali wszyscy zebrani. 
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 
Kol. Bech przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego Zebrania – płk. Tadeusza Centkow-
skiego oraz na Sekretarza Zebrania - kol. Piotra Stacheckiego. Zgłoszeni wyrazili chęć objęcia wymienionych funk-
cji. Zebrani nie wnieśli sprzeciwu dla obu kandydatur. Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący przedstawił dalszy po-
rządek Zebrania. Plan Zebrania jednomyślnie zaaprobowano. 
4. Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa 
Podsumowanie prac Zarządu Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich za okres 
20.01.2014 r. – 11.01.2015 r. (drugi rok VIII kadencji) 
Skład Zarządu w tym okresie: 
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1. Adam Bech – prezes, dowódca pododdziału zmechanizowanego ROK, 
2. Jakub Kolańczyk – wiceprezes, 
3. Piotr Stachecki – sekretarz, 
4. Adam Grabus – skarbnik, 
5. Andrzej Walter – Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, 
6. Łukasz Walter – dowódca pododdziału konnego ROK, 
7. Irena Przybylska-Majewska – członek, 
8. Włodzimierz Buczyński – członek, 
9. Ryszard Mańczak – członek. 
W drugim roku urzędowania VIII kadencji Zarządu Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich odbyło się 11 zebrań tego gremium. Jedno z nich miało charakter specjalny i odbyło się w domu Preze-
sa, jedno tradycyjnie w domu Pani Pułkownikowej Ireny Przybylskiej-Majewskiej. Ostatnie zebranie odbyło się 
tuż przed Walnym Zebraniem w 2015 r. – w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu. Wszystkie pozostałe odbyły 
się w Społecznym Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu. 
Zarząd w tym czasie podjął 11 uchwał, z czego: 
• 3 w sprawie przyjęcia osób do Towarzystwa, 
• 5 dotyczących spraw finansowych Towarzystwa, 
• 3 dotyczące spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa. 
Statystyka członkowska od ostatniego Zebrania: 
Początkowa liczba członków: 205; 
Przyjęcia nowych członków: 7; 
Zgony: 2; 
Rezygnacje z członkowstwa w Towarzystwie: 1; 
Aktualna liczba członków: 209. 
Podsumowanie działalności Zarządu w mijającym okresie: 
A.  95-lecie 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
Jubileusz uczciliśmy szeregiem wydarzeń: 
a. Wystawa „Dzieci Poznania. 95. rocznica powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich” 
Czas trwania: 26.01-04.05.2014 r. 
Miejsce: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
Na ekspozycji zebrano kilkaset eksponatów, pochodzących w znacznej części ze zbiorów prywatnych członków 
Towarzystwa. Prezentowane pamiątki pochodziły z całego okresu funkcjonowania 15. Pułku Ułanów Poznańskich - 
zarówno z czasu jego formowania, poprzez życie Pułku w okresie pokoju, udział w wojnach, aż po działania współ-
czesnych Ułanów Poznańskich z Wędrzyna. 
Oprócz samej ekspozycji, organizatorzy przygotowali szereg prelekcji oraz spotkań edukacyjnych, w tym z żołnie-
rzami 15. batalionu Ułanów Poznańskich oraz dziećmi. 
Wystawa, będąca owocem współpracy Muzeum i Towarzystwa, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
b. Święto Pułkowe – Dni Ułana 2014 
Święto w tym roku miało wyjątkową oprawę, gdyż jego głównym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru 
15. batalionowi Ułanów Poznańskich oraz utożsamienie jednostki z historycznym poprzednikiem – 15. Puł-
kiem Ułanów Poznańskich. 
Wydarzenie miało miejsce dnia 4 maja 2014 r. na pl. Wolności w Poznaniu - dokładnie w miejscu przysięgi Wojsk 
Wielkopolskich z 1919 roku z rąk dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, gen. brygady Rajmunda 
T. Andrzejczaka, Sztandar przejął dowódca Batalionu, ppłk Tomasz Borowczyk, a następnie przekazał go pocz-
towi w składzie: rtm. Daniel Myśliński, chor. Robert Kuzajewski i por. Kornelia Majewska. Gen. brygady Jaro-
sław Mika, upoważniony przez Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari, nałożył na sztandar wstęgi Krzyża VM 
symbolizujące jego dwukrotne nadanie. 
Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie Znaków Pułkowych – dowódca 15. bUP, ppłk T. Borowczyk, 
w asyście prezesa naszego Towarzystwa oraz p. Anny Marii Anders, gen. R. T. Andrzejczaka i gen. J. Miki wrę-
czył 67 odznak pamiątkowych - Znaków Pułkowych 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Wśród uhonorowanych znala-
zło się kilku żołnierzy, którzy są członkami Towarzystwa oraz Łukasz Walter - nasz kolega z Zarządu. 
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Od środy 30.04.2014r. obecni byli na Woli reprezentanci środowisk kultywujących tradycje kawaleryjskie, którzy 
wzięli udział w XXIV Ogólnopolskich Zawodach Kawaleryjskich „Militari” oraz towarzyszących im III Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Kawalerii i Memoriale im. Macieja Frankiewicza. Najlepsze wyniki osiągnęli zawodnicy w bar-
wach 15. Pułku Ułanów. W tym roku ustanowiono również nagrody upamiętniające Ułanów Poznańskich -  
im. ppłka dra Tadeusza Andrzejewskiego (dla najlepszego konia zawodów) i im. rtm. Szymona Skorupskiego (dla 
wszystkich zwycięzców poszczególnych konkurencji Militari i ICC). 
W sobotę, 3 maja, odbył się rodzinny piknik. Po wielu latach przerwy ponownie zorganizowano go na terenie Cen-
trum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola w Poznaniu. Frekwencja widzów przerosła nasze oczekiwania. 
Podczas Święta przyznano również tradycyjne wyróżnienia Towarzystwa – Godło Honorowe otrzymało Wielko-
polskie Muzeum Wojskowe (nr XV), natomiast Znak Zasługi chor. Robert Kuzajewski – podoficer 15. batalionu 
Ułanów Poznańskich (nr 33 – osoba spoza Towarzystwa) i mjr Wojciech Teredowski (nr 34, członek Towarzystwa). 
Nowy elementem Święta był zorganizowany w Wędrzynie bal 15. batalionu Ułanów Poznańskich, na którym ba-
wiło się szerokie grono żołnierzy, pod dowództwem ppłk. Tomasza Borowczyka, jak i liczne grono członków na-
szego Towarzystwa. 
Prezes jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Święta, a w szczególności p. Bolesła-
wowi Skorupskiemu, który przekazał na ten cel znaczną darowiznę oraz był inicjatorem oraz fundatorem spotka-
nia ze zwycięzcami zawodów Militari w restauracji hotelu City Park oraz kol. Przemysławowi Krychowi, który 
również przekazał na ten cel znaczną darowiznę. 
Święto swoim Honorowym Patronatem objął prezydent RP Bronisław Komorowski. 
c. 70 rocznica Bitwy o Monte Cassino 
W maju poczet sztandarowy ze Sztandarem 15. bUP w składzie: rtm. Daniel Myśliński, chor. Robert Kuzajewski 
i por. Kornelia Majewska uczestniczył w uroczystościach rocznicowych związanych z Bitwą o Monte Cassino. 
d. Przemarsz do Ziewanic 2014 
Już po raz 13. członkowie naszego Oddziału wyruszyli konno na miejsce śmierci pierwszego wojennego dowódcy 
Pułku, ppłk. Tadeusza Mikke (rejon Ziewanic). Tam spotkali się z delegacją 15. bUP oraz licznie zgromadzonymi 
pocztami i okolicznymi mieszkańcami. 
 

B.  Z życia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego i 15. 
batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 
a. Zmiana na stanowisku dowódcy Brygady 

15 grudnia 2014r. w koszarach w Wędrzynie nastąpiła uroczystość  przekazania dowodzenia 17. WBZmech. – 
nowym dowódcą Brygady został gen. bryg. Andrzej Kuśnierek zastępując na tym stanowisku gen. bryg. Raj-
munda T. Andrzejczaka. W uroczystości uczestniczył poczet proporcowy naszego Towarzystwa pod dowódz-
twem rtm. Daniela Myślińskiego. 
b. Prawne poświadczenie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na 
beret 15. batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 
Decyzja nr 505/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiąt-
kowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysła-
wa Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego – stanowi za-
łącznik nr 2 do protokołu. 
Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MON pod pozycją 396. 
c. Strona www 
Na stronie internetowej Towarzystwa stworzono zakładkę, gdzie umieszczane są aktualności oraz zdjęcia z życia Batalionu. 
C.  Fundusz sportowy 
Zarząd podjął decyzję o stworzeniu specjalnego subkonta, na które można wpłacać darowizny na cel dofinansowania 
udziału członków Towarzystwa w zawodach sportowych, gdzie reprezentują barwy pułkowe i naszą organizację. Na 
zebraniu kol. Prezes wytłumaczył, jaka konkretnie działalność miałaby być finansowana z funduszu i zaapelował 
o włączenie się w tę inicjatywę. 
D.  „Ułan Poznański – Piętnastak dla Dzieci” 
Tradycyjny biuletyn Towarzystwa wzbogacono o wkładkę dla dzieci – pierwszy numer „Ułana Poznańskiego – 
Piętnastaka dla Dzieci” pojawił się wraz z lipcowym wydaniem biuletynu – nr 3(14) i od razu został ciepło przyjęty 
przez czytelników. 
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E.  Miejsca pamięci związane z Pułkiem 
Trwają prace nad stworzeniem batalionowej izby pamięci w Wędrzynie. Wyznaczono już miejsce oraz pozyskano 
pierwsze fundusze na ten cel. Projektem izby zajmują się osoby posiadające wysokie kwalifikacje do tego zadania, 
m.in. pp. kustosz Alina Sokołowska i Anna Szukalska-Kuś (pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego). 
F.  Spotkania koleżeńskie członków Towarzystwa 
W ubiegłym roku miało miejsce kilka spotkań koleżeńskich członków i sympatyków Towarzystwa – m.in. tradycyjne 
spotkania pod pułkowym Pomnikiem w dniach 15 sierpnia, 11 listopada i 27 grudnia, czy spotkanie po listopadowej 
Mszy św. zadusznej. 
Prezes zaapelował o większą frekwencję w obecnym roku i kolejnych latach tym bardziej, że spotkania te mają 
charakter cykliczny, a ponadto bardzo rodzinny i radosny. 
G. Wystawy związane z tematyką pułkową 
Oprócz głównej wystawy zorganizowanej z okazji 95-lecia Pułku, Towarzystwo w ubiegłym roku współorganizowa-
ło również wystawę na zamku w Rydzynie, wystawę na pl. Wolności w Poznaniu z okazji obchodów Święta Nie-
podległości oraz wystawę pt. „Na tropach żołnierzy gen. Andersa” poznańskim Skalar Office Center. 
H.  Projekt CKM 
Oddział planuje realizację kolejnej fazy projektu (gotowy jest już m.in. karabin, podstawa oraz program pokazów 
przy użyciu CKM). Najpilniejsze zadanie to wykonanie odpowiednich juków. 
Na tym kol. Prezes zakończył sprawozdanie, które zostało przyjęte oklaskami. 
5. Sprawozdanie skarbnika  
Sprawozdanie skarbnika stanowi zał. nr 3. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 4. Przewodniczący Komisji zaapelował o wsparcie inicja-
tyw podejmowanych przez Zarząd. 
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 
Sąd Koleżeński nie zebrał się w minionej kadencji, ponieważ nie było takiej potrzeby – sprawozdanie Sądu Kole-
żeńskiego za rok 2014 stanowi załącznik nr 5. 
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii 
W ramach sprawozdania zaprezentowano film dokumentujący jedną z inicjatyw podejmowanych przez Oddział, a miano-
wicie przemarsz do Ziewanic. Reportaż zawiera szereg archiwalnych zdjęć oraz wiele ujęć filmowych, głównie z ostatnie-
go przemarszu. Całość opatrzona jest komentarzem, dzięki czemu film stanowi profesjonalne narzędzie informowania 
o działalności Towarzystwa i Oddziału. Projekcja została przyjęta przez zebranych z uznaniem i nagrodzona oklaskami. 
Do protokołu załączono ponadto listę inicjatyw (załącznik nr 6), w których uczestniczył Oddział (znajduje się na 
również stronie internetowej Oddziału: www.15pu.pl). 
9. Wybór nowego członka Zarządu, uzupełnienie wakatu 
Ze względów zawodowych, kol. Ryszard Mańczak zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Towarzystwa. W imieniu 
Zarządu, kol. Adam Bech zaproponował kandydaturę kol. Dale Taylor’a celem uzupełnienia wakatu. Kandydat wy-
raził zgodę. Z sali nie padła żadna inna propozycja. 
W jawnym głosowaniu jednomyślnie przyjęto kol. Dale Taylor’a w skład Zarządu. 
 

P r z e r w a  2 0  m i n  
10.  Dyskusja nad sprawozdaniami 
a. Kol. Longina Stachowiak zabrała głos w sprawie pogarszającego się stanu technicznego otoczenia Pomnika 
15. Pułku Ułanów Poznańskich zlokalizowanego przy ul. Ludgardy w Poznaniu, deklarując kwotę 1000 zł darowi-
zny na rzecz jego odnowienia. 
Walne Zebranie podjęło jednomyślną uchwałę zobowiązującą Zarząd do podjęcia inicjatywy renowacji Pomnika 
i jego otoczenia, przy współpracy z władzami miejskimi (8 głosów wstrzymujących). 
b. Kol. Krzysztof Kubicki zadał pytanie Prezesowi, czy został już nawiązany kontakt z nowym prezydentem Po-
znania, p. Jackiem Jaśkowiakiem. W odpowiedzi kol. Bech poinformował, że Zarząd jest w kontakcie z biurem 
prezydenta. Na chwilę obecną Zarząd czeka na odpowiedź na wysłane pismo gratulacyjne wraz z propozycją spo-
tkania prezydenta, przedstawicieli Towarzystwa i 15. batalionu Ułanów Poznańskich. 
c. Kol. Jerzy Tomczak poprosił o wyjaśnienia w kwestii finansowania Święta i wzrostu niektórych kosztów w sto-
sunku do lat ubiegłych. Skarbnik i Prezes udzielili stosownych wyjaśnień. 
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d. Kol. Prezes podał daty tegorocznego Święta Pułkowego: 16-19 kwietnia – Poznań (Capstrzyk i Apel Poległych 
18-19.04) i 24-25 kwietnia – Wędrzyn. 
e. Kol. Maria Ciemniewska podziękowała Zarządowi i osobom go wpierającym za podjęte inicjatywy w ubiegłym 
roku, gratulując sukcesów. 
11. Wystąpienie kol. Aliny Sokołowskiej na temat Jerzego Witalisa Kubickiego 
Kol. Alina Sokołowska, za pomocą prezentacji bogato ilustrowanej archiwalnymi zdjęciami rodzinnymi, przedsta-
wiła sylwetkę swojego dziadka, ppłka Jerzego Witalisa Kubickiego, najstarszego oficera 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich, uhonorowanego Znakiem Pułkowym nr 1. Wykład został przygotowany bardzo profesjonalnie i został 
ciepło przyjęto przez odbiorców. 
12. Wolne głosy i wnioski 
a. Na zakończenie zebrania Prezes zaapelował o wzrost aktywności członków Towarzystwa i większy udział w 
wydarzeniach organizowanych przez Zarząd. Ponadto przypomniał, że w następnym roku nastąpi zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze, ale już teraz zachęcił wszystkich do zgłaszania gotowości do pracy w Zarządzie i komi-
sjach. 
Ponadto Prezes zaapelował o pomoc w zbieraniu fotografii i pamiątek rodzinnych Ułanów Poznańskich, do których 
dostęp mają członkowie Towarzystwa. Dzięki takim działaniom można nie tylko zachować pamięć o konkretnych 
osobach, ale materiały te mogą również posłużyć jako eksponaty w ramach np. wystawy związanej ze 100-leciem 
Pułku. 
b. Kol. Grzegorz Bejga rozdał zebranym ufundowane przez siebie kokardy narodowe. W tym kontekście kol. 
W. Buczyński przypomniał o wkładzie Prezesa Honorowego w ideę restytucji tego symbolu narodowego. Poprosił 
również kol. Tadeusza Jeziorowskiego o kilka informacji na ten temat. Kol. Jeziorowski podkreślił, że źródłem ak-
tualnej popularności tego znaku w kraju są działania pracowników Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Po-
znaniu. 
13. Zakończenie Zebrania 
Zebranie zakończyło wyprowadzenie Proporca przez Poczet Proporcowy. 
  Protokołował: Piotr Stachecki 
 

PPrrzzyyjjaacciieellee  zz  GGrr iiaazzoowwccaa……  
 

 

Do Zarządu naszego Towarzystwa dotarła spóź-
niona informacja o śmierci śp. rtm. Cezarego Bu-
jalskiego  (lat 88), członka Towarzystwa (nr kol. 
160). W 1939 r. kapral podchorąży, więzień so-
wieckich łagrów, skąd dostał się do Armii gen. 
Andersa. Żołnierz 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
od samego początku – od Batalionu S. Wojnę za-
kończył w stopniu ppor., odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po zakończeniu wojny osiedlił się we 
Włoszech ("La Caduta" Castellina in Chianti koło 
Sieny), gdzie zmarł 29 czerwca 2009 r. 
 
Poniżej zamieszczamy wspomnienie o Zmarłym pióra 

p. Stanisława Karlika. 
 

We wrześniu 1939 r., kpr. pchor. Cezary („Cezik”) Bujalski  z Wołożyna znalazł się 
w sowieckiej niewoli. O tym fakcie rodzina dowiedziała się od koleżanki Ireny Bujalskiej, 
Stanisławy („Stasi”) Kijowskiej, której ojciec w listopadzie powrócił do domu w Wołożynie. 
Koleżanka powiedziała siostrze Cezarego Irenie, „żeby wieczorem jej mama przyszła do 
nas”. Mama poszła, i wróciła uśmiechnięta, i zadowolona. „Cezik żyje!”. 

W sowieckim obozie w Starobielsku widział go ojciec Stasi Kijowskiej! 
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Okazało się, że na podstawie polecenia generała NKWD Piotra Soprunienki, zwolniono 
szeregowych, wśród których był ojciec Stasi Kijowskiej. Z sowieckich obozów w Starobiel-
sku, Kozielsku i Ostaszkowie „wyselekcjonowano” 432 podchorążych i oficerów Wojska 
Polskiego, których potraktowano tak samo – podchorążych wliczono do oficerów, 
i wszystkich zatrzymano w Griazowcu. 

Jednego z najmłodszych wiekiem kpr. pchor. Cezarego Bujalskiego (rocznik 1921)  
z obozu w Starobielsku, przewieziono najpierw do obozu w Pawliszczym Borze, a stamtąd 
do obozu w Griazowcu. Potem była sowiecka „amnestia”, do Griazowca przyjechał z Łu-
bianki gen. Władysław Anders, i w sowieckiej Rosji zaczęto tworzyć Wojsko Polskie – 
Buzułuk, Tatiszczewo, Tockoje. 

Rodzina Ireny Bujalskiej była w 1940 r., wywieziona z Wołożyna do Kazachstanu. Po 
zakończeniu II wojny światowej „rozproszyła się”: Ojciec rodziny Bazyli Bujalski będąc 
w Armii gen. Władysława Andersa, zmarł w Egipcie, jego syn kpr. pchor. Cezary Bujalski 
po kampanii włoskiej ożenił się, i pozostał w Italii. Irena Bujalska z siostrą powróciły  
z ZSRR, i zamieszkały w Warszawie. Ich mama Wera Bujalska powróciła z ZSRR dopiero 
10 lat po zakończeniu wojny! 

W czasach PRL-u rodzinę Bujalskich odwiedziła w Warszawie koleżanka Ireny z Woło-
żyna Weronika („Wera”) Kokoszko, która pracowała w skandynawskich liniach lotniczych 
SAS. Przywiozła ze sobą korespondencję – listy Polaków z USA do rodzin w Polsce. Irena 
i „Wera” mając adresy, powiadamiały telefonicznie rodziny, które zgłaszały się po listy. 
W ten sposób zgłosił się również warszawski lekarz dr Zbigniew Godlewski, który był ordy-
natorem Szpitala Kolejowego. 
Dr Zbigniew Godlewski (rocznik 1909) zapytał „Werę” czy była w Moskwie, i dodał, że ma-
jąc bezpłatne loty warto tam być. Opowiadał, że będąc turystycznie w Moskwie i fotografu-
jąc na leżąco Sobór Wasyla Błażennego – chciał mieć ujęcie fotograficzne z dołu – prze-
chodzący milicjant zapytał go co robi, czy jest cudzoziemcem, i który raz jest w Moskwie? 
Dr Zbigniew Godlewski odpowiedział, że jako turysta jest pierwszy raz, ale kiedyś mieszkał 
po adresem: Moskwa nr… 

Kiedy tę rozmowę usłyszała Irena, od razu się zorientowała, że jej brat Cezary także 
miał taki sam adres: to de facto był adres obozu w Starobielsku – tak podczas wojny szła 
korespondencja do sowieckich obozów z polskimi jeńcami wojennymi! Kiedy dr Zbigniew 
Godlewski obejrzał w albumie fotografię Cezarego Bujalskiego, od razu stwierdził, że go 
rozpoznaje: „Jezu, ja go znam!” i że razem przebywali w Starobielsku, Pawliszczew Borze 
i Griazowcu. 

Jakby smutny i zalękniony dr Zbigniew Godlewski nagle ożył, wstał i wyprostował się, 
i było widać, że poczuł się bezpieczny. Od tego czasu dr Zbigniew Godlewski został przy-
jacielem rodziny, spotykał się we Francji z Cezarym Bujalskim, z księdzem prałatem Zdzi-
sławem Peszkowskim, z hr. Józefem Czapskim, gen. Władysławem Andersem i innymi. 

Powojenne losy sprawiły, że powodem tajemniczego spotkania w mieszkaniu Bujalskich 
w Warszawie był list od polskiej rodziny z USA do dr. Zbigniewa Godlewskiego, w którym 
dziękowali za wyleczenie ich chorej córki. „Przypadkowy list” był przyczyną odnowienia 
obozowej przyjaźni, i nawiązania nowych powojennych relacji przez ocalałych od zagłady 
oficerów Wojska Polskiego. 
 

P r o  m e m o r i a !  
 

Stanisław Karlik 
(na podstawie relacji Ireny Bujalskiej – Warszawa 30.05.2014 r.) 

Przedruk z http://kresy24.pl/51596/przyjaciele-z-griazowca/ 
 

7 



KKaazziimmiieerrzz  GGrreeggeerr  ((11888877--11996677))  
PPiioonniieerr  ffoottooggrraaffiiii  pprrooffeessjjoonnaallnneejj  ii  ddookkuummeennttaallnneejj  

 

 Kazimierz Greger, ze względu na wielkość po-
zostawionej po sobie spuścizny, jest postacią 
godną szczególnego zainteresowania. Urodził się 
dnia 3 lutego 1887 r. w Inowrocławiu z ojca Ludwi-
ka (1838-1892), urzędnika i matki Władysławy 
z domu Smoniewskiej (ur. 12 VI 1858 Ludzisko 
pow. Inowrocław). 
 W wieku lat pięciu stracił ojca. Matka przeniosła 
się wraz z synem do Poznania, gdzie Kazimierz 
ukończył gimnazjum i gdzie zainteresował się fo-
tografią. Aby zająć się nią profesjonalnie, zadbał 
o odpowiednie przygotowanie teoretyczne i prak-
tyczne. W tym celu wyjechał na studia ekono-
miczne do Berlina, a po ich ukończeniu przez kilka 
lat praktykował u najlepszych nauczycieli m.in. we 
Wrocławiu i Dreźnie, które było wówczas znanym 
w całej Europie ośrodkiem przemysłu fotograficz-
nego. 
 Po powrocie do Poznania, dnia 1 marca 1910 r. za-
łożył niewielki sklep fotograficzny przy ul. Wiktorii 
(obecnie Gwarna). Początkowo była to spółka. Dobre 
kontakty z fabrykami niemieckimi, zwłaszcza z firmą 
Zeiss-Ikon z Drezna, połączone z własną przedsię- 

 
 

Kazimierz Greger (1935 r.) 
 

biorczością, pozwoliły na rozbudowę sklepu. W 1912 r. przeniósł się na ul. Berlińską (dziś 27 
Grudnia), zajmując front kamienicy pod nr 18-20 (obecnie parking obok Teatru Polskiego). 
 Dnia 24 IX 1912 r. w kościele św. Marcina w Poznaniu Kazimierz Greger zawarł związek 
małżeński z Zofią Glabiszówną. Z tego związku urodziła się córka Maria (21 XI 1914), jedyne 
dziecko Gregerów. 
 W czasie I wojny światowej sklep Gregera był często nawiedzany przez wysyłanych na front 
żołnierzy. W roku 1918 nastąpił nowy okres w życiu firmy – kupiec Kazimierz Greger prze-
kształcił się w dokumentalistę ważnych wydarzeń. Z chwilą wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919 historia zaczęła przebiegać obok jego domu. Zbiór fotografii Gregera po 
dziś dzień służy historykom najnowszych dziejów Wielkopolski. Obok niego dokumentalistami 
Powstania byli też Zygmunt Śniegocki („Camera”) oraz Józef Pluciński („Elite”). 
 Fotografie Gregera dokumentują ważne oficjalne uroczystości o charakterze narodowym. 
Część z nich oznakowana jest sygnaturą Foto Greger. Zaginęły negatywy, ale zachowało się kil-
kaset zdjęć dobrej jakości. Wyczucie historii oraz świadomość powagi wydarzeń pozwoliły Grege-
rowi utrwalić atmosferę tamtych czasów – ludzi znanych oraz bezimiennych bohaterów. Greger 
zarejestrował m.in. obrady Sejmu Dzielnicowego 3-5 grudnia 1918 r., pochód dzieci polskich na 
ul. Rycerskiej (obecnie F. Ratajczaka), przyjazd do Poznania gen. Józefa Dowbor Muśnickiego 
(15 I 1919), uroczystości związane z wręczeniem sztandaru i zaprzysiężeniem 1. Pułku Strzelców 
Wielkopolskich na pl. Wilhelmowskim (od marca 1919 r. pl. Wolności), wizytę gen. Józefa Hallera  
(24 VI 1919), powitanie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego przed Zamkiem (25 X 1919), 
defiladę wojsk wielkopolskich przed Naczelnikiem Państwa (27 X 1919).  
 Kilkadziesiąt fotografii przedstawia wojska powstańcze, żołnierzy na różnych frontach oraz 
sztaby jednostek wojskowych, m.in. Sztab Dowództwa Głównego po objęciu funkcji Główno-
dowodzącego przez gen. J. Dowbor Muśnickiego (16 I 1919). Niektóre zdjęcia zachowały się 
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tylko jako reprodukcje w ówczesnej prasie polskiej. Największą grupę stanowią sceny rodza-
jowe i anonimowe postacie powstańców oraz reportaże z frontu. Wszystkie one mają ogromną 
wartość historyczną. 
 Fotografie Kazimierza Gregera zostały skatalogowane w pracy pt. Źródła i materiały do 
dziejów Powstania Wielkopolskiego i Wojsk Wielkopolskich 1918-1919. Katalog. Jest to praca 
zbiorowa pod red. Tadeusza Jeziorowskiego, wydana w Poznaniu w 1978 r. T. Jeziorowski, 
nasz Prezes Honorowy, poprzedził tę część katalogu wstępem, gdzie po raz pierwszy dokład-
nie określił serie fotografii pocztówkowych firmy Foto-Greger. 
 Kazimierz Greger, pierwszy na tak dużą skalę, wykonane przez siebie zdjęcia powielał 
w jednakowym formacie i sprzedawał jako pamiątkowe w numerowanych seriach. 
 W latach dwudziestych, spłaciwszy wspólnika, firma powiększała się i zasięgiem handlo-
wym objęła cały kraj. Na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. posiadała własne stoisko 
z najnowocześniejszym sprzętem optycznym i fotograficznym. Wraz z Poznańskim Towarzy-
stwem Miłośników Fotografii firma Gregera zorganizowała Salon Międzynarodowy, czyli wy-
stawę prezentującą prace wybitnych fotografów z całego świata. 
 Najefektowniejszy okres działalności firmy nastąpił po roku 1934. Zatrudniała wówczas 50 pra-
cowników w sześciu działach: fotoaparatów, materiałów fotograficznych, przyborów fotograficz-
nych, projekcyjnym, kinowym, reperacyjnym i laboratorium ciemniowym. Ponadto istniało Biuro 
Obsługi i Dział Wysyłkowy. Dziennie wpływało ponad 500 listów. Nabywca mógł przysłać zrobio-
ne przez siebie fotografie, a na ich odwrocie opisać (wg wzoru firmy) warunki, w jakich je wyko-
nał. W ciągu kilku dni otrzymywał krytyczną analizę swojej pracy i sugestie postępowania w przy-
szłości. Specjalną opieką Foto-Greger otaczał turystów. Każdy mógł zawrzeć z firmą umowę wa-
kacyjną, przesyłał firmie spis adresów i dat, według których otrzymywał przesyłki z materiałami 
negatywowymi, aby uniknąć zabierania w drogę nadmiernego bagażu. Inne wakacyjne udogod-
nienie to dział przesyłek pospiesznych (każde zamówienie za zaliczeniem pocztowym w ciągu  
2-3 godzin było gotowe i mogło być odwrotnie wysłane klientowi). Największe w kraju laborato-
rium ciemniowe prac amatorskich pracowało szybko i dokładnie (prace oddane przed godz. 12 
były gotowe o 18 – wywołane, skopiowane i powiększone). Nie można pominąć zainteresowania 
nowinkami technicznymi, jak chociażby fotografią kolorową. Sklep Kazimierza Gregera stał się 
największą tego typu placówką w kraju. Bogata oferta handlowa stawiała go w rzędzie znaczniej-
szych placówek także poza krajem. 
 Równolegle z działalnością handlową Greger wydawał własne czasopismo fotograficzne – 
od 1931 r. ukazywał się w nakładzie 5 tys. egz. miesięcznik „Wiadomości Fotograficzne”. Po-
nadto wspierał materialnie wydawany przez Poznańskie Towarzystwo Miłośników Fotografii 
„Polski Przegląd Fotograficzny”. 
 Prognozy na przyszłość były dla firmy jak najlepsze. W 1938 r. w Warszawie na Nowym Świecie 
powstała filia Foto-Gregera. Jej kierownictwo miała objąć córka właściciela, Maria. Jednakże wybuch 
II wojny światowej zniweczył zamierzenia. Rodzina Gregera podzieliła los innych mieszkańców Po-
znania. Poznańską centralę firmy w 1939 r. zajęli okupanci. Z ich ramienia zawiadywał nią Niemiec, 
mieszkaniec Poznania, do wybuchu wojny stały klient Foto-Gregera. Wysiedlony z miasta Greger 
przez kilka miesięcy przebywał w obozie przejściowym pod Poznaniem, a następnie w dramatycz-
nych okolicznościach przedostał się do Warszawy (8 XII 1939), gdzie po wielu staraniach uruchomił 
warszawską filię. Tu boleśnie przeżył utratę żony, zmarłej w maju 1942 r. W czasie Powstania War-
szawskiego udostępnił swą pracownię powstańcom. 
 W wolnej Polsce krótko mieszkał i pracował w Krakowie, a następnie we Wrocławiu. W 1966 r. prze-
prowadził się do Warszawy, gdzie zmarł 23 października 1967 r. i pochowany został na Powązkach. 
 Mężem jedynej córki Kazimierza Gregera, Marii, był oficer 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
rtm. Władysław Braunek. Z tego związku w roku 1939 urodziła się jedyna córka Ewa. 
 

Tekst przypominający sylwetkę Kazimierza Gregera jest skrótem obszernej pracy Grzegorza Łukomskiego, opubliko-
wanej w Kronice m. Poznania 1987 nr 3, uzupełnionym o niektóre dane genealogiczne przez niżej podpisanego  
(uzasadnienie zamieszczenia tekstu w poprzednim zeszycie biuletynu). Opracował: Tadeusz Pawlicki 
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PPoorr..  WWii ttoolldd  SSzzyyff tteerr   ddnniiaa  88  mmaarrccaa  22001155  rr ..  uukkoońńcczzyyłł   9977  llaatt   
 

 Por. Witold Szyfter w lipcu 1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Gru-
dziądzu jako kapral pchor. rez. z przydziałem do 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
 W 1939 r. skierowany do szwadronu zapasowego w Kraśniku, po wybuchu wojny walczył naj-
pierw z najeźdźcą niemieckim, a po 17 września również z Armią Czerwoną. Po kapitulacji jako 
jeniec niemiecki dostał się do oflagu a potem do obozu pracy w rejonie Stalagu VI B w kraju 
Emsland, obejmującym rozległe bagna i torfowiska. Na Wielkanoc 1941 r. podchorążych wywie-
ziono do Nadrenii, do obozów pracy podległych Stalagowi VI G w Bonn. Pchor. Szyfter osadzony 
został w największym obozie Hoffnungsthal, skąd z trzema kolegami uciekł do Włoch (ucieczka 
opisana w Piętnastaku Nr 3/29 z 2000 r.). We Włoszech najpierw szkolił partyzantów włoskich 
a potem dostał się do II Korpusu WP. Do kraju wrócił przez Wielką Brytanię w 1947 r. KKb. 
 

CCzzcciiggooddnneemmuu  JJuubbii llaattoowwii ,,  ppoorr ..  WWii ttoollddoowwii   SSzzyyff tteerroowwii ,,  zz  ookkaazzjj ii   UUrrooddzziinn  sskkłłaaddaammyy  sseerrddeecczznnee  
ggrraattuullaacc jjee  oorraazz  wwyyrraazzyy  nnaajjwwyyżżsszzeeggoo  sszzaaccuunnkkuu..  
PPrroossiimmyy  pprrzzyyjjąąćć  sseerrddeecczznnee  żżyycczzeenniiaa  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwaa  BBoożżeeggoo,,  wwsszzeellkk iieejj   ppoommyyśśllnnoośśccii   
ww  żżyycciiuu  oossoobbiissttyymm,,  ddoobbrreeggoo  zzddrroowwiiaa  ii   ddłłuuggiicchh  llaatt   żżyycciiaa..  

ZZaarrzząądd  oorraazz  cczzłłoonnkkoowwiiee  
TToowwaarrzzyyssttwwaa  bb..  ŻŻoołłnniieerrzzyy  ii   PPrrzzyyjjaacciióółł   1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh   

 

UUłłaannii   PPoozznnaańńssccyy  ooddzznnaacczzeennii   WWiieellkkooppoollsskkiimm  KKrrzzyyżżeemm  PPoowwssttaańńcczzyymm  
 

 Od dnia 29 grudnia 2014 roku, w którym na Ratuszu poznańskim uroczyście uruchomiono stro-
nę internetową z „Listą odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym”, pod adresem 
www.powstancy-wielkopolscy.pl możemy wyszukać swoich krewnych, w tym żołnierzy naszego 
Pułku, wyróżnionych wspomnianym odznaczeniem. Wystarczy wpisać nazwisko i imię, a pojawią 
się wszyscy imiennicy, których można rozróżnić po imionach rodziców, dacie i miejscu urodzenia. 
Co więcej, wymieniona jest data i dokument nadania odznaczenia, a następnie uzasadnienie na-
dania, przytoczony in extenso opis udziału w Powstaniu Wielkopolskim przepisany z wniosku. Jak 
piszą twórcy strony, „chcąc zachować charakter i oddać atmosferę czasów, w których były wypi-
sywane wnioski, nie dokonywaliśmy żadnych korekt w tekście. Autorzy Projektu nie odpowiadają 
więc za mogące istnieć błędy, zwłaszcza w nazwiskach i nazwach miejscowości”. Istotnie, takie 
błędy są. Przytaczam przykładowo trzech naszych Ułanów Poznańskich, w których wnioskach 
pomylono nazwiska ich powstańczych dowódców. W nawiasie podaję daty wniosku. U Antoniego 
Michalczyka zapisano je (1974) jako „por. Zekteler”, a ma być Zenkteler. Witold Sękowski ma 
z kolei wpisanego (1958) dowódcę „por. Cierżyński”, a ma być Ciążyński, a Maksymilian Wojcie-
chowski ma jako nazwisko dowódcy (1960) „rtm. Lassow”, zamiast Lossow. Jest to o tyle ważne, 
że szukanie odznaczonego możliwe jest także poprzez wpisanie tylko nazwiska dowódcy. 
 Nadania Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym pochodzą z lat 1957-1999 i jest to pierwsza 
w kraju kompletna lista odznaczonych jednym odznaczeniem ze wszystkich lat jego istnienia. 
Sporządzono ją w oparciu o uchwały Rady Państwa PRL (1957-1989), postanowienia Prezydenta 
PRL (1989) i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-1999). Jej twórcami jest wcale liczne 
grono członków Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” pod kierunkiem nie-
strudzonego prezesa, p. Wojciecha J ędraszewskiego  (gratulacje!). Twórcy zamierzają w przy-
szłości poszerzyć informacje o dodane biogramy odznaczonych, ich zdjęcia oraz fotografie na-
grobków, co już jest w części realizowane. Wyszukiwarka jest na stronie głównej, natomiast w za-
kładce „O Projekcie” opisano historię powstania strony, w zakładce „Artykuły” można przeczytać 
m.in. historię Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego (pióra naszego Prezesa Honorowego), po 
czym są jeszcze dwie zakładki – „Kontakt” z adresem poczty mailowej oraz druga – WTK „Gniaz-
do” odsyłająca do strony tego Towarzystwa. 
 I jeszcze jedno, gwoli wyjaśnienia. Może być, że szukając Powstańca Wielkopolskiego ze swojej 
rodziny, nie znajdziemy go na „Liście odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym”. Przy-
czyna jest bardzo prozaiczna: odznaczenie powstało w PRL, odznaczano nim niemal wyłącznie ży-
jących, a do tego członków ZBoWiD. Zatem brak na liście odznaczonych nie jest zaprzeczeniem, 
że nasz Powstaniec, Powstańcem Wielkopolskim nie był. Warto o tym pamiętać. TRJ 
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RRoocczznniiccaa  PPoowwssttaanniiaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo   
 

W sobotę 27 grudnia o godzinie 11:00 rozpoczęły się uroczystości rocznicowe z udziałem parlamentarzystów, władz pań-
stwowych i komunalnych, wyższych uczelni, członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wielu mieszkańców 
Miasta. W uroczystości uczestniczyły także kompania honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa i Konny Oddział Repre-
zentacyjny Miasta. Po wciągnięciu Flagi Państwowej na maszt i odegraniu Hymnu Państwowego, oraz wygłoszeniu przemówień, 
kompania honorowa WP oddała salwę. Na koniec nastąpiło składanie kwiatów. W imieniu Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyja-
ciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich biało-czerwoną wiązankę kwiatów złożyli Krzysztof Kubicki i Anna Ciba - syn i wnuczka 
rtm. Jerzego Witalisa Kubickiego.   KKb. 
 

SSppoottkkaanniiee  wwiiggii ll ii jjnnee  ww  SSPP  NNrr  7777  iimm..  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh   
 

Dnia 17 grudnia 2014 roku odbyło się w naszej Szkole 77 spotkanie wigilijne z udziałem licznego grona pedagogicznego i 
emerytowanych nauczycieli, oraz zaproszonych gości z Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Dy-
rektor szkoły p. Anna Kończak powitała wszystkich obecnych i podała aktualne informacje o szkole, uczniach i nauczycielach  
i o zadaniach, jakie przed nimi stoją. Potem wszyscy łamali się opłatkiem a w końcu zasiedli do suto zastawionych stołów. Była 
także emerytowana dyrektor p. Alicja Konarska, która tradycyjnie przywiozła własnej roboty pięknie ozdobione i pyszne pier-
niczki. Towarzystwo reprezentowali: prezes p. Adam Bech, prezes honorowy p. Tadeusz Jeziorowski, p. Irena Przybylska-
Majewska, p. Andrzej Walter i przyjaciel Szkoły p. Krzysztof Kubicki.   KKb. 
 

WW  śśwwiięęttoo  TTrrzzeecchh  KKrróóll ii   ssppoottkkaanniiee  uu  pppp..  SSttaacchheecckkiicchh   
 

Miłą niespodziankę sprawili pp. Martyna i Piotr Stacheccy zapraszając nas na spotkanie opłatkowe do swego nowego 
mieszkania. Grono gości stanowili: pp. Kundegórscy, pp. Buczyńscy, pp. Walterowie, pp. Pawliccy, oraz p. Irena Przybylska-
Majewska, p. Tadeusz Jeziorowski i p. Krzysztof Kubicki. Na początku mieliśmy przyjemność obejrzeć dobrze zaplanowane 
mieszkanie oraz dobrze urządzony i wyposażony aneks kuchenny. Następnie wymieniliśmy życzenia łamiąc się opłatkiem i na 
zaproszenie gospodarzy zasiedliśmy do obiadu z tradycyjnym barszczem z uszkami; potem był śledź, ryby smażone i różne su-
rówki warzywne. Nie zabrakło też znakomitych trunków. Na koniec była kawa i ciasto. Było też kolędowanie na wiele głosów! 
Spotkanie odbywało się w sympatycznej, rodzinnej atmosferze i wszyscy bardzo dziękujemy miłym Gospodarzom i życzymy Im 
wiele dobra od Boga i ludzi.    KKb. 
 

WWaallnnee  ZZeebbrraanniiee  TToowwaarrzzyyssttwwaa  ––  1111  ssttyycczznniiaa  22001155  rr ..  
 

Pisząc o spotkaniach opłatkowych nie można pominąć faktu, że jednym z punktów porządku zebrania było dzielenie się opłatkiem.    KKb. 
 

SSppoottkkaanniiee  ooppłłaattkkoowwee  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  ZZiieemmiiaańńsskkiieeggoo   
 

W poniedziałek 12 stycznia 2015 roku w pięknej Sali Kolumnowej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się spotka-
nie opłatkowe PTZ. Spotkanie poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele Najświętszego Zbawiciela. Na początku głos zabrała 
p. Danuta Prus-Głowacka – prezes PTZ, witając zaproszonych gości i członków Towarzystwa. Część artystyczna w wykonaniu 
solistek, przy akompaniamencie fortepianu została nagrodzona licznymi brawami. Potem zebrani łamali się opłatkiem składając 
sobie życzenia. Z Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich byli: zaproszony wiceprezes, p. Włodzi-
mierz Buczyński, członkowie obydwu Towarzystw: panie Maria Ciemniewska i Teresa Kłoczowska, oraz panowie: Andrzej 
Skarzyński i Krzysztof Kubicki. Przybył także w mundurze na wzór 15. Pułku Ułanów Poznańskich p. Roman Kusz.    KKb. 
 

KKoonnkkuurrss  wwiieeddzzyy  „„ NNaa  ttrrooppaacchh  żżoołłnniieerrzzyy  ggeenneerraałłaa  AAnnddeerrssaa””   
 

 Z przyjemnością publikujemy wyniki konkursu historycznego „Na tropach żołnierzy generała Andersa". W tym roku program 
edukacyjny, którego częścią jest konkurs, odbywa się pod patronatem pani Anny Marii Anders – córki generała Władysława An-
dersa. W finale Konkursu w dniu 31 marca 2015 roku wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych. Komisji Konkursowej przewodniczył p. Tadeusz Jeziorowski, a w jej skład weszli p. Adam Bech reprezentujący 
"Dębinkę" oraz p. Maciej Leszczyński, nauczyciel historii w SP 77. 
1. L a u r e a c i  w  G r u p i e  A  – uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6): 

I miejsce zajęła Zuzanna Górna z klasy IV b (Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich), 
II miejsce zajął Mieszko Kulczyński z klasy IV a (Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich), 
III miejsce zajęła Julia Kwiatkowska z klasy V b (Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich); 

2. L a u r e a c i  w  G r u p i e  B  – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce zajęła Agnieszka Zawisza uzyskując 59/60p (Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu), 
II miejsce ex aequo zajęli Michał Silny i Wojciech Maciński uzyskując 53/60p (Społeczne Gimnazjum „Dębinka"), 
III miejsce zajął Tomasz Korobacz uzyskując 50,5/60p (Społeczne Gimnazjum „Dębinka"). 

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie w projekt, a zwycięzcom konkursu gratulujemy! 
 Laureatom w poszczególnych grupach wiekowych zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi. 
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 kwietnia 2015 r. (sobota) w Poznaniu, w czasie uroczystości Święta 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich, pod Pomnikiem Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy (ok. godz. 20.00 – przed Apelem Poległych). 
 Fundatorami nagród są Dom Wydawniczy REBIS oraz Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
  Adam Bech, Anna i Maciej Leszczyńscy 
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UUłłaann  RRookkuu  22001155  
 

W poniedziałek, 30 marca, w naszej Szkole Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich odbył 
się finał konkursu o miano "Ułana Roku 2015" dla uczniów klas trzecich. Emocji było pełno, pojawiły się 
nawet łezki wzruszenia. Dzieci wspaniale przygotowane w obecności organizatorek konkursu, p. Violetty 
Grześkowiak  i Katarzyny Mielnik , rywalizowały w pięknym stylu, co mieli okazję potwierdzić członkowie 
jury w osobach pań, Pułkownikowej Ireny Przybylskiej-Majewskiej  oraz Joanny Frankiewicz , a także 
Komendanta Andrzeja Waltera  i Prezesa Honorowego Tadeusza Jeziorowskiego . "Ułanem Roku" bez-
apelacyjnie został Jakub Lorentowicz  z kl.3 c, kolejne miejsca zajęli: Aleksander Marczewski  (II),  
Laura Domagała  (III), a wyróżnienia otrzymały Laura Goła ś i Zofia Przybylska  - wszyscy z kl. 3 b. 
G r a t u l u j e m y !  TRJ 

NNoowwii  cczzłłoonnkkoowwiiee  
 

Nr kol. 389 p. Filip Leśniak – ze stażem od 9 grudnia 2014 r. 
Nr kol. 390 p. Tadeusz Kaczmarek – ze stażem od 11 grudnia 2014 r. 
Nr kol. 391 p. Mikołaj Kosowicz – ze stażem od 27 grudnia 2014 r. 
Nr kol. 392 p. Tomasz Kałuża – ze stażem od 27 grudnia 2014 r. 
Nr kol. 393 p. Paweł Łagódka – ze stażem od 28 grudnia 2014 r. 
Nr kol. 394 p. Robert Kosiak – ze stażem od 11 stycznia 2015 r. 
Nr kol. 395 p. Mateusz Adamski – ze stażem od 5 stycznia 2015 r. 
Nr kol. 396 p. Dawid Dziarski – ze stażem od 11 stycznia 2015 r. 
Nr kol. 397 p. Hannah Taylor – ze stażem od 11 stycznia 2015 r. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do kwietniowego biuletynu dołączamy płytę DVD z filmem dokumentalnym o przemarszu do 
Ziewanic, podejmowanym od roku 1999 przez nasz Reprezentacyjny Oddział Kawalerii. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ZZ  żżaałłoobbnneejj   kkaarrttyy......  
 

Dnia 3 marca 2014 roku zmarł członek naszego Towarzystwa śp. Zenon Purman  (nr kol. 317). 
Został pochowany na cmentarzu junikowskim, kwatera kombatancka. 
 

Dnia 4 lutego 2015 roku po kilkuletniej chorobie w wieku 77 lat zmarł śp. Wojciech Labacki  
(nr kol. 236). Pogrzeb odbył się 11 lutego br. na cmentarzu junikowskim. Zmarły był synem 
żołnierza 15. Pułku Ułanów Poznańskich, z zawodu był mgr. inż. budownictwa lądowego, 
rzeczoznawcą budowlanym. Zaprojektował wiele obiektów budowlanych, a dla Towarzystwa nie-
odpłatnie zaprojektował fundament pod pomnik znajdujący się przy kościele pw. Św. Michała 
Archanioła przy ul. Stolarskiej. 
 

Dnia 6 lutego 2015 roku po długiej chorobie zmarł członek naszego Towarzystwa, skarbnik w II 
kadencji Zarządu, śp. Jerzy Miłob ędzki  (nr kol. 65), syn ułana 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. 
gen. Dwernickiego. Pogrzeb odbył się 11 lutego br. na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie. 
 

Rodzinom Zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
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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„Ułana Pozna ńskiego - 

Piętnastaka”  
 

 

„Ułan Poznański - Piętnastak” jest kontynuacją „Ułana Poznańskiego”, wydawanego w Londynie w latach 1948-2007 biulety-
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