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PPrrooggrraamm  oobbcchhooddóóww  
ŚŚwwiięęttaa  PPuułłkkoowweeggoo  1155..  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  PPoozznnaańńsskkiicchh  ––  DDnnii  UUłłaannaa’’22001166  

 

PPiiąątteekk,,  2222  IIVV  WWęęddrrzzyynn: godz. 9:00 Msza św. w intencji 15. batalionu Ułanów Poznańskich; 
godz. 10:00 Uroczysty apel z okazji Święta 15. batalionu Ułanów Poznańskich; 
godz. 11:45-14:00  Piknik rodzinny. 
 

PPiiąątteekk,,  2222  IIVV  PPoozznnaańń: godz. 8:00 do 16:00  XXVI Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie 
MILITARI (CWJ Hipodrom – Wola); 8:00 ujeżdżanie, 10:00 przegląd mundurowy i strzelanie, 
14:30 kros. 
 

SSoobboottaa,,  2233  IIVV  PPoozznnaańń: godz. 9:00 do 15:00  XXVI Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie 
MILITARI (CWJ Hipodrom – Wola); 9:00 skoki, 12:00 władanie białą bronią; 
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). 
 

NNiieeddzziieellaa,,  2244  IIVV  PPoozznnaańń: 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 . 
 
CYTADELA  – 11:00 do 17:00  Festyn rodzinny na Cytadeli, biwak grup rekonstrukcyjnych: 
 

11:00 początek działań plastycznych dla dzieci, 11:30 pokaz woltyżerki Stowarzyszenia LAJKONIK, 12:00 pokaz 
łuczniczy stajni KAWALKADA, 12:30 występ zespołu KSINZOKI, 13:00 prezentacja uczestników XXXI Dni Ułana, 
13:15 dekoracja uczestników zawodów MILITARI, 13:45 występ zespołu KSINZOKI, 14:00 pokaz wyszkolenia ar-
tyleryjskiego, 14:30 pokaz łuczniczy stajni KAWALKADA, 15:00 inscenizacja „Wrzesień 1939”, 15:30 pokaz wy-
szkolenia artyleryjskiego, 16:00 inscenizacja „Włochy 1944”, 16:30 pokaz Kadryla, 16:30 spacer po Poznańskiej 
Cytadeli. 
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WWaallnnee  ZZeebbrraanniiee  SSpprraawwoozzddaawwcczzoo--WWyybboorrcczzee  ww  ddnniiuu  77  lluutteeggoo  22001166  rr ..  
 
1. Otwarcie zebrania 
 Otwarcia zebrania dokonał Prezes Adam Bech. 
 Na rozkaz Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, wprowadzono Poczet Proporcowy (warto dodać, że 
dowódca pocztu ubrany był w mundur WP wz. 19, lancowy w mundur z okresu służby odtworzonego Pułku w ramach 
2. Korpusu Polskiego, natomiast przyboczny wystąpił w mundurze Ułana Wielkopolskiego). 
 Uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego.  
 Prezes powitał wszystkich przybyłych na Zebranie członków i sympatyków Towarzystwa. 
2. Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie im dyplomów.  
 Prezes Bech poprosił p. Kazimierza Kundegórskiego oraz Prezesa Honorowego o wręczenie dyplomów nowym 
członkom Towarzystwa, którymi są: 
1. Kol. Mateusz Adamski – ze stażem od 5 stycznia 2015 r., nr kolejny 395, 
2. Kol. Dawid Dziarski – ze stażem od 11 stycznia 2015 r., nr kolejny 396, 
3. Kol. Hannah Taylor – ze stażem od 11 stycznia 2015 r., nr kolejny 397, 
4. Kol. Agnieszka Zawisza – ze stażem od 9 stycznia 2015 r., nr kolejny 398, 
5. Kol. wachm. Damian Cichy – ze stażem od 11 stycznia 2015 r., nr kolejny 399, 
6. Kol. Dariusz Czerniak – ze stażem od 12 stycznia 2016 r., nr kolejny 400, 
7. Kol. Bartosz Kosiak – ze stażem od 4 lutego 2016 r., nr kolejny 401. 
 Następnie p. Krzysztof Kubicki odczytał listę zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa: 
1. Dnia 4 lutego 2015 r. po kilkuletniej chorobie w wieku 77 lat zmarł śp. Wojciech Labacki (członek naszego Towa-
rzystwa nr kol. 236). Pogrzeb odbył się 11 lutego 2015 r. 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 nieodpłatnie zaprojektował fundament pod głaz pamiątkowy znajdują-
cy się przy kościele pw. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej. 
2. Dnia 6 lutego 2015 r. po długiej chorobie zmarł członek naszego Towarzystwa, skarbnik w II kadencji Zarządu, śp. 
Jerzy Miłobędzki (nr kol. 65), syn ułana 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. Generała Dwernickiego. Pogrzeb odbył się 
11 lutego na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie. 
3. Dnia 9 grudnia 2015 r. zmarł śp. por. Witold Szyfter członek-założyciel naszego Towarzystwa (nr kol. 10/Z), jeden 
z ostatnich żołnierzy Pułku z Kampanii Wrześniowej, podchorąży rezerwy z promocji 1938 roku, urodzony w 1918 roku. 
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 16 grudnia 2015 r. w Poznaniu, na Cmentarzu Górczyńskim przy ul. Ściegiennego 
Ponadto do Zarządu dotarły spóźnione informacje o śmierci następujących osób: 
4. W dniu 2 października 2011 r. zmarł w wieku 86 lat członek naszego Towarzystwa śp. por. Jerzy Doczkał (nr kol. 
55), żołnierz 15. Pułku Ułanów Poznańskich w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; Msza święta żałobna od-
prawiona została w poniedziałek, 17 października 2011 r. w Warszawie, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. 
NMP Królowej Polski, po której nastąpiło odprowadzenie Zmarłego do grobu na Cmentarz Wojskowy "Powązki". 
5. Dnia 3 marca 2014 r. zmarł śp. Zenon Purman (członek naszego Towarzystwa nr kol. 317). Został pochowany na 
Cmentarzu Junikowskim, kwatera kombatancka. 
6. Śp. mjr Andrzej Kamieniecki członek naszego Towarzystwa (nr kol. 146) zmarł w Poznaniu 20 lipca 2014 r. w wie-
ku 101 lat, ppor. rez. 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. Generała Dwernickiego z 1938 r. Został pochowany na Sta-
rych Powązkach w Warszawie 29 lipca 2014 r. 
 Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłych. 
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 
 Kol. Bech przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego Zebrania – płk. Tadeusza Cent-
kowskiego oraz 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 porządek Zebrania: 
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2015, 
5. Sprawozdanie Skarbnika, 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, 
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, 
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu, 
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   P r z e r w a  
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa, 
12. Wybory, 
13. Wolne glosy i wnioski, 
14. Ogłoszenie wyników wyborów, 
15. Wystąpienie nowego Prezesa Towarzystwa, 
16. Zamknięcie Zebrania. 
 Porządek zebrania został jednomyślnie zaaprobowany. 
 

4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2015 
 

Podsumowanie prac Zarządu Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich za okres 11.01.2015 r. – 07.02.2016 r. (trzeci, ostatni rok VIII kadencji) 

 Skład Zarządu w tym okresie: 
1. Adam Bech – prezes, dowódca pododdziału zmechanizowanego ROK, 
2. Jakub Kolańczyk – wiceprezes, 
3. Piotr Stachecki – sekretarz, 
4. Adam Grabus – skarbnik, 
5. Andrzej Walter – członek, komendant Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, 
6. Łukasz Walter – członek, dowódca pododdziału konnego ROK (do 13.05.2015 r.), 
7. Irena Przybylska-Majewska – członek, 
8. Włodzimierz Buczyński – członek, 
9. Dale Taylor – członek od 11.01.2015 r., 
10. Ryszard Mańczak – członek do 11.01.2015 r. 
 Zarząd w tym czasie podjął siedem uchwał, z czego: 
• Dwie w sprawie przyjęcia osób do Towarzystwa 
• Cztery dotyczących spraw finansowych 
• Jedną dotycząca spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa. 
Statystyka członkowska od ostatniego Zebrania: 
• Początkowa liczba członków: 209 
• Przyjęcia nowych członków: 7 
• Zgony: 6 
• Rezygnacje z członkowstwa w Towarzystwie: 2 
• Aktualna liczba członków: 208. 
Podsumowanie działalności Zarządu VIII – wystąpienie Prezesa: 
Szanowni Państwo! 
 Mijają trzy lata od początku kadencji obecnego Zarządu. Chciałbym przy tej okazji dokonać swoistego podsumowa-
nia naszych działań oraz podziękować za pomoc i współpracę. 
 W mojej opinii do najważniejszych sukcesów tej kadencji należą wydarzenia związane z naszym Batalionem oraz 
obchodami 95-lecia początków służby Ułanów Poznańskich w Wojsku Polskim.  
 W roku 2013 podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną 
a Towarzystwem, która gwarantuje nam stabilność wzajemnych relacji. 
 W czasie kwietniowych obchodów Święta Pułkowego w roku 2013 po raz pierwszy nadano Znak Pułkowy w ramach ba-
talionu Ułanów Poznańskich. Znak oficerski z numerem 401 odebrał wówczas d-ca Batalionu ppłk Tomasz Borowczyk. 
Ostatnie w roku 2015 nadanie miało miejsce 30 października: odznakę pamiątkową otrzymał ppłk Tomasz Stachera, który 
zastąpił ppłk Borowczyka na stanowisku dowódcy Batalionu. Do tej pory wręczono 25 znaków oficerskich, 74 znaki żołnier-
skie oraz 5 honorowych, w tym ponowione wyróżnienie Miasta Poznań jako honorowego szefa Ułanów Poznańskich. Powrót 
Znaku do wojska był możliwy między innymi dzięki p. płk. Stanisławowi Berkiecie, który przed swoją śmiercią wyraził zgodę 
na przekazanie prawa do nadawania pułkowej odznaki pamiątkowej. Ponad roczne zabiegi w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej zakończyły się sukcesem dzięki wsparciu kilku osób rozumiejących wagę tradycji. 
 Wrzesień 2013 to kolejne spotkanie w Ziewanicach. Pod głazem upamiętniającym miejsce śmierci ppłk. Tadeusza 
Mikke wręczyliśmy proporce szwadronowe oficerom Batalionu. Odtąd każdy z pododdziałów Batalionu występuje pod 
własnym znakiem nawiązującym do tradycji pułkowych. 
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 Rok 2014 rozpoczynaliśmy wielką wystawą jubileuszową zorganizowaną w gmachu Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego. Zgromadziliśmy na niej ponad tysiąc przedmiotów związanych z pułkową historią i tradycjami Ułanów Poznańskich. 
Wystawa trwała od lutego do maja i zwiedziło ją bardzo wielu widzów, którzy specjalnie w tym celu odwiedzili Muzeum. 
W kolejnych latach kilkukrotnie wspieraliśmy Muzeum naszymi zbiorami w czasie organizowanych przez nie wystaw. Za 
sprawą członków Towarzystwa przekazano też pewną liczbę darów związanych ze współczesnym Wojskiem Polskim. 
 Pierwsze dni maja tego samego roku minęły pod znakiem zorganizowanych pod patronatem Prezydenta RP uroczy-
stych obchodów Święta Pułkowego, których kulminacyjnym momentem było wręczenie żołnierzom Batalionu repliki hi-
storycznego sztandaru 15. Pułku Ułanów. To wydarzenie symbolicznie kończy proces utożsamienia współczesnych 
żołnierzy z ich historycznymi poprzednikami. Już dwa tygodnie później poczet sztandarowy Batalionu wziął udział 
w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino. Nie udało się wówczas, niestety, zorganizować wyjazdu członków 
Towarzystwa. 
 Rok 2015 to ostatni rok urzędowania VIII kadencji Zarządu Towarzystwa. Odbyło się w nim 11 zebrań tego gre-
mium. Jedno z nich odbyło się tradycyjnie w domu p. Ireny Przybylskiej-Majewskiej, a ostatnie tuż przed Walnym Ze-
braniem w 2016 r. – w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu. Wszystkie pozostałe odbyły się w Społecznym Gimna-
zjum „Dębinka” w Poznaniu. 
 Wykaz najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo: 
I. Święto Pułkowe 
 Obchody Święta Pułkowego odbyły się w Poznaniu w dniach 17-19 kwietnia 2015 r. Tydzień później, w piątek 24 
kwietnia, miały miejsce uroczystości we współczesnym garnizonie Ułanów Poznańskich, w Wędrzynie.  
 W minionym roku obchodzono jubileuszowe XXX Dni Ułana oraz rozegrano XXV Ogólnopolskie Kawaleryjskie Za-
wody Militari. 
 Apel Poległych, poprzedzony uroczystym Capstrzykiem, odbył się tradycyjnie w sobotę wieczorem, dnia 18 kwietnia. 
Tuż przed jego odczytaniem przyznano nagrody w konkursie wiedzy o Pułku, który w ubiegły roku przybrał bardziej 
rozbudowaną, międzyszkolną, formułę w ramach projektu „Na tropach żołnierzy generała Andersa". 
 W niedzielę po uroczystej Mszy św. u oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła pod Pomnikiem kilkudziesięciu współ-
czesnych Ułanów Poznańskich zostało uhonorowanych Znakiem Pułkowym. Następnie w Wielkopolskim Muzeum Wojsko-
wym wręczono Znaki Zasługi Towarzystwa – za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez naszą organizację. Wyróżnie-
niem uhonorowani zostali p. Tadeusz Pawlicki i p. Marcin Klinkiewicz z Turku. Godła Honorowego nie przyznano. 
 Poznańską część Święta zakończył rodzinny piknik kawaleryjski, zorganizowany na Poznańskiej Cytadeli. 
 Tydzień po obchodach Święta Pułkowego w historycznym garnizonie Ułanów Poznańskich, uroczystości przeniosły 
się do Wędrzyna, gdzie stacjonuje 15. batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa. Po uroczystej 
Mszy św. odprawionej w garnizonowym kościele, odbył się apel na dziedzińcu koszar. Następnie zorganizowano piknik 
oraz pokazy sprzętu wojskowego. W uroczystościach uczestniczyła m.in. córka historycznego dowódcy 15. Pułku Uła-
nów Poznańskich, Naczelnego Wodza, patrona współczesnych „Dzieci Poznania”, gen. broni Władysława Andersa. 
W ramach wizyty w Polsce p. Anna Maria Anders spotkała się ponadto z uczniami poznańskich szkół oraz z Pozna-
niakami, przy okazji podsumowania programu edukacyjnego „Na tropach żołnierzy gen. Andersa” oraz promocji swojej 
książki wspomnieniowej  pt. „Córka generała i piosenkarki”. 
II. Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych „Strefa Militarna” 
 W lipcu odbył się VIII Zlot, który jest współorganizowany przez członków naszego Towarzystwa we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Historia Militaris”. 
III. Przemarsz do Ziewanic: 
 Już po raz 14. członkowie naszego Oddziału wyruszyli konno na miejsce śmierci pierwszego wojennego dowódcy 
Pułku, ppłk. Tadeusza Mikke. Szczegółowa relacja z wyprawy znajduje się w biuletynie „Ułan Poznański – Piętnastak” 
(nr 4 [19] z października 2015 r.). 
IV. Interwencja Zarządu w sprawie stanu technicznego Pomnika pułkowego przy ul. Ludgardy w Poznaniu 
 Zarząd skierował w sierpniu ubiegłego roku do Prezydenta Poznania pismo z prośbą o podjęcie inicjatywy remontu 
Pomnika. Podczas spotkania z udziałem wiceprezydenta p. Mariusza Wiśniewskiego oraz przedstawicieli służb kon-
serwatorskich i agend miejskich uzgodniono, że do kwietnia br. zostaną wykonane niezbędne naprawy w otoczeniu 
pomnika. Następnie zostanie przygotowana specjalistyczna ekspertyza pozwalająca ocenić stan techniczny cokołu, ko-
lumny i sylwetki, a w latach 2017/2018 zostanie przeprowadzony kompleksowy remont. O ile to możliwe zostanie też 
przeprowadzona dyskusja nad dodaniem elementów istniejących na pierwotnym pomniku i nie przywróconych w 1982 
(miejsca bitew i nazwiska poległych). Zadaniem Towarzystwa będzie wsparcie konserwatora zabytków w przygotowa-
niu niezbędnej dokumentacji. 
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V. 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. 
VI. Z życia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego i 15. batalionu 
Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 
 Z dniem 30 października 2015 r. swoją służbę w 15. batalionie Ułanów Poznańskich zakończył jego dowódca, 
ppłk Tomasz Borowczyk, który został zastąpiony na tym stanowisku przez ppłka Tomasza Stacherę. 
 20 listopada 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Na 
miejsce p. gen. bryg. Andrzeja Kuśnierka nowym dowódcą Brygady mianowano p. płka Piotra Malinowskiego. 
 

PODSUMOWANIE 
 

 W mijającym roku nie wydano żadnej większej publikacji. Trwają prace nad kilkoma kolejnymi Zeszytami Historycz-
nymi, ale trudno przewidzieć termin ich ukończenia. Udało się za to częściowo zdigitalizować zbiory fotografii pozosta-
jących w kolekcjach naszych członków. Daleko jeszcze do ukończenia tego procesu, ale powstała baza pozwalająca 
myśleć o wydaniu albumu na stulecie pułku. Myślimy też o kolejnej wystawie, którą zamierzamy z tej okazji przygoto-
wać we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. 
 Działa dobrze strona FB oraz strona Towarzystwa www.15pu.pl i www.dniulana.pl. Media internetowe stały się waż-
nymi nośnikami informacji o Pułku, Towarzystwie oraz współczesnych Ułanach Poznańskich.  
 Doskonale funkcjonuje Biuletyn Informacyjny „Ułan Poznański – Piętnastak”, co zawdzięczamy w głównej mierze 
osobom p. Tadeusza Pawlickiego oraz p. Tadeusza Jeziorowskiego. 
 Obejmując stanowisko Prezesa przed trzema laty wierzyłem głęboko, że uda się zaktywizować członków Towarzy-
stwa. Większość z nas pozostaje bierna i ogranicza swój udział w pracach stowarzyszenia wyłącznie do płacenia skła-
dek, choć grupa około 20 osób zalega z tym obowiązkiem od trzech i więcej lat, a niemal 68 osób rok lub dwa lata. O 
ile pomimo takich zaległości finanse Towarzystwa są w dobrym stanie, to poza pozyskaniem znacznych funduszy na 
Święto Pułkowe, nie udaje się zgromadzić większych środków na inne cele. Fiaskiem zakończyły się próby stworzenia 
funduszu sportowego. Na ten cel w ciągu roku przekazano 220 zł. Nie udało się też pozyskać żadnego sponsora insty-
tucjonalnego ani grantu. 
 Największą bolączką pozostaje brak osób chętnych do aktywnego udziału w pracach Towarzystwa, w tym pracach 
Zarządu. W tym miejscu chciałbym wyróżnić naszych członków, którzy w okresie urzędowania Zarządu VIII kadencji 
aktywne wspierali wyznaczone przez niego zadania: 
Prezes Honorowy, Tadeusz Jeziorowski – dzięki jego wiedzy i doświadczeniu udało się odpowiedzieć na ponad 20 
nadesłanych na adres Towarzystwa wniosków o identyfikację archiwalnych zdjęć osób związanych z Pułkiem lub prze-
słanych z takim domniemaniem, a które Prezes Honorowy rozszyfrował. Dzięki temu wzrosła ranga naszego Towarzy-
stwa jako organizacji o dużym zasobie wiedzy swoich członków. Ponadto zdobyliśmy nowy materiał ikonograficzny, do 
tego dobrze opisany.  
Pan Krzysztof Kubicki – uczestniczył w prawie każdym zebraniu Zarządu, wpierając radą jego członków. 
Pani Irena Siejkowska – zawsze była obecna na spotkaniach rocznicowych Towarzystwa, dekorując miejsca pamięci 
zniczami. 
Pan Tadeusz Pawlicki – jednoosobowy wydawca naszego Biuletynu, wykonujący rzetelnie i systematycznie bardzo 
mozolną pracę. 
Panowie Bolesław Skorupski i Przemysław Krych – już od wielu lat znacząco wspierają finansowo organizację Świę-
ta Pułkowego. 
Pani Maria Chojnacka – dzięki jej pracy Towarzystwo posiada obszerne relacje fotograficzne z wszystkich najważniej-
szych wydarzeń organizowanych przez Zarząd. 
Komendant ROK, pan Andrzej Walter – na ręce Komendanta należy złożyć podziękowania za działalność całego Od-
działu, aktywność oraz wspieranie inicjatyw Zarządu. 
 Myśląc o działaniach kolejnej IX kadencji Zarządu chciałbym wskazać następujące cele, które wymagają akceptacji 
Walnego Zebrania: 
1. Zwiększenie liczby członków rekrutujących się spośród byłych żołnierzy 15. batalionu Ułanów Poznańskich. Dziś 
w składzie Towarzystwa pozostaje trzech żołnierzy i jeden kadet historycznego 15. Pułku Ułanów. Gdy ich zabraknie 
zostaniemy już wyłącznie Towarzystwem Przyjaciół Ułanów Poznańskich. Możemy to zmienić w ten sposób, by miejsce 
odchodzących kawalerzystów II RP zajęli ich współcześni następcy z Batalionu. To zaś wymaga powstania delegatury  
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Zarządu, która zajmie się na miejscu, w Wędrzynie, współpracą z wojskiem i rekrutacją nowych członków, tak by od-
chodzący z Batalionu żołnierze nie tracili kontaktu z barwami i tradycją.  
2. Podpisanie kolejnych umów o współpracy, które dają nam szanse na stabilną współpracę np. z MON. 
3. Intensyfikacja współpracy ze szkołami, zwłaszcza średnimi, których uczniowie są naturalnym uzupełnieniem składu To-
warzystwa, a którzy przez nas wychowani będą mogli w perspektywie kilku - kilkunastu lat być siłą napędową organizacji. 
4. Ożywienie Oddziału Reprezentacyjnego, z którego rekrutuje się większość członków zarządu VIII kadencji, co po-
średnio przyczyniło się do kryzysu kadrowego w obu pododdziałach. 
5. Przygotowanie kolejnych publikacji o historii Pułku. 
6. Przygotowanie obchodów 100-lecia Ułanów Poznańskich, które powinny się rozpocząć w ostatnim roku IX kadencji 
(grudzień 2018), a ich kulminacja przypaść powinna na pierwszy rok X kadencji (kwiecień 2019). Nowy zarząd obejmu-
jący urzędowanie w 2019 roku nie będzie miał czasu na właściwe przygotowanie obchodów, więc w naturalny sposób 
ten obowiązek będzie spoczywał na IX kadencji. 
 Na tym Prezes zakończył sprawozdanie, które zostało przyjęte oklaskami. 
5. Sprawozdanie skarbnika  
 Skarbnik Towarzystwa, p. Adam Grabus, zdał relację z finansowej działalności za ubiegły rok. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 Przewodniczący Komisji, p. dr Tadeusz W. Lange, zdał relację z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzy-
stwa w ubiegłym roku. Jednocześnie złożył wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium za całą kaden-
cję. Przewodniczący Komisji zaapelował o wsparcie inicjatyw podejmowanych przez Zarząd, szczególnie w kontekście 
przygotowań do rocznicy 100-lecia Pułku (z sugestią wyłonienia Komitetu Organizacyjnego tychże obchodów, który za-
pewniłby ciągłość przygotowań). 
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 
 Zgodnie z informacją przedstawioną przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, p. Aleksandra Hojnowskiego, 
nie zebrano się w minionej kadencji, ponieważ nie było takiej potrzeby. 
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii 
 Komendant Oddziału, p. Andrzej Walter, przedstawił najważniejsze inicjatywy podejmowane przez obydwa podod-
działy Oddziału w minionym roku. Do oryginału protokołu załączono ponadto listę inicjatyw, w których uczestniczył Od-
dział (znajduje się również na stronie internetowej Oddziału – www.15pu.pl). 
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie absolutorium 
 Pan Marcin Gauden zadał pytanie odnośnie finansowania działalności Towarzystwa, szczególnie w kontekście do-
tacji celowych na organizację Święta. Prezes odpowiedział na pytanie wskazując, że trudności w pozyskaniu finansów 
są skutkiem m.in. ograniczeń wynikających z terminów ogłaszania konkursów grantowych oraz z opóźnień po stronie 
ministerstwa (MON), na co często nie mamy wpływu. 
 Pan Krzysztof Kubicki nawiązał do tego tematu, proponując przesunięcie terminu Święta Pułkowego, by lepiej 
wpasować się w terminy rozstrzygania tychże konkursów. Zgodnie z odpowiedzią Prezesa, Zarząd rozważał taką moż-
liwość w tym roku, jednakże ze względu na bardzo korzystny termin organizacji Święta (blisko historycznej daty), po-
stanawiano nie przesuwać ustalonego pierwotnie terminu. Ponadto Prezes wskazał, że tydzień później zaczyna się 
długi weekend, co byłoby nie bez wpływu na frekwencję podczas Święta. Wycofanie się obecnie z ustalonego terminu 
naraziło by nas na szkody wizerunkowe, gdyż wiele oficjalnych pism i zaproszeń zostało już wysłanych i, co ważne, po-
zytywnie rozpatrzonych. 
 Pan Przemysław Krych zauważył, żeby w rozmowach z MON w sprawie wsparcia inicjatywy organizacji Święta 
Pułkowego wykorzystać nasze dobre relacje z nową sekretarz stanu w obecnym rządzie RP, p. Anną Marią Anders. 
Prezes odpowiadając przychylnie odniósł się do inicjatywy zaznaczając jednocześnie, że konkursy grantowe rządzą się 
zasadami, w które i tak musimy się wpasować. 
 Do dyskusji włączył się Prezes Honorowy, p. Tadeusz Jeziorowski. Podziękował osobom świadomie i aktywnie 
działającym w Towarzystwie. Ponadto Prezes Honorowy podkreślił wagę działalności Reprezentacyjnego Oddziału 
Kawalerii. Jednocześnie wyraził obawę, by trudności związane z członkostwem w pododdziale konnym (wysokie koszty 
finansowe i rodzinne, duże zaangażowanie czasowe), nie spowodowały zmniejszenia jego bardzo dużej, jak dotąd, 
aktywności. Mając w nazwie Towarzystwa nazwę ułanów, w powszechnym odbiorze bardziej identyfikowanych z 
wojskiem konnym, winniśmy dbać o utrzymanie pododdziału konnego. Równocześnie Prezes Honorowy wyraził 
nadzieję na pojawienie się poważnej publikacji na 100-lecie Pułku, np. w formie wznowienia publikacji pt. „Dzieje 15. 
Pułku Ułanów Poznańskich” red. Pawła Zaremby (Londyn 1962), ale z odpowiednim komentarzem naukowym. W tym 
miejscu zadeklarował przygotowanie do tego czasu do wydania kolejnego zeszytu historycznego Towarzystwa.  
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Kończąc swoją wypowiedź podziękował obecnemu Zarządowi za pracę wykonaną na rzecz Towarzystwa i podtrzyma-
nia pamięci o Pułku, szczególnie wyróżniając zaangażowanie Sekretarza, p. Piotra Stacheckiego. 
 Komendant Oddziału, p. Andrzej Walter, prezentując nagrodową szablę przypomniał sukces swojego syna, członka 
pododdziału konnego, p. Mikołaja Waltera, który w ubiegłym roku zdobył tytuł II wicemistrza Polski Militari. 
 Pan Stefan Kęszycki przypomniał o tym, że dokładnie 30 lat temu (przy okazji organizacji pierwszych Dni Ułana 
w 1986 r.) w Poznaniu po raz pierwszy po wielu latach pojawili się jeźdźcy w barwach Ułanów Poznańskich. 
 Pan Mikołaj Walter uzupełnił informację odnośnie zawodów konnych wskazując, że obecnie w Polsce odbywa się 
cykl zawodów Militari. Jednocześnie podziękował p. Bolesławowi Skorupskiemu za wsparcie startujących w nim za-
wodników w barwach Ułanów Poznańskich. 
 Prezes Adam Bech podkreślił, że obecnych na sali jest ok. 25-30% członków Towarzystwa. Pomijając trudności 
w dotarciu na zebranie, jest to pewien wskaźnik niższej niż by chciał Zarząd aktywności w naszym Towarzystwie. Do-
dał, że przed nami stoi wiele wyzwań, jednakże wszystkich, w których Towarzystwo powinno się zaangażować, przy ta-
kiej niezbyt wielkiej aktywności fizycznie nie da się podjąć. 
 Przewodniczący Zebrania, płk Tadeusz Centkowski, uspokajał informując, że obecnie w MON widoczny jest trend 
wspierania działalności stowarzyszeń naszego pokroju. Ponadto wskazał na zmiany w prawie wpływające na zmniej-
szenie częstotliwości zmian kadrowych w wojsku, a jako naszą grupę docelową wskazał korpus podoficerski. 
 Na tym dyskusję nad sprawozdaniami zakończono. Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępu-
jącego Zarządu, które zostało przegłosowane przy trzech głosach wstrzymujących. 
 

P r z e r w a  2 0  m i n  
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 Przewodniczący zebrania, po wcześniejszej naradzie z wymienionymi, zaproponował kandydatury następujących 
osób: p. Anna Ciba, p. Alina Sokołowska i p. Maria Kubicka. Zebrani zaakceptowali te kandydatury, przy trzech gło-
sach wstrzymujących. Warto przypomnieć, że wszystkie trzy Panie, to córki p. Krzysztofa Kubickiego, obecne na ze-
braniach walnych i zawsze włączające się w ich przeprowadzenie. 
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa 
 Na wstępie poddano głosowaniu formalny wniosek o ustalenie liczby członków nowego Zarządu – proponując dzie-
więciu. Wszyscy zebrani zaakceptowali ten wniosek. 
Kandydatury na Prezesa 
Z sali padła propozycja, by na nowego Prezesa wybrać p. Adama Becha. Zainteresowany wyraził chęć kandydowania 
zaznaczając, że jego wybór wiąże się z równoczesną zgodą na sześć punktów, które w swoim przemówieniu określił 
jako priorytety IX kadencji. Ze względu na brak innych kandydatur, Walne Zebranie podjęło decyzję o przeprowadzeniu 
wszystkich wyborów w trybie jawnym. 
 Poddano głosowaniu kandydaturę na Prezesa nowej kadencji, którym, przy 2 głosach wstrzymujących, został wy-
brany p. Adam Bech. 
 Następnie nowy Prezes zaproponował następujących kandydatów do kolejnego Zarządu: 
- p. rtm. Daniel Myśliński, 
- p. Włodzimierz Buczyński, 
- p. Irena Przybylska-Majewska, 
- p. Andrzej Walter, 
- p. Piotr Stachecki, 
- p. Łukasz Walter, 
- p. Dale Taylor, 
- p. Michał Klóska. 
 Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do nowego Zarządu. Poddano głosowaniu jednocześnie wszystkie 
kandydatury, które zostały przegłosowane przy trzech głosach wstrzymujących. 
 Następnie zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej: 
- p. Tadeusz W. Lange, 
- p. Włodzimierz Stolzmann, 
- p. Bolesław Skorupski, 
 Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania do Komisji. 
 Poddano głosowaniu jednocześnie wszystkie kandydatury, które zostały przegłosowane przy czterech głosach 
wstrzymujących. 
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 Następnie zgłoszono kandydatury do Sądu Koleżeńskiego: 
- p. Kazimierz Kundegórski, 
- p. Stefan Kęszycki, 
- p. Aleksander Hojnowski, 
- p. Przemysław Krych. 
 Z wymienionych wszyscy, poza p. Kundegórskim, wyrazili chęć kandydowania do Sądu Koleżeńskiego. Przegło-
sowano zatem trzech kandydatów, akceptując ich przy 3 głosach wstrzymujących. 
 
12. Wybory 
Wybory zrealizowano w 11 punkcie Zebrania. 
 
13. Wolne głosy i wnioski 
 Prezes Adam Bech odczytał pismo nadesłane do nas i innych trzynastu działających na terenie kraju stowarzyszeń 
o podobnym do naszego profilu, którego nadawcą jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu, ppłk mgr  
Ryszard Grześkowiak. W liście informuje on o konieczności rozwiązania Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie i propozycji zaangażowania się w powołanie w to miejsce Stowarzyszenia Tradycji 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Prezes poddał zebranym pod rozwagę, w jakim zakresie możemy tę inicjatywę 
jako Towarzystwo wesprzeć. P. Kęszycki oraz Prezes Honorowy wskazali, że w zasadzie realizujemy już postulaty te-
go pisma, poprzez działalność naszego pododdziału zmechanizowanego. W związku z tym dodatkowe działania 
z naszej strony, przy tak dużym nawale już podjętych inicjatyw, nie są potrzebne i to zdanie uzyskało uznanie Walnego 
Zebrania. 
 
14. Ogłoszenie wyników wyborów 
 W tej części Zebrania przedstawiono informacje odnośnie funkcji w nowych władzach Zarządu. 
 Proponowane funkcje dla nowych członków Zarządu przedstawił Prezes, Adam Bech: 
- p. Adam Bech – Prezes, 
- p. rtm. Daniel Myśliński – wiceprezes, odpowiedzialny za kontakty z Brygadą i Batalionem, 
- p. Włodzimierz Buczyński – wiceprezes, odpowiedzialny za reprezentowanie Towarzystwa na miejscu, 
- p. Michał Klóska – sekretarz, 
- p. Piotr Stachecki – zastępca sekretarza, 
- p. Łukasz Walter – skarbnik, 
- p. Andrzej Walter – członek Zarządu, komendant Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, 
- p. Irena Przybylska-Majewska – członek Zarządu, dbająca o sprawy kwatermistrzowskie, 
- p. Dale Taylor – członek Zarządu, odpowiedzialny za kontakt ze szkołami. 
Komisja Rewizyjna: 
Komisja ukonstytuowała się, wybierając na przewodniczącego p. Tadeusza W. Lange. 
Sąd Koleżeński: 
Sąd ukonstytuował się, wybierając na przewodniczącego p. Aleksandra Hojnowskiego. 
 
15. Wystąpienie nowego Prezesa Towarzystwa 
 Ponownie wybrany Prezes podziękował za zaufanie okazane członkom nowej, już IX kadencji Zarządu Towarzy-
stwa. Jako priorytet po raz kolejny wskazał konieczność pozyskiwania nowych członków, szczególnie rekrutujących się 
spośród rodzin i żołnierzy Batalionu. 
 Wiceprezes rtm. Daniel Myśliński nawiązał do inicjatywy zorganizowania drugiego już balu kawaleryjskiego  
15. batalionu Ułanów Poznańskich. Jednocześnie zadeklarował pośrednictwo w rozmowach z Batalionem w sprawie 
uczestnictwa członków Towarzystwa w imprezie. Ponadto, jako oficer 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego  
w Wędrzynie, zadeklarował chęć podpisania porozumienia o współpracy z Towarzystwem. 
 
16. Zakończenie Zebrania 
 Zebranie zakończyło wyprowadzenie Proporca Towarzystwa przez Poczet Proporcowy. 
 

Na podstawie protokołu Sekretarza Zebrania, Piotra Stacheckiego 
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ZZ  tteekkii   nnaasszzyycchh  ddookkuummeennttóóww..  
PPłłkk  DDrreesszzeerr  ––  ppoorr..  SSkkoorrnniiaa  ––  wwaacchhmm..  BBuuddzzyyńńsskkii ..  

 

 Po opublikowaniu w uprzednim numerze „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” [nr 1(20), 
s. 7] fotografii z dekoracji wachm. Stanisława Budzy ńskiego  Brązowym Krzyżem Zasługi 
z ustaloną na podstawie Dziennika Personalnego MSWojsk. datą nadania – 19 marca 
1931 r. (dotąd istniało przekonanie, że było to w roku 1929), zrodziło się pytanie o dwóch, 
stojących obok oficerów. 

 

 Pierwszy z lewej to ówczesny dowódca na-
szego Pułku, płk dypl. Rudolf Dreszer . Będąc 
oficerem liniowym nie nosi orłów na kołnierzu, 
ani sznurów naramiennych przysługujących 
oficerowi dyplomowanemu, ma jedynie przy-
pięty na prawej piersi Znak Wyższej Szkoły 
Wojennej, której był absolwentom pierwszej 
promocji z 1921 r. Dowodząc Pułkiem pod-
czas uroczystości w szyku konnym, ma 
opuszczoną podpinkę. Udekorowany został 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski nadanym mu przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej zarządzeniem z dnia 8 listopada 1930 r., 
co opublikowano w Monitorze Polskim nr 260 
z dnia 10 listopada 1930 r. poz. 352 („za za-
sługi na polu wyszkolenia wojska”). W lewym 
ręku trzyma charakterystyczną, wąską tubę. 
To w niej otrzymał zrolowany wewnątrz dy-
plom wystawiony przez Kanclerza Orderu, 
który stwierdzał, że Prezydent Rzeczypospoli-
tej zaliczył go w poczet Kawalerów Orderu 
Odrodzenia Polski nadając mu odznaki Krzyża 

klasy IV czyli Oficerskiego. Wraz z dyplomem wkładano do tuby egzemplarz ustaw orde-
rowych. Dziś, co ze smutkiem trzeba stwierdzić, dekorowani nawet najwyższymi orderami 
otrzymują zamiast dyplomów tylko legitymacje, jakie wzorem sowieckim wprowadzono 
w PRL. 
 Drugi, stojący w środku, to porucznik, ale jak na ten stopień starszy wiekiem, Roman 
Skornia  (ur. 5 lutego 1895 r.). Nie był oficerem kawalerii, lecz korpusu oficerów admini-
stracji w grupie oficerów gospodarczych, później w korpusie oficerów intendentów (stąd 
zamiast pułkowych proporczyków na kołnierzu, ma łapki swej służby, a buty oczywiście 
bez ostróg). Będąc w 1923 r. oficerem rezerwowym Okręgowego Zakładu Gospodarczego 
7 w Poznaniu, został zatrzymany w służbie czynnej i początkowo jako nadetatowy skiero-
wany do Komisji Gospodarczej naszego Pułku. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej ogłoszonym w Dz. Pers. MSWojsk. Nr 36 z 27 marca 1925 r. został przemianowa-
ny na oficera zawodowego z zachowaniem stopnia porucznika i starszeństwa z dnia 1 lu-
tego 1921 r. W Pułku przejął po por. Julianie Goduli stanowisko płatnika (oficera kasowe-
go), będąc nim aż do końca 1934 r., kiedy to Dz. Pers. MSWojsk. Nr 14 z 22 grudnia 1934 
r. został przeniesiony na takie samo stanowisko do 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. 
Awansował do stopnia kapitana dopiero 19 marca 1939 r. Według stanu na dzień 23 mar- 

ca 1939 r. był płatnikiem Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Bereźne”. Wzięty we 
wrześniu 1939 r. do niewoli sowieckiej, więziony był w Starobielsku i w 1940 r. został za-
mordowany w Charkowie. Na opisywanej fotografii jest tuż po dekoracji Srebrnym Krzyżem 
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Zasługi po raz pierwszy, który otrzymał zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 
czerwca 1930 r. „za zasługi na polu administracji wojska”, ogłoszonym w tym samym 
Dzienniku Personalnym, co odznaczenie wachm. Budzyńskiego – nr 2 z 19 marca 1931 r. 
(zarządzenie: B.P. L.18909-I-30). 
 Śp. Jurek Budzy ński , syn Wachmistrza wspominał, że ojciec przywiązywał dużą wagę 
do uwiecznionego na fotografii wyróżnienia, i nic dziwnego. Zdjęcie dowodzi w jak nieco-
dziennych było to okolicznościach – podczas Święta pułkowego, przed frontem prezentu-
jącego broń Pułku w szyku konnym. Do dekoracji przeprowadzonej przez I. wiceministra 
Spraw Wojskowych – Szefa Administracji Armii gen. dyw. Daniela Konarzewskiego, stawał 
z samym dowódcą Pułku, obok popularnego, przez wszystkich szanowanego oficera-
płatnika, jako jedyny z pułkowych podoficerów. Warto dodać, że otrzymane wówczas od-
znaczenia były także najwyższymi osiągalnymi dla całej trójki dekoracjami: Krzyż Oficerski 
był dostępny wyłącznie wyższym oficerom, a tu pułkownikowi dodatkowo będącemu na 
stanowisku dowódcy Pułku. Srebrny Krzyż Zasługi mogli otrzymać oficerowie do stopnia 
kapitana, a Brązowy Krzyż Zasługi starsi podoficerowie i chorążowie. Kryteria te zmieniono 
dopiero pod koniec lat trzydziestych, wtedy to Brązowy Krzyż Zasługi zaczęto nadawać 
także niższym oficerom, czyli pod- i porucznikom. 
 Opisana fotografia jest świadectwem, jak Pułk konno i zbrojno oddawał szacunek swoim 
odznaczonym, czcząc ich zasługi i widząc w nich wzór służby dla Rzeczypospolitej. 

Tadeusz Jeziorowski 
 

LLeessłłaaww  KKuukkaawwsskkii   ((11993300--22001166))  
 

 
fot.: Maria Chojnacka 

 

Lesław Kukawski (2011 r.) 

 W dniu 20 lutego 2016 r. na cmentarzu parafialnym w 
Trzciance, w pobliżu której mieszkał, a w przeszłości go-
spodarzył na resztówce nazwanej „Pańska Łaska”, został 
pochowany mgr inż. Lesław Kukawski, członek założyciel 
naszego Towarzystwa (nr kol. 30/Z), wybitny znawca 
kawalerii polskiej XX wieku, znany sędzia sportu jeź-
dzieckiego. Wspomagał swoją wiedzą i doświadczeniem 
sędziowskim organizowane w Poznaniu z okazji Święta 
Pułkowego zawody „Militari”, wielokrotnie będąc ich Sę-
dzią Głównym. Swoją bogatą wiedzę o kawalerii i hippice 
przekazywał w wielu publikacjach, sławiąc imię Ułanów 
Poznańskich. Na prośbę Towarzystwa podjął się opra-
cowania, a następnie bezinteresownie przekazał, historię 
Sztandaru Pułku i plutonu trębaczy, opisał także konie, 
rzędy, uprzęże i pojazdy wojskowe użyte w Pułku (Zeszy-
ty Historyczne Towarzystwa nr 1, 5 i 9). W uznaniu tej 
działalności, uchwałą Zarządu z dnia 7 kwietnia 2003 r., 
otrzymał Znak Zasługi Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyja-
ciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich nr 11. 

 Ceniony za wieloletnią, bo od 1965 r. działalność w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy, ponad trzydziestoletni prezes Oddziału Poznańskiego mającego siedzibę 
jak i nasze Towarzystwo w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, wygłaszał niezliczone 
prelekcje ze swojej specjalności w różnych ośrodkach w kraju, współorganizował wystawy 
lub sam wystawiał swoje zbiory dotyczące kawalerii polskiej. Zasilił nimi Muzeum w Gru-
dziądzu, które prezentuje je na stałej ekspozycji Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru- 
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dziądzu, Kolebka Kawalerii II Rzeczpospolitej. Za swoje zasługi posiadał prawo noszenia 
Złotej Odznaki Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz uzyskał jego naj-
wyższe wyróżnienie – Członkostwo Honorowe. 
 Wszystkim zainteresowanym historią naszej kawalerii znany był z artykułów wypełniają-
cych „Wielką Księgę Kawalerii Polskiej 1918-1939” oraz z publikacji książkowych, z któ-
rych bodaj najbardziej poczytną stała się wydana wraz z Cezarym Leżańskim pozycja  
„O kawalerii polskiej XX wieku”, Ossolineum 1991 – bogato ilustrowane kompendium wie-
dzy na ten temat. Kolejnym takim kompendium stały się „Sztandary kawalerii polskiej XX 
wieku” (2009) z ilustracjami innego, niezapomnianego naszego członka, prof. Andrzeja Je-
ziorkowskiego oraz „Orkiestry kawaleryjskie II Rzeczypospolitej” (2013). 
 Mając wiele odznak pamiątkowych nadanych honorowo przez Koła Pułkowe, do swych 
najważniejszych wyróżnień zaliczał Wielką Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku 
Jeździeckiego oraz nadany mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Złoty Krzyż Zasługi 
(1995) z jakże znamiennym uzasadnieniem: „za wybitne zasługi w popularyzowaniu trady-
cji polskiej kawalerii”. 
 Lwowianin, urodzony w rodzinie o tradycjach niepodległościowych, syn Orlęcia Lwow-
skiego. Charakterystyczna sylwetka, ostre rysy, sumiasty wąs i pasja wypowiedzi o uko-
chanej tematyce. Lgnęło do niego młode pokolenie Kawalerii Ochotniczej, dla którego był 
niekwestionowaną wyrocznią, a Jego pogrzeb stał się jej niecodzienną, ogromną manife-
stacją. Przybyły liczne poczty sztandarowe i przedstawiciele organizacji kawaleryjskich 
z całej Polski, od Szczecina po Rzeszów. Stawił się poczet Szwadronu Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego z Warszawy i duża grupa kolegów w biało-czerwonych barwach Ułanów 
Poznańskich. Za trumną poprowadzono osiodłanego konia pod przykryciem z kiru, a z sio-
dła towarzyszyło pogrzebowi trzech jeźdźców w barwach lwowskiego 14. Pułku Ułanów 
Jazłowieckich, o którym Zmarły napisał w 2001 r. monografię („Ułani Jazłowieccy. Barwa i 
broń 1918-1998”). Prezes Honorowy naszego Towarzystwa – Tadeusz Jeziorowski, że-
gnając Go nad grobem, o barwnym wieńcu ze zgromadzonych na cmentarzu licznych re-
prezentantów Kawalerii Ochotniczej powiedział – My wszyscy z Niego… 
 Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich z dumą wspomina 
swego wielce zasłużonego Członka. Żegnaj Panie Lesławie, żegnaj Leszku… 

TRJ 
 

 
 

Poczet Proporcowy Towarzystwa i oddziału p. Roma-
na Kusza 

 
 

Przy grobie, na pierwszym planie kwiaty od kolegów 
w barwach 8. Pułku Ułanów, a stoją, od lewej trzej 
członkowie naszego Towarzystwa: płk Marek Dragan, 
Prezes Honorowy oraz płk dr hab. Juliusz S. Tym. 

Fot.: Tomisław Paciorek 
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PPoozzddrroowwiieenniiaa  zz  KKaannaaddyy  
 

Od p. Haliny Fudakowskiej , wdowy po ostatnim dowódcy 12. Pułku Ułanów Podolskich 
płk. Lechu Fudakowskim, mieszkającej od lat w Kanadzie, przekazuję serdeczne pozdro-
wienia dla wszystkim naszych Członków. Pani Pułkownikowa niedawno ukończyła 99 rok 
życia (tak, tak), ale że czyta nasz biuletyn uważnie, zgłosiła zastrzeżenie do poprzedniego 
numeru „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka”, w którym znalazło się stwierdzenie, iż gen. 
Anders był Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. Prze-
cież Naczelnym Wodzem pod koniec wojny był gen. Bór Komorowski! Owszem, owszem – 
potwierdziłem, gen. Anders był w tym czasie p.o. Naczelnego Wodza. – No właśnie… 
Gwoli usprawiedliwienia dodaję, że była to informacja nie od redakcji, a internetowa z ofi-
cjalnej strony rządowej. Otóż gen. Bór został mianowany Naczelnym Wodzem 30 września 
1944 r. po odwołaniu m.in. na skutek nacisków naszych ówczesnych sojuszników gen. 
Sosnkowskiego, ale że Bór od upadku Powstania Warszawskiego znajdował się w niewoli, 
gen. Anders objął 26 lutego 1945 r. funkcję Naczelnego Wodza jako p.o. i ustąpił z niej 28 
maja 1945 r. po przyjeździe gen. Bora do Londynu. Nie zmienia to faktu, że z oficerów na-
szego Pułku gen. Anders zaszedł w Wojsku Polskim najwyżej. A swoją drogą, to należało-
by sobie życzyć więcej tak uważnych czytelników! TRJ 
 
 
 

NNoowwii  cczzłłoonnkkoowwiiee  
 

Nr kol. 399 kol. wachm. Damian Cichy  – ze stażem od 11 stycznia 2015 r. 
Nr kol. 400 kol. Dariusz Czerniak  – ze stażem od 12 stycznia 2016 r. 
Nr kol. 401 kol. Bartosz Kosiak  – ze stażem od 4 lutego 2016 r. 

 
 
 

ZZ  żżaałłoobbnneejj   kkaarrttyy......  
 

Dnia 10 lutego 2016 roku zmarł członek-założyciel naszego Towarzystwa śp. Lesław 
Kukawski  (nr kol. 147 - 30/Z). Został pochowany dnia 20 lutego 2016 roku w Trzciance 
Lubuskiej. 
 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
C z e ś ć  J e g o  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 !  
 


