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Program obchodów
Święta Pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich – 33. Dni Ułana’2018
Piątek, 20 IV Wędrzyn
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.
Piątek, 20 IV Poznań
Godz. 8:00 do 16:00 - 28. Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI (CWJ Hipodrom
– Wola); 8:00 ujeżdżanie, 10:00 przegląd mundurowy i strzelanie, 14:30 kros.
Sobota, 21 IV Poznań
Godz. 9:00 do 15:00 - 28. Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI (CWJ Hipodrom
– Wola); 9:00 skoki, 12:00 władanie białą bronią; 12:00 do 16:00 prezentacje wyszkolenia
i sprzętu wojskowego dla publiczności;
19:40 Capstrzyk: Kolumna wojskowa, kolumna kawalerii ochotniczej, goście zawodów (pl. Adama Mickiewicza do ul. Ludgardy);
20:00 Apel Poległych pod Pomnikiem (ul. Ludgardy / Paderewskiego).
Niedziela, 22 IV Poznań
Godz. 10:00 uroczysta Msza św. za dusze poległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania (kościół OO. Franciszkanów Konwentualnych, ul. Franciszkańska 2), we Mszy św. uczestniczy poczet 15.
batalionu Ułanów Poznańskich;
11:00 uroczystość pod Pomnikiem z udziałem władz wojewódzkich i miejskich, Wojska
Polskiego, Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa i grup jeźdźców Kawalerii
Ochotniczej kultywujących tradycje pułków kawalerii polskiej;
11:45 przejście wraz z pododdziałami honorowymi na Stary Rynek do Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowego; 12:00 oddanie hołdu Sztandarowi Pułku.
12:00 do 16:00 Festyn na Cytadeli.
Prezes Adam Bech
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Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego
1. Otwarcie zebrania
Otwarcia zebrania dokonał Prezes Adam Bech. Na polecenie Prezesa wprowadzono Proporzec Towarzystwa.
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego.
Prezes powitał wszystkich przybyłych na Zebranie członków i sympatyków Towarzystwa - lista obecności stanowi zał. nr 1. Na wstępie przedstawił również dalszy porządek Zebrania:
2. Uczczenie zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa,
3. Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie im Dyplomów,
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2017,
6. Sprawozdanie Skarbnika,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu,
11. Wolne głosy i wnioski,
12. Zamknięcie Zebrania.
Porządek Zebrania zaaprobowano.
2. Uczczenie zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa
Na prośbę Prezesa kol. Włodzimierz Buczyński przypomniał postać zmarłego w minionym roku kolegi:
dr Bogumiła Moenke – zmarłego dnia 18 grudnia 2017 roku, pochowanego na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Kol. Moenke był członkiem założycielem Towarzystwa z numerem kolejnym 24, wieloletnim Prezesem Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów, a jedną z jego zasług było utworzenie na cmentarzu Junikowskim kwatery kombatanckiej. Jego ojciec był w Powstaniu Wielkopolskim lekarzem ochotnikiem w stopniu podporucznika. On sam również był lekarzem. Warto wspomnieć, że jego rodzina była rodziną katyńską.
Zebrani uczcili pamięć Zmarłego minutą ciszy.
3. Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie im Dyplomów
Kol. Piotr Stachecki przedstawił zebranym sposób przyjęcia nowych członków: po wyczytaniu nazwiska, zainteresowany podchodzi po odbiór dyplomu, a następnie kieruje się przed proporzec Towarzystwa, ten opuszczany jest
na jego ramię, po podniesieniu nowy członek skinieniem głowy oddaje honor proporcowi. Kol. Stachecki zwrócił
uwagę na dużą liczbę przyjmowanych członków, których w dniu Zebrania było aż sześciu. Pewnym novum, które
dotychczas nie miało miejsca, było przedstawienie w kilku słowach każdej występującej osoby. Zadania tego podjął
się kol. Stachecki. Prezes poprosił Prezesa Honorowego o wręczenie dyplomów nowym członkom Towarzystwa.
Są nimi kolejno:
1. Kol. Danuta Prus-Głowacka (nr kolejny 407)
2. Kol. Grzegorz Frąckowiak (nr kolejny 411)
3. Kol. Kacper Grabowski (nr kolejny 414)
4. Kol. Błażej Jagiełka (nr kolejny 416)
5. Kol. Michał Lorek (nr kolejny 417)
6. Kol. Artur Pakuła (nr kolejny 418).
Prezes Adam Bech wspomniał kol. Władysława Dąbrowskiego – żołnierza 15. Pułku Ułanów Poznańskich walczącego w ramach II Korpusu Polskiego, który w dniu dzisiejszym nie mógł być obecny na naszym zebraniu.
W związku z tym zaproponował przyjęcie kol. Dąbrowskiego w poczet członków Towarzystwa podczas tegorocznego Święta Pułkowego, o ile oczywiście zdrowie pozwoli mu na przybycie. W przeciwnym razie dyplom członkowski
zostanie przekazany pocztą. Gremium zatwierdziło aplauzem ten pomysł.
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4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
Prezes przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego Zebrania – płk. Tadeusza Centkowskiego oraz na Sekretarza Zebrania – kol. Agatę Leśniak. Zebrani nie wnieśli sprzeciwu dla obu kandydatur
i zaakceptowali je jednogłośnie.
5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2017:
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za 2017 r.
Zarząd IX pracował w roku 2017 w składzie: Adam Bech – prezes, rtm. Daniel Myśliński – wiceprezes,
Włodzimierz Buczyński – wiceprezes, Łukasz Walter – skarbnik, Agata Leśniak – sekretarz oraz członkowie
Irena Przybylska-Majewska, Dale Taylor, Piotr Stachecki i Andrzej Walter.
Statystyka członkowska od ostatniego Zebrania
Początkowa liczba członków: 206
Przyjęci nowi członkowie: 12
Zgony: 1 (Bogumił Moenke – członek założyciel Towarzystwa, nr 24, lat 89)
Rezygnacje z członkostwa w Towarzystwie: 4
Aktualna liczba członków: 213.
Podsumowanie działalności Zarządu w mijającym okresie
Wykaz najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo:
I. Święto Pułkowe
Obchody Święta Pułkowego odbyły się w Poznaniu w dniach 21-23 kwietnia 2017 r. W piątek 21 kwietnia gościliśmy we współczesnym garnizonie Ułanów Poznańskich, w Wędrzynie, gdzie odbył się tradycyjny apel i festyn rodzinny.
Obchodom towarzyszyły 32. Dni Ułana oraz 27. Ogólnopolskie Kawaleryjskie Zawody Militari.
Apel Poległych, poprzedzony uroczystym Capstrzykiem, odbył się tradycyjnie w sobotę wieczorem, dnia 22 kwietnia. Tuż przed jego odczytaniem przyznano nagrody w konkursie wiedzy o Pułku rozgrywanym od dwóch lat w formule międzyszkolnej w ramach projektu „Na tropach żołnierzy generała Andersa”. Po wieczornych uroczystościach
zostaliśmy zaproszeni do udziału w raucie wydawanym na cześć Ułanów Poznańskich przez Honorowego Szefa
Pułku – Prezydenta Miasta Poznania.
W niedzielę, po uroczystej Mszy u oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła, pod Pomnikiem jeden oficer i piętnastu Ułanów Poznańskich zostało uhonorowanych Znakiem Pułkowym. Tego samego zaszczytu dostąpiło też
trzech członków Towarzystwa: p. Irena Przybylska-Majewska, p. Marcin Gauden i p. Jan Kołaczkowski. Tym
samym rozkazem został nadany Znak dla bratniego 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Następnie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym wręczono Znak Zasługi Towarzystwa – za wspieranie inicjatyw
podejmowanych przez naszą organizację. W tym roku tym wyróżnieniem uhonorowani zostali kol. Tadeusz Wojciech Lange oraz p. Eligiusz Jagodziński.
Poznańską część Święta zakończył rodzinny piknik kawaleryjski, zorganizowany na Poznańskiej Cytadeli we
współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości.
II. Przemarsz do Ziewanic
Już po raz 16. członkowie naszego Oddziału wyruszyli konno na miejsce śmierci pierwszego wojennego dowódcy Pułku, ppłk. Tadeusza Mikke. Szczegółowa relacja z wyprawy zamieszczona została w biuletynie „Ułan Poznański – Piętnastak” nr 4(27) z 2017 r.
III. 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, 17 września, 11 listopada i 27 grudnia, czy spotkanie po Mszy św. Zadusznej 4 listopada. Nie zmienia się niska frekwencja w czasie spotkań pod Pomnikiem.
IV. Współpraca z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego
i 15. batalionem Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa
W minionym roku delegacje Towarzystwa uczestniczyły w następujących działaniach:
● 13 maja – przejęcie tradycji 57. pp przez batalion logistyczny w Poznaniu
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● 19 maja – pożegnanie kontyngentu NATO PKW Rumunia R1 w Wędrzynie
● 30 czerwca – Święto Brygady w Międzyrzeczu
● 13-15 sierpnia – wizyta w Rumunii – delegacja Towarzystwa oraz batalionu odwiedziła żołnierzy stacjonujących
w Krajowej w Rumunii; szerzej w „Piętnastaku” nr 1(28) z 2018 r.
● 13 października – udział w dniu otwartym koszar, przygotowanie okolicznościowej wystawy poświęconej Ułanom
Poznańskim
● 26 października – nocne ćwiczenia poligonowe z batalionem
● 18 grudnia – spotkanie opłatkowe i planowanie pracy – delegacja Zarządu wzięła udział w spotkaniu opłatkowym
z kadrą Brygady a następnie podsumowaniu roku 2017 i planowaniu wspólnych działań na rok 2018. Warto podkreślić, że tego samego dnia odwiedziliśmy także nasz Batalion.
Ponadto:
● Z dniem 18 grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich. Ze stanowiska
do Centrum Operacji Lądowych w Krakowie odszedł ppłk Tomasz Stachera. Obowiązki dowódcy do czasu przybycia następcy objął mjr Robert Książyk
● W połowie stycznia powrócili do Wędrzyna żołnierze przebywający przez poprzednie pół roku na misji w ramach
kontyngentu NATO w Rumunii
● Z dniem 22 stycznia nowym dowódcą 15. Batalionu Ułanów Poznańskich został ppłk Paweł Kolasa. W związku
z wyjazdem na misję do Afganistanu oficjalne przekazanie sztandaru nastąpi dopiero po jego powrocie na początku
2019 roku.
V. Przygotowania do 100-lecia Ułanów Poznańskich
● 100-lecie rozpoczynamy obchodami Święta Pułkowego w roku 2018, a kończymy w kwietniu/maju 2019 roku
● W trakcie obchodów zaplanowaliśmy następujące działania:
o Luty-kwiecień 2018 konkurs wiedzy o Ułanach Poznańskich „Na tropach żołnierzy generała Andersa” rozgrywany w szkołach współpracujących z Towarzystwem (czwarta edycja), którego celem będzie rozpropagowanie idei stulecia w wielkopolskich szkołach. Konkurs zostanie rozbudowany o elementy związane z powstaniem wielkopolskim. Wręczenie nagród odbędzie się 21 kwietnia pod pomnikiem Ułanów Poznańskich.
W okresie poprzedzającym edycję konkursu na 2018 i 2019 zakładamy cykl spotkań poświęconych prezentacji współczesnego Wojska Polskiego
o 19-22 kwietnia 2018 - 27. Ogólnopolskie Zawody Militari oraz Zawody Międzynarodowe na terenie Centrum
Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola w Poznaniu. Zakładamy, że zawody mogą zgromadzić około
30-40 zawodników z kraju i zagranicy
o 20 kwietnia 2018 uroczystość święta Ułanów Poznańskich w Wędrzynie wraz z Apelem Pamięci i piknikiem
rodzinnym
o 21-22 kwietnia 33. Dni Ułana
o Bal Ułanów Poznańskich – planowany na koniec kwietnia, stanowiący element integrujący żołnierzy Batalionu i Brygady, mieszkańców Poznania, oraz członków Towarzystwa i innych środowisk kultywujących tradycję
jednostek wchodzących w skład Brygady; w 2018 roku odbędzie się już po raz czwarty, jego organizatorem
jest 15. Batalion Ułanów Poznańskich
o 3 maja 2018 udział delegacji Ułanów Poznańskich w uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja w Poznaniu.
o Lato 2018 podróż historyczno-wojskowa szlakiem walk II Korpusu Polskiego gen. Andersa (Monte Cassino –
Ancona – Bolonia)
o 4 do 12 września 2018 17. przemarsz konny szlakiem walk z września 1939 roku na trasie Rogalin – Ziewanice
o 12 września 2018 udział delegacji Ułanów Poznańskich oraz Towarzystwa w obchodach rocznicy Bitwy nad
Bzurą w Bielawach, Ziewanicach i Walewicach
o Zakładamy wspólny wyjazd delegacji Batalionu/ Brygady oraz Towarzystwa (do 100 osób) szlakiem walk
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku. Ważnymi punktami programu są:
▪ wizyta na grobie gen. Romana Abrahama we Wrześni
▪ zwiedzanie pola bitwy w rejonie Łęczycy oraz kolegiaty w Tumie
▪ polowa Msza święta oraz wizyta na Kwaterze Wojennej cmentarza w Bielawach
▪ uroczystość pod głazem upamiętniającym miejsce śmierci ppłk. Tadeusza Mikke w Ziewanicach
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o 11 listopada 2018 udział delegacji Ułanów Poznańskich w uroczystościach święta niepodległości w Poznaniu
o 18 listopada Msza święta za Ułanów Poznańskich w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Poznaniu
o 27 grudnia 2018 udział delegacji Ułanów Poznańskich w uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
o Wiosna 2019 otwarcie wystawy poświęconej Ułanom Poznańskim
o Luty-kwiecień 2019 konkurs wiedzy o Ułanach Poznańskich „Na tropach żołnierzy generała Andersa” rozgrywany w szkołach współpracujących z Towarzystwem (piąta edycja), której tematem przewodnim będzie
Armia Wielkopolska
o 25-28 kwietnia 2019 28. Ogólnopolskie Zawody Militari oraz Zawody Międzynarodowe na terenie Centrum
Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola w Poznaniu. Zakładamy, że zawody mogą zgromadzić około
30-40 zawodników z kraju i zagranicy
o 26 kwietnia 2019 uroczystość święta Ułanów Poznańskich w Wędrzynie wraz Apelem Pamięci i piknikiem rodzinnym
o 27-28 kwietnia 34. Dni Ułana
o Bal Ułanów Poznańskich – planowany na koniec kwietnia, zamykający obchody rocznicowe
● Przez kol. Juliusza Tyma zostały rozpoczęte prace nad przygotowaniem ponownego wydania „Dziejów 15. Pułku
Ułanów Poznańskich”.
● Na wiosnę 2019 roku została zaplanowana wystawa pamiątek związana ze 100-leciem pułku.
VI. Co wymaga dalszych prac
● Remont pomnika – w tym roku była to jedna z propozycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ostatecznie
projekt uzyskał zaledwie nieco ponad 200 głosów. Mamy nadzieję, że uda się go ponownie zgłosić i zrealizować w
jednym z kolejnych konkursów.
● Aktywizacja członków Towarzystwa – od lat spada frekwencja w czasie naszych spotkań. Poszukujemy metody
odwrócenia tego trendu.
● Wyłonienie kandydatów do składu kolejnego Zarządu. Większość obecnego składu z prezesem na czele nie będzie kandydować na kolejną kadencję.
● Wytyczenie głównych kierunków działania Towarzystwa na kolejne lata.
Kol. Buczyński wystąpił z propozycją wysłania do ppor. Władysława Dąbrowskiego listu z ciepłymi słowami, które
spisane zostały przed chwilą na kartce. Zawarte są tam pozdrowienia od całego Gremium, poprosił członków
o podpisanie się na niej.
6. Sprawozdanie skarbnika

Skarbnik Towarzystwa, kol. Łukasz Walter, przedstawił zgromadzonym obecną sytuację finansową.
Sprawozdanie finansowe działalności Towarzystwa za rok 2017 stanowi załącznik numer 2.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Kol. Tadeusz Lange przedstawił założenia Komisji Rewizyjnej:
● wprowadzenie „pełnej księgowości” daje Towarzystwu możliwość starania się o status organizacji pożytku publicznego, uprawnionej do wpłat 1% podatku,
● Zarząd powinien skupić uwagę na zbliżającym się 100-leciu Pułku oraz podjąć bardziej zdecydowane działania
w tym kierunku,
● apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na wystawę jubileuszową oraz ponowne wydanie dziejów Pułku w formie
wydawnictw historycznych,
● sugeruje wyłonienie Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia Pułku oraz apeluje o zaangażowanie członków
Towarzystwa w te prace.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik numer 3.
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8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
W minionym roku nie wpłynęły żadne sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński. Sprawozdanie z działalności Sądu stanowi załącznik numer 4.
Przerwa 15 minut
Przewodniczący Zebrania wystąpił z prośbą, aby osoby zainteresowane zabraniem głosu po zakończeniu przerwy wpisały się na listę. Ma to na celu usprawnienie prowadzenia Zebrania.
9. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
Komendant kol. Andrzej Walter rozpoczął swoje wystąpienie od wyjaśnienia nazwy Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii. Zwrócił uwagę na ostatni wyraz tej nazwy, w którym podkreślił, że ma on na uwadze dwa pododdziały:
zmechanizowany oraz konny. Pododdział konny liczy na dzień dzisiejszy 20 członków, dodatkowo 4 kandydatów,
z których w dniu dzisiejszym trzech przyjęliśmy do rodziny pułkowej. Natomiast pododdział zmechanizowany jest
w sile 15 osób. Wcześniej przedstawione sprawozdanie z prac Zarządu zawierało wykaz imprez, w których ROK
brał udział. Spowodowane jest to tym, że Oddział jest nieodłączną częścią Towarzystwa. Wszystkie zadania realizowane w ubiegłym roku wykonywane były razem, począwszy od Święta Pułkowego, poprzez wspólne wystawy,
prelekcje w szkołach, kończąc na Ziewanicach.
Wyświetlony został film z Cavaliady z grudnia 2017 roku, gdzie pododdział konny zaprezentował widzom zawodów pokaz władania bronią. Pokaz ten został pozytywnie odebrany przez zebranych na sali członków i sympatyków
Towarzystwa.
Komendant przedstawił plan pracy na roku 2018:
● wszyscy obecni otrzymali zaproszenie na Dni Ułana, w tym roku będzie zmniejszona ilość pokazów władania
białą bronią. W zamian za to zaprezentowany zostanie kadryl z koniowodnymi. Prawdopodobnie zaprezentowane
to zostanie przez dwie sekcje, czyli 12 koni. Regulaminowo koniowodny prowadzi jednego konia dodatkowego, myślimy nad wersją rozszerzoną, z dwoma końmi w ręce. Dodatkowo chcemy to zaprezentować we wszystkich tempach.
● W Ziewanicach Msza Polowa będzie zorganizowana na wzór tych z kampanii włoskiej. Kopia ołtarza polowego
15. Pułku postawiona zostanie w otoczeniu 2 rosomaków 15 bUP. Dodatkowo w Uniejowie chcą zorganizować wystawę historii dziejów 15. Pułku, począwszy od Powstania Wielkopolskiego po współcześnie kultywujący tradycje
batalion Ułanów Poznańskich. Ze strony dowódcy batalionu Komendant otrzymał zgodę oraz zaoferowaną pomoc
w organizacji całego przedsięwzięcia.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu
● Prezes Honorowy zadał pytanie czy z Muzeum Wojska Polskiego zostały pozyskane jakieś kwoty na poczet
Święta Pułkowego. Prezes Adam Bech potwierdził, że Muzeum czynnie włączyło się w organizację naszego święta.
Przekazana została nam kwota 4 000 zł, z których całość pochłonęła obsługa gości.. Wynikało to również z zawartego porozumienia w sprawie przekazania pojazdu Daimler Dingo. Jako pojęcie obsługa należy rozumieć m.in. pobyt i nocleg p. kpt. Dąbrowskiego oraz wyżywienie i przejazdy gości.
● Kol. Bolesław Skorupski zadał pytanie o dotychczasowe sukcesy sportowe Mikołaja Waltera. Tutaj zabrał głos
kol. Piotr Walter, który przedstawił osiągnięcia brata.
● Prezes Honorowy nawiązał do sprawozdania Komendanta ROK. Podkreślił, że to właśnie dzięki pododdziałowi
konnemu ROK Towarzystwo zaistniało na szerszą skalę w całym Poznaniu. To dzięki nim Poznań stał się miejscem, w którym jako pierwszym i na tak szeroką skalę zostały pokazane tradycje kawaleryjskie. Przywołał także kolejną rocznicę złożenia uroczystej przysięgi przez Wojska Wielkopolskie w roku 1918. 26 stycznia 2018 roku w ramach obchodów tejże rocznicy Wojewoda Wielkopolski po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaprosił wszystkich
zgromadzonych pod pomnik Ułanów Poznańskich, aby uczcić ich pamięć. Ku pozytywnemu zdziwieniu pod naszym
pomnikiem została wystawiona warta przez pododdział konny. Kol. Jeziorowski podkreślił, że jest to chwalebna
służba pod biało-czerwonym proporcem. Złożył gratulacje członkom ROK, którzy poświęcają swój czas by kultywować tradycje Pułku.
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● W odpowiedzi na słowa kol. Jeziorowskiego Komendant zwrócił uwagę na to, że obsługa tylu uroczystości i wyjazdów, w których biorą udział członkowie ROK, to ogrom czasu poświęcony dla tradycji Pułku, co odbywa się kosztem życia rodzinnego. Komendant złożył podziękowania rodzinom za ogromną tolerancję i wsparcie.
Z uwagi na nikłą dyskusję nad sprawozdaniami został przedstawiony kolejny film, tym razem nawiązujący do
udziału 15. Pułku w walkach w roku 1918. Całość została zmontowana z różnych ujęć i filmów dokumentalnych poświęconych tej tematyce. Dodatkowo pojawił się fragment dotyczący stadniny koni, a w jego ramach pojawił się pokaz pododdziału konnego. Film wzbogaciły wspomnienia byłego ułana szkolonego w Szkole Podchorążych w Grudziądzu, opowiadał on m.in. o szkoleniu w dosiadzie czy też ćwiczeniach z szablą. Pokaz został nagrodzony gromkimi brawami.
11. Wolne głosy i wnioski
● Głos zabrał kol. Adam Bech, który wspomniał o zeszycie-pamiętniku płk. Majewskiego. Od ubiegłego roku prowadzi prace nad utworzeniem jego elektronicznej kopii, z uwagi na zły stan fizyczny zeszytu. Część stron jest wyblakła. Z uwagi na możliwość łatwego uszkodzenia oraz jego ogromną wartość merytoryczną podjęto decyzję
o utworzeniu kopii. Słowo po słowie dziennik jest przepisywany, dodatkowo wzbogacony zostaje o komentarze.
W dniu dzisiejszym został pokazany zebranym przez kol. I. Przybylską-Majewską. Odczytany również został fragment dziennika. Początkowym zamiarem autora było pisanie pamiętnika, lecz stał się on swoistym dziennikiem.
Opisuje on okres od kwietnia 1942 roku do kwietnia 1944. Całość poprzedzona jest wspomnieniami wojny z 1939.
W dzienniku pojawiają się także wspomnienia o generale Andersie: zwraca uwagę na fakt, jakim ogromnym szacunkiem był darzony przez żołnierzy. Duży problem przy przepisywaniu dziennika sprawiają nazwy geograficzne,
niejednokrotnie zostały one zapisane fonetycznie lub użyte są spolszczone nazwy. Do chwili obecnej przypisy zostały dodane do połowy tekstu, została jeszcze jego druga część.
● Prezes Bech nawiązał do ostatniego wydanego numeru Piętnastaka. Pojawił się w nim artykuł o nowym pojeździe historycznym, którego stał się właścicielem. Do Polski został sprowadzony Universal Carrier Mk III - pojazd,
który w liczbie kilkudziesięciu sztuk był na wyposażeniu Pułku. Wykorzystywane były one jako transportery w plutonach rozpoznawczych bądź w plutonie moździerzy. Założeniem jest, aby w ciągu 10 lat jego renowacja dobiegła
końca, lecz utrzymując dzisiejsze tempo możliwe, że nastąpi to dużo wcześniej. W nawiązaniu do wcześniejszej
wypowiedzi kol. Jeziorowskiego odnoszącej się do pojawienia się koni w Poznaniu, kol. Bech powiedział, iż wielu
byłych piętnastaków z PSZ mówiło z wielkim żalem, że nie było im dane wjechać na swoich pojazdach do naszego
miasta. Przełomem w tej sprawie stał się Daimler Dingo na ubiegłorocznych Dniach Ułana. W planach pojawia się
idea poszerzenia liczebności pojazdów.
● Głos zabrał Prezes Honorowy Towarzystwa, który przekazał zebranym informację od właściciela egzemplarza „Dziejów 15 Pułku” o przekazaniu go na wewnętrzną licytację Towarzystwa. Kwota uzyskana z tego tytułu będzie przekazana
na nasze saldo. Tutaj Prezes Adam Bech zapewnił zgromadzonych, że Zarząd zorganizuje całą procedurę.
● Dalej kol. Jeziorowski wyszedł z inicjatywą, aby Towarzystwo przyjęło jako swojego patrona duchownego śp. kapelana Konopińskiego. Przypomniał zebranym postać księdza, dodał że papież Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze,
jest już błogosławionym. Odnosząc się do odwiecznych tradycji Wojska Polskiego mających zawsze na ustach słowa
„Bóg, Honor, Ojczyzna” powinniśmy uznać błogosławionego kapelana jako naszego patrona. Prezes Honorowy wystąpił z propozycją, aby upoważnić Zarząd Towarzystwa do wystąpienia do władz kościoła o uznanie patronatu. Jednocześnie poprosił Gremium Walnego Zebrania o aprobatę. Apelował o przyjęcie takiej uchwały:
„Mając we wdzięcznej pamięci posługę kapłańską wśród Ułanów Poznańskich błogosławionego księdza Mariana
Konopińskiego, kapelana 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Kampanii Wrześniowej, który w służbie Bogu i Ojczyźnie oddał życie zamęczony w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau, członkowie Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich zgromadzeni na swym Zebraniu Walnym w Poznaniu w dniu 28
stycznia 2018 roku, w roku setnej rocznicy powstania Ułanów Poznańskich, chcąc oddać Towarzystwo Jego opiece, upoważniają Zarząd Towarzystwa do zwrócenia się do Władz Kościelnych o przeprowadzenie stosownego postępowania, by błogosławionego ks. Mariana Konopińskiego ogłosić Patronem Towarzystwa”.
Kol. Bech wystąpił z pytaniem formalnym, czy ta decyzja wiązałaby się z równoczesnym przyjęciem imienia,
a tym samym zmianą nazwy naszego stowarzyszenia. Kol. Jeziorowski wyjaśnił, że nie ma to wpływu na nazwę
Towarzystwa. Patronat ten ma być wyłącznie duchowy.
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Kol. Gauden zauważył, że ta decyzja jest bardzo ważna i dla niektórych może się okazać problematyczna. Na
chwilę obecną jest ona zbyt trudna do podjęcia, zbyt spontaniczna i nie chce by członkowie zagłosowali pod presją
chwili i braku czasu do namysłu.
Kol. Prus-Głowacka poparła inicjatywę kol. Jeziorowskiego. Wyjaśniła, że Towarzystwo Ziemiańskie (do którego
należy) ma także patrona i to w żaden sposób nie wpływa na oficjalną nazwę. Dodatkowo poszczególne Oddziały
mają swoich własnych patronów. Zwraca przez to uwagę, że ta decyzja nie wiąże się z żadnymi formalnymi konsekwencjami ani też nie wpływa na zmianę nazwy, ponieważ taki zapis nie widnieje w oficjalnej nazwie stowarzyszenia/towarzystwa. Może on być co najwyżej przedstawiany podczas uroczystości kościelnych.
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały kol. Jeziorowskiego. Przeciw były dwie osoby, a wstrzymało się sześciu członków. Wniosek został przegłosowany większością głosów.
Zarząd we współpracy z wnioskodawcą, który podjął się sprawę przygotować formalnie, został zobowiązany
do przeprowadzenia prac związanych z przyjęciem patronatu nad Towarzystwem.
● Kol. Buczyński nawiązując do tematu zaproponował, aby na nasze listopadowe spotkanie przygotować prezentację o kapelanie.
● Kol. Stachecki zwrócił się do zebranych o podpisanie życzeń dla kol. Dąbrowskiego. Kol. Buczyński zaproponował, by do listu dołączyć krawat członkowski.
12. Zakończenie Zebrania
Prezes Adam Bech zamykając tegoroczne Zebranie apelował o aktywny udział w życiu Towarzystwa oraz o
przekazanie informacji z przebiegu Walnego Zebrania osobom nieobecnym, zwracając tutaj uwagę o konieczności
pracy nad łącznością z członkami Towarzystwa. Po tym wystąpieniu nastąpiło wyprowadzenie Proporca.
Płk Tadeusz Centkowski
Przewodniczący Zebrania

Agata Leśniak (protokolant)
Sekretarz Zebrania

Major Jan Janusz Czarnecki (1886-1928)
Od autora: trzy były powody, dla których zainteresowałem się osobą tego oficera 15. Pułku
Ułanów Poznańskich. Najpierw okazało się, że był on dowódcą IV szwadronu, w którym służył
mój ojciec, potem odkryłem, że jest on autorem monografii o udziale Pułku w wojnie polskobolszewickiej [1], wreszcie że spoczywa na cmentarzu wojskowym na poznańskiej Cytadeli.
Major J. Janusz Czarnecki urodził się 24 listopada 1886 r. w Chełmie, w woj. lubelskim.
Jego rodzice, Paweł i Katarzyna z d. Kościak, byli rolnikami. Ukończył 7. klasową Szkołę
Handlową Ronthalera w Warszawie oraz cztery semestry Studiów Agronomicznych w Dublanach. W roku 1910 zawarł związek małżeński z Marią Ireną z Doaków (prawdopodobnie
ze znanej rodziny anglosaskiej), córką właścicieli ziemskich. Ślub odbył się w Swojczanach
(pow. miechowski). Mieli trzech synów: Mariana Norberta (ur. 1911 r.), Ireneusza Kamila
(ur. 1912 r.) oraz Michała Bogumiła (ur. 1913 r.).
Karierę wojskową rozpoczął w 1905 r. jako wolontariusz w pułku Lejb Gwardii (potem 7. pułku Huzarów) w Tambowie, gdzie ukończył szkołę podoficerską. Tam też 20.12.1914 r. ukończył Szkołę Kursów Oficerskich Kawalerii, ale zmobilizowany został już 1 sierpnia 1914 r., z
przydziałem do macierzystego 7. pułku Huzarów. Pełniąc służbę frontową, już jako oficer,
12. 03.1915 r. został ranny i znalazł się w szpitalu. Rana musiała być poważna, skoro na
front powrócił dopiero w lipcu 1916 r., z przydziałem do sztabu 8. armii, jako oficer kontroler
aprowizacji i furażu. W kwietniu 1917 r. wstąpił do formującego się właśnie 1. pułku ułanów
(późniejszy Krechowieckich) w składzie 1. Korpusu Polskiego, powstałego w ogarniętej rewolucyjnym chaosem Rosji. W lutym 1919 r. otrzymał przydział do 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich (od 1920 r. 15. Pułk Ułanów Poznańskich) i awans na porucznika ze starszeństwem
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od 1.01.1917. Rozkazem Pułku z dnia 28.08.1919 naznaczony dowódcą IV szwadronu.
Na front niemiecki, jak zapisano w dokumentach, wyruszył 17 lutego 1919 r. i, z dłuższą
przerwą garnizonową, był tam do czasu wyruszenia całego Pułku na front wschodni
(1.08.1919). Opis udziału ówczesnego porucznika J. Janusza Czarneckiego w wojnie
1919/1920 roku zająłby zapewne wiele miejsca; lepiej więc odesłać zainteresowanych do
źródła [1].
Przytoczę jednak charakterystyczny epizod tej wojny (bo to właściwie ostatni jej akord)
zamieszczony w Wikipedii [2]:
Pułk utworzył obsadzony mocnymi placówkami przyczółek mostowy, mając w pozycji baterię i zanocował w Krupicy. Na drugi dzień, 16 października rano, dowódca pułku wyznaczył dywizjon w składzie 2-go i 4-go szwadronów, pół szwadronu karabinów maszynowych
i plutonu artylerii pod dowództwem porucznika Czarneckiego z zadaniem forsownego marszu naprzód i przecięcia toru kolejowego Mińsk-Bobrujsk w okolicy stacji Michanowicze.
Chodziło o odcięcie nieprzyjacielowi (tak jest w oryginale) wycofującemu się z Mińska, zajętego już w tym czasie przez 55. pułk piechoty. Pod Karolinką dywizjon został wstrzymany ogniem nieprzyjaciela, dopiero gdy szwadrony przeszły do natarcia nieprzyjaciel
opuścił zajmowane stanowiska. W tej chwili nadjechał goniec ze sztabu pułku z rozkazem zaprzestania walki, ponieważ zostało nakazane zawieszenia broni.
Powrót z frontu wschodniego i początek służby garnizonowej nastąpił 6 stycznia 1921 r.
Powojenny okres służby mjr. J. Janusza Czarneckiego przedstawia kalendarium:
15 III – XI 1921
XI 1921 – 30 XI 1922
26 I 1922
30 XI 1922 – 13 X 1923
13 X 1923 – 23 XI 1923
23 XI 1923 – 24 V 1924
24 V 1924 – 26 VII 1924
26 VII 1924 – 6 X 1924
6 X 1924 – 9 I 1925
9 I 1925 – 21 X 1925
21 X 1925 – 27 X 1925
27 X 1925 – 27 XI 1925
27 XI 1925 – 7 XI 1926
7 XI 1926 – 8 XI 1926
5 III 1927
9 III 1927
II 1928
25 V 1928

służba garnizonowa w Poznaniu, dowódca szwadronu
detaszowany wraz ze swoim szwadronem w garnizonie Zbąszyń
mianowany rotmistrzem, ze starszeństwem od 1 VI 1919, Lokata 198
Kurs Dowódców Szwadronów w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu
Kurs Oficerów Sztabowych Kawalerii w Rembertowie
15. Pułk Ułanów Poznańskich, dowódca IV szwadronu
pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Przeglądowej Koni Mob. na terenie DOK VII, 7. Bryg. Kaw.
powrót na stanowisko dowódcy IV szwadronu
dowódca kombinowanego szwadronu 15. Pułku Ułanów Poznańskich, odkomenderowany
ze szwadronem na kresy wschodnie, do dyspozycji OK IX
Dowódca IV szwadronu
oficer materiałowy pułku
wz. Kwatermistrz pułku i dowódca szwadronu zapasowego
oficer materiałowy pułku
zdał obowiązki oficera materiałowego z przeniesieniem do IV szwadronu i jednoczesnym zwolnieniem od służby na 4 tygodnie, odkomenderowany do szpitala okręgowego DOK VII
powrócił ze szpitala
czasowo przeniesiony do pełnienia funkcji I oficera sztabu 7. Brygady Kawalerii
awansowany na majora (Dz. Pers. 5/28) wyznaczony na dowódcę szwadronu zapasowego
zmarł w Poznaniu Rp. 123/28

Niestety, nie znamy powodów śmierci Majora, ani dalszych losów jego rodziny; wiemy
jedynie, że jest pochowany na Cmentarzu Wojskowym Garnizonowym, w kwaterze 4, miejsce 45 (na internetowej stronie nekropolii [3] podana jest błędna data śmierci: 1928-01-01,
prawdopodobnie autorom strony był znany tylko rok śmierci Majora).
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Major J. Janusz Czarnecki był wybitnym oficerem liniowym, o czym świadczą liczne odznaczenia i opinie przełożonych. Te odznaczenia, to: Order Wojenny Virtuti Militari kl. V,
Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Order Odrodzenia Polski (wnioskował w opinii z dn.
13.03.1928 ppłk Rudolf Dreszer, dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich: „Ze względu na
wybitne zasługi w służbie liniowej w czasie wojny i w czasie pobytu na asystencji na kresach wschodnich”; odznaczenie przyznano, prawdopodobnie, po śmierci Majora) oraz Medal Międzysojuszniczy (Interalliée) w wersji rumuńskiej i rosyjski żołnierski Krzyż Świętego
Jerzego (trzykrotnie).
Z opinii, wszystkich bardzo pozytywnych, warto przytoczyć te, które charakteryzują Majora jako wybitnego dowódcę:
1922 r.: „Bardzo owocny w boju dowódca. Obowiązkowość i pilność. Stosunek do podwładnych bardzo dobry. Bardzo szczery.” Opinię podpisali: mjr Traeger w.z. d-ca 15. p. uł.
Pozn. oraz płk Kochanowski d-ca 7. brygady kawalerii.
1924 r.: „Oficer stworzony do wojny, śmiały, zręczny, szybki i pomysłowy w wykonywaniu
zadań polowych”. Podpisani: d-ca pułku płk Stanisław Skotnicki, d-ca 7. brygady kawalerii
płk Kochanowski, d-ca 3. dywizji kawalerii gen. bryg. Sawicki. We wszystkich opiniach podkreśla się osobiste zalety, a zwłaszcza inteligencję Majora oraz jego przydatność do pełnienia funkcji sztabowych.
Przedwczesna śmierć tego wybitnego i zasłużonego Oficera pozostaje zagadką, R.I.P.
Na koniec, wypada podziękować Pani mgr Katarzynie Górny, kierownikowi Centralnego Archiwum Wojskowego WBH, bez której pomocy [4] nie udałoby się odtworzyć losów Majora.
Tadeusz Kaczmarek
[1] Zarys historji Wojennej 15-go Pułku Ułanów Poznańskich. Z polecenia Wojskowego Biura Historycznego opracował śp. Major Jan Janusz Czarnecki, Warszawa 1929.
[2] Wikipedia Wolna encyklopedia 15 Pułk Ułanów Poznańskich.
[3] http://www.poznan.pl/mim/necropolis/plan.html?urlAnchor=Ope...
[4] Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. CAW I 481 C. 6042 Jan Janusz Czarnecki: Główna Karta Ewidencyjna,
Lista Personalna, Arkusz Ewidencyjno-Kwalifikacyjny.
[5] Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. 15 Pułk Ułanów. Tom 18. Wyd. Edipresse Polska S.A., 2012.
Od red.: Jan Janusz Czarnecki (miał w naszym Pułku swego nieco młodszego imiennika,
por. Janusza hr. Czarneckiego ur. 10.12.1888 r. i niekiedy z nim mylonego), awansował do
stopnia majora z dniem 1 stycznia 1928 r. z lokatą 11/51 Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej B.P.L.5261/III.28 z 18.02.1928 r. ogłoszonym w Dz. Pers. MSWojsk. Nr 5 z 21 lutego 1928 r. W. Olszewski, „Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli”, Poznań 2008,
s. 111, miejsce grobu określa podobnie, jako CG-IV-45, podając jednak prawidłową datę
śmierci 25.5.1928 z adnotacją, że było to w wyniku choroby. W nekrologu zamieszczonym
od dowódcy Pułku i Kolegów na łamach „Kuriera Poznańskiego” nr 241 z 26 maja podano,
że zmarł w Szpitalu OK VII po długich i ciężkich cierpieniach. W londyńskich „Dziejach” Pułku o Majorze i jego dzieciach jest cały akapit (s.146-147). Cytuję fragment o dzieciach: „Nad
grobem swego kolegi oficerowie pułku zobowiązali się zająć ich wychowaniem i wykształceniem, «adoptując» ich niejako, by w ten sposób zastąpić przedwcześnie zmarłego ojca.
Z obowiązku tego pułk wywiązał się jak mógł najlepiej i trzej synowie majora Czarneckiego
poświęcili się karierze wojskowej. Niestety Michał zmarł przedwcześnie w r. 1939. Dwaj pozostali odznaczyli się pięknie w czasie drugiej wojny światowej.” Dodam, że zarówno Marian
Norbert (zm. 1981), jak i Kamil Bogusław (zm. 2001), służyli razem w 1DPanc. i obaj zostali
tak samo, jak ojciec, kawalerami Virtuti Militari. Obietnica o opiece była podjęta podczas pogrzebu w dniu 28 maja 1928 r.
TRJ
10

Dwie nowe fotografie orkiestry 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Zbiory dotyczące 15. Pułku Ułanów Poznańskich od lat gromadzone w Wielkopolskim
Muzeum Wojskowym, wzbogaciły się o dwie fotografie pułkowej orkiestry z różnych lat. Fotografie są amatorskie, wynikające z zainteresowania jednego z oficerów garnizonu poznańskiego, ale dobrze ukazujące szczegóły. Na zdjęciu pierwszym widnieje część naszej
orkiestry stojącej na prawym skrzydle Pułku. Po porównaniu z fotografią zamieszczoną w
naszym Zeszycie Historycznym poświęconym orkiestrze (s. 22, fot. 3), doszedłem do wniosku, że pierwszy, z uniesioną trąbką, to kapelmistrz, ppor. Franciszek Figaszewski; jego
siwek ma przycięty ogon. Na rękawie munduru kapelmistrz ma haftowane trzy szewrony
odznaki honorowej dla oficerów i szeregowych za czas pobytu na froncie. Każdy szewron
to oznaka sześciu miesięcy, zatem tu odznaka za 18 miesięcy. Zwraca uwagę troczenie
szabli jeszcze na sposób pruski, pionowo, brzuścem do tyłu (jej krzywiznę widać pod koniem) oraz pruskie strzemię z ażurowym kabłąkiem używanym do troczenia tulei do lancy.
Tuż za nim, ledwie widoczny stoi kotlista, który zawsze był na czele orkiestry. Zarówno kapelmistrz, jak i fanfarzyści mają jeszcze pruskie czapraki 1. Pułku Królewskich Strzelców
Konnych, ale z dodaną przez ułanów czerwoną wypustką na białych obszyciach. Tylko orkiestranci mają usztywnione rogatywki, co było cechą charakterystyczną w naszym Pułku,
zanim wprowadzono dla wszystkich czapki wz. 1935. Na wysoko wzniesionych
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fanfarach są płomienie pierwszego wzoru z 1919 r., natomiast sama fotografia jest z ok.
1922 r. Na drugiej fotografii widać naszą orkiestrę w pełnej krasie, po zmianach w umundurowaniu wprowadzonych z okazji XV-lecia Pułku w 1934 r. Świetnie prezentują się wspaniałe czerwono-białe fartuchy na kotły i dywdyk u kotlisty oraz czapraki u orkiestrantów. To
na nich jest monogram Pułku, którym ozdobiliśmy nasze znaczki i krawaty organizacyjne.
Orkiestranci mają brązowe rękawice tzw. muszkieterki, dopiero z czasem wymienione na
białe. Obie fotografie pochodzą z zespołu różnych fotografii po kpt. art. (awans z 1937 r.)
Władysławie Matuli, oficerze 7. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Poznania, który zanim
otrzymał przydział w stopniu porucznika do Poznania, w 1924 r. był jeszcze w Chełmie.
Fotografie, wraz z wieloma innymi, ofiarował p. Maciej Stolcman z Krakowa.
TRJ

Nowi członkowie
1. Kol. Piotr Kacprzak (nr kolejny 402)
2. Kol. Wojciech Biderman (nr kolejny 403)
3. Kol. Artur Tyczyński (nr kolejny 404)
4. Kol. Paulina Agnieszka Sobkowicz (nr kolejny 405)
5. Kol. Karolina Skarłubowicz (nr kolejny 406)
6. Kol. Wanda Danuta Prus-Głowacka (nr kol. 407)
7. Kol. Krzysztof Piotrowicz (nr kolejny 409)
8. Kol. Mariusz Matulewicz (nr kolejny 410)

9. Kol. Grzegorz Frąckowiak (nr kolejny 411)
10. Kol. Jan Krzysztof Malinowski (nr kolejny 412)
11. Kol. Władysław Dąbrowski (nr kolejny 413)
12. Kol. Kacper Grabowski (nr kolejny 414)
13. Kol. Janina Milkiewicz (nr kolejny 415)
14. Kol. Błażej Jagiełka (nr kolejny 416)
15. Kol. Michał Lorek (nr kolejny 417)
16. Kol. Artur Pakuła (nr kolejny 418).

Z żałobnej karty...
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 18.12.2017 r. w wieku 89 lat zmarł śp. dr Bogumił Moenke,
członek założyciel Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich nr kol.
24/Z, wieloletni Prezes Wlkp. Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Pogrzeb odbył się
dnia 23.12.2017 r. na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 27.02.2018 r. w wieku niemal 103 lat zmarł śp. kapral Mieczysław Dwojak z Krzywosądowa (ur. 16.04.1915 r.), członek Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół
15. Pułku Ułanów Poznańskich nr kol. 92. Był ostatnim żyjącym żołnierzem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, który walczył w kampanii wrześniowej, m.in. w Bitwie nad Bzurą. Pogrzeb odbył się
dnia 3.03.2018 r. na cmentarzu parafialnym w Kuczkowie koło Pleszewa.
Rodzinom Zmarłych składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Cześć Ich Pamięci!

Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!

www.pimr.poznan.pl

Sponsor
„Ułana Poznańskiego Piętnastaka”

„Ułan Poznański - Piętnastak” jest kontynuacją „Ułana Poznańskiego”, wydawanego w Londynie w latach 1948-2007 biuletynu informacyjnego Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa oraz „Piętnastaka”, biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu.
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