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Program obchodów Święta Pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich –  
34. Dni Ułana’2019 

 
Piątek, 26 IV Wędrzyn 
Godz. 10:00 do 18:00 Obchody Święta w 15. Batalionie Ułanów Poznańskich. 
 
Piątek, 26 IV Poznań 
Godz. 8:00 do 16:00 29. Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI na terenie Młodzieżowego 
Domu Kultury Nr 1, Droga Dębińska 21 oraz przylegające tereny nadwarciańskie; 8:00 próba 
ujeżdżenia, 10:00 przegląd mundurowy i strzelanie, 14:30 kros. 
 
Sobota, 27 IV Poznań 
Godz. 8:00 do 16:00 29. Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie MILITARI (MDK Nr 1, Droga Dębińska 
21 oraz przylegające tereny nadwarciańskie); 8:00 skoki, 12:00 władanie białą bronią; 12:00 do 16:00 
prezentacje wyszkolenia i sprzętu wojskowego dla publiczności; 
Godz. 10:00 do 18:00 Festyn kawaleryjski z udziałem 17. WBZ i 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, 
12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i WKU Poznań; 
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) z udziałem Prezydenta 
m. Poznania i gości. 
 
Niedziela, 28 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. 

Prezes Hannah Taylor 

Ułan Poznański – Piętnastak 
 

BIULETYN TOWARZYSTWA BYŁYCH ŻOŁNIERZY  
I PRZYJACIÓŁ 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH  
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Protokół  
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 

 

1. Otwarcie zebrania 
Otwarcia zebrania dokonał Prezes Adam Bech.  
Na rozkaz Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, kol. Andrzeja Waltera, 
wprowadzono Poczet Proporcowy w składzie: Grzegorz Szymczak, Michał Klóska i Mikołaj 
Walter. Uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego. Kol. Bech powitał wszystkich 
przybyłych na Zebranie członków i sympatyków Towarzystwa. 
 
2. Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie im dyplomów 
Kol. Bech poprosił kol. Kazimierza Kundegórskiego oraz Prezesa Honorowego, kol. Tadeusza 
Jeziorowskiego, o wręczenie dyplomów nowym członkom Towarzystwa, którymi są: kol. Lesław 
Jerzy Pilc, kol. Tadeusz Dariusz Wienke, kol. Bartosz Mróz, kol. Michał Andrzejak, kol. 
Wojciech Peisert, kol. Wojciech Klinger, kol. Włodzimierz Markiewicz. 
 
Następnie kol. Włodzimierz Buczyński odczytał listę zmarłych w minionym roku członków 
Towarzystwa i osób związanych z Pułkiem: 
⦁ Kapral Mieczysław Dwojak, Ułan Poznański, członek naszego Towarzystwa z numerem 
kolejnym 92. Msza św. pogrzebowa odbyła się 3 marca 2018 r. w Sanktuarium Maryjnym 
w Kuczkowie, natomiast pochówek odbył się na pobliskim cmentarzu parafialnym. Kapral 
Mieczysław Dwojak urodził się 16 kwietnia 1915 r. w Gołuchowie. W Pułku służył w latach 1937-
1939, w trzecim szwadronie pod dowództwem por. Rożałowskiego. Brał udział w kampanii 
wrześniowej - walczył nad Bzurą, następnie przez Puszczę Kampinoską doszedł do Modlina, 
gdzie został wzięty do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim STALAG 1A, nr jeńca 
42 462. Został wyzwolony przez Rosjan w styczniu 1945 r. Z zawodu był siodlarzem, rymarzem 
i tapicerem. 
⦁ Andrzej Woźnicki – zmarł 14 kwietnia 2018 r., członek naszego Towarzystwa nr kol. 126, 
urodzony dnia 15-08-1921, 
⦁ Tadeusz Jan Paetz – zmarł 31 października 2018 r., członek naszego Towarzystwa nr kol. 69, 
notariusz, porucznik Wojska Polskiego, urodzony dnia 04-12-1950, 
⦁ St. Ułan Stefan Chudy – nie był członkiem naszego Towarzystwa, przeżył 99 lat, zmarł 23 
września 2018 r. Urodził się w roku 1919 w Wielowsi, w powiecie krotoszyńskim. Do służby w 15. 
Pułku Ułanów Poznańskich, podjętej 3 grudnia 1937 r., zgłosił się ochotniczo. W wojsku był 
wyróżniony Odznaką Pamiątkową 15. Pułku Ułanów, brązową Państwową Odznaką Sportową 
i Odznaką Strzelecką Związku Strzeleckiego strzelca III klasy (brązową). Wzięty do niewoli we 
wrześniu-październiku 1939 r. został skierowany do obozu Stalag IA Stablack w Prusach 
Wschodnich. W kwietniu-lipcu 1940 r. otrzymał status robotnika cywilnego przymusowo 
pracującego w Niemczech. Wojny zatem nie przeżył jako jeniec wojenny. W dwa lata po wojnie 
założył rodzinę. Zawodowo zawsze był związany z akademickim środowiskiem sportowym. 
W Studium WF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pracował blisko 30 lat. Pogrzeb 
odbył się dnia 13 października 2018 r. we Wrocławiu. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
Zmarłych. 
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3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 
Kol. Bech przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego Zebrania – mjra 
Daniela Myślińskiego oraz na Sekretarza Zebrania – kol. Piotra Stacheckiego. Zgłoszeni wyrazili 
chęć objęcia wymienionych funkcji. Zebrani nie wnieśli sprzeciwu dla obu kandydatur. Po 
dokonaniu wyboru, Przewodniczący przedstawił dalszy porządek Zebrania: 
Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w ostatnim roku IX kadencji Zarządu, 
Sprawozdanie Skarbnika, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Sprawozdanie Sądu 
Koleżeńskiego, Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, Dyskusja 
nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu, Wybór Komisji 
Skrutacyjnej, Przerwa, Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa, Wybory, Wolne głosy 
i wnioski, Ogłoszenie wyników wyborów, Wystąpienie nowego Prezesa Towarzystwa, 
Zamknięcie Zebrania. Porządek zebrania został jednomyślnie zaaprobowany. 
 
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w ostatnim roku IX kadencji Zarządu 
Podsumowanie prac Zarządu Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich za okres 29.01.2018 r. – 03.02.2019 r. 
Skład Zarządu w tym okresie: Adam Bech – Prezes, Włodzimierz Buczyński – wiceprezes, Mjr 
Daniel Myśliński – wiceprezes, Agata Leśniak – sekretarz, Piotr Stachecki – z-ca sekretarza, 
Łukasz Walter – skarbnik, Andrzej Walter – członek, Komendant Reprezentacyjnego Oddziału 
Kawalerii, Irena Przybylska-Majewska – członek, Dale Taylor – członek. 
Statystyka członkowska od ostatniego Zebrania: 
⦁ Początkowa liczba członków: 213 
⦁ Przyjęcia nowych członków: 7  
⦁ Zgony: 3 

⦁ Rezygnacje z czł. w Towarzystwie: 6 
⦁ Skreślenia 16 
⦁ Aktualna liczba członków: 195 

 
Podsumowanie działalności Zarządu w mijającym okresie 
Wykaz najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo: 
I. Święto Pułkowe 
Obchody Święta Pułkowego odbyły się w Poznaniu w dniach 21-22 kwietnia 2018 r. W piątek 20 
kwietnia gościliśmy we współczesnym garnizonie Ułanów Poznańskich w Wędrzynie, gdzie odbył 
się tradycyjny apel i festyn rodzinny. 
Obchodom towarzyszyły 33. Dni Ułana oraz 28. Ogólnopolskie Kawaleryjskie Zawody Militari.  
Apel Poległych, poprzedzony uroczystym Capstrzykiem odbył się tradycyjnie w sobotę wieczorem 
21 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 
wydanym na cześć Ułanów Poznańskich przez Honorowego Szefa Pułku – Prezydenta Miasta 
Poznania. 
W niedzielę po uroczystej mszy u oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła pod Pomnikiem 
oficer i 14 Ułanów Poznańskich zostało uhonorowanych Znakiem Pułkowym. Tego samego 
zaszczytu dostąpiło też 3 członków Towarzystwa: kol. Wojciech Teredowski, kol. Grzegorz 
Szymczak i kol. Aleksander Jagodziński. W tym samym rozkazie wyróżnionych zostało dwóch 
byłych dowódców Ułanów Poznańskich, tj. płk Jarosław Misterski oraz ppłk Andrzej 
Konarzewski.  
Następnie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym wręczono Znaki Zasługi Towarzystwa - za 
wspieranie inicjatyw podejmowanych przez naszą organizację. W tym roku tym wyróżnieniem 



 Nr 33 / 4  
 

uhonorowani zostali kol. Mikołaj Walter oraz p. Przemysław Budzich. Godło Honorowe 
Towarzystwa otrzymał zespół „Ksinzoki”. 
Poznańską część Święta zakończył rodzinny piknik kawaleryjski, zorganizowany na Poznańskiej 
Cytadeli we współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. 
II. Przemarsz do Ziewanic: 
Już po raz 17. 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”. 
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 9 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 
Niestety należy stwierdzić, że pomimo starań z naszej strony słabnie jakość współpracy 
z Brygadą i Batalionem. Dobrze wykonanym zadaniem była współrealizacja obchodów Święta 
Pułkowego, ale już np. nie udał się planowany wspólny wyjazd Batalionu i Towarzystwa do Włoch, 
co było spowodowane zmianą decyzji dcy Brygady, który na tydzień przed planowanym 
wyjazdem nie zgodził się na udział osób cywilnych w wyjeździe. Niestety odbiło się to negatywnie 
na naszych relacjach z wojskiem. Ostatecznie w podróży wzięli udział jedynie czynni żołnierze, 
pozbawienie jednocześnie opieki pilota, tłumacza i przewodnika – bo te właśnie role mieli pełnić 
członkowie Towarzystwa.  
Poprawie współpracy nie sprzyja ogromna rotacja kadrowa w Batalionie i Brygadzie, a także fakt, 
że większość żołnierzy Batalionu przebywa obecnie na misji w Rumunii, gdzie pozostanie aż do 
czerwca. W Polsce pozostała jedynie obsada szkieletowa niewystarczająca nawet do 
samodzielnego przygotowania obchodów Święta. Ze strony obecnego p.o. d-cy mjr. Roberta 
Książyka mamy zapewnienie, że Batalion wystawi pododdział honorowy na czas uroczystości w 
Poznaniu.  
W połowie lutego spodziewane jest objęcie dowodzenia przez ppłk. Pawła Kolasę, który 
nominalnie jest dowódcą Batalionu od 22 stycznia 2018 roku, ale przez ostatni rok przebywał na 
szkoleniach i misji zagranicznej.  
W związku z powyższym Zarząd nawiązał współpracę z WKU w Poznaniu oraz 12. Wielkopolską 
Brygadą Obrony Terytorialnej, by w ten sposób zapewnić udział wojska w obchodach Święta.  
V. Przygotowania do 100-lecia Ułanów Poznańskich 
Przypominamy, że 100-lecie rozpoczęliśmy obchodami Święta Pułkowego w roku 2018, 
a kończymy w kwietniu 2019 roku.  
Miały miejsce następujące działania: 
⦁ luty - kwiecień 2018 konkurs wiedzy o Ułanach Poznańskich „Na tropach żołnierzy generała 
Andresa” rozgrywany w szkołach współpracujących z Towarzystwem (czwarta edycja), którego 
celem będzie rozpropagowanie idei stulecia w wielkopolskich szkołach. Konkurs został 
rozbudowany o elementy związane z powstaniem wielkopolskim.  
⦁ 19-22 kwietnia 2018 27. Ogólnopolskie Zawody Militari oraz Zawody Międzynarodowe na 
terenie Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola w Poznaniu.  
⦁ 20 kwietnia 2018 uroczystość święta Ułanów Poznańskich w Wędrzynie wraz z piknikiem 
rodzinnym.  
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⦁ 21-22 kwietnia 33. Dni Ułana. 
⦁ Bal Ułanów Poznańskich – planowany na koniec kwietnia, stanowiący element integrujący 
żołnierzy Batalionu i Brygady, mieszkańców Poznania, oraz członków Towarzystwa i innych 
środowisk kultywujących tradycje jednostek wchodzących w skład Brygady. W 2018 roku odbył 
się już po raz czwarty. Jego organizatorem jest 15. Batalion Ułanów Poznańskich 
⦁ 3 maja 2018 udział delegacji Ułanów Poznańskich w uroczystościach Święta Konstytucji 3 maja 
w Poznaniu 
⦁ listopad 2018 podróż historyczno-wojskowa szlakiem walk II Korpusu Polskiego gen. Andersa 
(Monte Cassino – Ancona – Bolonia) 
⦁ 4 do 12 września 2018 17. przemarsz konny szlakiem walk z września 1939 roku na trasie 
Rogalin-Ziewanice  
⦁ wyjazd delegacji Batalionu, Brygady oraz Towarzystwa (60 osób) szlakiem walk Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku. Ważnymi punktami programu były: 
- 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 
⦁ 11 listopada 2018 udział delegacji Ułanów Poznańskich w uroczystościach Święta 
Niepodległości w Poznaniu 
⦁ 17 listopada msza święta za Ułanów Poznańskich w kościele pw. Św. Michała w Poznaniu 
⦁ 27 grudnia 2018 udział delegacji Ułanów Poznańskich w uroczystościach związanych z rocznicą 
wybuchu powstania wielkopolskiego w Poznaniu 
⦁ 26 stycznia 2019 otwarcie wystawy poświęconej Ułanom Poznańskim w Ratuszu, 
przygotowanej przez kol. Wojciecha Lange 
Na 2019 r. zaplanowaliśmy następujące działania: 
⦁ luty - kwiecień 2019 konkurs wiedzy o Ułanach Poznańskich „Na tropach żołnierzy generała 
Andresa” rozgrywany w szkołach współpracujących z Towarzystwem (piąta edycja), której 
tematem przewodnim będzie Armia Wielkopolska 
⦁ 13 kwietnia 2019 r. otwarcie wystawy jubileuszowej w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 
⦁ 25-28 kwietnia 2019 r. 29. Ogólnopolskie Zawody Militari oraz Zawody Międzynarodowe na 
terenie Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola w Poznaniu.  
⦁ 26 kwietnia uroczystość Święta Ułanów Poznańskich w Wędrzynie wraz z Apelem Pamięci 
i piknikiem rodzinnym.  
⦁ 27-28 kwietnia 34. Dni Ułana  
⦁ Trwają prace nad przygotowaniem ponownego wydania „Dziejów 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich”. 
VI. Co wymaga dalszych prac: 
⦁ Remont Pomnika – ponownie nie udało się zebrać wystarczającej liczby głosów na projekt 
renowacji. Nowy Zarząd będzie musiał podjąć kolejne działania zmierzające do przeprowadzenia 
remontu.  
⦁ Wytyczenie kierunków rozwoju Towarzystwa na kolejne lata.  
Na zakończenie kol. Bech odniósł się do sytuacji, w jakiej Zarząd kończy swoją pracę. 
Przypomniał, że ze względu na sytuację rodzinną i zawodową nie będzie kandydował na kolejną 
kadencję i poinformował z żalem, że nie może wskazać swojego następcy. Niestety wszystkie 
osoby, z którymi prowadził rozmowy na ten temat odmówiły podjęcia się tego zadania. 
Podziękował dotychczasowym członkom Zarządu za ich pracę na rzecz Towarzystwa. 
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5. Sprawozdanie skarbnika 
Skarbnik Towarzystwa, kol. Łukasz Walter, zdał relację z finansowej działalności Towarzystwa 
za ubiegły rok sprawozdawczy. Pełne sprawozdanie stanowi zał. nr 2. Skarbnik podkreślił, że 
znacząco poprawiły się wpływy z tytułu składek członkowskich, m.in. dzięki monitom wysyłanym 
przez Zarząd do członków zalegających z płatnościami.  
Padło pytanie Prezesa Honorowego o to, z jakiej puli został wykonany zwrot dotacji do MON. 
W odpowiedź włączył się również Prezes informując, że kwota zwrotu pochodziła z bieżących 
środków Towarzystwa przeznaczonych na ten cel i zablokowanych uchwałą Zarządu, jako 
rezerwa finansowa.  
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji, kol. Tadeusz W. Lange, zdał relację z przeprowadzonej kontroli 
działalności Towarzystwa w ubiegłym roku. Mimo pewnych zastrzeżeń zgłoszonych w stosunku 
do prac Zarządu, złożył wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Protokół 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 3. 
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 
W imieniu nieobecnego na zebraniu przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, kol. Aleksandra 
Hojnowskiego, sprawozdanie z prac Sądu przedstawił kol. Stefan Kęszycki. Gremium to nie 
zebrało się w mijającym roku urzędowania Zarządu, ponieważ nie było takiej potrzeby – 
sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za analizowany okres stanowi załącznik nr 4. 
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii 
Komendant Oddziału, kol. Andrzej Walter, przedstawił najważniejsze inicjatywy podejmowane 
przez Oddział w okresie sprawozdawczym. Podkreślił, że zdecydowana większość działań była 
podjęta w związku z obchodami 100-lecia istnienia Pułku i odzyskania niepodległości. 
Szczegółowy wykaz inicjatyw pojawi się w najbliższym biuletynie Towarzystwa.  
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie absolutorium 
Pierwszy wystąpił kol. Wojciech Peisert. Podkreślił, że mimo iż jest nowym członkiem, przez 
wiele lat obserwował prace naszego Towarzystwa, choćby poprzez nasze wspólne kontakty 
z harcerzami. Na wstępie pogratulował zaangażowania i ogromu pracy ustępującego Zarządu. 
Zadeklarował jedocześnie chęć pomocy w zakresie swoich kontaktów z samorządem Miasta 
Poznań. Zaapelował również, by ustępujący Zarząd wspierał nowy w formie doradczej, m.in. 
wykorzystując swoje dotychczasowe kontakty. Poprosił również o lepszą współpracę w ramach 
Towarzystwa, w miejsce niesnasek rozsadzających środowisko od środka. 
Prezes Adam Bech wytłumaczył kol. Peisertowi, że odbierane przez niego niesnaski były 
naturalną różnicą zdań, która nierzadko w ramach Zarządu wyznaczała nowe kierunki jego prac 
i w efekcie była budująca. 
Kol. Michał Andrzejak odniósł się do wypowiedzi kol. Peiserta nawiązując m.in. do projektu 
remontu Pomnika Ułanów Poznańskich wraz z renowacją otoczenia w ramach Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Tu zanotowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania 
naszym projektem, przegrywając tak naprawdę z silnie zorganizowaną grupą rowerzystów. W 
naszym odczuciu sama inicjatywa dała pozytywny bodziec do wykorzystania innych źródeł 
finansowania projektu, w tym z budżetu Miasta. 
Kol. Bech podkreślił, że renowacja Pomnika i otoczenia jest celem nas wszystkich, nie tylko 
Zarządu. 
Kol. Buczyński nawiązał z kolei do pierwszej wypowiedzi kol. Becha. Wytłumaczył, że pozorne 
kłótnie były tak naprawdę naturalną dyskusją osób reprezentujących różne poglądy. Podkreślił, 
że działalność społeczna wiąże się z bezinteresownym poświęceniem nierzadko kosztem rodziny 
i pracy. W związku z tym zaznaczył, że niemal oczywistą jest konieczność obrania nowego 
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kierunku prac Zarządu, zdecydowanie na mniejszą skalę niż dotychczas. Efektem jest bowiem 
wypalenie osób funkcyjnych, obserwowane obecnie. 
Kol. Bech zgodził się częściowo z przedmówcą, ale dodał, że nie wszystkie nasze aktywności 
można zlikwidować czy ograniczyć, jak choćby relacje z Batalionem. Podkreślił, że tylko stała 
obecność członków Towarzystwa w Wędrzynie gwarantuje zachowanie tradycji Ułanów 
Poznańskich w wojsku.  
Na tym dyskusję nad sprawozdaniami zakończono. Następie odbyło się głosowanie nad 
absolutorium dla ustępującego Zarządu, które zostało przegłosowane przy sześciu głosach 
wstrzymujących. Zebrani nagrodzili członków ustępującego Zarządu oklaskami. 
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
Przewodniczący zebrania poprosił o zgłoszenie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Z sali padły 
następujące propozycje: kol. Jacek Budzyński, kol. Andrzej Walter, kol. Beata Przeworska-
Łączkowska. Zebrani zaakceptowali te kandydatury, przy jednym głosie wstrzymującym i dwóch 
przeciwnych. Na przewodniczącą Komisja wybrała kol. Beatę Przeworską-Łączkowską. 
Przerwa 10 min 
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa 
(…) 
12. Wybory 
Prezes: Hannah Taylor. 
Głosowanie: za: 34, przeciw: 1, wstrzymało się: 6. 
Zarząd: Mikołaj Walter, Michał Andrzejak, Włodzimierz Buczyński, Kacper Grabowski, 
Wojciech Peisert, Zdzisław Pilarski, Danuta Prus-Głowacka, Irena Przybylska-Majewska. 
Głosowanie: za 39, przeciw: 0, wstrzymało się: 2. 
Komisja Rewizyjna: Przemysław Krych, Lesław Pilc, Marcin Gauden. 
Głosowanie: za: 37, przeciw: 1, wstrzymało się: 3. 
Sąd Koleżeński: Stefan Kęszycki, Adam Bech, Włodek Markiewicz. 
Głosowanie: za: 39, przeciw: 0, wstrzymało się: 2. 
13. Wolne głosy i wnioski 
Kol. Dale Taylor przypomniał o planowanej w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym wystawie na 
100-lecie Pułku i zaapelował o przekazywanie na ten posiadanych przez członków archiwalnych 
eksponatów. Koordynatorem projektu z ramienia Towarzystwa jest właśnie kol. Dale Taylor. Na 
zbiórkę pamiątek mamy około miesiąca. 
Kol. Mikołaj Walter poinformował o tym, że organizacja tegorocznych Dni Ułana jest w toku. 
Jednocześnie zaapelował o kontakt z nim, osób chętnych do włączenia się w organizację tej 
inicjatywy. 
Kol. Danuta Prus-Głowacka, nawiązując do wypowiedzi Dayle Talora, zaapelowała o to, by 
zebrać jak najwięcej eksponatów na tę wystawę, gdyż propagowanie wiedzy o Pułku jest jednym 
z naszych priorytetów. 
Kol. Łukasz Walter poprosił o kontakt z nim tych osób, do których nie dochodzą maile kierowane 
przez Zarząd (np. z informacjami o zbliżających się wydarzeniach). 
14. Ogłoszenie wyników wyborów 
Przewodniczący Zebrania przedstawił wyniki wyborów, zgodnie z wynikami jak w punkcie 12. 
protokołu. 
15. Wystąpienie nowego Prezesa Towarzystwa 
Nowa p. Prezes, kol. Hannah Taylor, zaapelowała o duże wsparcie ze strony całego 
Towarzystwa dla niej, jak i całego nowego Zarządu. 
16. Na tym zebranie zakończono, wyprowadzono Proporzec przez Poczet Proporcowy. 
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"Jasieńkowi nic nie trzeba już..." 

 

Dnia 7 lutego 2019 roku w wieku 77 lat po długiej chorobie zmarł kol. Jan Kołaczkowski, 
członek Towarzystwa z numerem kolejnym 170, wieloletni ułan sekcji konnej naszego 
Oddziału, uhonorowany Odznaką Pamiątkową 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii 
Pancernej oraz Znakiem Pułkowym 15. batalionu Ułanów Poznańskich nr HV/2017, jedna 
z najbardziej charakterystycznych postaci w naszym gronie. Urna z prochami naszego 
kompana spoczęła dnia 13 lutego 2019 r. na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. 
W pogrzebie uczestniczyli Prezes Honorowy oraz były i obecny Prezes Towarzystwa, 
natomiast delegacji Oddziału przewodniczył Komendant ROK. 

Piotr Stachecki 

 
Fot. Michał Andrzejak  

Żegnaj, Przyjacielu... 
 

Ponoć nie ma ludzi niezastąpionych. Są... 
Na wieczną wartę odszedł nasz nieodżałowany kompan, Jan Kołaczkowski, dla wielu 

po prostu Jasiu. Był on kawalerzystą twardym, wyrazistym, rzec by można wiarusem, ale 
jednocześnie człowiekiem umiejącym się otwarcie przyznać do swoich słabości. Może 
dlatego właśnie był nam tak bliski. 

Jasiu imponował swoją tężyzną fizyczną. Mimo pokaźnego wieku, podczas 
przemarszu do Ziewanic jechał wyekwipowany kompletnie, nie ustępując w tym nam, 
młodym. Wyprostowany jak struna. Był silny, wysportowany, ale jednocześnie nie był 
herosem. Miał swoje słabości, których nie krył. Gdy tempo było dla niego za szybkie, 
wyraźnie dawał o tym znać. Gdy już nie mógł, nie dawał rady, odpuszczał. Jego wpadki 
z czasem urosły do miana legend, które w formie anegdot przekazywane są od lat 
kolejnym pokoleniom naszych ułanów (wzmianek o nich trudno szukać w naszych 
w kronikach, gdyż z uwagi na niemałą pikanterię wielu, przekazywane są jedynie ustnie). 
Człowiek z pietyzmem dbający o poprawność językową swoich wypowiedzi, akcentujący 
każde „ę” i „ą”, ale jednocześnie potrafiący siarczyście przekląć. Bokser i pianista w jednej 
osobie. Podczas gdy wojsko (my) wyło, Jasiu śpiewał. Ale jak śpiewał! Poruszał każdego 
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słuchacza, przeszywał na wskroś i naprawdę nie jest przesadą to, o czym piszę. „Za 
Niemen” pozostanie już na zawsze tylko jego. Kto słyszał, ten wie. Kto nie słyszał, niech 
żałuje. 

Miałem szczęście rozmawiać z Jasiem na kilka dni przed śmiercią. Mimo łamiącego 
się czasem jego głosu, dość długą rozmowę zakończył zwrotem, który mocno wrył mi się 
w pamięć. Śmiało mogę bowiem powiedzieć, że zjedliśmy wspólnie beczkę soli. Głównie 
podczas wypraw konnych do Ziewanic, gdy między jego uczestnikami zawiązuje się 
swoiste braterstwo wykute w pocie, błocie, palącym słońcu, a czasem deszczu. I choć stan 
ten istnieje zapewne w naszej świadomości, uczucia tego w zasadzie nigdy nie 
werbalizujemy. Tak po prostu jest, my tam mamy zadanie do wykonania, wspólnie. 
Jednakże ostatnim słowem wypowiedzianym do mnie z ust Jasia było właśnie… 
„przyjacielu”. 

Piotr Stachecki 
 

Wigilia AD 2018 w 15. Batalionie Ułanów Poznańskich w Wędrzynie 
 

Wigilia zorganizowana została 21 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w przestronnym 
i estetycznym holu Klubu Brygadowego. Udział wzięli oficerowie, podoficerowie i żołnierze 
batalionu wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście, tj. członkowie Towarzystwa 
b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 P.U.P. w składzie: żołnierz batalionu Dawid Dziarski 
z małżonką Agatą, kol. Michał Andrzejak i autor niniejszej notatki. 

Część oficjalną rozpoczął zastępca dowódcy batalionu, mjr Robert Książyk, który w 
ciepłych słowach powitał wszystkich uczestników świątecznego spotkania. Następnie 
modlitwę odmówił kapelan wojskowy, ks. ppłk. Stanisław Garbaciak. Ostatnim 
elementem części oficjalnej Wigilii było odczytanie, przez piszącego tę notatkę, listu 
z życzeniami świątecznymi od prezesa Towarzystwa, Adama Becha. 

Wigilijnym zwyczajem wszyscy obecni dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia 
świąteczne. Jednym z sympatyczniejszych momentów podczas łamania się opłatkiem, 
były słowa jednego z żołnierzy, wyrażające zadowolenie z przyjazdu delegacji 
Towarzystwa. 

 
 
Stół wigilijny obfitował w wiele smacznych dań, na zimno i ciepło, oczywiście z ryb. 

Po przyjemnej kolacji większość uczestników wyszła na zewnątrz budynku, aby przywitać 
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św. Mikołaja, który przywiózł rozświetlonym Rosomakiem prezenty dla dzieci. I tu jeszcze 
jeden bardzo sympatyczny moment; każde z dzieci dostało pluszowego misia w koszulce 
ze znakiem pułkowym. 

Marcin Gauden 
 

Pod Pomnikiem w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
 

Dnia 27 grudnia 2018 roku wszyscy obchodziliśmy setną rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, a zatem i setną rocznicę powstania 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich. 

Krótko przed godz. 12:00 zebrało się spore grono członków Towarzystwa wraz 
z członkami Zarządu, prezesem Adamem Bechem i p. Ireną Przybylską-Majewską. 
Przy Pomniku stała warta, którą pełnili: Piotr Stachecki i Michał Klóska oraz na rżącym 
rumaku Formozie Mikołaj Walter. Przybyła także delegacja oficjalna z marszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem i prezydentem Poznania Jackiem 
Jaśkowiakiem na czele. Przybyłych powitało głośne rżenie konia, który w ten sposób 
zaznaczył swoją obecność. Pod Pomnikiem zostały złożone wiązanki biało-czerwonych 
kwiatów. 

 

  
  

Potem wszyscy udaliśmy się na Stary Rynek i Plac Wolności, gdzie odbywały się 
uroczystości rocznicowe. Podobnie jak 11 Listopada poznaniacy wylegli tłumnie na ulice, 
aby z kokardami narodowymi, flagami i chorągwiami przechadzać się po mieście. 
Wszystkim towarzyszył podniosły nastrój, odpowiedni dla takiej rocznicy. 
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Alina Sokołowska 
 

Nowi członkowie 

1. Kol. Lesław Jerzy Pilc – ze stażem od 25 kwietnia 2018 r., nr kolejny 419, 

2. Kol. Tadeusz Dariusz Wienke – ze stażem od 12 kwietnia 2018 r., nr kolejny 420, 

3. Kol. Bartosz Mróz – ze stażem od 18 września 2018 r., nr kolejny 421 (żołnierz Batalionu, 
nieobecny na zebraniu ze względu na udział w misji w Rumunii), 

4. Kol. Michał Andrzejak – ze stażem od 17 października 2018 r., nr kolejny 422, 

5. Kol. Wojciech Peisert – ze stażem od 18 listopada 2018 r., nr kolejny 423, 

6. Kol. Wojciech Klinger – ze stażem od 30 stycznia 2019 r., nr kolejny 424, 

7. Kol. Włodzimierz Markiewicz – ze stażem od 31 stycznia 2019 r., nr kolejny 425. 

 

Z żałobnej karty... 

⦁ Kapral Mieczysław Dwojak, Ułan Poznański, członek naszego Towarzystwa z numerem 
kolejnym 92. Msza św. pogrzebowa odbyła się 3 III 2018 r. w Sanktuarium Maryjnym 
w Kuczkowie, pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym. Kapral Mieczysław Dwojak urodził 
się 16 kwietnia 1915 r. w Gołuchowie. W Pułku służył w latach 1937-1939, w trzecim szwadronie 
pod dowództwem por. Rożałowskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej - walczył nad Bzurą, 
następnie przez Puszczę Kampinoską doszedł do Modlina, gdzie został wzięty do niewoli 
niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim STALAG 1A, nr jeńca 42 462. Został wyzwolony przez 
Rosjan w styczniu 1945 r. Z zawodu był siodlarzem, rymarzem i tapicerem. 

⦁ Andrzej Woźnicki – zmarł dnia 14 IV 2018 r., członek naszego Towarzystwa nr kol. 126, 
urodzony dnia 15 VIII 1921. 
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⦁ St. Ułan Stefan Chudy – nie był członkiem naszego Towarzystwa, przeżył 99 lat, zmarł 
23 IX 2018 r. Urodził się w roku 1919 w Wielowsi, w pow. krotoszyńskim. Do służby w 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich, podjętej 3 grudnia 1937 r., zgłosił się ochotniczo. W wojsku był wyróżniony 
Odznaką Pamiątkową 15. Pułku Ułanów, brązową Państwową Odznaką Sportową i Odznaką 
Strzelecką Związku Strzeleckiego strzelca III klasy (brązową). Wzięty do niewoli we wrześniu-
październiku 1939 r. został skierowany do obozu Stalag IA Stablack w Prusach Wschodnich. 
W kwietniu-lipcu 1940 r. otrzymał status robotnika cywilnego przymusowo pracującego 
w Niemczech. Wojny zatem nie przeżył jako jeniec wojenny. W dwa lata po wojnie założył rodzinę. 
Zawodowo zawsze był związany z akademickim środowiskiem sportowym. W Studium WF 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pracował blisko 30 lat. Pogrzeb odbył się dnia 
13 X 2018 r. we Wrocławiu.  

⦁ Tadeusz Jan Paetz – zmarł 31 X 2018 r., członek naszego Towarzystwa nr kol. 69, notariusz, 
porucznik Wojska Polskiego, urodzony dnia 4 XII 1950 r. 

⦁ Jan Kołaczkowski – zmarł dnia 7 II 2019 r., członek naszego Towarzystwa nr kol. 170, 
wieloletni ułan Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, pierwszy śpiewak wśród ułanów, 
niezawodny kolega, urodzony w 1941 r. 

Rodzinom Zmarłych składamy wyrazy serdecznego współczucia. 

Cześć Ich Pamięci! 

Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii! 

 

 „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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