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104. Urodziny Pani Pułkownikowej Haliny Fudakowskiej

Fot. Bogdan Gajewski; kadr z filmu: „Halina Fudakowska – Wspomnienia”, dostęp Youtube 2019-07-18
Pani Halina Fudakowska z domu Daszkowska to nadzwyczajna osoba w naszym Towarzystwie. Jest z nami od 1999 r. Chociaż mieszka w Kanadzie, z okazji Jej stulecia urodzin
poznaliśmy Jej niezwykłe losy życiowe, ściśle powiązane z losami Ojczyzny oraz pogodne
usposobienie i niezawodną pamięć (por.: Piętnastak 2/2017 oraz 4/2018). Urodzona 2 lutego
1917 roku na Kujawach, zbliża się więc do 104. rocznicy urodzin. Sto cztery lata, to piękny
jubileusz, który wzbudza podziw i uznanie. To przeżyte wielkie wydarzenia narodowe, światowe i najbliższe sercu – osobiste, rodzinne. To także wspomnienia z dzieciństwa, wieku
młodzieńczego i lat dorosłych. Zbliża się wielkie Święto – dzień, który mogą przeżyć tylko
wybrańcy losu, którym sprzyja szczęście dzięki Opatrzności.
Droga Pani, z okazji wspaniałego Jubileuszu życzymy Pani zdrowia, radości i miłości
od Najbliższych na kolejne lata życia i wraz z całą Rodziną Pułkową wołamy:
AD MULTOS ANNOS, PANI PUŁKOWNIKOWO!
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19. przemarsz Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii do Ziewanic
4 września 2020 r. rozpoczął się 19. przemarsz do Ziewanic.
Rankiem w Rogalinie k. Poznania zjechały się dwa patrole ułańskie, które chwilę wcześniej
wyruszyły z dwóch punktów zbornych, jeden z Niwki, drugi z majątku Rogalin. Po połączeniu
sił, zajechały przed pałac, gdzie stanęły już jako zwarty pododdział w jednej linii z pocztem
sztandarowym 15. batalionu Ułanów Poznańskich i pocztem ze szkoły w pobliskim Krośnie.
Po krótkim pożegnaniu konnica wyruszyła w drogę do Młodzikowa. Trzymajcie za nas kciuki,
oby ułanów omijał deszcz, chłód i złowrogi wirus.
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5 września 2020 r.
Patrol nadal w sile sześciu konnych, ale skład nieco się zmienił. Miejsce oddelegowanych
do domu dwóch kawalerzystów zajęło dwóch innych. Jeden to wielkopolski strzelec, którego
nieco licha postura budziła pewne obawy, czy da sobie radę. Jak się okazało, nie braknie
mu ani zapału, ani odwagi, a i dowcip u niego przedni. Z kolei drugi dołączył do nas przywożąc konia aż... ze Szwecji i bynajmniej jako rekompensatę za Potop. To przyjaciel naszego
oddziału, którego zapał budzi moje uznanie.
Mnie z kolei jeden z uczestników rajdu użyczył konia na drugą część sobotniego etapu tak oto awansowałem z ułana taborowego na konnego. Jako że dawno nie miałem takiej
okazji, skończyło się obtartym zadkiem, ale było warto. W galerii dorzucam kilka zdjęć
z urokliwego wschodu słońca nad rozlewiskiem Warty w rejonie Młodzikowa.

6 września 2020 r.
Dziś ponownie zasiliłem tabory. Z pozoru czas w nich płynie na błogim lenistwie. Poniekąd
tak, ale o dziwo nie ma tu czasu na nudę. Po wyjeździe patrolu na trasę miłym obowiązkiem
taborów jest pożegnalne kawo-ciasto z gospodarzami, z kolei przed przyjazdem na kolejne
miejsce postoju, kawo-ciasto powitalne. Na popasie jest podobnie, ale tym razem podczas
południowego postoju na terenie służbowym zaprzyjaźnionego leśniczego to i kapela była,
tańce i smakołyków w brud.
Wieczorem, baaardzo zmęczony służbą taborową, zostałem oddelegowany do domu. Przy
okazji uziemiłem na całą dobę połowę naszego logistycznego zabezpieczenia zabierając ze
sobą niechcący kluczyk od busa, ups...
Tegoż samego dnia ułan zwany długi został zluzowany przez ułana zwanego dłuższy.
Wieść niesie, że ksywy te wcale nie wzięły się od wzrostu, choć chłopaki bez mała 180 cm
w kłębie mają.
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7-10 września 2020 r.
Z uwagi na oddelegowanie mnie do domu, relacje będą przekazywane teraz w ostatnio
modnym, zdalnym stylu.
Od poniedziałku trasa wiodła z Królikowa do Turku, dalej do Uniejowa (tu dzień przerwy)
i z Uniejowa do Solcy Małej.
Jeszcze w Królikowie do domu w trybie awaryjnym został odesłany jeden z ułanów, stąd
jego koń od tego momentu jest prowadzony przez koniowodnego. Dnia następnego „nasz"
strzelec również wrócił do domu, ale ten manewr akurat był zaplanowany.
Tabory, mimo odzyskania pełnej mobilności (kluczyk od busa szybko został przekazany
z powrotem), nadal prześladował pech. W Turku auto z trailerem koncertowo zakopało się
w błocie. Nie obyło się bez rozczepiania zestawu, ale ostatecznie skończyło się bez strat
własnych.
Oprócz takich nieplanowanych działań, nasi ułani taborów realizowali wzorowo swoje zadania, m.in. odwiedzili kilka grobów naszych dawnych dobrodziejów, których już niestety nie
ma pośród nas.
W Uniejowie do patrolu dołączyła delegacja 15. batalionu Ułanów Poznańskich z Wędrzyna. Na tę okoliczność z Poznania zajechał sam Prezes Towarzystwa. Współcześni ułani
zorganizowali stoisko promocyjne, które cieszyło się zainteresowaniem również młodzieży
szkolnej.
Dziś nocleg w tipi, a jutro wymarsz już na ostatni odcinek tegorocznej trasy.
11-12 września 2020 r.
W piątek do ekipy dołączył oddelegowany jeszcze w Królikowie do domu ułan Jagodziński.
Z kolei Becia, koń innego z uczestników przemarszu, z uwagi na kontuzję nogi, została odwieziona do lazaretu. Nic poważnego, ale jednak zbyt wiele na dość forsowny rajd.
Do późnych godzin nocnych u gospodarzy na Soplu, położonym tuż obok celu naszego
przemarszu, trwała kameralna biesiada przy ognisku. Struny gitary dziarsko szarpał druh
Waśkiewicz z Hufca ZHP Głowno im. Kornela Makuszyńskiego, a śpiewem wtórowali harcerki, harcerze, gospodarze, goście.. no i my. To było coś przez wielkie C.
Następnego dnia, pod kamieniem upamiętniającym ppłka Mikke miłe zaskoczenie. Mimo
pewnych obaw co do frekwencji (pandemia), lokalna społeczność nie zawiodła. Zebrała się
tu spora grupa osób, kilka pocztów, w tym ułani z Wędrzyna ze Sztandarem oraz wspomniani
już harcerze.
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Ks. Marek Grabski
Proboszcz par. w Bielawach

Poczet Proporcowy 15. batalionu
Ułanów Poznańskich (od lewej):
st. sierż. Arkadiusz Bogój
st. szer. Sebastian Witków
st. szer. Tomasz Skieresz

Poczet Proporcowy Towarzystwa (od lewej):
Michał Klóska, Michał Lorek, Aleksander Jagodziński
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Punktualnie o godz. 12:00 zajechali konni. Były przemowy oraz uroczyste przyjęcie nowego członka do naszego Towarzystwa, kol. Macieja Mizgajskiego. Po wszystkim jeszcze
Msza św. w Bielawach oraz krótka wycieczka honkerem ze współczesnymi Piętnastakami
w miejsca spoczynku ich Kolegów: na cmentarze w Waliszewie, Bielawach oraz pod obelisk
w Walewicach. Chłopaki nie potraktowali tego jako punkt do odfajkowania, bynajmniej.
Z dużym zainteresowaniem, w zadumie pokłonili się swoim Antenatom i to była największa
nagroda za nasz trud.
tekst i fotografie Piotr Stachecki

Msza św. zaduszna
Gdyby to były „normalne” czasy, to napisałbym o garstce nas. Jednakże jak na obecne
„dziwne” czasy, było nas całkiem sporo. A jak dodamy tych, którzy w tym dniu łączyli się z
nami duchowo, to była nas siła! Tak w tym wyjątkowym roku, w pierwszą niedzielę po
Wszystkich Świętych (8 listopada 2020 r.) w kościele przy ul. Stolarskiej w Poznaniu, wspomnieliśmy poległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich, poległych Żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz zmarłych członków naszego Towarzystwa. Z
uwagi na obecne obostrzenia, po Mszy św. nie odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie.
Może (i oby) – za rok!

Skład pocztu: Grzegorz Szymczak (dowódca), Adam Grabus (lancowy) i Michał Klóska (przyboczny)
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tekst i fot. Piotr Stachecki

Święto Niepodległości A.D. 2020
W dniu Święta Niepodległości A.D. 2020 nie mogło nas zabraknąć przy Pomniku 15. Pułku
Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy. Choć skromna, ale zebrała się delegacja członków
naszego Towarzystwa, a Oddział wystawił wartę honorową w składzie Mikołaj Walter i Piotr
Kacprzak oraz poczet w składzie: Michał Klóska, Adam Grabus i Piotr Stachecki (w mieszanych mundurach Ułanów Poznańskich). Odśpiewaliśmy pieśń I Brygady Legionów Polskich oraz Rotę (śpiewniki przygotował kol. Bolesław Klóska), a obydwaj Prezesi - Prezes
Michał Andrzejak i Prezes Honorowy Tadeusz Jeziorowski - rzekli do zgromadzonych
kilka pokrzepiających w tych trudnych czasach słów.

fot. Piotr Stachecki
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Po uroczystości przy Pomniku Ułana zapaliliśmy znicze również na grobach Ułanów Poznańskich pochowanych na stokach Cytadeli oraz przy pomniku bratniego 7. Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich. I tu … kolorowy znak obecnych „dziwnych” czasów: przy mogiłach
żołnierskich Cmentarza Garnizonowego znajdowały się niezliczone ilości kwiatów, których
sprzedawcy z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 nie zdołali w tym
roku sprzedać, a które, po wykupieniu, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
przekazała bezpłatnie organizacjom pozarządowym i samorządom.

fot. Martyna Stachecka, tekst Piotr Stachecki

Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
z działalności w roku 2020
Oddział Kawalerii w roku 2020 uczestniczył w następujących przedsięwzięciach:
5 stycznia – Inscenizacja odbicia Ławicy, pokaz kawaleryjski, Poznań
15 lutego – Konferencja programowa Zawodów Militari, Walewice
1 marca – Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa, Poznań
25 kwietnia – Warta honorowa, Poczet proporcowy pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich z okazji
Święta Pułku, Poznań

fot. Sławek Wąchała, TenPoznań.pl

18-19 lipca – Letnie ćwiczenia kawalerii wielkopolskiej, Żerniki
15 sierpnia – Warta Honorowa pod Pomnikiem z okazji Dnia Wojska Polskiego, Poznań
15 sierpnia – Pokaz kawaleryjski, Mniszew
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15 sierpnia – Asysta konna podczas Mszy św. w rocznicę Bitwy Warszawskiej, kościół parafialny pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie k. Mosiny:

Na zdjęciu: syn Macieja Rembowskiego, Tomasz
oraz Komendant Honorowy ROK, Andrzej Walter

Komendant ROK, Mikołaj Walter na koniu Formoza i Józef Szklarz na koniu Emil przed kościołem w Krośnie
29-30 sierpnia – Dni Ułana, Dni Twierdzy, Poznań:
30 sierpnia – Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci śp. Macieja Rembowskiego, pierwszego Prezesa
Honorowego naszego Towarzystwa, Kościół paraf. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem koło Zaniemyśla:

4-12 września – Przemarsz Szlakiem Bojowym 15. Pułku Ułanów Poznańskich z 1939 roku, Rogalin – Ziewanice
11-13 września – Święto 2. PSK, Zawody Militari, Hrubieszów
18-20 września – Święto 20. Pułku Ułanów, Mistrzostwa Polski Militari, Wierzawice
18-20 września – Zawody Longshot, Wędrzyn
3 października – Asysta, ślub ułana Bartosza Mroza, żołnierza 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, Poznań
25 października – Poczet Proporcowy, Msza św. w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej, Poznań
8 listopada – Poczet Proporcowy, Msza św. Zaduszna za Dowódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
Poznań
11 listopada – Warta Honorowa, Poczet Proporcowy pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Poznań
27 grudnia – Warta Honorowa pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Poznań.
Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, Mikołaj Walter
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Czas pandemii w 15. Batalionie Ułanów Poznańskich w 2020 roku
Zbliżamy się do końca tego nietypowego roku jakim był 2020. Począwszy od styczniowych incydentów zbrojnych na świecie kończąc na epidemiologicznych obostrzeniach, które każdy z nas odczuł na własnej skórze. Dla
15. Batalionu rok ten był również inny, ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Dowództwo Generalne
w celu ochrony nas, czyli żołnierzy. W tym roku Święto Pułku było bardzo specyficzne. Jednak nie mogliśmy
sobie pozwolić na nie uczczenie tego dnia. W reżimie sanitarnym została przeprowadzona uroczysta zbiórka
oraz został odegrany Marsz Pułkowy. Jako kustosz sali tradycji z bólem serca nie mogłem przeprowadzić wykładów oraz lekcji na terenie owej izby, jednakże liczę, że rok 2021 przyniesie nam wszystkim taką możliwość, aby
przybliżyć historię naszego Pułku naszym ułanom. Były również i miłe chwile. Huczny ślub członka naszego
Towarzystwa, a zarazem żołnierza Batalionu, st. ułana Bartosza Mroza z jego wybranką serca Pauliną Mróz,
na którym tworzyliśmy ponadczasowy szpaler 3 października przed Urzędem Miejskim w Poznaniu.

Przyszły rok zapowiada się bardzo aktywnie dla Batalionu, mamy nadzieję, że wraz z nowym dowódcą,
ppłk. Zbigniewem Jakóbczykiem, staniemy na wysokości zadania i jemu podołamy na takim samym poziomie,
jak nasi historyczni poprzednicy.
st. ułan Dawid Dziarski

KoŃkurs - Dni Ułana 2020
KoŃkurs - Dni Ułana 2020 to już 6. edycja naszej zabawy, która pojawiła się dość spontanicznie, a osiągnęła
status stałego punktu programu Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Na przestrzeni lat nasz KoŃkurs ewoluował do rangi sporego konkursu, bo jeśli weźmiemy pod uwagę ilość otrzymanych prac, to w porównaniu z pierwszą edycją w bieżącym roku wzrost był siedmiokrotny. Sprawia nam ogromną radość
fakt, że ze spontanicznego pomysłu udało nam się stworzyć zabawę, która w chwili obecnej ma już zasięg ogólnopolski.
Pierwsi nasi KoŃkursowicze wywodzili się z członków rodzin osób w sposób bezpośrednio związanych z organizacją Dni Ułana. W następnych latach rozszerzaliśmy stopniowo zasięg informacji o konkursie, chcąc zaktywizować
różne środowiska. Na ten moment możemy śmiało i z dumą powiedzieć, że nasz KoŃkurs ma zasięg ogólnopolski.
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W roku 2020, kiedy to pandemia spowodowała niemożność organizacji w dotychczasowej formie dorocznego
święta, KoŃkurs okazał się być pierwszym i jedynym elementem Dni Ułana, który można było przeprowadzić dla
szerszej publiczności. Ku naszemu zaskoczeniu otrzymaliśmy rekordową ilość zgłoszeń do konkursu, tj. 45 prac.

Musimy się również pochwalić stałym już gronem fanów konkursu. Od kilku lat pojawia się kilka tych samych
nazwisk, a w kilku przypadkach udział bierze cała rodzina.
Jak co roku staraliśmy się choćby drobnym upominkiem nagrodzić każdego z uczestników KoŃkursu. Obowiązkowym i zwyczajowym już elementem nagrody jest pamiątkowe flo. Nie możemy nie wspomnieć o wsparciu
Biura Promocji Miasta Poznania, dzięki któremu możemy obdarować KoŃkursowiczów gadżetami z motywem
naszego miasta. Tegoroczne nagrody zostały także „uzupełnione" o ręcznie robione, personalizowane zakładki
wykonane przez nową członkinię KoŃmisji Końkursowej - Panią Urszulę Kamińską, której w tym miejscu pragnę
raz jeszcze serdecznie podziękować za zaangażowanie i ogrom włożonej pracy.
W zamyśle KoŃkurs miał być skierowany do osób poniżej 18 roku życia, ale z czasem otworzyliśmy możliwość
udziału dla innych grup wiekowych. W chwili obecnej wiek już nie jest żadnym ograniczeniem. Nie mniej - co
zrozumiałe - prace, które otrzymujemy od dzieci dają nam największą satysfakcję.
Jeśli udział w zabawie przyniesie uczestnikom odrobinę satysfakcji i radości będzie to dla nas wiele, a kiedy
w sercu dziecka pozostanie ten element, który niestety nie dla wszystkich jest oczywisty, będzie to nasz wielki
sukces. Serdecznie zapraszamy do udziału i dopingu w kolejnym KoŃkursie!
https://www.facebook.com/dniulanapl/photos/?tab=album&album_id=2626406140921340
W imieniu KoŃmisji KoŃkursowej
Artur „Poznański"

Praca w szkole podczas pandemii 2020 roku
Myślę, że wszyscy zgodzimy się co do jednego – nawet najwięksi optymiści mają już dość obecnego roku.
Z tym większą ekscytacją czekamy na jego koniec, który nieporadnie ukrywa się tuż za rogiem. Grudzień to czas
podsumowań, jest to więc dobra okazja, by krótko opisać sytuację szkoły w tym dziwnym okresie.
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Marcowe zamknięcie szkół było pierwszym sygnałem pokazującym, jak poważna może stać się sytuacja nadciągająca do nas z dalekich Chin. Azjatycki nietoperz swoimi skrzydłami sprowadził na polską edukację cień,
przez który jedynie z rzadka przebijały się promienie słoneczne.
Chociaż w pierwszym momencie uczniowie z nieukrywaną radością przyjęli do wiadomości fakt, że najbliższe
dni spędzą w domach, wkrótce i oni mieli się dowiedzieć, że nauka zdalna wymaga mnóstwa wysiłku i samozaparcia. Naturalne procesy, które umilają proces nauki, takie jak spotkania z przyjaciółmi, apele, wycieczki,
w obrębie edukacji domowej nie mogły zaistnieć.
Nie zraziło to jednak nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 77 oraz ich podopiecznych. Wspólnymi siłami prześcigaliśmy się w uatrakcyjnianiu lekcji online, szukaliśmy nowych narzędzi, skupialiśmy się na pozytywach. Bez
cienia ironii mogę powiedzieć, że po tych kilku miesiącach pracy z komputerem większość z nas poradziłaby
sobie na stanowisku informatyka w średniej wielkości firmie, a część mogłaby dorabiać jako grafik koncepcyjny,
ponieważ rysunkowe notatki na dobre zagościły w naszym repertuarze metodycznym.
Uczniowie z kolei udowodnili, że gdy motywacja do nauki jest wystarczająco wysoka, sen jest zjawiskiem
niepotrzebnym. Zbędne okazały się również niektóre z rytuałów, bez których w rzeczywistości przedpandemicznej nie wyobrażaliśmy sobie życia. Poranny prysznic? Ubranie się? Spacery? Jakakolwiek rozrywka, która odbywa się poza domem? Człowiek postpandemiczny to istota, dla której liczy się jedynie wykonanie zadania,
z matematyki lub innych przedmiotów.
W tej nowej rzeczywistości, w której szkoły są puste, lecz nauczyciele są w stałym kontakcie ze swoimi
uczniami (nierzadko otrzymując maile z zadaniem sprzed tygodnia w środku nocy), kolejny raz potwierdziło się,
że nic nie zastąpi naturalnego kontaktu między opiekunem a podopiecznym. Jeśli miałbym wskazać jeden pozytyw, który wynikł z zamknięcia szkół, niech to będzie przekaz do nauczycieli – w najbliższej przyszłości raczej nie
zostaniemy zastąpieni przez roboty.
Paweł Kuźma

Nowi członkowie Towarzystwa
Dnia 12 września 2020 r. w Ziewanicach, podczas uroczystości upamiętnienia śmierci na
polu chwały Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, ppłk. Tadeusza Mikke, w poczet członków Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich przyjęty został kol.
Maciej Mizgajski ze stażem od 21 lutego 2020 r., nr kolejny 434.
Jednocześnie został on członkiem Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii.
Ponadto w 2020 r. członkami Towarzystwa zostały następujące osoby:
• kol. Paweł Kuźma ze stażem od 21 lutego 2020 r., nr kolejny 435,
• kol. Łucjan Głowacki ze stażem od 9 kwietnia 2020 r., nr kolejny 436,
• kol. Marian Łączkowski ze stażem od 9 kwietnia 2020 r., nr kolejny 437.
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 Byłych Żołnierzy i Przyjaciół
15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu.
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