Piętnastak
BIULETYN TOWARZYSTWA BYŁYCH ŻOŁNIERZY
I PRZYJACIÓŁ 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH
R. XIII: 2005
KWIECIEŃ NR 2/46
SIEDZIBA TOWARZYSTWA: WIELKOPOLSKIE MUZEUM WOJSKOWE
STARY RYNEK 9
61-772 POZNAŃ
TEL. +48 61 852-67-39
www.city.poznan.pl/ulan/
Konto bankowe: 66 1020 4027 0000 1002 0338 9392

Jan Paweł II (1920 – 2005)
2 kwietnia br. odszedł od nas nasz rodak, Papież – Polak, który zmieniał świat i ludzkie serca - Jan Paweł II.
Przypomnijmy, że Ojciec Święty był synem oficera i został
ochrzczony przez kapelana wojskowego Franciszka Żaka.
Ojciec Święty w czasie swego pontyfikatu kilkakrotnie spotykał się z polskimi żołnierzami podczas swoich wizyt w Ojczyźnie.
Pierwsze spotkanie nastąpiło 2 czerwca 1991 roku w Koszalinie.
Z uwagi na przemiany po 1989 r. miało ono wymiar symboliczny
i zostało określone przez samego Papieża jako „rezurekcyjne przeżycie”.
Po całonocnym modlitewnym czuwaniu 40-tysięczne zgromadzenie żołnierzy-pielgrzymów wszystkich stopni i formacji wojskowych, przybyłych z całej Polski, usłyszało m.in. następujące słowa:
„W ciągu minionych dwunastu lat byłem nieraz zapraszany przez poszczególne grupy armii włoskiej. (…)
Wszystko to – w pewnym sensie – przygotowało mnie do dzisiejszego spotkania. Muszę dodać, że czekałem
na tę chwilę, z żalem myśląc, iż nie mogę mieć takich samych kontaktów z moimi rodakami. Kiedy dziś do
tego dochodzi, odżywają w mojej pamięci słowa: „Z ziemi włoskiej do Polski”. Słowa te, jak widać, sprawdzają się i na papieżu, gdy chodzi o spotkanie z wojskiem”.
Papież był przepojony głębokim patriotyzmem i zrozumieniem dla wojska: „Służba wojskowa jest
nie tylko zawodem, czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością Ojczyzny. (…) Jako Polak
wiem, co na przestrzeni całych dziejów, a także na przestrzeni mojego własnego życia zawdzięczam tym,
którzy – w sposób często heroiczny – „uważali siebie za sługi bezpieczeństwa i wolności Ojczyzny”.
Ojciec Święty zwracał także uwagę na uniwersalne wartości, w których obronie występowali żołnierze różnych formacji wojskowych we wszystkich zakątkach globu: „Któż lepiej niż wy, drodzy żołnierze
i członkowie sił policyjnych, mężczyźni i kobiety, może zaświadczyć o obecności w świecie przemocy i niszczących sił zła? Wy walczycie z nimi każdego dnia, jesteście bowiem powołani, aby bronić słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać pokojowe współistnienie narodów. Każdy z was odgrywa rolę „strażnika”,
który musi wytężać wzrok, aby zawczasu zażegnać niebezpieczeństwo i wszędzie krzewić sprawiedliwość
i pokój”.
Opracował Michał Przybylski
na podstawie portalu internetowego Ministerstwa Obrony Narodowej

I. Program obchodów Święta Pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich – Dni Ułana’2005
Zapraszając serdecznie wszystkich Członków i Sympatyków na obchody najważniejszego Święta
Rodziny Pułkowej, mamy jednocześnie przyjemność przypomnieć Państwu, że obecna formuła uroczystości, wzbogacona o występowanie na ulicach naszego miasta kolegów konno i w umundurowaniu w barwach
pułkowych, ma już dwadzieścia lat! Grupa miłośników tradycji kawaleryjskich, zyskawszy aprobatę ówczesnego środowiska Ułanów Poznańskich, dołączyła do na poły oficjalnych obchodów Święta Pułkowego,
i w 1985 roku końskie kopyta zastukały o bruk poznańskich ulic, a biało-czerwone proporczyki zafurkotały
na lancach. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Ryszard Olejniczak (to ten, którego możemy zobaczyć na
koniu jako efektownego kotlistę, prowadzącego orkiestrantów z fanfarami). Po przekształceniu w 1991 r.
środowiska Ułanów Poznańskich w Towarzystwo, i z czasem grupy konnych w Reprezentacyjny Oddział
Konny Towarzystwa, obchodom Święta (jednocześnie stale już przy udziale Wojska Polskiego) przywrócono w pełni tradycyjny charakter.
W tym roku, jako Gościa Honorowego Święta Pułkowego, będziemy witać Pana Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na obczyźnie.
22 IV (piątek)

uroczystość Święta 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni
Władysława Andersa w Sulęcinie oraz w miejscu jej stacjonowania w Wędrzynie
(1. Batalion Czołgów tej Brygady dziedziczy tradycje i barwy 15. Pułku Ułanów Poznańskich); na Woli, w CWJ, rozpoczęcie eliminacji w zawodach Militari (strzelanie,
ujeżdżenie, kros);

23 IV (sobota)

przed południem (od godz. 11.00) na Woli zawody eliminacyjne Militari (ocena wyglądu jeźdźca, rzędu i konia, konkursy władania bronią białą, pozoracja szarży;
wieczorem, godz. 19.30 Capstrzyk z przejściem od pl. Mickiewicza, ul. Św. Marcin,
al. Marcinkowskiego, ul. Paderewskiego do ul. Ludgardy pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poprowadzony przez Kompanię Honorową 15. Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii Pancernej, występującą w barwach Ułanów Poznańskich i poprzedzoną Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych;
godz. 20.00 - Apel Poległych pod Pomnikiem z udziałem Prezydenta Miasta Poznania (uosabiającego od 1920 r. Honorowego Szefa Pułku – Stołeczne Miasto Poznań)
i Gości Honorowych. Przed Apelem wręczenie nagród i wyróżnień za udział w konkursie wiedzy o dowódcy Pułku, ppłk. Z. Kiedaczu, rozgrywanym pomiędzy młodzieżą szkół patronackich Tow. b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich (Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Zbigniewa Kiedacza w Luboniu), gimnazjalistami
z Gimnazjum nr 51 w Poznaniu, harcerzami z 33. Kawaleryjskiej Drużyny Harcerskiej w Mosinie im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz żołnierzami 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Wędrzynie (Kwiaty w tym dniu nie są składane,
po Apelu Prezydent Miasta zapala znicz pamięci; uczestniczy poczet sztandarowy
Miasta Poznania, Proporce szkolne, występuje Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych);
godz. 21.00 - spotkanie koleżeńskie Rodziny Pułkowej (tylko Goście i członkowie
Towarzystwa).

24 IV (niedziela)

godz. 10.00 – uroczysta Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej –
Pani Poznania (kościół OO. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła); we Mszy Św.
uczestniczy Kompania Honorowa ze Sztandarem 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, nasze szkolne Proporce oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych;
2

godz. 11.15 – początek uroczystości pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich
z udziałem władz wojewódzkich i miejskich oraz Wojska Polskiego i grupy jeźdźców
kontynuujących tradycje pułków kawalerii polskiej; wystąpienie Gościa Honorowego,
Pana Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na obczyźnie, składanie
kwiatów – przejście wraz z Kompanią Honorową WP na Stary Rynek do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i oddanie hołdu Sztandarowi Pułku – spotkanie
z Prezydentem Miasta w Białej Sali Urzędu Miejskiego (spotkanie w Muzeum oraz
na Białej Sali ograniczone ze względu na miejsce tylko do Gości i członków Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich).
godz. 11.00-16.00 – festyn na Cytadeli z udziałem i popisami grup konnych, ogłoszenie wyników konkursu Militari, wręczenie nagród, na zakończenie pokaz szarży.
Komitet honorowy Święta Pułkowego, 2005 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pan Andrzej Nowakowski, Wojewoda Wielkopolski
Pan Stefan Mikołajczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Pan Paweł Arnd, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
Pan Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
Pan Przemysław Alexandrowicz, Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Pan Jan Grabkowski, Starosta Powiatu Poznańskiego
Pan Grzegorz Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Pan gen. dyw. Zbigniew Głowienka Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego
Pan gen. bryg. Jerzy Krzywiecki, Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla
Jana III Sobieskiego
Pan płk dypl. Wojciech Reszka, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dowódca Garnizonu
Miasta Poznań
Pan gen. bryg. pil. dr Anatol Czaban, Dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego
Pan płk dr Stefan Filary, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. hetm. pol. kor. Stefana Czarnieckiego
Pan płk dypl. Wiesław Michnowicz, Dowódca 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im.
gen. broni Władysława Andersa

II. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich z dnia 20 lutego 2005 roku
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 11.20 w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich odsłuchaniem Marsza Pułkowego. Następnie Prezes powitał wszystkich uczestników, zapraszając
do stołu prezydialnego żołnierza Pułku p. Mieczysława Figelaka oraz przedstawiciela 15. Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii Pancernej – p. rtm Wojciecha Teredowskiego.
Wręczono dyplomy nowoprzyjętym członkom oraz uczczono pamięć naszych Zmarłych (listę odczytał Wiceprezes Krzysztof Kubicki). Jako przewodniczącego zebrania Prezes zaproponował p. dr. Włodzimierza Macieja Stolzmanna, a na sekretarza p. Weronikę Miętkiewską, na co zebrani wyrazili zgodę
przez aklamację. Pan dr Stolzmann obejmując przewodniczenie zebrania przedstawił program ogłoszony
na łamach „Piętnastaka”, przyjęty przez zebranych bez zastrzeżeń.
Następnie Prezes powitał gościa, p. ppłk. Stanisława Jakiela, żołnierza 57. Pułku Piechoty, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari.
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1. Wystąpienie Prezesa Towarzystwa, p. Tadeusza Jeziorowskiego
Prezes Tadeusz Jeziorowski poinformował zebranych, że odbyło się 12 zebrań Zarządu Towarzystwa, w tym jedno nadzwyczajne, wszystkie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, jedno u p. Jerzego
Budzyńskiego. Zmarło 9 członków naszego Towarzystwa, zaś 7 skreślono za niepłacenie składek i brak
zainteresowania pracami Towarzystwa, przyjęto 4, natomiast jeden został wykreślony decyzją Sądu Koleżeńskiego.
Prezes podkreślił, że obchody Święta Pułkowego zostały pierwszy raz zorganizowane wspólnie z
„Estradą”, dotyczyło to festynu na Cytadeli; kontaktami z „Estradą” zajmowali się pp. Andrzej Walter i
Łukasz Walter, a współpraca okazała się bardzo dobra i mamy nadzieję na jej kontynuację. Omawiając
przebieg Święta Prezes poinformował, że w tym roku swoją obecnością zaszczyci nas p. Prezydent Ryszard
Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie.
Poinformował też zebranych, że do Brygady powrócił p. płk Wiesław Michnowicz; przez pół roku
przebywał służbowo zagranicą, stąd jego nieobecność na obchodach Święta Pułkowego. Prezes zakomunikował też, że wobec nasilających się głosów o planach rozwiązania naszej Brygady, Towarzystwo ponownie wystąpiło do Ministra Obrony Narodowej w sprawie jej dalszych losów.
Następnie Prezes oznajmił, że dla wyjaśnienia relacji między Reprezentacyjnym Oddziałem Konnym Towarzystwa a oddziałem konnym Majątku Rogalin, odbyło się spotkanie Zarządu z Komendantami
obu oddziałów, p. A. Walterem i p. R. Kuszem. Podkreślono, że Oddział Towarzystwa, w przeciwieństwie
do oddziału z Rogalina, działa statutowo na zasadzie ochotniczej. Prezes wyraził też podziękowania dla
Kolegów organizatorów zawodów Militari.
Sporo czasu Prezes poświecił na omówienie konkursu wiedzy o Patronie Pułku, stwierdził, że jak
zwykle zaangażowana była liczna grupa uczestników. Po raz trzeci zorganizowano również konkurs dla
uczniów klas trzecich szkoły podstawowej; organizatorką i tym razem była p. Jadwiga Kubiak, inicjatorka
tego konkursu. Do podziękowań dla p. Kubiak, Prezes dołączył podziękowania za organizację konkursu
„starszych” dla pp. Macieja Leszczyńskiego, Wiesława Kubiaka, Marka Krzywani, rtm Wojciecha Teredowskiego i Jarosława Jakubiaka (Gimnazjum nr 51).
Prezes wyjaśnił zebranym, ze tradycyjnemu wyjazdowi do Ziewanic w dniu 12 września towarzyszyły tym razem trudności z uzyskaniem autokaru, spowodowane bezpodstawnym oskarżeniem o uszkodzenie siedzeń w pojeździe przez uczestników poprzedniego wyjazdu, czego jednak nie potwierdziło późniejsze dochodzenie przeprowadzone przez nauczycieli obu naszych szkół patronackich. Mimo to firma,
z której usług korzystaliśmy, odmówiła naszemu sponsorowi – Urzędowi Marszałkowskiemu, wypożyczenia swego pojazdu. Dzięki panu płk. Jerzemu Barełkowskiemu, zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka,
uzyskaliśmy w końcu autokar z innej firmy i w wyjeździe wzięła udział rekordowa liczba 51 uczestników.
Po raz kolejny do Ziewanic przybyła wierzchem grupa konna Reprezentacyjnego Oddziału Towarzystwa
pod komendą p. Andrzeja Waltera; przybyła także grupa konna z Rogalina p. Romana Kusza wraz
z amazonkami (tym razem zmotoryzowanymi).
Do ważnych wydarzeń w naszej Rodzinie Pułkowej Prezes zaliczył lipcowy ślub p. Adama Becha
w Mosinie. Licznie stawili się w tym dniu koledzy w mundurach, w mundurze wystąpił również p. Adam.
Prezes przeprosił za swoją nieobecność podczas Mszy św. zadusznej w kościele p. w. Św. Michała
Archanioła w Poznaniu, podziękował też za liczny udział w spotkaniu po Mszy św. Poinformował również,
że zgodnie ze zwyczajem przedstawił nowych członków Zarządu Prezesowi Honorowemu, p. Maciejowi
Rembowskiemu: spotkanie odbyło się w mieszkaniu Prezesa Honorowego, a miłą pamiątką pozostanie nie
tylko seria wykonanych wówczas fotografii, ale i ofiarowane uczestnikom spotkania wspomnienia p. Rembowskiego.
Pod koniec wystąpienia Prezes wyjaśnił, że w związku z podjęciem pracy zawodowej poza Poznaniem i stąd brakiem czasu, w dniu 10 października 2004 p. Marcin Gauden złożył dymisję z funkcji
Skarbnika Zarządu, i dlatego do programu zebrania został wprowadzony punkt o uzupełnieniu składu Zarządu. Przeprosił też za kolejną zmianę numeru konta bankowego – zmiana ta związana była z możliwością
obniżenia kosztów prowadzenia rachunku z 40 do 14 zł miesięcznie. Zarząd podjął tę trudną decyzję kierując się troską o nasze fundusze. Prezes wspomniał też o trudnościach w pracy Zarządu spowodowanych
kryzysem frekwencji, który, jak się jednak zdaje, mamy już za sobą. Przed nami natomiast, stwierdził na
koniec, Święto Pułkowe i sprawa najważniejsza – przyszłość Brygady.
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2. Sprawozdanie Skarbnika (p. Marcin Gauden)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU TOWARZYSTWA byłych ŻOŁNIERZY
I PRZYJACIÓŁ 15 P.U.P. od 01- 01-2004r. do 31-12-2004r.

1

PRZYCHODY
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
OKREŚLONEJ STATUTEM
Składki brutto określone
statutem

1

ROZCHODY
KOSZTY REALIZACJI
ZADAŃ STATUTOWYCH
Usługi obce (wysyłka korespondencji opłaty pocztowe itp.)

3.802,00
2
3
4
5
6
7

POZOSTAŁE PRZYCHODY
Wpływy na cele ogólne
Towarzystwa
Wpłaty na fundusz wydawniczy
Wpłaty na krawat
Wpłaty na odznakę
Dofinansowanie celowe Urzędu
Miasta (wydawnictwa, plakat,
koncert)
Przychody finansowe (odsetki)

OGÓŁEM PRZYCHODY
Stan kasy na dzień 01-01-2004r.
Stan na koncie bankowym na dzień
01-01-2004r.
RAZEM

2
3
2.268,77
197,00
300,00
130,00

4

5
14.000,00
0,20

Koszty administracyjne
Koszty działalności statutowej
(Dni Ułana, intencje Mszy św.,
kwiaty, koszty spotkania)
Zakup odznak Towarzystwa

Rozliczenie z dofinansowania z
Urzędu Miasta
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Koszty finansowe (opłaty i prowizje bankowe)
OGÓŁEM ROZCHODY
Stan kasy na dzień 31-12-2004r.
Stan na koncie bankowym na dzień
31-12-2004r.
RAZEM

20.697,97
4.221,65
1.425,91
26.345,53

325,11
356,12
9.412,96
0,00

14.000,00
539,20
24.633,39
321,44
1.390,70
26.345,53

BILANS
AKTYWA
PASYWA
MAJĄTEK
Stan na dzień 01- Stan na dzień 31- FUNDUSZE
Stan na dzień 01- Stan na dzień 31OBROTOWY
01-2004r.
12-2004r.
WŁASNE
01-2004r.
12-2004r.
Środki pieniężne
Kasa
4.221,65
321,44 Fundusz statu5.647,56
1.712,14
towy
Rachunek bankowy
1.425,91
1.390,70
Nadwyżka przychodów
nad
kosztami
0
SUMA AKTYSUMA PASYWÓW
5.647,56
1.712,14 WÓW
5.647,56
1.712,14

Pan Gauden poinformował, że niedobory wynikające z przekroczenia planowanych wydatków na
obchody Święta Pułkowego pokryto z funduszy statutowych. Prezes Jeziorowski podziękował Skarbnikowi
za pracę w Zarządzie, a p. Robertowi Szcześniakowi za pomoc w zakupieniu komputera dla potrzeb prowadzenia przyszłej księgowości Towarzystwa.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (p. mec. Andrzej Woźnicki)
Pan mec. Andrzej Woźnicki poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich nie wniosła zastrzeżeń do gospodarki finansowej w
2004 r.
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4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego (p. mec. Przemysław Barański)
Pan mecenas Przemysław Barański poinformował, że sąd zajął się tylko jedną sprawą: w dniu
26.02.2004 po przeprowadzonej rozprawie zdecydował o wykluczeniu z Towarzystwa jednego z członków,
p. Michała Andrzejaka, który nie skorzystał z możliwości odwołania się od tej decyzji poprzez Zarząd do
Walnego Zebrania, w związku z czym wyrok się uprawomocnił.
W sprawie zgłoszonego wniosku p. Ryszarda Grzegorka o zapoznanie Walnego Zebrania z orzeczeniem Sądu i uzasadnieniem wyroku poprzez jego odczytanie przeprowadzono głosowanie, w którym
większość zebranych wypowiedziała się przeciw.
5. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Konnego (p. Andrzeja Waltera) uzupełniono
pokazem zdjęć, jednocześnie Wiceprezes Krzysztof Kubicki dodał, że podczas specjalnego spotkania Komendant A. Walter przekazał jednemu z naszych najstarszych członków, a zarazem żołnierzowi Pułku, p.
Michałowi Gorącemu z Wronek, dyplom członkowski Towarzystwa oraz znaczek.
Po tym sprawozdaniu Przewodniczący Zebrania dr Stolzmann ogłosił przerwę, podczas której zbierano składki i sprzedawano wydawnictwa. Korzystano także z „rozkoszy stołu” – placka, kawy i herbaty,
o co jak zwykle zadbały Panie z kuchni naszej szkoły. Po przerwie głos zabrał rtm. Wojciech Teredowski
6. Po wystąpieniu p. rtm. Wojciecha Teredowskiego ze sprawozdaniem z 15. Wielkopolskiej Brygady
Kawalerii Pancernej, głos zabrał p. Kazimierz Kundegórski, zaniepokojony wieściami, zapytał kto przejmie jako patrona gen. W. Andersa? Niestety, rtm. Teredowski nie mógł na to pytanie odpowiedzieć.
7. Wystąpienie p. Romana Kusza
Po zakończeniu sprawozdań z informacją o działalności oddziału konnego w Rogalinie wystąpił p.
R. Kusz. Poinformował zebranych, że oddział składa się obecnie z dwóch sekcji, liczy 15 koni. Stwierdził,
że głównym założeniem działalności oddziału są systematyczne treningi, aby oddział mógł się wykazać
odpowiednimi umiejętnościami, dla godnego prezentowania barw 15. Pułku. Oddział musi być zdolny do
robienia rzeczy nietuzinkowych, godnych pokazów kawaleryjskich, a jego efektywność jawi się dzięki jednoosobowej odpowiedzialności. Wyjaśniając, dlaczego oddział z Rogalina nie szedł razem z Reprezentacyjnym Oddziałem Konnym podczas Święta Pułkowego, oświadczył: „Dostałem rozkaz jechania z tyłu, więc
pojechałem z tyłu. Gdzie mnie postawicie tam jestem.” Wyjaśnił także, dlaczego podczas festynu na Cytadeli nie odbyła się szarża: „W ostatnich latach do szarży obok 15-tki stawały „niedobitki” innych reprezentacji. W zeszłym roku na hasło „do szarży” oprócz mojego oddziału nie stanął nikt. Ponadto według mojej
oceny nie było przygotowanych efektów pirotechnicznych. (...) Rogalin do szarży nie poszedł, więc szarży
nie było – nikt inny do niej nie wyjechał.”
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Pan Robert Budzyński wystąpił z wnioskiem o wystawianie kwitów KP przy zbieraniu składek
członkowskich podczas zebrań, na co Skarbnik odpowiedział, że nie ma problemu merytorycznego, aby na
bieżąco wystawiać KP, jest jednak kłopot techniczny. Zajmuje to zbyt dużo czasu, co spowoduje tworzenie
się kolejki i dlatego są one wysyłane pocztą z kwietniowym „Piętnastakiem”. P. Łukasz Walter zaproponował, aby ci, którzy chcą dostać dowód wpłaty, od razu poprosili o to przy wpłacaniu składki; pod koniec
zebrania mogliby odebrać KP, a reszta członków dostanie swoje pocztą. Zebrani opowiedzieli się, by wysyłać potwierdzenia tak, jak dotychczas.
9. Udzielenie Zarządowi absolutorium
Wobec braku innych głosów, Przewodniczący Zebrania postawił wniosek o udzielenie absolutorium
Zarządowi, na co zebrani zgodzili się, udzielając go przy trzech głosach wstrzymujących się.
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10. Uzupełnienie składu Zarządu
Przewodniczący zabrania zaproponował jawne głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu,
wniosek przeszedł jednogłośnie. Zgłoszona kandydatura p. Barbary Gawrych na członka Zarządu z funkcją skarbnika wymagała jednak ustąpienia jej z Komisji Rewizyjnej i powołania na jej miejsce innej osoby.
Po wyrażeniu na to zgody przez p. B. Gawrych, przeprowadzono głosowanie nad jej kandydaturą; została
przyjęta jednogłośnie.
Po ogłoszeniu wyborów uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej, swoją kandydaturę zgłosił
p. Przemysław Krych; zarządzono głosowanie i w jego wyniku p. Krych został jednogłośnie wybrany na
członka Komisji Rewizyjnej.
11. Wolne głosy i wnioski
•

•

•

•
•

•

p. Bogusław Maenke ze Związku Solidarności Kombatantów Wielkopolskich wyrażając żal, że pod
pomnikiem Ofiar Katyńskich na cmentarzu junikowskim jak dotąd nigdy nie było oficjalnych przedstawicieli Towarzystwa zaapelował, aby szczególnie w tym roku Towarzystwo było tam reprezentowane;
p. Robert Budzyński wystąpił z dwoma wnioskami: 1) o wystosowanie „apelu do sumienia” p. Prezydenta Kwaśniewskiego w sprawie planowanego wyjazdu do Rosji na uroczystości 60-lecia zakończenia II wojny światowej, zawierającego negatywny stosunek Towarzystwa do tego wyjazdu;
2) zgłosił propozycję umieszczenia na Pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich tablic pamiątkowych z nazwiskami poległych.
W sprawie tablic udzielił odpowiedzi Prezes przypominając, że kwestia ta była poruszana już kilkakrotnie. Była to nasza inicjatywa omówiona z władzami Miasta. Niestety, z braku funduszy realizacja opóźnia się. Dwa lata temu planowany koszt obliczony przez wykonawcę tablic wynosił
90.000 zł. Władze miasta zadeklarowały, że pokryją część kosztów, ale dopiero po wyłożeniu także
przez Towarzystwo części kwoty.
W sprawie wniosku o wystąpienie do Prezydenta RP wywiązała się burzliwa dyskusja, w której brali
udział przede wszystkim pp. A. Woźnicki, R. Budzyński, K. Kundegórski, R. Grzegorek. Wnioskodawca nie przygotował tekstu wystąpienia, w związku z tym p. M. Gauden zaproponował głosowanie, czy Towarzystwo w ogóle powinno występować w tej sprawie. Przewodniczący Zebrania
zarządził głosowanie, w którego rezultacie za pisemnym zwróceniem się do Prezydenta RP opowiedziały się tylko dwie osoby.
Z prośbą o wyjaśnienie sprawy Wędrzyna oraz podtrzymywania tradycji 15. Pułku Ułanów Poznańskich wystąpił p. K. Kundegórski, a p. R. Grzegorek zaproponował ponowne wystąpienie do
MON i poproszenie o poparcie w tej sprawie władz Miasta, aby nasza interwencja miała większy
wydźwięk. Prezes Jeziorowski przedstawił tekst uchwały Towarzystwa zwracającego się do MON
o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w sprawie dalszych losów Brygady. Zarządzono głosowanie
nad wnioskiem Prezesa; wniosek przyjęto jednogłośnie.
Pan wiceprezes K. Kubicki poruszył sprawę odnowienia pułkowych tablic pamiątkowych, szczególnie nieczytelnej tablicy w Laskach pod Warszawą, informując, że na powyższe zwrócił uwagę
nasz Prezes Honorowy, p. M. Rembowski.
Pan J. Budzyński przekazał pozdrowienia od p. Generałowej Ireny Andersowej oraz p. ppłk. Edmunda Majewskiego, naszego Prezesa Honorowego. Poprosił o pomoc w poszukiwaniu sponsorów
na Święto Pułkowe oraz zgłosił wniosek o podniesienie składki członkowskiej z 24 zł na 36 zł rocznie. Wniosek ten poddano głosowaniu: przy trzech głosach sprzeciwu i pięciu wstrzymujących się,
zebrani opowiedzieli się za podniesieniem składek w proponowanej wysokości, tzn. o 1 zł miesięcznie.
Na prośbę p. Ł. Waltera o sprawdzenie, czy Zebranie dysponuje wymaganym kworum, prezes Jeziorowski stwierdził, że jest to Zebranie Walne, o którego zwołaniu wszyscy zostali zawiadomieni
zgodnie ze statutem i jest ono ważne od momentu rozpoczęcia obrad do momentu rozwiązania. Wysokość składki nie jest kwestią wymagającą określonego kworum i głosowanie przeprowadzono
prawidłowo.
7

•
•

Prezes Jeziorowski poinformował, że na internetowej aukcji Allegro została wystawiona pruska
szabla artyleryjska wzór 96 ze znakami 15. Pułku Ułanów Poznańskich; po podaniu wysokości żądanej ceny (5200 zł), zebrani nie zechcieli ustosunkować się do tej wiadomości.
Z wnioskiem o dołączenie statutu Towarzystwa do „Piętnastaka”, zgłosił się p. Aleksander Hojnowski. Prezes przypomniał, że statut był swego czasu dostarczony członkom. Z kolei p. M. Przybylski, redaktor „Piętnastaka” ogłosił, że uruchomił na stronie Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu redakcyjny serwis informacyjny i nie widzi problemu zamieszczenia tam statutu, na co p. Hojnowski stwierdził, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu. Uznając tę uwagę za słuszną, ze względu na koszty powielenia przyjęto jednak, że statut będzie ogłoszony w Internecie.

Po wyczerpaniu wolnych głosów, Przewodniczący dr Stolzmann zakończył Zebranie o godzinie
14.50, a Prezes podziękował organizatorom spotkania i wytrwałym do końca członkom Towarzystwa, prosząc p. W. Kubiaka o przekazanie p. dyr. Alicji Konarskiej naszych podziękowań za udostępnienie sali.
Opracował Michał Przybylski
na podstawie sprawozdania z Walnego Zebrania przekazanego przez przewodniczącego Zebrania – dra
Włodzimierza Macieja Stolzmana oraz sekretarza Towarzystwa Weronikę Miętkiewską.
III. Apel do Pana Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego
Członkowie Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich zgromadzeni na
swym Zebraniu Walnym w dniu 20 lutego 2005 r. wzywają Pana Ministra do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na trzy pytania, z którymi zwrócił się do Pana Zarząd naszego Towarzystwa w sprawie losów 15.
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa z m. p. w Wędrzynie.
Ostatni Ułani Poznańscy II RP nie chcą wierzyć, że dane im słowo o kontynuacji ich tradycji w Wojsku Polskim III RP, dla obecnych władz zwierzchnich Wojska nic nie znaczy.
Pytania zadane przez Zarząd Towarzystwa w pismach z dnia 28 listopada 2003 i 30 listopada 2004
na podstawie art. 6 ust 1 i 2 w zw. z art. 1 ust 1, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.):
1. Czy toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie zmierzające do likwidacji 15. Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii Pancernej z Wędrzyna?
2. Czy toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie zmierzające do restrukturyzacji 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej?
3. Czy przygotowywane są plany zmierzające do rozwiązania bądź restrukturyzacji 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej?
Sekretarz Walnego Zebrania
( – ) Weronika Miętkiewska
Do wiadomości:
- Pan Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych
- Wojewoda Wielkopolski
- Prezydent Miasta Poznania
- Koło 15.Pułku Ułanów Poznańskich
w Londynie
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Przewodniczący Walnego Zebrania
( – ) dr Włodzimierz Maciej Stolzmann

IV. Ekshumacja Pułkownika
Rankiem, we wtorek 15 marca br., na poznańskim cmentarzu komunalnym na Junikowie w kwaterze
Powstańców Wielkopolskich, po uprzedniej ekshumacji, złożono do grobu prochy ppłk. rez. Jerzego Witalisa Kubickiego, Powstańca Wielkopolskiego, w 1918 r. szefa biura werbunkowego do oddziałów Służby
Straży i Bezpieczeństwa z ramienia „sztabu” Palucha i Hulewicza. Walczył 27 grudnia 1918 w grupie powstańców na Placu Wolności (ówcześnie Wilhelmowskim) i zdobywał Prezydium Policji, nazajutrz zajmował koszary strzelców konnych, w styczniu zdobywał lotnisko na Ławicy, a kilka dni później dowodził plutonem ułanów w bitwie o Szubin. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari za rok
1920. Jego sylwetkę przypomniała Alina Sokołowska w jednodniówce wydanej z okazji Dni Ułana 23-26
IV 1998 r.
Cały cmentarz zasypany był śniegiem, który skrzył się w świetle marcowego słońca. Modlitwie zebranych wokół grobu przewodniczył ks. kanonik Grzegorz Szymański, proboszcz kościoła p.w. św. Michała Archanioła. Honory wojskowe Najstarszemu Oficerowi 15. Pułku Ułanów Poznańskich oddał Poczet
Proporcowy i Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa, a promienie słoneczne odbite od gołych szabel padły na otwarty grób. Razem z Proporcem Oddziału pożegnał Pułkownika Poczet
Proporcowy Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Zbigniewa Kiedacza z Lubonia. Do wszystkich uczestników pożegnania Pułkownika słowa podziękowania od rodziny skierował Jego syn, Krzysztof Kubicki,
wiceprezes Towarzystwa.
KKb.
V. Junacy w 2. Korpusie Polskim
Tak, jak co roku, w maju przypada rocznica bitwy o „Monte Cassino” stoczonej przez 2. Korpus
Polski na Zachodzie. Żołnierze polscy pod dowództwem gen. dyw. Władysława Andersa rozgromili doborowe oddziały niemieckie, wsławili się niespotykaną walecznością i odwagą. Przeszli do historii najwspanialszych czynów oręża polskiego.
W walkach tych uczestniczył odtworzony 15. Pułk Ułanów Poznańskich dowodzony przez ppłk.
Zbigniewa Kiedacza. W czasie całej kampanii włoskiej Pułk zasłużył sobie na najwyższe uznanie, czego
wyrazem były liczne nadania najwyższego odznaczenia – Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przyznanie prawa napisu na wstęgach państwowych Sztandaru Pułku „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1944-45 we Włoszech.”
Nie sposób nie wspomnieć o najmłodszych żołnierzach-bohaterach, którzy
po ukończeniu 18 lat i zdaniu matury w Junackiej Szkole Kadetów, uzupełniali szeregi walczących w 2. Korpusie. Junacy ci, to w większości byli zesłańcy z obozów
kaźni syberyjskich w ZSRR. Kilku z nich znalazło się również w 15. Pułku Ułanów
Poznańskich.
O bohaterskiej postawie junaków w czasie walk o Monte Cassino krążyły legendy. Wystarczy przytoczyć fragmenty ich niektórych listów:
„... Od tej chwili brniemy drogą prawdziwie żołnierską, drogą która prowadzi do Polski, drogą ciężką
i krwawą, lecz chwalebną. Nie brakło kadeta pod Monte Cassino, San Angelo, Piediemonte, czy Monte Cairo. I tutaj, nad zbryzganymi krwią górami, zastygły w powietrzu ostatnie słowa kolegów: „biliśmy się tak samo, jak starsi. Niech pamięć
o nas nie zginie. Z tymi słowami na ustach, spełniwszy swój obowiązek, odeszli od
nas cicho..." Odeszli... lecz żyć będą w naszych sercach i z nami wrócą do Ojczyzny....”
„...Niektórym z nas nie było danym, by mogli kontynuować swój żołnierski marsz do
Polski. Oddali swe życie za świętość sprawy o którą walczymy... Może jeszcze niejeden z nas padnie, lecz Ci którzy pójdą, sławić będą imię Polski, dając dowód prawdzie, że „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy (nie danym było niestety kontynuować marszu i autorowi tego listu, gdyż wiadomo, że i on później – Poległ na polu
chwały).”
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Były kadet Zygmunt Ł. – tak wspomina o jednym z kolegów Junackiej Szkoły Kadetów:
„... Ś. p. ułan Miarkowski – dawny kadet 4 kompanii J.S.K. – poszedł szukać granatów na zbocze. Przez
cały czas był ostrzeliwany przez Niemców... wycieczkę swą powtarzał 6 razy, za każdym razem szczęśliwie.
Niestety zdradziecki los wojny dosięgnął go, gdy poszedł po raz 7-my. Seria ze Spandaua przeszyła pierś
bohaterskiego ułana – kadeta. Padł na kamienie, oblewając włoską ziemię krwią polskiego orlęcia. Podbiegający koledzy usłyszeli tylko: „Chłopcy, to za was, za Ojczyznę! Niech żyje Polska! Powiedzcie ojcu, żem
zginął jak na żołnierza przystało...” – i skonał.”
Krótki wyjątek z listu plut. podch. A. M., jednego z dowódców plutonu, który brał udział w zdobywaniu wzgórza Monte Cairo dnia 19 maja 1944 r.:
„ Byli wśród moich ludzi i wychowankowie Twojego m. p. (Szkoły Kadetów.) Jak Ci pisałem, sympatyczni to
chłopcy. Nie mam wyrazów podziwu dla ich odwagi i szaleństwa w walce. Wielu z nich odeszło od nas...
Dlatego poproś ks. katechetów J. S. K., aby odprawiali za spokój ich duszy nabożeństwo, ppułk. Bobrowskiemu przedstaw Ich, jako wzór bohaterskiej młodzieży.”
M.p.dn.10 października 1944 r.
Biuletyn Związku Szkoły Kadetów – Londyn.
Kazimierz Kundegórski
W londyńskich „Dziejach 15 Pułku Ułanów Poznańskich” przypomniano także junaków pozostających jeszcze w szkołach. Pułk stacjonujący w 1945 r. w Quassassin w ramach Wielkopolskiej Brygady Pancernej, „zaopiekował się swymi starymi przyjaciółmi: II Junackim Gimnazjum Mechanicznym i III Junacką
Szkołą Mechaniczną, w Kiryjat Mockin, koło Haify. Uczniowie obu szkół, którzy podczas akcji we Włoszech wysyłali ułanom paczki a na święta wielkanocne nadesłali ręcznie malowane karty z życzeniami, zostali zaproszeni na Wielkanoc do Quassassin i przywiezieni transportem pułkowym.”
Szkoły Junaków i Młodszych Ochotniczek miały własną odznakę pamiątkową o wymownej symbolice: orła zrywającego się do lotu ze skrzyżowanych karabinów przesłoniętych rozłożoną książką grzbietem
do przodu, mającą na jednej okładce krzyż jerozolimski, znak przypominający o miejscu stacjonowania
szkół w Palestynie, a na drugiej okładce literowe skróty swych nazw – „S. J. i S. M. O.”: Szkoła Junaków i
Szkoła Młodszych Ochotniczek. Znane egzemparze wykonał M. Rubin w Tel-Awiwie.
(TRJ)
VI. Nowi członkowie:
Nr kol. 319 p. Kazimierz Szwed z Poznania, emerytowany mechanik samochodowy, sympatyk Towarzystwa, związany z Reprezentacyjnym Oddziałem Konnym. Ze stażem od dnia 3 lutego 2005 r.
Nr kol. 320 p. Michał Klóska z Poznania, kandydat na członka Reprezentacyjnego Oddziału Konnego. Ze
stażem od dnia 15 marca 2005 r.
VII. Z żałobnej karty...
Ś. p. Józef Walczak urodzony 31 października 1915, członek Towarzystwa nr kol. 45, zmarł 25 lutego
2005 r. w Pobiedziskach i został pochowany 1 marca 2005 r. na miejscowym cmentarzu. Ułan Poznański,
w stopniu kaprala służył w 4. szwadronie rtm. Bronisława Buszkiewicza.
Cześć Jego pamięci. Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.
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VIII. Komunikat Zarządu Towarzystwa
Podwyższenie składek członkowskich
Walne Zebranie w dniu 20 lutego br. przyjęło uchwałę o podwyżce składek członkowskich Towarzystwa o
1 (jeden) zł miesięcznie, czyli do wysokości 36 zł rocznie. W związku z tym wszystkich Państwa, którzy
zapłacili za 2005 rok 24 zł, prosimy o dokonanie dopłaty 12 zł.

Sponsorzy „Piętnastaka”
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