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Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Działając na podstawie § 15.3 Statutu, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich i wyznaczam jego
termin na niedzielę 7 lutego 2016. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 77 im.
15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu (narożnik ulic Hetmańskiej i Dmowskiego)
w sali jadalni na parterze. Zapraszam wszystkich członków Towarzystwa do aktywnego
udziału w spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 11:00.
Program Zebrania
1. Otwarcie zebrania
2. Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie im Dyplomów
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2015
5. Sprawozdanie Skarbnika
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie na absolutorium dla ustępującego Zarządu
Przerwa
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
11. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa
12. Wybory
13. Wolne głosy i wnioski
14. Ogłoszenie wyników wyborów
15. Wystąpienie nowego Prezesa Towarzystwa
16. Zamknięcie Zebrania.
Prezes Towarzystwa
Adam Bech
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Anna Maria Anders przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
i now ym Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu
Międzynarodowego w randze sekretarza stanu

Anna Maria Anders i premier Beata Szydło
Fot. PAP / Radek Pietruszka
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1570473,Anna-Maria-Anders-przewodniczaca-Rady-Ochrony-Pamieci-Walk-i-Meczenstwa

„Dla nas jest ogromnym zaszczytem, że pani zgodziła się pełnić tę funkcję, że dołącza
do biało-czerwonej drużyny Prawa i Sprawiedliwości” – powiedziała premier Beata Szydło.
Premier podkreśliła wagę „dialogu międzynarodowego, spraw związanych z wszystkim, co
jest dla Polski szczególnie ważne, z upamiętnianiem, ochroną pamięci miejsc walki i męczeństwa i mówieniem o patriotyzmie”.
Premier Beata Szydło przypomniała, że w poprzednim rządzie, funkcję Pełnomocnika
Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego pełnił Władysław Bartoszewski,
zmarły w kwietniu ubiegłego roku. Dzisiaj ogromnym zaszczytem jest powołać na to stanowisko Annę Marię Anders. Życzę powiedzenia, wierzę głęboko, że Pani misja przyniesie
Polsce dobre owoce – podsumowała premier.
Anna Maria Anders powiedziała, że powierzenie jej funkcji przewodniczącej Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego to dla niej wielki zaszczyt. Temat żołnierzy, dbanie o pamięć ojca,
byłych żołnierzy (…) jest bardzo istotny w moim życiu – mówiła Anna Maria Anders.
Anna Maria Anders jest córką gen. Władysława Andersa – Naczelnego Wodza Polskich
Sił Zbrojnych, w czasie II wojny światowej, dowódcy II Korpusu, który zdobył Monte Cassino. Podkreślała, że jednym z jej priorytetów będzie otoczenie opieką Polskiego Cmentarza
Wojennego na Monte Cassino, gdzie pochowani są jej ojciec i matka.
15.01.2016
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/anna-maria-anders-przewodniczaca-rady-ochrony-pamieci-walk-i-meczenstwa-i.html
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Minister Anna Maria Anders: Będzie nowa ustawa o repatriacji
"W przeciągu 10 lat wszyscy potomkowie represjonowanych będą mogli wrócić do Polski" – poinformowała w poniedziałek Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu
Międzynarodowego Anna Maria Anders, przedstawiając założenia do projektu nowej ustawy o repatriacji.
Minister Anders zaznaczyła, że trwają prace na nad szczegółowymi rozwiązaniami proponowanej ustawy, która, może objąć ok. 10 tys. osób.
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego poinformowała, że
ustawa będzie dotyczyć osób zamieszkujących azjatycką część byłego ZSRS. Dodała, że
pierwszeństwo w powrocie mają mieć osoby represjonowane i ich potomkowie. Repatriacją
objęci byliby również małżonkowie i dzieci tych osób.
Odpowiedzialność za proces repatriacyjny przejmie administracja centralna, a nie tylko
samorządy, jak to jest w obecnych przepisach. Minister Anna Maria Anders ma nadzieję,
że w ciągu 10 lat obowiązywania ustawy do Polski z azjatyckiej części byłego ZSRS będą
mogli wrócić wszyscy potomkowie represjonowanych Polaków, którzy będą tego chcieli.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/minister-anna-maria-anders-bedzie-nowa-ustawa-o-repatriacji.html 25.01.2016

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
tel. +48 222 500 115

SZLAK NADZIEI
ARMIA ANDERSA. MARSZ PRZEZ TRZY KONTYNENTY
Autor: Norman Davies
Szlak nadziei to bogato ilustrowany
zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi,
dokumentami i mapami, album. Autor
rozpoczyna opowieść we wrześniu 1939,
by wyjaśnić dlaczego setki tysięcy Polaków znalazło się nagle na Syberii i w innych dalekich terytoriach ZSRS. Układ
Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. i umowa wojskowa zawarta w Moskwie 14
sierpnia 1941 r. pozwoliły utworzyć Polskie Siły Zbrojne w ZSRS. Dały one
schronienie i wolność tysiącom wyczerpanych zesłaniem i łagrami Polaków
oraz możliwość opuszczenia „nieludzkiej
ziemi”.
Wyprowadzenie prawie 120 tysięcy
żołnierzy i cywilów z ZSRS przez Iran,
Irak, Egipt, Palestynę (gdzie została
część żołnierzy pochodzenia żydowskiego, którzy odegrali kluczową rolę w powstaniu państwa Izrael), do włoskiej Bolonii, było politycznie i organizacyjnie unikalnym
przedsięwzięciem.
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Po drodze armia organizowała szkoły dla dzieci, młodzieży, oficerów, wzięła udział
w wielu bitwach, których symbolem stało się Monte Cassino. Prawie 15 tysięcy dzieci wysłano do Nowej Zelandii, Indii, Afryki i Meksyku, by zapewnić im spokojne dzieciństwo.
To wszystko się wydarzyło w sytuacji szalejącej wojny, kiedy Polski nie było na mapie
Europy. Szlakiem tej armii podążył Norman Davies i Janusz Rosikoń (fotograf). Szukali jej
śladów, spotykali się z rozsianymi po świecie, od Nowej Zelandii, przez Afrykę, Włochy,
Izrael, Anglię itp., do Meksyku, uczestnikami tej epopei i ich potomkami, którzy po wojnie
nie mieli gdzie wracać – ich Polska stała się fragmentem Związku Sowieckiego. Natrafili na
nieznane dotąd, unikalne dokumenty i zdjęcia. W albumie wykorzystano również wiele relacji nadesłanych na platformę www.armiaandersa.pl.
Wydawnictwo: Rosikon Press. Data premiery: 2015-10-07. Ilość stron: 592.
Źródło: http://rosikonpress.com/towar_karta_163/SZLAK_NADZIEI.html?gclid=CN_l8K_jvMoCFUIMcwod6bsLMQ

Norman Davies w rozmowie z portalem tvp.info
Marsz Armii Andersa nie ma sobie równych w historii. Setki tysięcy ludzi z Polski rozproszonych po Azji
Centralnej bez domu i środków do życia, stawiło się na wezwanie generała Andersa, licząc na ocalenie
i powrót do domów. Stali się oni namiastką wolnej Polski.
Żołnierzom towarzyszyli cywile: dzieci, kobiety, starcy. To z myślą o nich działały szpitale, szkoły czy
sierocińce. To oni zwyciężali Niemców pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią, na zawsze wpisując się do
historii Europy. Ich tułaczce towarzyszyły jednak codzienne rozterki, drobne radości i wielkie dramaty. To
wszystko złożyło się na opowieść o jednym z najbardziej niezwykłych rozdziałów drugiej wojny światowej,
którą postanowił przybliżyć Norman Davies.
Wraz z fotografem Januszem Rosikoniem wyruszył on śladem armii Andersa, odwiedzając Rosję, Iran,
Izrael, Włochy a nawet Nową Zelandię, Afrykę i Meksyk. W trakcie podróży udało im się spotkać niezwykłych świadków, których relacje uzupełniają niepublikowane materiały archiwalne oraz zdjęcia zawarte
w wydanej właśnie książce „Szlak Nadziei”.
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Panie profesorze, ponad 70 lat minęło od tułaczki, której doświadczyli Polacy ze Wschodu. Dlaczego zdecydował się Pan akurat teraz poruszyć ten temat?
– Nie było żadnej kalkulacji, czy to jest dobry moment czy nie. Ja czekałem prawie 50 lat, żeby móc o tym
pisać. Już jako student poznałem andersowców, mieszkając w Anglii.
Wydaje się, że ta historia, nie tak odległa, jest mało znana przez Polaków. Dlaczego tak mało wiemy
o armii Andersa?
– Różne są przyczyny. Po pierwsze bardzo mało z tych ludzi wróciło do Polski. Prawie nikt, kto był w dalekiej Rosji i wędrował przez te wszystkie kraje, nie wrócił do ojczyzny. Tylko 14 tysięcy przybyło do Polski
z Włoch i byli to przeważnie ci, których wcześniej wcielono do Wehrmachtu. Historia armii Andersa w ten
sposób nie miała szansy być przekazana ludziom w Polsce.
Druga sprawa jest taka, że przez wiele lat Anders i jego armia byli uważani za głównego wroga PRL-u.
Na początku był całkowity zakaz pisania o tym, a później występowały wyłącznie selektywne tematy, takie
jak bitwa pod Monte Casino, która była tylko jednym epizodem. Do końca PRL-u to był bardzo trudny temat, dlatego te horrory przeżyte przez ludzi w sowieckiej Rosji były nie do przyjęcia przez ówczesną polską władzę i cenzurę. Zdaje mi się, że najwyższy czas, żeby ktoś pokazał całą panoramę tego szlaku.
By opowiedzieć tę niesamowitą historię zdecydował się Pan odwiedzić miejsca, które przebyła armia Andersa. Skąd pomysł na takie zobrazowanie tamtych wydarzeń?
– Wydaje mi się, że historyk dużo lepiej czuje te wypadki z przeszłości, kiedy widzi, gdzie one dokładnie
się odbyły. Ja chciałem stworzyć obraz nie tylko tego, co się stało z tymi ludźmi, ale pokazać też tamte
kraje i krajobrazy. Ciągle jest aktualne pytanie, co ci Polacy myśleli i wiedzieli o tych krajach, gdzie przebywali, i żeby dojść do tego, musiałem sam przeżyć chociaż po kilka dni w tych miejscach.
Poza tym szukaliśmy też jeszcze żyjących świadków. Choćby w Iranie, gdzie jeszcze są kobiety, które
w czasie wojny były dziećmi czy młodymi dziewczynkami. Potem wyszły za mąż za Irańczyków. Ciągle żyją i można z nimi rozmawiać, jak to było, kiedy były młode. Tak samo jest w Palestynie. Poznaliśmy różnych ludzi, którzy służyli w armii, byli dziećmi andersowców albo dziećmi wyratowanymi przez Andersa. To
wszystko stworzyło dla mnie dobry klimat, żeby przekazać, jak to wtedy było.
A skąd ci ludzie wzięli się w Iranie czy w Palestynie? Co by Pan odpowiedział laikom historii?
– Myślę, że większość Polaków wie, że byli to obywatele, których zebrano z tzw. Kresów i deportowano na
Syberię, do Kazachstanu. To oni potem stworzyli armię Andersa i z nią wyjechali m.in. do Iranu. Ja oczywiście swoją książkę zaczynam od Paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie dokonał się podział Polski. W związku
z agresją sowiecką nastąpiła deportacja nawet dwóch milionów obywateli polskich z Kresów Wschodnich,
bardzo daleko w głąb Rosji. I to był ten rezerwuar deportowanych, którzy później wchodzą do armii.
Znamienną datą był 14 sierpnia 1941 roku. Czy to właśnie wtedy zaczyna się ten „Szlak Nadziei”?
- Tak. Datą, kiedy armia się formułuje, jest podpisanie paktu Sikorski-Majski i konwencji wojskowej między rządem polskim w Londynie a rządem sowieckim. Anders, który dotąd siedział w podziemiach moskiewskiej Łubianki (więzienia, red.), został wyciągnięty. Była to dla niego spora niespodzianka, że będzie
komendantem tego wojska polskiego.
Był to naturalny wynik wyjątkowej sytuacji, w której w wyniku wielkiej ofensywy Barbarossy, Niemcy
znaleźli się u bram Moskwy. Stalin potrzebował więc każdego żołnierza, którego mógł znaleźć. To było
nietypowe, bo normalnie nikogo by nie wypuścił, a tymczasem pozwolił na formowanie się armii, nad którą
nie miał kontroli, ale nie miał wyjścia i musiał się zgodzić.
Co to byli za ludzie, bo Pan pisze, że cechowała ich niesamowita różnorodność?
– Anders tworząc armię, brał mężczyzn i kobiety w wieku wojskowym, do których dobrał ich rodziny.
W pewnym momencie podjął decyzję, by brać też tyle dzieci, ile się dało. Bezdomne, bez rodziców, krążyły często wokół tych obozów, dlatego wojsko stworzyło sierocińce, żeby je wyratować. Jak doszło do ewakuacji, to było mniej więcej 80 tysięcy żołnierzy i 40 tysięcy cywilów: rodziny i dzieci.
Anders, podobnie jak marszałek Piłsudski, przyjmował do wojska każdego obywatela Rzeczypospolitej,
nie tylko narodowości polskiej, ale też Żydów, Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, a nawet Tatarów. To był
mikrokosmos przedwojennej Polski, która była wielonarodowa, wielojęzykowa, wieloreligijna. To wszystko
było widać w życiu tej armii.
Jak to możliwe, że taka rzesza ludzi stawiła się na wezwanie jednego człowieka? Czy rzeczywiście
Anders był dla nich jedyną nadzieją na ratunek?
– Dla nich to była jedyna szansa. Setki tysięcy ludzi z Polski krążyły po Azji Centralnej bez domu, bez pieniędzy, bez środków do życia i nagle usłyszeli, że jest armia polska, która ma wyjechać, więc każdy chciał i tylko
małej części udało się połączyć z armią. Dużo więcej osób zostało w ZSRS niż wyjechało z Andersem.
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On był człowiekiem z charyzmą, ludzie mieli do niego zaufanie, dlatego b y ł d l a n i c h n i c z y m
Mojżesz, który wyprowadził naród z pustyni.

„Anders był niczym Mojżesz, który wyprowadził naród z pustyni”
Czy któraś z historii, którą Pan usłyszał, jakoś szczególnie utkwiła Panu w pamięci?
– Tak, np. pani Stanisławy Patek, z domu Wierzbińskiej, która żyje w Nowej Zelandii. Została deportowana z Kresów z całą rodziną: rodzice i ośmioro dzieci, duża rodzina. Po półtora roku zostały tylko trzy
dziewczyny. Ona do dzisiaj ma mały notes, gdzie notowała dokładnie, gdzie była, każdy dzień. To są absolutnie wzruszające wpisy: „mama zmarła, tatuś zmarł, bracia zmarli na jakiejś stacji” i to jest prawdziwy
dziennik jednej małej osoby, która straciła prawie wszystko. Ona jeszcze ma kwiaty i liście, które zbierała
jako dziecko na Syberii i trzyma razem z tym notesem. Spotkanie z taką osobą jest wyjątkowe dla historyka, bo to jest historia żyjąca.
Dużą część z tych osób stanowiły dzieci, które były rozdzielane pomiędzy różne kraje. Jak byli
przyjmowani jako uchodźcy w różnych, często egzotycznych krajach?
– Nie słyszałem ani jednego przykrego głosu, że oni byli jakoś źle traktowani czy źle przyjęci. Jeszcze
dziś w Meksyku są starsi ludzie, którzy tam pojechali jako dzieci i mówią jak najlepiej o przywitaniu przez
Meksykanów. Podobnie w Południowej Afryce czy Indiach.
Hinduski książę, który z własnej woli przyjął wielotysięczną grupę dzieci do swojego państewka w Indiach, miał willę w Szwajcarii i 20 lat wcześniej jego sąsiadem był Ignacy Paderewski, z którym rozmawiał
o Polsce. 20 lat później, gdy usłyszał apel polskiego rządu w Londynie, żeby każdy, kto może, przyjął
uchodźców, był pierwszym, który się wpisał na listę. Podobnie było choćby w Nowej Zelandii, dokąd trafiła
tysięczna grupa sierot. Witał ich osobiście premier tego kraju, o czym świadczy zdjęcie, na którym premier
w meloniku trzyma małą Polkę i widać, że byli przyjęci z sercem.

Adam Cissowski, kaien, publikacja: 29.09.2015
Źródło: http://www.tvp.info/21811859/byly-momenty-w-historii-ze-polacy-potrzebowali-pomocy-to-lekcja-na-dzis-zeby-nie-bac-sie-obcych
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Z teki naszych dokumentów
Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 2 z 19 marca 1931 r.
Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, Nadania Krzyża Zasługi:
Bronzowy Krzyż Zasługi po raz pierwszy, za zasługi na polu wyszkolenia wojska
wachm. Budzyńskiemu Stanisławowi z 15 p. uł. (zarz. z dnia 19.3.1931 – B.P.L. 4046-I-31)

Dekoracja wachm. Stanisława Budzyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi
przez I. Wiceministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Daniela Konarzewskiego,
Poznań, koszary pułkowe, Święto Pułku 1931 r.
Tę notatkę dedykujemy p. Jackowi Budzyńskiemu, wnukowi śp. wachm. Stanisława. Co do
pisowni nazwy krzyża, proszę się nie dziwić, tak ówcześnie jeszcze rozróżniano metal –
bronz od koloru – brąz, dopiero pod koniec lat trzydziestych nazwę ujednolicono, stąd dziś
mamy już tylko „brąz”, zarówno jako kolor, jak i w nazwie stopnia Krzyża Zasługi – Brązowy.
TRJ

Ppłk Michał Kwaliaszwili we wspomnieniach mjr. Krzysztofa Wernera
– współwięźnia i łagiernika spod Workuty
Autor wspomnień opisał swoją wojenną „Odyseję” w książce pt. »Droga przez mękę i łagry „Gułagu”«, wydanej w 2013 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki
w Opolu. Zanim jednak ukazała się ta książka, miałem okazję posłuchać opowieści Autora
– kuzyna mojej Żony – przy okazji jego wizyty w Poznaniu, której celem m.in. były odwiedziny u państwa Kwaliaszwilich. Było to dawno, w latach 50-60. ubiegłego wieku, ale dramatyzm opisywanych sytuacji i zdarzeń pozostawił trwały ślad w mojej pamięci. W szczególności pamiętam, że Krzysztof był bliski śmierci, a uratował go ówczesny mjr Michał
Kwaliaszwili, opiekując się nim w obozowym lazarecie. Po latach, czytając „Drogę przez
mękę…”, ze zdziwieniem stwierdziłem, że nie ma tam żadnej wzmianki na ten temat. Możliwe, że Autor wspomnień nie opisywał w nich zbyt szczegółowo własnych przeżyć, relacjonując przede wszystkim życie obozowe i jego dramaty. Nie zdążyłem wyjaśnić tej sprawy
za Jego życia.
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Omawiana praca, oprócz wątków autobiograficznych, zawiera szereg rozdziałów o charakterze historyczno-dokumentacyjnym, być
może interesującym dla historyków zajmujących się losami Polaków na „Nieludzkiej ziemi”.
Oddajmy jednak głos Autorowi:
Str. 182: W latach 1948-1949 w „ŁO nr 3 ‘O’ ”
było ok. 150, ale niestety, po latach udało się
zidentyfikować zewidencjonować tylko ok. 90ciu żołnierzy AK z lat pięćdziesiątych na „trzecim”.
W początkach roku udało się „wydobyć” z
brygady powierzchniowej „Kopalni NR 9” pracującego w warzelni herbaty „kipiatilszczika”
najstarszego rangą oficera Wojska Polskiego
i Armii Krajowej – majora Michała Kwaliaszwili1, zwanego powszechnie „Diadia Misza –
Wujaszek Misza i umieścić go początkowo
Por. Michał Kwaliaszwili (1932 r.)
w „stacjonarze” – obozowym szpitalu, a potem
uzyskać zgodę Naczelnika „San-Czasti” dr Z. G. Kupcowej na zatrudnienie majora jako
„bańszczyka” – łaziebnego w obsadzie pracowników „bani – łaźni” i przeniesienia na stan
„Kołonny Sztabnaja”. Praca „bańszczyka” polegała na wywoływaniu brygad roboczych według harmonogramów „sanobrabotki”, ustalonych w poszczególnych „kołonnach – sektorach” i doprowadzeniu ich do łaźni, dzięki czemu niezmordowany „Diadia Misza” jako funkcyjny mógł oficjalnie poruszać się w „zonie” na okrągło przez całą dobę i swobodnie kontaktować się ze „swoimi” żołnierzami na bieżąco i w każdej potrzebie. Jako że wkrótce
1

Od autora: Dane wg „Indeksu Represjonowanych” – Tom X, Więźniowie łagrów w rejonie Workuty, cz. II,
Warszawa 2001: Michał KWALIASZWILI s. Jana (Wano) urodzony w 1902 r., aresztowany w Poznaniu
przez UKR „SMIERSZ” 1. Frontu Białoruskiego, skazany przez Trybunał Wojenny Grupy Sow. Wojsk Okupacyjnych w Niemczech w dn. 27 VII 1945 r. na 10 lat pozbawienia wolności za udział w powstaniu zbrojnym – art.58-2 ros. kk. Przybył 21 X 1945 r. z Frankfurtu do Intłagu, ponownie skazany 28 XII 1948 r.
przez Specjalny Sąd Obozowy Intyńskiego ITŁ na 8 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich za kontrrewolucyjną propagandę – art. 58-10. Zwolniony 23 VI 1955 r. i skierowany na zesłanie do Inty, repatriowany w 1956 r.
Z przekazu ustnego i bibliografii (zweryfikował TRJ): M. Kwaliaszwili z pochodzenia Gruzin, ur. 6 lub 7 VII
w 1901 lub 1902 w Gori, od 1921 r. w Wojsku Polskim, początkowo w 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich,
a następnie w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. W 1939 r. rotmistrz, dowódca szwadronu marszowego
Ośrodka Zapasowego Wlkp.BKaw.; za męstwo na polu chwały otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego
Virtuti Militari. W 1941 r. podjął służbę w ZWZ, następnie AK (Sztab Okręgu Poznańskiego krypt. „Pałac”),
awansował do stopnia majora i został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W pocz. 1945 r.
spełniając nakaz rejestracji zameldował się w Poznaniu do służby w II Armii Wojska Polskiego, krótko po
tym 5 IV aresztowany przez „SMIERSZ” – Smiert’ Szpionam” – sowiecki kontrwywiad wojskowy i wywieziony do Niemiec, tu skazany przez sowiecki okupacyjny Trybunał Wojskowy na 10 lat łagru, przewieziony
do Intłagu (Intyjski ITŁ), os. Inta, rejon kożwiński, Komi ASRR, z którego po zamknięciu w 1948 r. przekazany do utworzonego w pomieszczeniach Intyjskiego ITŁ, nowego, o zaostrzonym rygorze Mineralnego
Łagru (Minłag), podobóz „ŁO” nr 3 ‘O’. Oficjalnie zrehabilitowany w 1956 r., wrócił do kraju i zamieszkał
z żoną w Poznaniu. Zasłużony, wieloletni (1962-1981) pracownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Awansowany w 1973 r. do stopnia ppłk. w st. spocz., zmarł 6 VII 1981 r., pochowany na Cmentarzu Winiarskim w Poznaniu (ul. K. Łowmiańskiego). W archiwum autora zachowane listy „poznańskiego ułana”
i niezapomniane wspomnienia naszych spotkań w kraju.
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posiadł wiedzę o zakwaterowaniu każdego „Polonusa” we wszystkich barakach mieszkalnych
sprawa „scalania” Polonii ruszyła po ułańsku
„z kopyta” i pełną parą.
W naszej pamięci pozostał mjr Kwaliaszwili
na zawsze jako nieoceniony konspiracyjny organizator i niekwestionowany „komendant” łagrowych AK-owców, a jako „Diadia Misza” cieszył się ogromnym autorytetem i szacunkiem
całej obozowej społeczności oraz wszystkich
nacji i nawet Ukraińcy spod znaku „UPA” „bili
czołem” i okazywali mu swój niekłamany respekt dla jego wojskowej rangi. W łagrze nigdy
nie było niesnasek pomiędzy Polakami i Ukraińcami, natomiast ostre, niebezpieczne zatargi
trwały między Ukraińcami a Litwinami
i przenoszono je z łagru do łagru.
A major? Stale imponował żołnierską sylwetką, ułańskim temperamentem, charakterystycznym rozpoznawalnym „chodem” i ciepłym
uśmiechem spod „szczotki” ciemnych wąsów,
więc zjednywał bezgraniczne zaufanie i dodawał serca „Polonusom”, kiedy to pod pozorem
przyjacielskich pogawędek nieustannie przypominał o obowiązku służby: „Koledzy, dla nas
konspiracja się nie skończyła, nadal jesteśmy
żołnierzami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
i nadal obowiązuje nas wojskowa przysięga złożona w obliczu Boga Wszechmogącego na
wierność zniewolonej Ojczyźnie i nikt nas z tej
przysięgi nie zwolnił”. Jako oficerowi najstarszemu rangą i stopniem byliśmy zobowiązani
posłuszeństwo zdając sobie sprawę, że to posłuszeństwo w aktualnych warunkach jest niezbędne i konieczne, gdyż inaczej nie zdołamy
przeżyć, więc ktoś musi „trzymać komendę”
i tylko ścisła wspólnota i wzajemna współpraca
pozwoli na względną egzystencję i dotrwanie do
końca wyroku. Jeśli udawało się rozmaitymi
sposobami umieścić Rodaka w określonej służbie wewnątrzłagrowej, a zachodziła konieczność i sprzyjały okoliczności, urządzaliśmy tam
kolejnego „Polonusa” znajdującego się w potrzebie. Wszyscy Polacy zatrudnieni w „Sztabnoj
Kołonnie”, „Grażdanstroju” i w obu kopalniach
węgla na różnych stanowiskach zobowiązani
byli do niesienia doraźnej pomocy i opieki
Rodakom wskazanym przez „starszyznę”, aczkolwiek w wielu przypadkach było to tak oczy9

Por. Michał Kwaliaszwili (1932 r., Kraków, dach
Pałacu Prasy „Światowid”, ul. Wielopole)

wiste, że obywało się bez polecenia.”
Str. 277: … w pierwszy urlop w Kraju wyruszyłem w objazd do rodziny Woźniaków
w Szczecinie, Szamotułach i w Poznaniu, gdzie też zameldowałem się „do raportu” u państwa majorostwa Kwaliaszwilich na ul. Owsianej, witany entuzjastycznie przez Michała,
któremu przywrócono stopień, posiadane odznaczenia, przyznano mieszkanie i wojskową
emeryturę. Złożony przeze mnie „raport kuriera”, przyjęty przez Michała zgodnie z regulaminem wojskowym, zostaje ostatecznie opity wyśmienitą poznańską nalewką z fantazją –
„po ułańsku”!
Str. 279: W listopadzie 1971 r. otrzymuję skierowanie na leczenie sanatoryjne do Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy i tu… wręcz zaskakujące spotkanie, warte krótkiego opisu.
Po dniach paru „nadziewam” się w hallu na załatwiającego formalności… Aleksandra Rybickiego, już dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen) w Sanoku. Nieprawdopodobną radość spotkania uzupełnia Aleksander wiadomością, iż w pobliskim Żegiestowie-Zdroju w sanatorium wojskowym leczy się nie kto inny jak nasz Michał Kwaliaszwili!
Kontaktujemy się telefonicznie i umawiamy na najbliższą niedzielę w Krynicy. Fura uścisków, serdeczności, łez i Michał tajemniczo informuje, iż w orkiestrze zdrojowej, koncertującej jeszcze w Starej Pijalni, gra jego pułkowy trębacz, więc jesteśmy zaproszeni na koncert i nie tylko! Siadamy w pierwszym rzędzie, po skończonym koncercie przed orkiestrę
wychodzi starszy siwy „wiarus” i zapowiada: - Szanowni Państwo!, a teraz dla mojego dowódcy szwadronu, majora Michała Kwaliaszwili – „Marsz 15. pułku Ułanów Poznańskich
solo!” Podrywamy się na baczność i stoi wyprężona trójka żołnierzy AK „łagierników”: major, kapitan i szeregowiec, łzy spływają po policzkach! Nieustającym brawom i wiwatom nie
ma końca, a potem „biesiadujemy” do późna w nocy na wystawnym przyjęciu w gościnnym
domu „ułana – trębacza”.
Tyle wspomnień mjr. Krzysztofa Wernera2 o łagiernych, ale i o tych - już na wolności
przeżywanych spotkaniach – z ppłk. Michałem Kwaliaszwilim. Obydwaj Bohaterowie są
już na wiecznej warcie; ppłk Michał Kwaliaszwili zmarł 6 lipca 1981 r. i został pochowany
na cmentarzu na Os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Autor wspomnień zmarł 23 kwietnia 2013 r. i spoczywa na Cmentarzu Centralnym Półwieś-Opole; nie dane mu było spocząć w umiłowanym rodzinnym Drohobyczu, o którym tak pięknie pisze we wspomnieniach.
Tadeusz Kaczmarek

2

Krzysztof Janusz Werner, ur. w 1928 r., dzieciństwo spędził w Drohobyczu i Tarnopolu. Jego ojciec –
urzędnik kolei państwowych – był żywą tradycją polskiego etosu niepodległościowego; oficer rezerwy zamordowany przez Sowietów w łagrze nr 9 „Oniełaga” w 1941 r. Krzysztof Janusz, aresztowany w grudniu
1944 r. przez NKWD jako żołnierz AK (ps. Kmicic), po ciężkim śledztwie, został skazany (wraz z innymi
członkami Drohobyckiego Obwodu AK) w marcu 1945 r. na 10 lat robót w łagrach przez Wojenny Trybunał
Wojsk NKWD. W drodze na „Daleką Północ” zwiedził więzienia i obozy przejściowe we Lwowie, Krzywym
Rogu i Dniepropietrowsku, by w czerwcu 1946 r. rozpocząć swoją gehennę po obozach „Workutłagu”.
Zwolniony z łagru w sierpniu 1954 r. („darowano” mu 2 miesiące), dzięki fortelowi uzyskuje zgodę na osiedlenie się w pobliżu rodzinnego Drohobycza, skąd dopiero w czerwcu 1955 r. udaje mu się wrócić do Kraju, do Opola, gdzie zamieszkała jego rodzina. Próbuje nadrobić stracony czas: szkoła (na ukończenie studiów nie pozwolił stan zdrowia), rodzina, praca zawodowa, a nadto ogromne zaangażowanie społeczne:
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (członek honorowy), Związek Sybiraków i Stowarzyszenie
Łagierników Żołnierzy AK, Światowy Związek Żołnierzy AK (prezes Koła Opolskiego – kilka kadencji).
W 2000 r. decyzją Prezydenta RP otrzymuje szlify oficerskie, a następnie, awanse na kolejne stopnie oficerskie; ostatni – na majora w stanie spoczynku – w dniu 3 maja 2012 r. Zmarł 23 kwietnia 2013 r.
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Pogrzeb śp. por. Witolda Szyftera
Por. Witold Szyfter (w 1939 r. pchor. 15. Pułku Ułanów Poznańskich) członek założyciel
Towarzystwa, Nr kol. CZ 10, zmarł 9 grudnia 2015 r. w 98. roku życia.
Pochowany został 16 grudnia w Poznaniu na cmentarzu górczyńskim.
Rodzina Zmarłego bardzo dziękuje za udział w pogrzebie ppłk. Tomaszowi Stacherze,
dowódcy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa, który
przybył z Pocztem Sztandarowym 15. Batalionu i z delegacją. Rodzina składa także podziękowania p. Prezesowi i członkom Zarządu Towarzystwa oraz Pocztowi Proporcowemu
Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii.

fot. Adam Bech

Kilka zdań o losach wojennych w latach 1939-1946 śp. por. W. Szyftera.
Wszystko wskazuje na to, że por. Witold Szyfter był ostatnim Ułanem Poznańskim II RP.
W końcu sierpnia 1939 r. zmobilizowany został do szwadronu zapasowego 15. Pułku Ułanów w Kraśniku.
Przemieszczając się na południe walczył z Wehrmachtem a po 17 września także z Armią Czerwoną. Po nieudanych próbach przebicia się do Rumunii trafił do niewoli niemieckiej. Najpierw przebywał w oflagu Murnau, później przeniesiony został do obozu pracy,
gdzie kopał rowy a potem pracował w lesie. W połowie 1943 r. uciekł wraz z trzema kolegami. Udając brygadę roboczą udało im się dotrzeć do północnych Alp. Tam odnaleźli ich
partyzanci włoscy i włączyli do swego oddziału. Po pewnym czasie przekazali ich żandarmerii angielskiej, skąd trafili do 2. Korpusu. W 1946 r. por. Szyfter został przewieziony do
Anglii, skąd w 1947 r. wrócił do Polski.
Na podstawie wspomnień zamieszczonych w biuletynie Piętnastak, R.VIII: 2000, nr 3/29

Krzysztof J. Kubicki
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97. rocznica Powstania Wielkopolskiego
Obchody 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w Poznaniu
26 grudnia 2015 r. od inscenizacji przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na dworzec kolejowy. Rolę muzyka i polityka odegrał aktor Edmund Dudziński. Zgromadzeni odśpiewali
Hymn Narodowy, po czym artysta w roli Paderewskiego wygłosił tekst jego przemówienia.
Następnego dnia oficjalnie świętowano pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Minister Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy. Głos zabrał minister
obrony narodowej Antoni Macierewicz. W uroczystości nie wziął udziału prezydent m. Poznania Jacek Jaśkowiak, co spotkało się z licznymi głosami krytyki w wielkopolskich mediach.
Tradycyjne spotkanie pod Pomnikiem Ułana w Poznaniu odbyło się dnia 27 grudnia 2015 r.
Obecni byli obydwaj Prezesi - Adam Bech i Tadeusz Jeziorowski - oraz liczne grono
członków Towarzystwa i sympatyków. Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Serdeczne podziękowania
Panu Prezesowi, Zarządowi i Członkom Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich a także Redakcji „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” serdecznie
dziękuję za wspaniałe życzenia jubileuszowe.
Krzysztof Jerzy Kubicki
Panu Prezesowi, Zarządowi i Członkom Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich oraz Redakcji „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” z całego serca
dziękuję za złożone mi życzenia jubileuszowe.
Kazimierz Kundegórski

Z żałobnej karty...
Do Zarządu dotarła spóźniona informacja o śmierci dwóch członków Towarzystwa.
Dnia 2 października 2011 r. zmarł w wieku 86 lat por. Jerzy Doczkał, żołnierz 15. Pułku
Ułanów Poznańskich Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, członek Towarzystwa (nr znaku
55). Msza święta żałobna odprawiona została 17 października 2011 r. o godzinie 11:00 w
Warszawie, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. NMP Królowej Polski, po której nastąpiło odprowadzenie Zmarłego do grobu na Cmentarz Wojskowy "Powązki".
Mjr Andrzej Kamieniecki zmarł w Poznaniu dnia 20 lipca 2014 roku w wieku 101 lat,
członek Towarzystwa (nr znaku 146). Był Wicekonsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie (w latach 1938-1945), długoletnim pełnoprawnym adwokatem w Londynie, wieloletnim współpracownikiem gen. Władysława Andersa. Msza święta żałobna odprawiona została 29 lipca 2014 r. o godz. 13:00 w Warszawie, w Kościele pw. św. Karola Boromeusza,
po czym pochowano Zmarłego w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.
Sylwetkę śp. Majora przedstawiono z okazji Jego setnych urodzin w numerze 2/2013
„Ułana Poznańskiego – Piętnastaka”.
Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!

www.pimr.poznan.pl
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