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Dziewięćdziesiąte Urodziny Pana Kazimierza Kundegórskiego

Fot. Archiwum Historii Mówionej

Pan Kazimierz, uśmiechnięty nie tylko na tym zdjęciu, to znakomitość naszego Towarzystwa. Jest z nami od 1999 r. Uczynny, ale nie narzucający się, zachowujący szczególną
dystynkcję. Syn kpt. pilota Jana Kundegórskiego, urodzony 29 lipca 1930 r. Dumny z bycia
Junakiem gen. Andersa (w Junackiej Szkole Kadetów 2. Korpusu w Trani-Barletta k. Bari,
do lipca 1946 i w Petworth (Anglia). Dla nas jest uosobieniem legendy gen. Andersa, ogniwem łączącym nas ze świetnymi dziejami 2. Korpusu Polskiego, w którym nasz Pułk miał
tak znaczny udział. Z Włoch zachował radość śpiewu, co w ustach śp. Jurka „Budzika”
Budzyńskiego zrodziło mu pseudonim „Pavarotti”. Z okazji wspaniałego Jubileuszu, nucąc
„O sole mio” i wznosząc szklaneczkę pełnego słońca włoskiego wina, wraz z całą Rodziną
Pułkową wołamy – ad multos annos, Panie Kazimierzu!
Nr 38 / 1

Janusz Juszczak i 9. Pułk Ułanów Małopolskich (3).
Major Stanisław Juszczak
Stanisław Szczepan Juszczak urodził się 5 grudnia 1900 r.
W latach 1919-1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej,
podczas której za męstwo okazane na polu walki odznaczono
go Krzyżem Walecznych. W latach 1923-1924 uczył się w
Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, gdzie przeszedł
przeszkolenie unifikacyjne. Od września 1924 do sierpnia
1926 r. odbywał szkolenie w Oficerskiej Szkole Kawalerii
w Grudziądzu. 15 sierpnia 1924 r. otrzymał promocję na stopień podporucznika służby stałej kawalerii z przydziałem do 9.
Pułku Ułanów, obejmując stanowisko dowódcy plutonu. Awans
na stopień porucznika uzyskał 15 sierpnia 1928 r. Ukończył w
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu kurs dla dowódców szwadronu. 1 stycznia 1935 r. otrzymał awans na stopień
rotmistrza służby stałej kawalerii. W latach 1936-1939 dowodził szwadronem ckm w 9. Pułku Ułanów w Trembowli. PodStanisław Szczepan Juszczak w czas kampanii wrześniowej 1939 roku pełnił funkcję I adiutanta
mundurze rotmistrza 9. P. Ułanów pułku. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 9. Pułku Ułanów w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii przydzielonej do „Armii Poznań”. Uczestniczył m.in. w bitwie nad Bzurą, następnie w bojach odwrotowych na przedpolach Warszawy, a po przebiciu się do stolicy wziął udział w jej obronie. Za męstwo okazane na polu
walki został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego „Virtuti Militari”. Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 r. trafił do niewoli niemieckiej. Resztę wojny spędził w
oflagu. Powrócił do kraju w 1945 r. Mieszkał w Warszawie, gdzie zmarł 1 stycznia 1971 r.

Stanisław Szczepan Juszczak, Trembowla, listopad 1932 r.
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Oprócz kilku fotografii zachował się jeszcze jego dyplom z awansem do stopnia majora
podpisany przez gen. dyw. Tadeusza Bór Komorowskiego w Londynie 1 lipca 1945 roku.
Kazimierz Kundegórski
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List Pana Włodzimierza Raua do Pana Kazimierza Kundegórskiego
Włodzimierz Rau – lat 87

Poznań, dnia 11.06.2017
Szanowny Panie Kazimierzu!

Zgodnie z naszą rozmową w Kiekrzu, przesyłam Panu reprodukcję zdjęcia mojego wuja,
ułana Teodora Karlica. Zdjęcie przypuszczalnie pochodzi z r. ok. 1921. Dziewczyna stojąca obok wuja to jego młodsza siostra, a moja Matka Jolenta.
Teodor Karlic był wielkim
miłośnikiem koni i zapalonym
jeźdźcem. Skłonności te wyniósł z domu rodzinnego w
Gnieźnie. Konie posiadali
jeszcze po przeniesieniu się
do Poznania.
W Państwowym Archiwum
w Poznaniu przechowuje się
kartoteki mieszkańców miasta
z lat 1870-1931. Na karcie rodziny Wojciecha Karlica, na
której zarejestrowany jest jego
syn Teodor, przy jego imieniu
znajduje się następujący zapis: „1.9.18 do wojska /
28.7.21 z wojska na Rynek Łazarski 19”.
Z treści tego zapisu wnioskuję, że wuj Teodor został
pod koniec I wojny światowej
wcielony do pruskiej armii, niewątpliwie do kawalerii. Z
chwilą wybuchu Powstania
Wielkopolskiego zdezerterował i wstąpił do tworzonego,
powstańczego Konnego Oddziału Strzelców Straży Poznańskiej. Po zakończeniu
Powstania, już jako ułan, w
wojsku pozostał. Następnie
został skierowany na front
wojny polsko-sowieckiej 19191920, w której do końca
uczestniczył.
Teodor Karlic (14.9.1898 – 6.1.1953)
Żołnierz 15. Pułku Ułanów Poznańskich, powstaniec wielkoW okresie międzywojenpolski, uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1919-1920
nym, w czasie II wojny światoz siostrą Jolentą Karlic (16.11.1899 – 20.02.1979)
wej i pewien czas po wojnie
mieszkał w Poznaniu przy ul. Drużbackiej 7. Na strychu tej kamienicy, przez cały okres
okupacji hitlerowskiej, przechowywał kolekcję broni. Była to ówczesna i zabytkowa broń
krótka. Po zakończeniu działań wojennych w r. 1945 część kolekcji widziałem.
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Pamiętam dwa rodzinne przekazy na temat wuja Teodora:
– Wysłany w czasie wojny polsko-sowieckiej na konny zwiad dotarł do zdawało się
opuszczonej wsi. W pewnym momencie koń zatrzymał się i zaczął niespokojnie pochrapywać. Wuj Teodor natychmiast rozpoznał niebezpieczeństwo i gwałtownie rzucił konia do
ucieczki. Wówczas zza pobliskiej chałupy wyskoczyli zaczajeni sowieci, którzy najwidoczniej zamierzali „schwytać” języka. Ich chaotyczne strzały okazały się niecelne.
- Po wkroczeniu w roku 1939 do Poznania, Niemcy przystąpili do niszczenia polskich
pomników, szczególnie symbolizujących wartości patriotyczne. Taki charakter miał – i ma
obecnie – obelisk nad mogiłami Franciszka Ratajczaka i poległych powstańców na cmentarzu górczyńskim. Był w nim zamurowany akt erekcyjny, na którym byli zapisani koledzy
powstańcy, którzy przeżyli walki. Burząc obelisk Niemcy przejęliby akt erekcyjny, który
stałby się powodem licznych aresztowań i wywierania innych groźnych represji. W tej sytuacji wuj Teodor wraz z innymi powstańcami zakradli się nocą na cmentarz i kłopotliwy,
cenny dokument z obelisku usunęli. Nie wiem, co się z nim stało. Osobiście określam tę
akcję jako „ostatnią akcję Powstania Wielkopolskiego”.
Wuj Teodor wspomniał mi kiedyś, że będąc ułanem uczestniczył w wielkim, przełajowym
wyścigu konnym w bardzo trudnych warunkach terenowych. Na mecie tego wyścigu oczekiwali przedstawiciele najwyższych władz Państwa, a jako pierwszy zameldował się on.
Nie pamiętam, gdzie i jaki to był wyścig, ani bliższych szczegółów.
Teodor Karlic urodził się 14 września 1898 roku w Gnieźnie, a zmarł 6 stycznia 1953 r.
w Poznaniu. Był dwukrotnie żonaty. Nie znam personaliów pierwszej żony. Wiem jedynie,
że posiadała wysoki stopień służbowy w hierarchii harcerstwa. Mieli adoptowanego syna
Mieczysława. Teodor, wraz z drugą żoną, Ireną Kościołowicz, zamieszkiwali w Poznaniu
przy ul. Karwowskiego 5/5. Mieli jedną córkę.
Teodor Karlic pochowany jest na cmentarzu górczyńskim.

Artyści Andersa. Scena i estrada
Autor: Jarosław Koźmiński, Warszawa-Londyn 2018.
Album jest ukłonem w stronę wojennych losów polskich artystów
sceny i estrady, którzy tworzyli na żołnierskim szlaku "Armii Andersa", a następnie już po zakończeniu II wojny światowej na emigracji. Bogato ilustrowaną publikację uzupełnia film opowiadający
o losach artystów Armii Andersa. Poszczególne elementy projektu
można śledzić na stronie: www.artysciaandersa.pl. Zawiera ona
galerię z biogramami artystów scenicznych oraz link do filmu dokumentalnego: http://artysciandersa.pl/pl/edukacja.
Książka jest wyborem wspomnień, zapisków, artykułów prasowych, teatralnych omówień i recenzji, bogato ilustrowanych zdjęciami, reprodukcjami i graficznymi projektami z lat wędrówki artystów towarzyszących polskim oddziałom – w Rosji, w Azji, na Bliskim Wschodzie, wreszcie w Europie, co wydawało się wszystkim
spełnieniem snu o powrocie do Polski.
Tom ten jest już drugą – po „Artystach plastykach generała” – publikacją dokumentującą „Artystów Andersa”.
Nr 38 / 5

Na naszym Sztandarze
Na naszym Sztandarze widnieją znamienne symbole – wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Orzeł Biały i herb m. st. Poznania. Wizerunek Królowej Polski jest na prawej stronie.

fot. Anna Szukalska-Kuś

Przypominam, że strony (prawa, lewa) określamy w sztandarze trzymając go uniesiony
w pionie, wówczas płat powiewa nad naszą głową do tyłu. I prawa strona to ta po prawej
naszej ręce, lewa – po lewej. Chcąc pokazać obie strony razem, na wprost, przedstawiamy
drzewce sztandaru pośrodku: płat prawy jest wtedy na lewo od drzewca, płat lewy – na
prawo. Regulaminowe sztandary Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej tak właśnie miały
usytuowane płaty. Wspominam o tym celowo, bo dziś w wojsku jest odwrotnie. W 1993 r.
MON, przygotowując nową ustawę o znakach wojska, wbrew części zaproszonych specjalistów, uczestniczących w pracach nad ustawą, odwrócił ten układ. Argument? Bo
sztandar w defiladzie pochylony jest do przodu i odbierający defiladę ma widzieć orła. Byłem członkiem tego zespołu, protestowałem z kilku innymi – zostaliśmy przegłosowani,
demokratycznie, a jakże. Co tam historia, generał na trybunie – on jest najważniejszy.
A może chodziło o coś innego, że generał mający za sobą służbę w LWP, odczytujący
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dotąd na sztandarach „Za naszą Ojczyznę Polską Rzeczpospolitą Ludową, miałby teraz
czytać „Bóg Honor Ojczyzna” ? Jak było, tak było, strony odwrócono.
Wracając do Sztandaru Ułanów Poznańskich. Jego historię opisał szczegółowo śp. nasz
członek-założyciel, Lesław Kukawski (Zeszyt Historyczny wyd. przez Towarzystwo jako nr 1).
Dla żołnierza sztandar to znak najważniejszy. Chroni go, a gdy nie można go
ocalić – chowa, w ten sposób ratując.
Nasz Sztandar po obronie Warszawy oddany na przechowanie, uległ zniszczeniu.
Ale nie cały. Uratowano wycięty z płatu
wizerunek Matki Bożej oraz srebrnego
Orła z drzewca sztandaru. Te święte
szczątki są dziś częścią sztandaru zrekonstruowanego staraniem byłych żołnierzy Pułku w roku 1967. Po co to przypominam?
„Kurier Poznański” z czwartku, 29 maja
1919 r. zapowiadał: „Uroczyste nabożeństwo w intencji uproszenia opieki Królowej Korony Polskiej nad żołnierzem polskim odprawi się w kościele Dominikańskim w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w czwartek o godzinie 8 rano. Kazanie wygłosi ks. prof. Dr Oraczewski.
Upraszamy szan. publiczność oraz
wszelkie istniejące Towarzystwa i cechy
o wzięcie licznego udziału ze sztandafot. Sławomir Borek
rami…”
W relacji z tego piątkowego wydarzenia, w sobotnim numerze z 31 maja, tenże „Kurier”
opisywał pod znamiennym tytułem: W opiekę Królowej Korony Polskiej. „Przepiękne
patriotyczne kazanie tchnące czcią gorącą ku naszej Orędowniczce i Królowej, wygłosił do
tłumu kościół szczelnie wypełniającego, ks. prof. Dr Oraczewski”. I dalej, z tej samej relacji:
Do podniesienia imponującej uroczystości przyczyniło się śpiewem swoim podczas mszy
św. skonfederowane Tow. śpiewu „Chopin”. Wzniosłej uroczystości wziął także udział pan
generał Dowbór-Muśnicki i prawie cała reprezentacja władz. A przeprowadzona po Mszy
składka dla okaleczonych wojaków przyniosła, jak skrupulatnie podał dziennikarz „Kuriera”,
668.82 mk.
I było oczywiste, że na sztandarach Wojsk Wielkopolskich w 1919 r., np. na sztandarze
4. pułku Strzelców Wielkopolskich, występował wizerunek Królowej Polski, a przyjęły ten
wizerunek pułki wielkopolskiej jazdy. To rozkaz z 3 kwietnia 1919 r. Głównodowodzącego
gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, wprowadzający sztandary dla pułków jazdy wielkopolskiej, określił taki ich wygląd: „w miejsce krzyża „Virtuti Militari” obraz Matki Boskiej Częstochowskiej” (krzyż był na wprowadzonych jednocześnie sztandarach piechoty). Równocześnie niemal na wszystkich sztandarach jazdy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
widniał wizerunek Hetmanki Żołnierza Polskiego. Dlaczego? Bo etos polskiej kawalerii wywodził się w prostej linii z etosu polskiego rycerstwa noszącego na piersiach ryngraf z Jej
wizerunkiem; czcicieli Bogurodzicy. Znak na piersi żołnierza i na sztandarze był ten sam.
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Na Sztandarze Ułanów Poznańskich przy Matce Bożej wypisana jest dewiza „Ku
Chwale Ojczyzny”. Na innych (3. p. Ułanów Wlkp., 1. Ochotniczego Pułku Jazdy Wlkp. nr
215, i sformowanego dopiero w 1920 r. 7. p. Strz. Konnych Wlkp.) wyhaftowano odniesienie wprost do Patronki żołnierza polskiego: „Pod Twoją obronę uciekamy się”. Odczucia
idących do boju Wielkopolan najpełniej wyrażała dewiza 11. p. Strz. Wlkp.: „Za wiarę i
Ojczyznę”. Potwierdziła to już wkrótce toczona z tym samym hasłem wojna 1920 r. z siejącą zniszczenie bezbożną bolszewicką Rosją. Żołnierz polski w cieniu skrzydeł Orła Białego, osłonięty matczynym płaszczem swej Królowej, obronił i wiarę i Ojczyznę.
Ocalały wizerunek Matki Bożej i Dzieciątka z naszego Sztandaru, wykonany nićmi jedwabnymi tzw. haftem kładzionym (haft płaski) pozwalającym oddać subtelność cieniowania, wzbogacony jest nićmi metalowymi, złotymi i srebrnymi. Tylko nimby są z aplikowanego, złocistego brokatu, obramowane i uzupełnione nićmi metalowymi. Misterna robota
widoczna jest zwłaszcza w powiększeniu, na co pozwalają współczesne techniki cyfrowe.
Rotmistrz 15. Pułku Ułanów Michał Kwaliaszwili (1901-1981), pracujący ze mną w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, opowiadając mi historię rekonstrukcji sztandaru w 1967 r.,
wspomniał pierwszą wizytę u p. Janiny Kwiatkowskiej, prowadzącej znany w Poznaniu zakład hafciarski (Pracownia Haftów Artystyczno-Kościelnych, naówczas przy ul. Paderewskiego 2). Rozpłakała się na widok przyniesionego haftu, rozpoznając w nim pracę wykonaną niegdyś przez siebie, kilkunastoletnią dziewczynę, w mieszczącym się w 1919 r. w
poznańskim Bazarze zakładzie J. Eichstaedta. Jarosław Łuczak, opisując chorągwie i sztandary Wojsk Wielkopolskich w dwóch artykułach, z 1982 r. w „Studiach do dziejów dawnego
uzbrojenia i ubioru wojskowego” oraz z 1988 r. w tomie zbiorowym „Barwa i broń Sił Zbrojnych Wielkopolski w latach 1919-1920”, doszedł do innego wniosku. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej zachowanych sztandarów stwierdził, że nasz został wyhaftowany w zakładzie J. Gramlewiczównej przy al. Marcinkowskiego 17a. W zakładzie Eichstaedta powstały natomiast sztandary 2. i 3. p. Ułanów Wlkp., również z przedstawieniami
Matki Boskiej Częstochowskiej, co po latach w pamięci p. J. Kwiatkowskiej uległo zatarciu.
Piękna praca dziewczęcych rąk, została ufundowana i przekazana 29 lipca 1919 r., już
jako sztandar dla 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, przez panie z „Ogniska dla żołnierza”
w Poznaniu. Jedną z trzech matek chrzestnych sztandaru była jedenastoletnia generałówna Janina Dowbor Muśnicka, córka Głównodowodzącego. Po latach, mająca uprawnienia pilota, świeżo poślubiona (10 VI 1939) instruktorowi szybowcowemu ppłk. Mieczysławowi Lewandowskiemu, w Kampanii Wrześniowej w nieznanych okolicznościach
wzięta do niewoli sowieckiej, więziona w Kozielsku, została zamordowana jako jedyna kobieta-żołnierz w Katyniu. Urodziła się 22 kwietnia 1908 r., strzałem w tył głowy zamordowano ją w dzień urodzin, w 1940 r. Dzień 22 kwietnia to wigilia naszego Święta Pułkowego,
dzień dekoracji Sztandaru Krzyżem Virtuti Militari, krzyżem cnoty żołnierskiej.
Uratowany z pożogi wojennej wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, dziś oryginalna
część przywróconego Sztandaru Ułanów Poznańskich, stał się wzorem dla trzech nowych
znaków Wojska Polskiego. Pierwszy raz umieszczono go, wiernie odtwarzając, na sztandarze utworzonej w 1996 r. 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni
Władysława Andersa. To była nasza niezapomniana Brygada z Wędrzyna. Wykonany w
Poznaniu sztandar, w dniu 21 kwietnia 1996 r., w Święto Pułku – Dni Ułana’96, został
zaprezentowany przy ołtarzu, podczas Mszy św. polowej odprawionej na poznańskim pl.
Wolności. Sztandar poświęcono i wręczono Brygadzie nazajutrz, 22 kwietnia w Wędrzynie.
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W niespełna 24 lata później, 26 stycznia 2020 r., na tym samym historycznym miejscu
Poznania, na którym przed 101 laty stanęli Ułani Poznańscy składając wraz z żołnierzami
garnizonu pierwszą przysięgę odradzającej się Polsce, miałem zaszczyt odczytać akt fundacji sztandaru wręczanego brygadzie nowego rodzaju wojsk, 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uczyniłem to w imieniu Społecznego Komitetu Ufundowania
Sztandaru, jako jego przewodniczący. I tak, jak poprzednio, zgodnie z wielkopolską tradycją, na sztandarze wiernie wyhaftowano wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Ten
sam – z naszego Sztandaru. Brygada piękna – budzi nadzieje. Wierzę, że jej żołnierze –
„Zawsze blisko – zawsze gotowi” – wykorzystają całą swoją pasję we wzorowym wykonywaniu obowiązków w służbie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
I jeszcze jeden znak, choć wymieniony ostatni, mający przecież szczególne znaczenie.
Było oczywistością, że gdy nasz 15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna, będzie mógł otrzymać swój znak batalionowy, zdecydowano
o wykonaniu kopii Sztandaru Pułku. Poświęcony i wręczony został na tym samym pl. Wolności w Poznaniu, 4 maja 2014 r. w Święto Pułku – Dni Ułana’14. Ułani Poznańscy teraz
już III Rzeczypospolitej służą w myśl hasła widniejącego na Sztandarze – „Ku chwale Ojczyzny”. I znów osłania ich swymi skrzydłami Orzeł Biały, a matczynym, hetmańskim
płaszczem – Matka Boża Częstochowska. Bądźmy wierni znakom z naszego Sztandaru.
Tadeusz Jeziorowski

Artyści-żołnierze generała Władysława Andersa (4).
Jadwiga Domańska (1907 – 1996)
Jadwiga Domańska urodziła się
9 października 1907 w Dąbrowie
pod Tarnowem. Zmarła 19 grudnia
1996 w Ottawie (Kanada). Została
pochowana na cmentarzu w Masham pod Ottawą. Aktorka, reżyser,
kierownik artystyczny teatru, pedagog, żołnierz podziemia, sybiraczka, porucznik 2. Korpusu, działaczka polonijna. Jadwiga była
córką Karola Brauna, notariusza i
Henryki z d. Miller. Wychowana
była w rodzinie harcerskiej zaangażowanej w działalność społeczną i
patriotyczną. Miała trzech starszych
braci, Kazimierza, Jerzego i Juliusza. Zamężna za Ludogierdem Domańskim. Mieli córkę Bożenę.
Studiowała język francuski na
Université de Dijon we Francji.
Następnie w 1932 ukończyła
Wydz. Aktorski w Szkole Dramatycznej w Warszawie. W r. 1964
Jadwiga Domańska po ukończeniu Państwowej Szkoły Drama- ukończyła studia pedagogiczne w
Kanadzie.
tycznej w Warszawie (fot. z legitymacji aktorskiej), 1932 r.
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Od 1932 występowała w teatrach Wilna, Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, Łucka i Katowic.
Od 1939 była zaprzysiężonym żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, gdzie pełniła rolę łączniczki między Warszawą, Wilnem, Grodnem i Białymstokiem. W styczniu 1940 została
aresztowana przez NKWD i skazana na 8 lat ciężkich robót, przeżyła więzienia sowieckie w
Lidzie i w Baranowiczach, a następnie obóz pracy w Yaya na Syberii. Po ponad półtorarocznym pobycie w łagrze w 1941 została objęta amnestią po podpisaniu układu SikorskiMajski i dołączyła do tworzącej się Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa.
Pełniła funkcje szyfrantki, sanitariuszki, świetliczanki i komendantki plutonu oświatowego.

Zespół aktorski 2. Korpusu w Buzułuku w Kazachstanie w 1941 r.
(Jadwiga Domańska piąta od prawej). Fot. arch. prof. K. Brauna
W Buzułuku od pierwszych dni włączyła się w organizowanie ognisk, „kominków” i akademii. Józef Czapski w książce „Na nieludzkiej ziemi” pisał: „Zaledwie wypuszczeni z obozów słuchaliśmy w zbitym tłumie w zimnej sali sztabu w Buzułuku Domańskiej (…) smukła,
młoda, jasnowłosa kobieta deklamowała wdzięcznym, niskim głosem o niezapomnianym
akcencie „Fortepian Szopena” Norwida”.
10 grudnia do Buzułuku przybył z Londynu gen. Władysław Sikorski. Z tej okazji przygotowano akademię. „Jadwiga Domańska wypowiedziała wiersz napisany jeszcze w więzieniu przez inną więźniarkę, Ludwikę Biesiadowską” – wspominał gen. Klemens Rudnicki.
Wiersz opowiadał o tym, jak zesłańcy usłyszeli głos Sikorskiego przez radio: Zebrani potajemnie słuchaliśmy wszyscy Twych słów dalekich Mówiłeś, że nasi mężowie, bracia, są
przy Tobie blisko, Że tworzą wojsko, i że Polska – będzie…
„Wiersz był wyjątkowo silny w wyrazie, głównie dzięki temu, że powstał niejako na tamtym
świecie, wśród półtrupów łagiernych. Odtwarzał wiernie przeżycia duchowe każdego z nas i
świadczył, czym było dla więźniów zesłańców nazwisko Sikorskiego: było dowodem, że Rzeczpospolita żyje” – opisywał to wydarzenie Rudnicki. Fakt, że Wódz Naczelny siedzi wśród nich,
był dla zesłańców wstrząsem. Po deklamacji Domańskiej Sikorski miał łzy w oczach.
9 stycznia 1942 r. wraz z innymi artystami wyjechała do Jangi Jul pod Taszkientem. Nie
chciała jednak być w wojsku tylko aktorką, dlatego na jakiś czas zrezygnowała z tej pracy. Była
szyfrantką, szkoliła świetliczanki. Po wydostaniu się z Sowietów jej transport trafił do Iraku.
W Bagdadzie przy ulicy Al Reszyda plakaty głosiły w trzech językach: „Tu jest Polska”.
To był tytuł sztuki Herminii Naglerowej. W Sali królewskiego teatru w Bagdadzie obok polskich mundurów bieliły się burnusy szejków. Wśród nich gość honorowy – regent Iraku.
Tak zainaugurował swą działalność żołnierski teatr na Wschodzie.
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Sztuka „Tu jest Polska” przeniosła się później na pustynię. Jadwiga Domańska wspominała kolejne przedstawienia: „W jednej z nielicznych fałd falistego terenu zasiadali na jednym stoku widzowie (czasem parę tysięcy), na przeciwległym zaś skłonie w świetle reflektorów, oparte o czerń nocy wyrastały ściany polskiego domu, iście na piasku zbudowanego”.
Początkiem Teatru Dramatycznego Drugiego Korpusu była rozmowa Domańskiej z generałem Andersem. Powiedziała mu, że „skoro wróg tępi przejawy polskiej kultury, to my
powinniśmy działać odwrotnie”.
W londyńskich „Wiadomościach” 1969/3 Krystyna Brzozowska wspominała: „Teatr Dramatyczny Drugiego Korpusu prowadziła świetnie Jadwiga Domańska, aktor i porucznik
WP. Był on największą sceną II wojny światowej, nie tylko ze względu na ilość premier,
ale przede wszystkim z uwagi na poziom”. Mówiono o nim „Batalion teatralny czasu wojny”.
Widowiska dodawały ducha żołnierzom i pozytywnie nastawiały do Polaków mieszkańców
krajów, w których stacjonowali. Teatr wystawił aż 650 przedstawień.
Poziom artystyczny teatru zachwalał krytyk Zygmunt Nowakowski: „Z aktorów, którzy
świeżo opuścili łagry sowieckie porucznik Domańska zrobiła w warunkach niewypowiedzianie trudnych zespół zharmonizowany, ambitny, porywający się na Fredrę, Goldoniego,
na Szekspira i na wielkie, monumentalne widowiska pod gołym niebem, budowane z pozoru lekkomyślnie, na fundamencie kruchym, bo na piasku”.
Później były podobne występy na szlaku bojowym we Włoszech „Grało się znowu pod
gołym niebem, często na malowniczych placach włoskich miasteczek, na tle jakiegoś renesansowego pomnika czy fontanny” – wspominała Domańska. W 1946 r. w Rzymie wystąpiła w filmie ,,Wielka Droga” w reżyserii Michała Waszyńskiego, z udziałem niemal
wszystkich artystów z Drugiego Korpusu.
W 1948 r. we Włoszech połączyła się na nowo z mężem Ludogierdem i z córką Bożeną,
którym udało się wydostać z okupowanej przez Sowiety Polski.
Wraz z wojskiem przeszła do Wielkiej Brytanii. Odmówiła powrotu do Polski rządzonej
przez komunistów. Po 1948 była współtwórczynią polskich teatrów emigracyjnych w Londynie. W 1960 r. wraz z rodziną wyemigrowała do Kanady, gdzie kontynuowała działalność
artystyczną oraz ukończyła studia pedagogiczne. Od 1967 mieszkała w Ottawie. Przez 14
lat pracowała jako nauczycielka języka francuskiego. Dzięki jej wysiłkom w roku obchodów
kopernikańskich (1974) przygotowano przedstawienie według jej scenariusza, które w
wersji angielskiej wystawiane było w National Arts Centre w Ottawie. W latach 1980-1987
prowadziła comiesięczny polski program telewizyjny. Prowadziła Ottawski Klub Teatralny
i przygotowywała przedstawienia ,,teatru przy stoliku”. Była inicjatorką wieczorów poetyckich, podwieczorków przy mikrofonie oraz dorocznego konkursu recytatorskiego dla dzieci
i młodzieży. Organizowała widowiska okolicznościowe i koncerty muzyki klasycznej. Brała
udział w odczytach i sympozjach. W 1990 odwiedziła Polskę i uczestniczyła w obradach
Nadzwyczajnego Zjazdu ZASP.
Bogate archiwum Jadwigi Domańskiej, zawierające m.in. materiały dotyczące polskiego
życia teatralnego na emigracji, a także źródła do dziejów harcerstwa w Polsce i na emigracji, przechowywane są w Archiwum PAN (sygnatura zbioru: 302/659).
W Ottawie była kierownikiem artystycznym Klubu Teatralnego Ottawskiego i organizowała szereg inscenizacji. Po jej śmierci Klub przybrał jej imię: ,,Klub Teatralny im. Jadwigi
Domańskiej”.
[1] Jadwiga Domańska (1907-1992). Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie /H.K./
http://halecki.org/wybitni-polacy-w-kanadzie/jadwiga-domanska/
[2] Jadwiga Domańska. Kurierka z Warszawy (autor emka)
http://www.panstwo.net/2396-kurierka-z-warszawy

na podstawie powyższych materiałów opracował T.P.
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„Pełna chwały i męstwa działalność bojowa…”
Wojska Wielkopolskie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920
w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego
Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i wydarzeń zwanych potocznie „Cudem
nad Wisłą” Wielkopolskie Muzeum Wojskowe udostępnia pokaz o udziale żołnierzy wielkopolskich w tamtych
wydarzeniach. Przypominamy o męstwie Wielkopolan walczących już od marca 1919 r. w obronie Kresów
Wschodnich, oraz o ogromnym wysiłku społeczeństwa Wielkopolski, dzięki któremu możliwe było zorganizowanie i wyposażenie znacznej liczby oddziałów odrodzonego Wojska Polskiego.
W zbiorach WMW znajduje się wiele obiektów pochodzących z tamtego okresu, które pomogą nam zobrazować i przybliżyć temat. Większość z nich związana jest z konkretnymi osobami, które były uczestnikami
wydarzeń, np. ppłk. Albertem Traegerem z 15. Pułku Ułanów Poznańskich, płk. Stanisławem Siudą z 56. Pułku
Piechoty Wielkopolskiej i płk. Leonem Dębskim z 14. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej.
Pokaz uzupełniają fragmenty z tekstów źródłowych, jakimi
są m.in. informacje prasowe z „Kuriera Poznańskiego”, fragmenty „Kroniki wojennej 15. Pułku Ułanów Poznańskich”,
„Zarysów historii wojennej pułków piechoty (55, 56, 57 i 58)”.
Zaprezentowano także egzemplarze używanej wówczas
broni oraz sylwetki mundurowe żołnierzy innych formacji.
Interesującym uzupełnieniem są barwne plakaty z 1920 r.,
a także powiększenia z posiadanych w zbiorach fotografii.
Kuratorzy: Alina Sokołowska, Wojciech Lorek.
Pokaz będzie udostępniony dla publiczności 8 sierpnia br. przez kilka kolejnych miesięcy.
Alina Sokołowska

Z żałobnej karty...
Śp. Maria Ciemniewska – zmarła dnia 17 V 2020 r. w wieku 91 lat, członek naszego Towarzystwa nr kol. 90, przyjęta dnia 14 kwietnia 1994 r. Dr inż. rolnictwa, em. nauczyciel akademicki.
Spoczęła 22 V br. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Cześć Jej 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.
Redakcja: Tadeusz Jeziorowski, Tadeusz Pawlicki /T.P./ (red. nacz.) pawlicki@15pu.pl, Piotr Stachecki.
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Siedziba redakcji: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, 61-772 Poznań, Stary Rynek 9.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skracania tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwraca się.
„Ułana Poznańskiego - Piętnastaka” wspiera
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