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77. rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino

https://www.kombatanci.gov.pl/en/2-aktualno%C5%9Bci/2544-77-rocznica-wielkiego-polskiego-zwyciestwa-w-bitwie-o-monte-cassino.html

Gość specjalny warszawskich uroczystości - kpt. Władysław Dąbrowski, weteran Armii Andersa, członek Towarzystwa
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Uroczystości z okazji 77. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino
We wtorek 18 maja 2021 r., w 77. rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy
2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, pod pomnikiem Bitwy
o Monte Cassino w Warszawie na Skwerze Żołnierzy Tułaczy Ogrodu Krasińskich przy ul.
gen. Władysława Andersa, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podniosłość uroczystości podkreślił udział
kpt. Władysława Dąbrowskiego, żołnierza 15. Pułku Ułanów Poznańskich 5. Kresowej
Dywizji Piechoty, który brał udział w walkach 2. Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej,
m.in. o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.

Fot. Sławomir Bardski, IPN

Fot. Sławomir Bardski, IPN
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https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/143957,77-rocznica-zwycieskiej-bitwy-o-Monte-Cassino-18-maja-2021.html

Jan Baster, wiceprezes IPN i kpt. Władysław Dąbrowski podczas warszawskiej uroczystości
upamiętniającej zdobycie Monte Cassino (fot. Sławomir Bardski, IPN)
W obchodach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych,
Wojska Polskiego, służb mundurowych, misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce,
a także duchowieństwo i uczniowie warszawskich szkół podstawowych. Hołd bohaterom
walk o Monte Cassino oddali m.in. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek,
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki dr Tomasz Rzymkowski, Zastępca Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Jan Baster, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. Jarosław Mika oraz Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb.
Kpt. Władysław Dąbrowski powiedział, że bitwa o słynne wzgórze miała dla niego i jego
kolegów szczególne znaczenie: – Zaświadczyliśmy, że jesteśmy wierni Ojczyźnie. Czekaliśmy, żeby pokazać światu, Niemcom, a szczególnie bolszewikom, przez których byliśmy
gnębieni, że istniejemy; że pomimo tych przejść, które tam, w Rosji sowieckiej, mieliśmy,
jesteśmy Polakami i dla Polski walczymy do ostatniej chwili.
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W okolicznościowym przemówieniu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wskazał na znaczenie bitwy dla przebiegu II wojny światowej oraz podkreślił wykazane w niej bohaterstwo żołnierzy polskich. W zakończeniu zaapelował: - Europo, nie możesz zapomnieć, że swoją wolność zawdzięczasz Polakom!
Podczas obchodów minister Jan J. Kasprzyk uhonorował kpt. Władysława Dąbrowskiego
repliką szabli oficerskiej z dwudziestolecia międzywojennego, dziękując za bohaterską walkę podjętą w obronie wolności kraju i innych państw europejskich. Szef UdSKiOR wspólnie
z kombatantem wręczyli również ufundowane przez Urząd nagrody laureatom konkursu pt.
„Bo wolność krzyżami się mierzy. Z ziemi nieludzkiej do włoskiej. Żołnierzom Armii Andersa
w 80. rocznicę jej powstania”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 341 im.
Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie.
Wspólną modlitwę ekumeniczną w intencji żyjących, zmarłych i poległych weteranów
2. Korpusu Polskiego odmówili: ksiądz biskup gen. bryg. dr Józef Guzdek Biskup Polowy
Wojska Polskiego, ksiądz arcybiskup prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz ksiądz biskup
Marcin Makula Naczelny Kapelan – Ewangelicki Biskup Wojskowy.
„Czerwone Maki na Monte Cassino”

Fot. Sławomir Bardski, IPN
Uroczystość pod Pomnikiem Bitwy o Monte Cassino zakończono złożeniem wieńców
i kwiatów oraz odegraniem pieśni „Czerwone Maki” przez orkiestrę wojskową.
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Na podstawie powyższych materiałów opracował T.P.
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Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych w Chicago
Dnia 28 lutego w Kościele pw. św. Władysława w Chicago o godzinie 10:30 została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych.
Niedzielne nabożeństwo, celebrowane przez ks. proboszcza Tomasza Ludwickiego, było
hołdem, jaki społeczność chicagowska oddała niezłomnym żołnierzom, którzy przelali krew
w walce o demokratyczne przemiany w Polsce w okresie powojennym. Podczas eucharystii
homilię wygłosił ks. Piotr Paweł Łapa, proboszcz misji ad gentes z Barnauł na Syberii:
„– Należy im podziękować za świadectwo odwagi i honoru w walce o wolność Ojczyzny. Po
II wojnie światowej byli prześladowani za swój patriotyzm. Dlatego witam tutaj bardzo serdecznie konsula Piotra Semeniuka z małżonką, członków Grupy Rekonstrukcyjnej 5. Kresowej Dywizji Piechoty w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, harcerzy i młodzież”.
Przed zakończeniem Mszy św. Andrzej Stano odczytał Apel Poległych:
„– Stajemy dzisiaj do Apelu Poległych
pomordowanych i zaginionych ofiar komunistycznego terroru w latach 19441963. Bohaterów walki o wolną Polskę
w imię Boga, honoru i Ojczyzny.”
Następnie Tomasz Dąbrowski, reprezentant 90. Placówki SWAP,
przedstawił krótką historię organizacji.
Na zakończenie Wojciech Świć w
paru słowach opowiedział o powstaniu
i celu działania grupy rekonstrukcyjnej.
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Ks Piotr Paweł Łapa, proboszcz misji ad gentes z Barnauł na Syberii jest oddaniem hołdu ludziom, którzy są
dziś symbolem niezłomności. Ich batalia o demokratyczną Polskę, chociaż wtedy przegrana, nie wylądowała na śmietniku historii. To dzięki nim następne pokolenia miały siłę i determinację, by kontynuować walkę o wolną Ojczyznę.

Wspólna fotografia z ks proboszczem Tomaszem Ludwickim
Artur Partyka i Wojciech Świć
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W drodze do Niepodległości.
Kanadyjski przystanek Obóz Kościuszko w Niagara-on-the Lake, 1917-1919
Pod powyższym tytułem w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej przedstawiono objazdową wystawę czasową zorganizowaną z inicjatywy naszego członka, p. Wojciecha Stanisława Grochowalskiego. To niestrudzony popularyzator historii i kultury polskiej, twórca
i redaktor łódzkiego czasopisma „Kultura i Biznes”, autor m. in. świetnie napisanej książki
Ku chwale Wieniawy. W 120 rocznicę urodzin, Łódź 2001.
Wystawa fotograficzna (116 banerów!), autorstwa
dr Anitty Maksymowicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze, oparta o mało znane u nas zbiory
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
(SWAP), ukazała kanadyjski obóz rekrutacyjny Armii
Polskiej, z którego blisko 21 tys. ochotników przyjechało do Francji wchodząc w skład tzw. Błękitnej Armii
gen. Hallera. Walczyli z Niemcami na froncie we Francji, a przewiezieni do Polski, walczyli już jako żołnierze
Wojska Polskiego w wojnie polsko-ukraińskiej (1919)
i polsko-bolszewickiej (1919-1920). Obóz był ewenementem. Jak napisał p. Wojciech w składanceinformatorze do wystawy (druk polsko-angielskofrancuski), „rekruci, za zgodą Stanów Zjednoczonych,
szkoleni byli przez oficerów kanadyjskich za pieniądze
francuskie na terenie Kanady”. W latach I wojny światowej jedynie Polacy dokonali takiej organizacji swojego wojska na obczyźnie. Podczas spotkania z autorką
wystawy i organizatorem (10 sierpnia br.) zebrani mieli
możliwość nie tylko wysłuchania interesującego wykładu poprzedzonego wystąpieniem p.
Wojciecha, ale i obejrzenia filmu zmontowanego z ówczesnych kronik, w tym z wizyty delegacji SWAP w Polsce w 1927 r.

Wojciech S. Grochowalski i dr Anitta Maksymowicz

Tadeusz Jeziorowski i Wojciech S. Grochowalski

fot. Joanna Fechner

Pokaz szarży naszego 15. Pułku Ułanów Poznańskich na Błoniach Grunwaldzkich zrobił ponoć przed laty „piorunujące wrażenie”, a i dla współczesnych widzów była to nie lada gratka,
choć sekwencja w filmie była króciutka. I ten film zmontował i zadbał o odpowiedni podkład
muzyczny, p. Wojciech Grochowalski, o którym, jak rzadko o kim, chciałoby się powiedzieć
– „człowiek orkiestra”. Panie Wojciechu – serdeczne dzięki za wszystko! Przy wyjściu z wystawy mignęła mi postać naszego Prezesa. Bez munduru, ledwie poznałem. (TRJ)
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Święto Wojska Polskiego
Kto pamiętał, to przyszedł. Tradycyjnie, o godz.
11:00, w dniu Święta Wojska Polskiego spotykamy
się pod naszym Pomnikiem, aby uczcić pamięć
Ułanów Poznańskich. Tyle, że z roku na rok, jakby
było mniej pamiętających o tym zwyczaju. Przyszedł Wiceprezes Towarzystwa, p. Włodzimierz
Buczyński z Małżonką, p. Ewą i z pięknym kwieciem, przy czym ten przymiotnik niewątpliwie należałoby rozszerzyć, a z Zarządu jeszcze p. Danusia
Prus-Głowacka, córka por. rez. Witolda PrusGłowackiego, naszego oficera. Z członków Towarzystwa były niezawodne wnuczki drugiego oficera,
ppłk. Jerzego Witalisa Kubickiego, p. Maria Kubicka i Alina Sokołowska oraz p. Bolek Klóska
z dwoma zniczami z nałożonymi na nie wstążkami
w barwach pułkowych. Z wyciętymi końcami, jak nasze proporczyki. I jeszcze dwie panie sympatyzujące z Towarzystwem i prezes honorowy. Mało nas –
mało nas – p. Włodzimierz prosił, żeby tak napisać,
ale dla mnie, choć ta konstatacja była smutna, mimo
wszystko ważniejsza była obecność tej garstki
i wzruszający gest p. Danusi, która poświęcony bukiecik naszych ziół (toć to także uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znana u nas
jako Matki Boskiej Zielnej) złożyła na stopniach Pomnika z myślą o swym Ojcu. Kilka słów
prezesa honorowego o znaczeniu prześladowanego pod zaborem pruskim wizerunku Matki
Bożej Królowej Polski, po odzyskaniu Niepodległości umieszczonym na Sztandarze pułkowym, apel o trwanie przy prawdzie w dzisiejszym zakłamaniu, wspólna fotografia – ot,
i wszystko. Honorowej warty nie było. Panu Bolkowi dziękuję za użyczenie swojej „taczanki”.
Dowódca (od 29 marca
2021 r.) 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Kosowski awansował do
stopnia generała brygady.

Fot. Barbara Napieralska
Od lewej:

Gratulujemy. Przypomnę, to
w składzie tej jednostki jest
nasz 15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa, ale z oficjalnej strony Brygady już od dłuższego czasu nie sposób się o
naszych tradycjach dowiedzieć.

Danuta Prus-Głowacka, Bolesław Klóska, Ewa i Włodzimierz Buczyńscy,
Maria Kubicka, Alina Sokołowska, Tadeusz Jeziorowski, Anna Niedziela

Wasz prezes honorowy, T. Jeziorowski
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Archiwum prasowe 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa
D z i e n n i k P o l s k i , 1942, Nr 533
Polski Korpus Ekspedycyjny na Bliskim Wschodzie

Część Wojsk Polskich z Rosji
w drodze do Persji
(PAT.) New York. W związku z deklaracją Generała Sikorskiego, złożoną w Ottawie, a dotyczącą transportu 60.000-cznej armji polskiej z Rosji Sowieckiej do
Persji, prasie amerykańskiej udzielone zostały następujące miarodajne informacje:
Zgodnie z rozkazem Generała Sikorskiego, jako Wodza Naczelnego, część Wojska
Polskiego w Rosji została ostatnio skoncentrowana w pobliżu Krasnowodska nad
Morzem Kaspijskiem. Obecnie dywizje te są w drodze do Persji.
Aż do Krasnowodska techniczna strona koncentrowania tych wojsk polskich, była
w rękach władz sowieckich, przy współpracy z Polskim Dowództwem Naczelnym.
Transport zaś od Krasnowodska na Bliski Wschód jest powierzony całkowicie sztabowi Armji Polskiej.
Dowódcą tego polskiego Korpusu Ekspedycyjnego, który narazie składa się z trzech dywizji, Generał Sikorski mianował
Generała Borutę-Spiechowicza, jednego z najbardziej doświadczonych i dzielnych oficerów Wojska Polskiego.
Polski Korpus Ekspedycyjny, udający się na Bliski Wschód stanowi niezmiernie poważny wkład Polski, celem wzmocnienia frontu Sprzymierzonych na tym kluczowym odcinku wojny. Należy podkreślić, że te polskie jednostki, składają się
z dobrze wyszkolonych i doświadczonych żołnierzy, którzy już dzielnie walczyli w obecnej wojnie. Niezadługo Polski
Korpus Ekspedycyjny wzmocni się przez przybycie polskiej dywizji, która dotychczas walczyła na Zachodniej Pustyni,
a której czyny bojowe wyryte zostaną złotemi zgłoskami w dziejach obrony Tobruku, i niedawnej ofensywy Sprzymierzonych w Afryce.
Już w listopadzie ub. roku, gdy General Sikorski przybył do oblężonego Tobruku, wydał on bohaterskiemu dowódcy
Brygady Karpackiej Generałowi Kopańskiemu, rozkaz złączenia się w odpowiedniej chwili, z Polskim Korpusem Ekspedycyjnym na Bliskim Wschodzie.
W ten sposób Wojsko Polskie stanowić będzie poważny czynnik militarny, o znacznej sile uderzenia. Armja Polska na
Bliskim Wschodzie, składać się będzie z najnowocześniejszych jednostek. Zaopatrzenie w sprzęt wojenny tej armji
przez Stany Zjednoczone i W. Brytanję jest na ukończeniu.
Wysłanie na Bliski Wschód, Polskiego Korpusu Ekspedycyjnego, posiadającego swe własne lotnictwo i własne jednostki
pancerne, stanowi końcowy etap w organizacji potężnego frontu Sojuszników, ciągnącego się nieprzerwanie od Morza
Białego, aż po Kanal Suezki.
Sowieckie Dowództwo Naczelne i Premjer Stalin całkowicie docenili konieczność wzmocnienia w ten sposób frontu na
Bliskim Wschodzie. General Anders jest nadal Dowódcą Armji Polskiej pozostającej na obszarze Rosji Sowieckiej.

Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii!
„Ułan Poznański - Piętnastak” jest kontynuacją „Ułana Poznańskiego”, wydawanego w Londynie w latach
1948-2007 biuletynu informacyjnego Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa
oraz „Piętnastaka”, biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół
15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu.
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„Ułana Poznańskiego - Piętnastaka” wspiera
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