
Nr 44 / 1 

  ISSN 2083-0882 

 
 

Siedziba Towarzystwa: WIELKOPOLSKIE MUZEUM WOJSKOWE 
61-772 POZNAŃ, STARY RYNEK 9 

www.15pu.pl, www.fb.me/ulanipoznanscy, towarzystwo@15pu.pl, www.city.poznan.pl/ulan 
Konto bankowe: 03 1240 6595 1111 0010 7131 8241, NIP 778-13-33-383, KRS 0000050979 

 

Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich  
od Powstania Wielkopolskiego do dnia dzisiejszego 

 

 
 

W numerze 2-2021 „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” (str. 6: „Wielkopolanie 1920. Mapy czasu”) pisałem o pu-
blikacji internetowej dot. udziału Wojsk Wielkopolskich w wojnie 1920 roku. Dla przypomnienia – Wypad na Kliczew 
 

  Dokończenie na str. 5. 

Ułan Poznański – Piętnastak 
 

BIULETYN TOWARZYSTWA BYŁYCH ŻOŁN IERZY  

I PRZYJACIÓŁ 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH 

 

Nr 1 (44)              Poznań ,  styczeń 2022 r. 

https://www.wielkopolanie1920.mapyczasu.pl/s/w-walce-o-wschodnia-granice/?/w/wypady-z-bobrujska-kliczew/#/g/wyprawa-na-kliczew-kronika-wojenna-15-pulku-ulanow-poznanskich-13-14-12-1919-r/
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Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
 

Miejsce zebrania: Poznań, ul. Stolarska 7 - sala parafialna przy kościele pw. Świętego Michała Archanioła 
Data: 7 listopada 2021 r. 
Godzina rozpoczęcia: 10:30 
Godzina zakończenia: 14:50 
 
1.  Otwarcie zebrania: 
Otwarcia zebrania dokonał wiceprezes Towarzystwa, kol. Włodzimierz Buczyński. 
Na rozkaz Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii, kol. Mikołaja Waltera, wprowadzono Poczet 
Proporcowy w składzie: kol. Piotr Walter, kol. Adam Grabus i kol. Leszek Bartoszuk. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali Marsza Pułkowego. 
Kol. Włodzimierz Buczyński powitał wszystkich przybyłych na Zebranie członków Towarzystwa. Na podstawie 
listy obecności stwierdzono, że w zebraniu wzięło udział 55 członków. 
 
2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania: 
Kol. Włodzimierz Buczyński przedstawił kandydatury na następujące funkcje: Przewodniczącego Zebrania: 
kol. Stefana Kęszyckiego oraz na Sekretarza Zebrania: kol. Piotra Stacheckiego. Zgłoszeni wyrazili chęć 
objęcia wymienionych funkcji. Zebrani nie wnieśli sprzeciwu dla obu kandydatur. 
Kol. Piotr Stachecki przekazał wszystkim zebranym pozdrowienia od kol. Kazimierza Kundegórskiego, który 
w ostatniej chwili musiał zrezygnować z obecności na spotkaniu z uwagi na stan zdrowia. 
Na wstępie zaproponowano powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: kol. Jacek Budzyński, kol. Andrzej 
Walter i kol. Bolesław Klóska. Skład Komisji przegłosowano przy jednym głosie wstrzymującym. 
Z uwagi na fakt, że kol. Michał Andrzejak na zebraniu złożył odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego  
i uchwały Zarządu o wykluczeniu, Przewodniczący Zebrania zaproponował włączenie tego wątku do porządku 
obrad. 
 
3.  Sprawozdanie z prac Zarządu wraz ze sprawozdaniem Skarbnika i przyjęcie sprawozdań finanso-
wych za lata 2019 i 2020: 
Kol. Włodzimierz Buczyński przedstawił opis prac Zarządu w okresie od poprzedniego Zebrania Walnego do 
chwili obecnej. Wskazał szereg trudności z jakimi borykało się to gremium podkreślając, że w sporej mierze 
wynikały one z wewnętrznych sporów, braku należytej organizacji pracy i regularności zwoływania zebrań. Za-
akcentował szczególnie wydarzenia z dnia 12 lutego br., gdy podczas zebrania Zarządu podjęto m.in. uchwały 
o wszczęcie przez Komisję Rewizyjną kontroli finansowej wyjazdów sportowych kol. Piotra Waltera (uchwała 
nr 12/02/2021) oraz o czasowym zawieszeniu regulaminu Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii (ROK)  
i wszelkich funkcji z niego wynikających (uchwała nr 13/02/2021). Działania te, w jego ocenie, miały wpływ na 
dezorganizację sytuacji w Oddziale, jak i samym Towarzystwie. Kol. Włodzimierz Buczyński poinformował 
ponadto, że w trakcie obecnej kadencji rezygnację z Zarządu złożył sekretarz kol. Kacper Grabowski, na któ-
rego miejsce dokooptowano kol. Łukasza Waltera. Następnie ustąpili kol. Dawid Dziarski (żołnierz 15. bata-
lionu Ułanów Poznańskich), kol. Paweł Kuźma i kol. Michał Klóska, po czym Zarząd dokooptował do swojego 
składu kol. Zdzisława Pilarskiego. 
Do słów kol. Włodzimierza Buczyńskiego odnieśli się m.in. kol. Artur Tyczyński i kol. Bartosz Wachowiak, 
kwestionując niektóre podane informacje. W dyskusji podali ponadto kilka dodatkowych informacji na temat 
pozytywnej działalności środowiska kawaleryjskiego ułanów poznańskich, które nie zostały uwidocznione  
w sprawozdaniu Zarządu (np. odnośnie inicjatywy sprzątania grobów Powstańców Wielkopolskich, w tym uła-
nów poznańskich, czy sporego zaangażowania środowiska kawaleryjskiego w Święcie Pułkowym mimo trudno-
ści wynikających z pandemii). 
Pod nieobecność skarbnika Towarzystwa, kol. Łukasz Walter przedstawił sprawozdania finansowe za lata 
2019 i 2020. Za ich przyjęciem głosowało 46, a wstrzymało się 9 członków. Sprawozdania zostały przyjęte. 
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Kol. Adam Bech poprosił o wyjaśnienie, kto obecnie z Zarządu ma dostęp do konta Towarzystwa. W odpowie-
dzi ustalono, że aktualnie taki dostęp posiada skarbnik kol. Mariusz Polarczyk, kol. Michał Klóska, kol. Kac-
per Grabowski i Prezes kol. Michał Andrzejak (a więc z aktualnego składu Zarządu jedynie Prezes i kol.  
Mariusz Polarczyk). Obecnie do konta nie ma przypisanej aktywnej karty bankomatowej. Kol. Włodzimierz 
Buczyński poinformował, że sprawy te zostaną pilnie uregulowane. 
4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Przemysław Krych, przedstawił ustalenia Komisji dla Zarządu Towa-
rzystwa w zakresie podjętych uchwał nr 12/02/2021 i 13/02/2021. 
W ramach zaleceń pokontrolnych kol. Przemysław Krych zaproponował przegłosowanie wniosków o udziele-
nie absolutorium Prezesowi, pozostałym członkom Zarządu i władzom Oddziału. 
Kol. Piotr Stachecki poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o dodatkową informację do wniosków, 
czym będzie skutkowało nieudzielenie takiego absolutorium (Statut Towarzystwa nie reguluje tych kwestii). Do-
kładną informację na temat możliwości jakie przysługują zgromadzonym w zakresie dalszych kroków po ewen-
tualnym nieudzieleniu wskazanym osobom absolutorium udzielił kol. Adam Bech. 
5.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego: 
Kol. Adam Bech przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego. 
Kol. Artur Tyczyński złożył wniosek formalny o podjęcie procedowania odwołania kol. Michała Andrzejaka od 
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i uchwały Zarządu o wykluczeniu podczas obecnie rozpatrywanego puntu ze-
brania, tak by mógł on od razu do niego się ustosunkować. Wniosek poddano pod głosowanie: za głosowało 37 
członków, wstrzymało się 6 osób, przeciw była 1 osoba. 
Kol. Michał Andrzejak zabrał głos przedstawiając uzasadnienie swojego odwołania. Wśród podstawowych tez 
wskazał, że nie otrzymał do wiadomości pozwu, toteż nie miał możliwości zapoznania się dokładnie z wniesio-
nymi zarzutami i odniesienia się do nich. Ponadto nie został skutecznie powiadomiony o terminach rozpraw.  
W swojej wypowiedzi wskazywał ponadto na nieprawidłowości w rozliczaniu środków z funduszu sportowego 
oraz na to, że przez pewien okres jego regulamin nie był opublikowany na stornie internetowej Towarzystwa. 
Ponadto podkreślił, że w swoich wypowiedziach używał określenia „nieścisłości”, a nie „malwersacje”. 
Na kolejne wezwania Prowadzącego zebranie, by kol. Michał Andrzejak odnosił się bezpośrednio i tylko do 
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i uchwały Zarządu o wykluczeniu, wystąpienie zostało zakończone. 
Głos zabrał kol. Jakub Kolańczyk, wyjaśniając cechy charakterystyczne każdego odwołania. Zgodnie z jedną 
z nich, wniesienie odwołania od decyzji wstrzymuje wykonanie jej do czasu zakończenia postępowania odwo-
ławczego (formalnie zatem kol. Michał Andrzejak nadal jest Prezesem, co podkreślił). Zaproponował, by decy-
zją Walnego Zebrania sprawę niejako skierować do ponownego rozpoznania w Sądzie Koleżeńskim z tą różni-
cą, by jednocześnie zobligować kol. Michała Andrzejaka do skutecznego przedstawienia posiadanej przez 
niego pełnej dokumentacji, o dostarczenie której prosiła go zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Sąd Koleżeński. 
Głos zabrał kol. Zdzisław Pilarski wskazując, że mimo wielu wezwań ww. organów kol. Michał Andrzejak nie 
dostarczył rzeczonych dokumentów, tak więc zapewne i teraz ich nie dostarczy. 
W dalszej dyskusji kol. Adam Bech poprosił o ustosunkowanie się kol. Michała Andrzejaka do trzech podję-
tych uchwał na zebraniu Zarządu z dnia 12 lutego br. (nr 12/02/2021, 13/02/2021 i również uchwały nr 
14/02/2021 upoważniającej Prezesa do zorganizowania i przeprowadzania spotkana z członkami ROK). W od-
powiedzi kol. Michał Andrzejak podkreślił, że jego intencją było uruchomienie statutowego organu Towarzy-
stwa, jakim jest Komisja Rewizyjna, celem wyjaśnienia krążących od pewnego czasu informacji o możliwych 
nieprawidłowościach w działaniu ROK i rozliczaniu funduszu sportowego. 
Kol. Piotr Stachecki poprosił o rozpatrzenie propozycji kol. Jakuba Kolańczyka o ponownym przekazaniu 
sprawy pod obrady Sądu Koleżeńskiego argumentując, że pozostawienie jakichkolwiek wątpliwości odbędzie 
się również ze szkodą dla kol. Piotra Waltera i jego rodziny. 
W dalszej części poddano pod głosowanie złożone przez kol. Michała Andrzejaka odwołanie. Przeciw przyjęciu 
odwołania głosowało: 17 osób, za przyjęciem odwołania głosowało 14 osób, wstrzymało się 10 osób. W związku  
z powyższym Walne Zebranie zdecydowało odrzucić odwołanie kol. Michała Andrzejaka, co skutkuje wyklucze-
niem jego osoby z grona członków Towarzystwa. Po ogłoszeniu wyników głosowania kol. Michał Andrzejak opuścił 
salę. 
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6.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi, poszczególnym członkom Zarządu oraz wła-
dzom Oddziału: 
Pod głosowanie poddano wniosek o udzielenie absolutorium Prezesowi (kol. Michałowi Andrzejakowi) za 
okres od 1 marca 2020 r. do 12 października 2021 r.: za udzieleniem absolutorium głosowało 10 osób, przeciw 
było 22 członków, wstrzymało się 7 osób. Decyzją Walnego Zebrania nie udzielono absolutorium Prezesowi za 
wskazany okres. 
Pod głosowanie poddano wniosek o udzielenie absolutorium pozostałym członkom Zarządu: za udzieleniem 
absolutorium głosowało 22 członków, przeciw było 5 osób, wstrzymało się 11 obecnych. Decyzją Walnego Ze-
brania udzielono absolutorium pozostałym członkom Zarządu. 
Pod głosowanie poddano wniosek o udzielenie absolutorium dla władz Oddziału. Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 19 osób, przeciw było 5 członków, wstrzymało się 11 osób. Decyzją Walnego Zebrania udzielono 
absolutorium władzom Oddziału. 
 
7.  Upoważnienie do pełnienia funkcji prezesa przez obecnego wiceprezesa, kol. Włodzimierza Buczyń-
skiego, do czasu zwołania następnego Walnego Zebrania: 
Pod głosowanie poddano ww. wniosek. Za udzieleniem upoważnienia głosowało 27 osób, nikt nie był przeciw, 
wstrzymało się 9 osób. 
W związku z powyższym Walne Zebranie upoważniło kol. Włodzimierza Buczyńskiego do pełnienia funkcji Pre-
zesa do czasu zwołania najbliższego Zebrania Walnego. 
 
8.  Głosowanie nad zgodą na dokooptowanie do składu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego wskazanych osób: 
Pod głosowanie poddano wniosek o zgodę na dokooptowanie do składu Zarządu do najbliższego Walnego 
Zebrania kol. Łukasza Waltera i kol. Zdzisława Pilarskiego, w miejsce osób, które ustąpiły. 
Za wnioskiem głosowało 28 osób, nikt nie był przewiny, wstrzymało się 7 osób. 
Pod głosowanie poddano wniosek o zgodę na dokooptowanie do składu Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Wal-
nego Zebrania kol. Marka Woźnickiego, w miejsce kol. Włodzimierza Markiewicza, który ze składu Sądu ustąpił. 
Za wnioskiem głosowały 32 osoby, nikt nie był przewiny, wstrzymało się 5 osób. 
W związku z powyższym Walne Zebranie zgodziło się na dokooptowanie ww. osób do składu obu gremiów do 
czasu najbliższego Walnego Zebrania. 
 
9.  Wolne głosy: 
Głos zabrał kol. Dawid Dziarski, kapral 15. batalionu Ułanów Poznańskich. W swoim wystąpieniu powiedział 
kilka słów o Batalionie oraz przedstawił powody swojego ustąpienia z Zarządu Towarzystwa. 
Głos zabrał kol. Artur Tyczyński wskazując, że realizując inicjatywę porządkowania grobów Powstańców 
Wielkopolskich natrafił na wiele grobów ułanów poznańskich (ok. 30 grobów). Prosi Zarząd o zajęcie się tą 
sprawą (np. w zakresie organizacji bieżącego ich sprzątania). 
Zgodnie z deklaracją kol. Włodzimierza Buczyńskiego, Zarząd podejmie rozmowy z Oddziałem w sprawie 
efektów inwentaryzacji sprzętu pozostającego na stanie Oddziału i zasadach jego przydzielania członkom 
ROK. W uzupełnieniu Komendant Honorowy poinformował, że pełna inwentaryzacja została przekazana sekre-
tarzowi Towarzystwa, kol. Łukaszowi Walterowi. 
 
10.  Zakończenie Zebrania 
Zebranie zakończyło wyprowadzenie Proporca przez Poczet Proporcowy. 
 
 

Przewodniczący Zebrania 
kol. Stefan Kęszycki 

Sekretarz Zebrania 
kol. Piotr Stachecki (protokolant) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
kol. Przemysław Krych 
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Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich  
od Powstania Wielkopolskiego do dnia dzisiejszego (dokończenie ze str. 1) 

 

Obecnie realizujemy analogiczną aplikację, opowiadającą dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Zamiar jest am-
bitny ponieważ publikacja obejmuje czas od Powstania Wielkopolskiego do dnia dzisiejszego. Opisać należy nie 
tylko dzieje Pułku, ale także Rodzinę Pułkową, kontynuatorów tradycji i wreszcie powrót barw 15. Pułku do 
Wojska Polskiego. Zadanie ogromne, ale na poziomie popularyzatorskim wykonalne. 
 

    
 

 
 

Zespół autorów to pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – strażnicy spuścizny Pułku, pracownicy 
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego a także członkowie naszego Towarzystwa. 
 

Aplikacja zawierać będzie poza opisami zdarzeń wspomnieniami i archiwaliami zdjęcia rekonstrukcyjne i takież 
filmy. Ale ponieważ chcieliśmy nieco poruszyć wyobraźnię i emocje, poprosiliśmy kilka osób o krótką rozmowę 
przed kamerą. Zaszczytu tego udzielili nam Pan Prezes Tadeusz Jeziorowski, Pan Andrzej Walter, Pani  
Anna Szukalska-Kuś, Pan Adam Bech, Pan Dale Taylor, Pan Wojciech Lisiecki. 
Miały to być krótkie rozmowy, które nieco poruszą wyobraźnię. Zamiaru tego nie udało się zrealizować… Roz-
mowy krótkie nie były a i tak chciałoby się więcej. No i nie poruszały one nieco wyobraźni, lecz bardzo! 
 

Zdjęcia Pani Anna Szukalska-Kuś, kustosz w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 
 

Zdjęcia rekonstrukcyjne w Bolesławcu Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania przy 
wsparciu członków Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich. 

Maciej Rutkowski 
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Chicagowska Polonia oddała hołd ofiarom zbrodni na Wołyniu i Obławy Augustowskiej 
 

11 lipca 2021 r. w 78. rocznicę wydarzeń Krwawej Niedzieli na Wołyniu i w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Ob-
ławy Augustowskiej ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. na 12 lipca, ks. Stanisław 
Jankowski, proboszcz Bazyliki św. Jacka w Chicago odprawił mszę w intencji pomordowanych Polaków. 
Ks. Jankowski przypomniał historię tragicznych wydarzeń: – 78 lat temu, 11 lipca Ukraińska Armia Powstańcza 
dokonała ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. Była to kulminacja trwającej od lutego 
1943 roku fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domostw, w wyniku której na Wołyniu i na krańcach 
wschodnich zginęło 100 tysięcy osób. Dzisiaj, po latach zaczęła się zacierać historia tamtych dni – stwierdził ze 
smutkiem ks. Jankowski. Mówiąc o Obławie Augustowskiej przypomniał także, że w lipcu 1945 r. w Polsce do-
szło do największej komunistycznej zbrodni po zakończeniu II wojny światowej, której dokonały oddziały Armii 
Czerwonej wspólnie z NKWD i kontrwywiadem wojskowym, przy współudziale UB, MO z powiatów suwalskiego 
i augustowskiego. Kapłan opisał akcję pacyfikacyjną „przeczesywania Lasów Augustowskich”, której nasilenie 
działań miały miejsce w dniach od 12 do 19 lipca 1945 roku. Celem akcji była likwidacja „dywersyjnych band” 
Armii Krajowej i litewskiej Armii Wolności. Ks. Jankowski przypomniał o sposobach i okolicznościach aresztowań 
dokonywanych w domach, na polach, w pracy i odwołując się do wciąż nieznanej liczby ofiar Obławy Augustowskiej, 
nazywanej kolejnym Katyniem, powiedział: – Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, z tego 592 Polaków nigdy nie wróciło 
do domów. Zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu. 
Patronem medialnym wydarzenia był „Dziennik Związkowy”. Jola Plesiewicz 
 

Ślub w Chicago 
 

W sobotę 4 września 2021 r. zawarłem związek małżeński z Alicją w Bazylice Św. Jacka w Chicago. Sakra-
mentu udzielił nam ks. proboszcz Stanisław Jankowski. 
Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem wystąpić w mundurze i barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
Koledzy wykonali na wyjściu z bazyliki ułański szpaler, co mnie niezmiernie zaskoczyło. 
 

  
 

Dziękujemy bardzo za życzenia i pozdrawiamy Was serdecznie! 
 

Wojtek Świć 

Fot. Iwona Polak 
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Hubertusy czas zacząć! 
 

3.10.2021 – Miło poinformować, że w niedzielę 3 października delegacja członków Towarzystwa Byłych Żołnie-
rzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, wzięła udział w Hubertusie, organizowanym przez stajnię Bierz-
glinek. Liczba konnych biorących udział w tym wydarzeniu, wspaniała organizacja i niesamowita atmosfera 
przerosły najśmielsze oczekiwania naszych ułanów. Dopisała nawet pogoda, a niespodziankę naszej delegacji 
zafundował reprezentant oraz członek Towarzystwa, kolega Błażej Jagiełka, który na koniu Fantazja podczas 
gonitwy w bardzo widowiskowy sposób złapał lisa. 
Dziękujemy organizatorom oraz koledze Januszowi Nowakowi z Orzechowa za zaproszenie. 

Grzegorz Szymczak 
 

9.10.2021 – Dość liczna delegacja członków naszego Towarzystwa wraz z rodzinami wzięła udział w kolejnym 
Hubertusie. W sobotę 9 października świętowaliśmy w Królikowie, korzystając z zaproszenia Państwa Urba-
niaków, którzy od wielu lat goszczą nas na trasie naszego wrześniowego szlaku do Ziewanic. Poczęstunek  
i zabawę taneczną poprzedziła kilkugodzinna wyprawa jeźdźców i powózek po okolicznych lasach, podczas 
której zaznaczyliśmy naszą obecność biało-czerwonymi barwami. 
Za zaproszenie oraz miłą atmosferę naszym kochanym Gospodarzom serdecznie dziękujemy! 

Piotr Stachecki 
 

6.11.2021 – Kolejny Hubertus za nami! Tym razem mieliśmy przyjemność odwiedzić zaprzyjaźnioną stajnię  
w Turku, którą od pewnego czasu zawiaduje Pani Konstancja Klinkiewicz. Nasze serdeczne kontakty z tym 
miejscem sięgają czasów, gdy ta rzeczona dama była jeszcze małą dziewczynką. We wdzięcznej pamięci 
wciąż mamy śp. Marcina Klinkiewicza, ojca Konstancji, który gościł naszych ułanów na trasie Przemarszu do 
Ziewanic od samego początku tej inicjatywy. 
  

   
 

Tego dnia, co prawda, nie udało się nam złapać lisa (choć mało brakowało), ale przyznać trzeba, że poziom 
jeździecki uczestników gonitwy był naprawdę imponujący. Po jej zakończeniu mogliśmy powspominać w gronie 
przyjaciół stare dobre czasy, a i gardeł do śpiewu nie szczędziliśmy. Szczególnie ucieszyła nas obecność 
uśmiechniętej mamy Konstancji. Na zakończenie zapaliliśmy jeszcze światełko pamięci na grobie śp. Marcina, 
dopełniając w ten symboliczny sposób naszą wizytę w Turku.              tekst: Piotr Stachecki, fot. Artur Tyczyński 
 

 

13.11.2021 – Członkowie naszego Reprezentacyj-
nego Oddziału Kawalerii wzięli udział w Hubertusie, 
zorganizowanym przez stadninę koni Fiord w Mło-
dzikowie. Miło nam poinformować, że kol. Piotr 
Walter na koniu Szarża, złapał lisa i został Królem 
Polowania. Królowi gratulujemy gonitwy, Organiza-
torowi dziękujemy i gratulujemy sprawnej organiza-
cji. 

tekst: Łukasz Walter, fot. Andrzej Wojciechowski 
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Odeszła Pierwsza Dama Polonii Amerykańskiej. 
Ostatnie pożegnanie śp. Walentyny Janta-Połczyńskiej, 

sekretarki generałów Władysława Sikorskiego i Władysława Andersa 
 

 
Walentyna Janta-Połczyńska z d. Stocker (1913-2020) [6] 

 

Dnia 2 kwietnia 2020 r. w Nowym Jorku zmarła Walentyna Janta-Połczyńska z d. Stocker. 
Przeżyła lat 107. Była ostatnią z żyjących pracowników rządu RP na wychodźstwie. 
Urodziła się 1 lutego 1913 we Lwowie. Jej rodzicami byli Ludwik Stocker (o korzeniach an-
gielskich) i Karolina Kochanowska. Miała brata Andrzeja i siostrę Krystynę. Ukończyła gim-
nazjum w Krośnie. W 1938 wyjechała do Londynu, by podnieść znajomość języka angiel-
skiego i uczyć się w prestiżowej szkole sekretarek. 
Z początkiem II wojny światowej otrzymała propozycję pracy w sekretariacie Premiera  
i Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego. Wspominała go, jako człowieka ser-
decznego, ujmującego, delikatnego i cierpliwego. Pisała dyktowane osobiście przez Sikor-
skiego tajne listy i notatki. Stała się dla Sikorskiego osobą najwyższego zaufania, osobistą 
tłumaczką, organizowała pracę Sekretariatu Premiera oraz uczestniczyła w wielu najważ-
niejszych spotkaniach – w tym z brytyjskim premierem Winstonem Churchilem. 
Była pomysłodawczynią nazwy oraz spikerką „Świtu”, tajnej stacji radiowej, która nadawała do 
Polski z kompleksu wywiadowczego w Anglii. Gen. Władysław Sikorski w 1943 powierzył jej 
spisywanie tajnych raportów Jana Karskiego. Była ceniona przez członków rządu i aliantów  
z racji swej inteligencji, błyskotliwości i doskonałej znajomości języka angielskiego. Brała 
udział w przygotowywaniu pogrzebu gen. Władysława Sikorskiego. 
W 1945, po przydzieleniu do Pomocniczej Służby Kobiet w stopniu ppor., wyjechała do Frank-
furtu n. Menem, gdzie pracowała jako tłumaczka, organizując pomoc dla polskich jeńców wo-
jennych i więźniów obozów koncentracyjnych. Wtedy dowiedziała się, że Jej siostra Krystyna 
Dzierżanowska zginęła z 8-letnim synem Jackiem w Powstaniu Warszawskim. Powstałemu  
w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego ofiarowała listy oraz fotografie siostry. 
W 1946 z matką powróciły do Anglii, a w 1947 wyjechały do Stanów Zjednoczonych i osia-
dły w Nowym Jorku. W 1949 w Warszawie k. Buffalo poślubiła, pochodzącego z Poznania, 
Aleksandra Janta-Połczyńskiego (absolwenta I rocznika 1926-27) Dywizjonu Szkolnego 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, z przydziałem w stopniu plut. pchor. do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buffalo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Janta-Po%C5%82czy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Kawalerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Kawalerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzi%C4%85dz
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15. Pułku Ułanów Poznańskich, od 1931 ppor. rez. 7 p. strz. kon. Wlkp.). W 1955 małżon-

kowie przeprowadzili się z Buffalo do Nowego Jorku, gdzie Walentyna otrzymała pracę, ja-
ko sekretarka w przedstawicielstwie Iraku przy ONZ. W 1959 małżeństwo zakupiło dom  
w Elmhurst, dzielnicy Nowego Jorku, który stał się centrum spotkań wielu polskich twórców 
i naukowców. Gościli u nich Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Antoni Słonimski, Marek 
Hłasko, Wacław Iwaniuk, Tymon Terlecki, czy mieszkający po sąsiedzku Kazimierz Wie-
rzyński. Wspólnie z mężem zajęła się prowadzeniem antykwariatu o tematyce słowiańskiej, 
którego działalność kontynuowała także po śmierci Aleksandra. Pomagała mu w odnajdy-
waniu cennych poloników i przekazywaniu ich do Polski. Angażowała się w wiele działań 
społecznych oraz kulturalnych, w tym w powrót do kraju Skarbów Wawelskich. Wspomaga-
ła działalność Instytutu Piłsudskiego i Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Owdo-
wiała w 1974 po 25 latach małżeństwa. W latach dziewięćdziesiątych przekazała więk-
szość swojej kolekcji (26 skrzyń starodruków, rękopisów, materiałów historycznych) do Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie. W 2013 r. odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Zasługi RP, a pośmiertnie – Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP. Ze względu na 
pandemię uroczystości pogrzebowe w Polsce odbyły się dopiero w 2021 r. 
5 września 2021 prochy Zmarłej przywieziono do Małej Komorzy – rodzinnej posiadłości 
Janta-Połczyńskich w Borach Tucholskich. Nazajutrz uroczystości odbyły się w Dąbrówce 
(par. Raciąż) – w kościółku ufundowanym w 1768 przez ród Janta-Połczyńskich. W koście-
le znajdują się tablice poświęcone członkom rodu. Teraz nastąpiło odsłonięcie kolejnej –  
w sąsiedztwie epitafium jej męża – dedykowanej Walentynie Janta-Połczyńskiej. Odsłonię-
cia dokonali Caroline Rostafiński-Merk z najbliższej rodziny (wykonawczyni ostatniej woli 
Zmarłej) oraz Michał Folega (biograf rodu Janta-Połczyńskich). 
Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w Warszawie, gdzie 10 września 2021 odbyły się uroczy-
stości pogrzebowe. Rozpoczęły się one Mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Kon-
celebrowali ją ks. płk Bogdan Radziszewski – wikariusz generalny biskupa polowego oraz  
ks. kpt. Mateusz Korpak – administrator Katedry Polowej. Na wstępie odczytano list abpa Józe-
fa Guzdka – Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego. Na zakończenie mszy prze-
mowy wygłosili: szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk,  
w imieniu rodziny – C. Rostafiński-Merk i dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz 
Makowski, który opowiedział o wyjątkowym Archiwum Aleksandra Janty-Połczyńskiego przeka-
zanym do Biblioteki Narodowej. Na koniec głos zabrał Michał Folega, który przybliżył postać 
Zmarłej, dzieląc się osobistymi wspomnieniami. Po mszy urnę przewieziono na Stare Powązki, 
gdzie kondukt żałobny w asyście honorowej Wojska Polskiego przeszedł pod katakumby – 
miejsca wiecznego spoczynku Walentyny Janta-Połczyńskiej. Umieszczenie urny z prochami 
Zmarłej w niszy odbyło się przy rozbrzmiewającej w tle salwie honorowej. 
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[1] Michał Folega: Walentyna Janta-Połczyńska de domo Stocker, primo voto Pacewicz. Rękopis 2021 r. 
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Wspomnienie o śp. Zdzisławie Bączkiewiczu 
 

 
 

Zdzisław Józef Bączkiewicz (ur. 19 marca 1933, zmarł 26 marca 2021) 
fot. UM Wągrowiec 

 

 Z głębokim smutkiem przeczytałem w Głosie Wielkopolskim nekrolog śp. Zdzisława 
Bączkiewicza, który zmarł w dniu 26 marca 2021 roku, w wieku 88 lat. 
 Zdzisław Bączkiewicz przystąpił do naszego Towarzystwa wobec ułańskich sentymentów 
wynikających z profesji jego ojca, który był podkuwaczem. Zwykle w obliczu śmierci z naj-
większym żalem stwierdzam, jak mało wiemy o zmarłym i żałuję, że tak niewiele zrobiliśmy, 
by pamięć wzbogacić o historycznie istotne szczegóły. Mgliście przypominam sobie tylko, 
że Zdzisław wspominał o Lesznie lub Gostyniu, jako miejscach działań jego ojca. 
  Zmarły był postacią wielce zasłużoną dla idei, której poświęcił większość swego życia 
zawodowego. Osoby niepełnosprawne, inwalidzi, ich rehabilitacja i przywracanie do aktyw-
ności zawodowej to sprawy, które stanowiły dla niego rzecz najważniejszą. Czynił to nie 
tylko bardzo skutecznie i profesjonalnie, ale także z wielkim sercem i delikatnością. 
 Ponieważ pracowałem kolejno w dwóch poznańskich spółdzielniach inwalidów poznałem 
Zdzisława Bączkiewicza. Był wówczas Prezesem Zarządu Okręgowego Związku Spół-
dzielni Inwalidów w Poznaniu, następnie Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów, któ-
ry w 1990 roku z jego inicjatywy przekształcił się w „Wielspin” Spółdzielnię Osób Prawnych, 
zrzeszającą spółdzielnie inwalidów z Wielkopolski. W sumie z 52 lat pracy zawodowej 
Zdzisław poświęcił spółdzielczości inwalidów ponad 35 lat. 
 Uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu jego drogi zawodowej, które miało miejsce  
w grudniu 2008 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspinu w Wągrowcu. 
Ten obiekt bez barier architektonicznych, wspaniale wyposażony w salę gimnastyczną, kry-
ty basen, windy, z własną kaplicą był realizacją marzeń Zdzisława, którego serdeczne oso-
biste kontakty z dyrektorami zakładów dla niepełnosprawnych z Dolnej Saksonii i Wielkiej 
Brytanii umożliwiły sfinansowanie tego przedsięwzięcia. 
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Kończył wówczas 75 lat i mimo formalnego zakończenia aktywności zawodowej pozosta-
wał jeszcze przez długi czas wierny swojej życiowej pasji. Inaczej po prostu nie umiał. Jako 
Prezes działał nadal w Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„Bratek” w Poznaniu i bardzo pragnął, by w Poznaniu powstały nowoczesne, powszechnie 
dostępne obiekty służące celom tego Stowarzyszenia. Był też Przewodniczącym Komisji 
Rehabilitacyjnej w Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej i członkiem Wojewódzkiej 
Społecznej Rady m.in. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopol-
skiego. Działał też jako członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Fundacji Pomocy Inwali-
dom „Filar” w Poznaniu. 

 Jako inicjator rozbudowy i modernizacji centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
w Wągrowcu, w 1999 roku otrzymał honorowe obywatelstwo tego miasta. 

 W tym miejscu pragnę przypomnieć, jakie znaczenie dla byłych żołnierzy Pułku miało ist-
nienie spółdzielni inwalidów szczególnie w pierwszym okresie powojennym w Polsce. Otóż 
inwalidzi wojenni mieli niemałe problemy ze znalezieniem dla siebie odpowiedniego miej-
sca zatrudnienia. Podstawową przeszkodą była nieufność ówczesnych władz wobec byłych 
żołnierzy, a w szczególności oficerów II Rzeczpospolitej. Spółdzielnie inwalidów możliwość 
zatrudnienia stwarzały, z czego korzystali również byli żołnierze związani z naszym Puł-
kiem. Powstała w Poznaniu Spółdzielnia Inwalidów, nosząca początkowo konieczną dla 
uzyskania zgody na jej powstanie nazwę „im. Gen. Karola Świerczewskiego”, dała zatrud-
nienie m.in. Janowi Trzcińskiemu, ppor. rez. 15. Pułku Ułanów, który był tam wicepreze-
sem Zarządu. 

 Mocno związany ze spółdzielczością inwalidów był również mjr Witold Sokolnicki, który 
w czasie kampanii wrześniowej 1939 był kwatermistrzem Krakowskiej Brygady Kawalerii,  
a po swoich bohaterskich wyczynach w Armii Krajowej i udziale w Powstaniu Warszawskim 
(trzykrotnie ranny, stracił nogę) powrócił do Wielkopolski. Tu od 1950 do 1957 roku w Po-
znaniu był prezesem Okręgowego Związku Spółdzielni Inwalidów. Od następnego roku był 
wiceprezesem w Zarządzie Głównym Związku Inwalidów Wojennych w Warszawie oraz 
prezesem Zarządu Okręgowego tego Związku w Poznaniu. Stąd już bardzo blisko nam do 
śp. Prezesa Honorowego naszego Towarzystwa – Macieja Rembowskiego, którego siostra 
Elżbieta (poległa w 1944 roku w Powstaniu Warszawskim), była żoną Witolda Sokolnickie-
go. 

 To tyle w dużym skrócie o dokonaniach zawodowych śp. Zdzisław Bączkiewicza. Chciał-
bym jednak wspomnieć o znanym mi epizodzie, który chyba najlepiej scharakteryzuje jego 
postać. Otóż wiadomym mi jest, że któregoś roku w wigilię Bożego Narodzenia, popołu-
dniową godziną Zdzisław dowiedział się od swoich współpracowników, że jedna z niepeł-
nosprawnych starszych pań, spędza ją samotnie w wyludnionym przez Święta ośrodku  
w Wągrowcu. Jego reakcja była natychmiastowa. Wsiadł w swój prywatny samochód, od-
kładając godzinę rozpoczęcia rodzinnej wigilii pojechał po nią i przywiózł do swego miesz-
kania w Poznaniu przy ul. Niegolewskich. Prawdziwie człowiek wielkiego serca! 

 Śp. Zdzisław Bączkiewicz został pochowany dnia 8 kwietnia 2021 r. na cmentarzu juni-
kowskim w Poznaniu. Niech pamięć o nim pozostanie w naszych sercach… 
 

Przemysław Barański 
 
Od Redakcji: Zdzisław Bączkiewicz, Honorowy Obywatel Wągrowca, był członkiem Towarzystwa w latach 
1993-2013. Nr znaku 50. Cieszymy się, że tak wartościowy tekst w końcu dotarł do Redakcji. Napisany w mar-
cu przeleżał u prezesa M. Andrzejaka. W końcu autor odważył się przesłać go bezpośrednio do Redakcji. 
Czytelników „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka” zachęcamy do przesyłania swoich wspomnień. Warto! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Inwalid%C3%B3w_Wojennych_Rzeczypospolitej_Polskiej
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Pokaz pamiątek po ppłk. Edmundzie Majewskim,  
Prezesie Honorowym Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół  

15. Pułku Ułanów Poznańskich 
 

W Święto Niepodległości 2021 r., o godz. 12:15 
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe udostępniło 
zwiedzającym pokaz pamiątek służby wojskowej 
podpułkownika Edmunda Majewskiego, którego 
wielu Członków Towarzystwa miało możliwość  
i zaszczyt poznać. 
Podczas pokazu zaprezentowano fotografie, do-
kumenty, odznaczenia i przedmioty pamiątkowe 
świadczące o służbie wojskowej Edmunda Majew-
skiego w 15. Pułku Ułanów Poznańskich w latach 
1942–1946, oraz o jego zaangażowaniu w konty-
nuowanie i pielęgnowanie tradycji tego Pułku. 
Edmund Majewski uczestniczył w walkach pod-
czas Kampanii Wrześniowej w składzie 79. pułku 
piechoty Strzelców Słuckich, w roku 1940 został 
osadzony przez władze sowieckie w łagrze, z któ-
rego wyszedł po podpisaniu układu Sikorski – 
Majski. Wstąpił do tworzącej się Armii Polskiej na 
Wschodzie, gdzie dostał się do Batalionu „S”, 
przemianowanego z czasem na 15. Pułk Ułanów 
Poznańskich, z którym przebył cały szlak bojowy. 

 
 

Edmund Majewski w mundurze typu battled-
ress, z biało-czerwonymi proporczykami na 
kołnierzu i baretkami odznaczeń, po 1945 

 

Kuratorzy: Alina Sokołowska, Anna Szukalska-Kuś, Wojciech Lorek. 
Otwarcie: 11 listopada 2021 r. o godz. 12:15. 
Czas trwania: do końca stycznia 2022 r. 

Alina Sokołowska 
 

Nowi członkowie Towarzystwa 
 

• Kol. Robert Gruszczyk ze stażem od 15 września 2021 r., nr kolejny 441, 
• Kol. Michał Więcko ze stażem od 15 września 2021 r., nr kolejny 442. 
 

Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej Kawalerii! 
 

 

 „Ułan Poznański - Piętnastak” jest kontynuacją „Ułana Poznańskiego”, wydawanego w Londynie w latach 
1948-2007 biuletynu informacyjnego Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa 
oraz „Piętnastaka”, biuletynu wydawanego w latach 1993-2011 przez Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyja-
ciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. 
Redakcja: Tadeusz Jeziorowski, Tadeusz Pawlicki (red. nacz.) pawlicki@15pu.pl, Piotr Stachecki. 
Teksty: P. Barański, T. Pawlicki (T.P.), J. Plesiewicz, A. Sokołowska, P. Stachecki, G. Szymczak, W. Świć, Ł. Walter. 

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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