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WWaallnnee  ZZeebbrraanniiee  SSpprraawwoozzddaawwcczzoo--WWyybboorrcczzee  
 
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 13 marca 2022 r. Zebranie odbędzie się w sali parafialnej przy ko-
ściele pw. Świętego Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej 7 w Poznaniu. Zapraszam 
wszystkich członków Towarzystwa do aktywnego udziału w spotkaniu, które rozpocznie się 
o godzinie 10:15. 
 
 

Program Zebrania 
 
  1. Otwarcie zebrania  
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej  
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania  
  4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa  
  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 
10. Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa  
11. Wybory  
12. Wolne głosy i wnioski  
13. Ogłoszenie wyników wyborów  
14. Wystąpienie nowego Prezesa Towarzystwa  
15. Zamknięcie Zebrania. 

 

Włodzimierz Buczyński 
p.o. prezes Towarzystwa 

Nr 2 (45)                                        Poznań, luty 2022 r. 

http://www.15pu.pl/
http://www.fb.me/ulanipoznanscy
mailto:towarzystwo@15pu.pl
http://www.city.poznan.pl/ulan
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ŚWIĘTO PUŁKOWE 2022 
  

 

 

KOMUNIKAT 
 

Szanowni Państwo, 
w imieniu Zarządu naszego Towarzystwa serdecznie zapraszam na tradycyjne spotkanie 
pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w sobotę 23 kwietnia o godzinie 20:00, 
w czasie którego odczytany zostanie Apel Poległych. 
W niedzielę 24 kwietnia o godzinie 10:00 weźmiemy udział we Mszy św. za dusze pole-
głych i pomordowanych Ułanów Poznańskich w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wiel-
możnej Pani Poznania (kościół Franciszkanów Konwentualnych przy ul. Franciszkańskiej 2 
w Poznaniu). Po Mszy św. spotkamy się pod naszym Pomnikiem. 
 

Z poważaniem, 
 

Włodzimierz Buczyński 
p.o. prezes Towarzystwa 

 

Koń do Izby Pamięci 
 

Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów, że „nasz” Batalion w Wędrzynie zbiera fundusze 
na zakup figury konia. Rzeźba umieszczona zostanie w Sali Tradycji 15. Batalionu Ułanów 
Poznańskich w Wędrzynie i wzbogaci ekspozycję. 
Przekonany jestem, że pomysł jest ciekawy i warto go wesprzeć! 
Pieniądze prosimy wpłacać na konto Towarzystwa numer 03 1240 6595 1111 0010 7131 8241 
z dopiskiem „na zakup konia”. 
Sprawę prosimy potraktować jako pilną. Każda nawet mała kwota przybliży realizację tego 
celu. Zachęcam do wsparcia powyższej inicjatywy. 

Włodzimierz Buczyński 
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105. Urodziny Pani Pułkownikowej Haliny Fudakowskiej 
 

 
 

Szanowna Pani Pułkownikowo! 
W tym roku obchodzi Pani niezwykle piękny jubileusz: 105. Rocznicę Urodzin!  
Radujemy się razem z Panią i razem z Panią dziękujemy opatrzności Bożej za dar 
Pani życia, za dar szczęśliwego przetrwania trudnych momentów w swoim życiu  
i w dziejach Polski. Cieszymy się, że Pani drogi skrzyżowały się z naszymi drogami.  
I znów całą Rodziną Pułkową wołamy: 

 

AD MULTOS ANNOS, PANI PUŁKOWNIKOWO! 
 
 
Pani Halina Fudakowska z domu Daszkowska jest z nami od 1999 r. Mieszka w Kanadzie. Poznaliśmy Jej nie-
zwykłe losy życiowe, ściśle powiązane z losami Ojczyzny, Europy i świata (por.: Piętnastak 12/2001, 1/2002, 
2/2014, 2/2016, 2/2017, 4/2018, 1/2020). Urodziła się 2 lutego 1917 roku na Kujawach. 
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Kurs na patent ułana 
 

Kurs Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (CWKO) https://cwko.pl/ odbył się 
w dniach 11-19 grudnia 2021 roku na terenie ośrodka „Bór” Toporzysko. 
http://www.toporzysko.pl/ (woj. małopolskie, pow. Sucha Beskidzka, gm. Jordanów). Uczestni-
czył w nim rekrut Marcel Jaromin, lat 15. Kurs był finałowym etapem wstępnego szkolenia 
Marcela, aby stał się pełnoprawnym współczesnym kawalerzystą. Marcel razem z Karolem 
Sloderbachem i Stanisławem Walterem szkoli się pod okiem komendanta Reprezenta-
cyjnego Oddziału Kawalerii i Piotra Waltera już od ponad roku. 
 

Skrócona relacja Marcela z przebiegu kursu: 
 

Dzień 1: Rozpakowanie i zapoznanie się  
z ośrodkiem; 
 

Dzień 2: Pierwsze zajęcia i zapoznanie się  
z kadrą; 
 

Dzień 3, 4, 5 wyglądały praktycznie tak samo: 
6:30 pobudka, następnie modlitwa, śniada-
nie i zajęcia, oczywiście, konne - dwie jazdy 
po 1,5 godz. Jedna sportowa, druga z musz-
try konnej, a w międzyczasie zajęcia z mu-
sztry pieszej oraz władanie lancą i szablą na 
drewnianym koniu. Codziennie obiad i eg-
zamin teoretyczny z regulaminów kawalerii; 
 

Dzień 6: Jazda konna i musztra piesza plus 
wyjazd na strzelnicę; 
 

Dzień 7: Najważniejsze egzaminy praktycz-
ne (władanie lancą i szablą, musztra konno, 
ujeżdżenie) oraz egzamin z weterynarii; 
 

Dzień 8: Uroczyste zakończenie kursu i po-
wrót do domu. 

Szkolenie Marcela przebiega stosunkowo 
szybko i z wielkim jego zaangażowaniem 
czasowym i finansowym, czego dowodem 
jest m.in. kurs I stopnia na ułana. 

 
 

Marcel Jaromin 

Marcel, Stanisław i Karol trenują systematycznie w ośrodkach treningowych Oddziału 
Towarzystwa, Rio Grande i Szklarzówka. Występują również systematycznie w uroczysto-
ściach związanych z naszym pułkiem i Towarzystwem (m.in. występ konno w pełnym opo-
rządzeniu 11.11.2021 w defiladzie w Poznaniu na Placu Wolności i pod naszym pomni-
kiem, służba Karola w mundurze do Mszy za poległych ułanów). Chłopacy prowadzą rów-
nież nabór wśród rówieśników, co - mamy nadzieję - zaprocentuje w przyszłości. 

Reprezentacyjny Oddział Kawalerii po pewnych perturbacjach wewnątrz struktury powoli 
wraca na "swoje tory". Odbyło się kilka konstruktywnych spotkań oddziałowych, czas jesienno-
zimowo-wiosenny przeznaczamy na szkolenia i ćwiczenia do zadań w roku 2022. 

Oprócz cotygodniowych treningów w lutym zrealizowaliśmy szkolenie strzeleckie wraz 
z praktyką. 

Na rok 2022 zaplanowano m.in. uczestnictwo w uroczystościach w Poznaniu, Warsza-
wie, Hrubieszowie, w "Rajdzie Łupaszki" i oczywiście w przemarszu do Ziewanic. Plano-
wany jest też egzamin na członka Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii. 

https://cwko.pl/
http://www.toporzysko.pl/
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Marcel Jaromin 

 
 

Maciej Mizgajski 
 

 

 

     
  

Na początku lutego 2022 r. Pododdział Konny ROK odbył szkolenie i ćwiczenia praktyczne 
ze strzelania. Strzelano z różnych rodzajów broni historycznej, jak również współczesnej. 
Kolejne szkolenie zaplanowano na kwiecień 2022. Będzie ono obejmowało strzelanie pisto-
letem z konia w galopie. 

Z kawaleryjskim pozdrowieniem, 
Mikołaj Walter (tekst i zdjęcia) 
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Sprzęt w Reprezentacyjnym Oddziale Kawalerii 
 

 Przygotowując niniejszy komunikat realizuję oczekiwanie Zarządu Towarzystwa, aby z 
uwagi na zapytania członków na Walnym Zebraniu w dniu 7 listopada 2021 r., w „Ułanie 
Poznańskim – Piętnastaku” opublikować wyniki przeglądu sprzętu w Reprezentacyjnym 
Oddziale Kawalerii. 
 Spis sprzętu wykonano na prośbę Zarządu. Tym działaniem objęto okres od początku 
istnienia Oddziału do chwili obecnej, czyli okres 26 lat. 
 Spis rozpoczęto od analizy i przeglądu setek różnych dokumentów z archiwum 
TBŻiP15PU oraz ROK (sprawozdań, protokołów, faktur, notatek, kartotek itp.). Na ich 
podstawie sporządzono zestawienie sprzętów podlegających przeglądowi z podziałem na 
okresy ich nabycia, oraz rodzaje finansowania. 
 W historii Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii można wskazać trzy okresy 
funkcjonowania. 
- Od 15 lutego 1995 r., tj. od momentu powstania, Oddział Konny w Barwach 15. Pułku 
Ułanów funkcjonował poza strukturą Towarzystwa. 
Z tego okresu Oddział dysponuje replikami sprzętu zakupionymi przez Towarzystwo z 
dotacji celowej Urzędu Miasta Poznania „na uzupełnienie wyposażenia Oddziału Konnego”, 
są to: 3 czapraki, 2 ogłowia kawaleryjskie, 2 pehlamy (kiełzna), 3 rzędy żołnierskie, 
9 szabel. 
- Następnie po odbyciu „okresu próbnego” i akceptacji przez ówczesne władze 
Towarzystwa oraz żołnierzy Pułku, Oddział 14 września 2002 r. wstąpił w szeregi 
Towarzystwa i przyjął nazwę Reprezentacyjny Oddział Konny Towarzystwa byłych 
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
W tym okresie Towarzystwo nie nabywało sprzętu na potrzeby ROK. 
- 13 stycznia 2012 r. do Oddziału występującego konno, w mundurach z września 1939 
roku dołączyli koledzy zakładający mundury, w których żołnierze Pułku walczyli w kampanii 
włoskiej. Od tego momentu, w którym Oddział zaczęły tworzyć dwa pododdziały (konny i 
zmechanizowany) zmieniona została nazwa grupy na Reprezentacyjny Oddział Kawalerii 
Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
 

 

 W tym czasie Oddział zakupił z funduszy 
Towarzystwa repliki: 1 ciężkiego karabinu 
maszynowego, 6 łopatek piechoty wraz z 
ramkami, 7 niekompletnych hełmów 
„Adrian”. 
 Przy okazji dokonano spisu majątku 
Towarzystwa, który nie został przekazany 
Oddziałowi. Są to: obrazy z symbolami 
Pułku oraz przeszkody krosowe i parkuro-
we, które zostały zakupione na potrzeby 
Dni Ułana w 2019 roku. 
 Oddział dysponuje również innym 
użyczonym sprzętem, będącym własnością 
osób prywatnych i stowarzyszeń. Wyniki 
przeglądu całego sprzętu zostały 
przedstawione członkom ROK na spotkaniu 
Oddziału. Wyniki spisu przedstawiono 
również Zarządowi Towarzystwa. 

 

Andrzej Walter 
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Poczet sztandarowy 15. Pułku Ułanów Poznańskich podczas defilady 
 

Prezentowana 
fotografia znajduje 
się w bogatym 
zbiorze ikonogra-
ficznym, prze-
chowywanym w 
Wielkopolskim 
Muzeum Woj-
skowym. Przed-
stawia poczet 
sztandarowy Puł-
ku w defiladzie, 
oraz salutującą 
grupę oficerów 
polskich i francu-
skich. Opis na 
odwrocie, wyko-
nany długopisem, 
oddaje tylko część 
tego, co widzimy:  

„Ambasador Francji i misja francuska salutują sztandar – sztandarowy Kozal”. 
 

Można się domyślić, że fotografię wykonano podczas defilady opisanej przez dziennikarza 
„Kuriera Poznańskiego” z dnia 15 lipca 1921 r., nr 159, s.7: „W dniu święta francuskiego. (…). 
Wierna swej tradycji, bohaterska Francja wytrwale broniła naszych spraw przez cały czas 
trwania konferencji pokojowej, a teraz również stoi na straży, aby Polsce nie stała się 
krzywda, aby to, co się nam słusznie należy było przyznane (…) Teraz więc cała Polska, 
od sinych wód Bałtyku po Tatr szczyty, od Odry – po dalekie rubieże, łączy się z narodem 
francuskim w dniu jego święta, cieszy się jego radością, wołając z głębi wzruszonego ser-
ca: „Vive la France glorieuse et victorieuse!” (…) 
Uroczystość rozpoczął capstrzyk, a następnie oddziały przeszły w defiladzie przez miasto 
w stronę Placu Nowomiejskiego. O godz. 9 odbyła się msza św. w farze. Potem o 11 pod 
konsulatem na Placu Nowomiejskim zebrali się przedstawiciele generalicji polskiej i francu-
skiej oraz tłumy poznaniaków. W obecności kompanii honorowej, przy dźwiękach „Marsy-
lianki” udekorowano odznakami Orderu Legii Honorowej dwóch żołnierzy francuskich. Po-
tem przez plac przedefilowały oddziały wojskowe: 
„Tymczasem rozlegają się znowu dźwięki muzyki i zaczyna się defilada. Przechodzą przed 
naszemi oczami zwarte, karne szeregi piechoty, suną z łoskotem działa, wreszcie jadą fur-
kocąc chorągiewkami ułani. Aż się serce raduje patrząc na tych dziarskich chłopców, na 
naszą „wiarę”. Nie masz pana nad ułana!” 
Jak z tego wynika, jest to prawdopodobnie fragment opisanej defilady. Plac Nowomiejski to 
obecnie plac Cyryla Ratajskiego. Jednak 100 lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Znajdują-
cy się pośrodku zieleniec z fontanną otaczały piękne kamienice, które podczas walk o Po-
znań w 1945 r. zostały zrujnowane. Nie udało mi się znaleźć informacji pod którym nume-
rem mieścił się w 1921 r. Konsulat Francuski. Nie udało się także ustalić, w którym kon-
kretnie miejscu przejeżdża poczet sztandarowy. 
Tak więc piękna fotografia skrywa przed nami jeszcze swoje tajemnice i nie wiadomo, czy 
uda się je rozwiązać. Alina Sokołowska 
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Odcinkowa fotorelacja z działalności Oddziału Konnego (1) 
 Zanim powstała zwarta grupa, przyszli członkowie Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich realizowali swoje pasje i marzenia o kawalerii w różnych miejscach 
i wiele lat wcześniej. Ale głównie było to organizowanie Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich i udział w tzw. 
Dniach Ułana w Poznaniu. 
 

 
Roman Kusz i Andrzej Walter. Pokaz na Cytadeli 1988 

 
Mały chłopiec to dziś komendant ROK Mikołaj Walter (1988) 

 
Dni Ułana nad Wartą 1988. Pokaz władania lancą 

 
Dni Ułana ul. Paderewskiego, kwiecień 1991 

 
Oddział podczas pokazu w Luboniu, 20.08.1995 

 
25 września 1995. Czterech z siedmiu Członków 

Założycieli Oddziału Konnego (od prawej): Marek Woźnicki, 
Włodzimierz Wieczorek, Dariusz Rynduch, Andrzej Walter 

 

 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca pokażę tylko nieliczne zdjęcia z wybranych imprez, aby 
zasygnalizować czym zajmowała się nasza formacja przez prawie dwadzieścia siedem lat swojego istnienia. 
Pierwsze cztery zdjęcia przedstawiają działania przed powołaniem Oddziału, kolejne - od 1995 r. - pokazują 
zadania Oddziału Konnego w Barwach 15. Pułku Ułanów, który funkcjonował jeszcze poza strukturami 
Towarzystwa. Na fotografii z 25 września 1995 r. zobaczyć można czterech z siedmiu członków założycieli; są 
to (od prawej): Marek Woźnicki, Włodzimierz Wieczorek, Dariusz Rynduch, Andrzej Walter. Brak na 
zdjęciu Jacka Budzyńskiego, Bolesława Klóski i Romana Kusza. Na kolejnej fotce umundurowani koledzy 
przedstawiają się członkom i Zarządowi Towarzystwa. 
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 W nowym miejscu stacjonowania, w Mechlinie, przybyli nowi koledzy. Na zdjęciu pierwszy od prawej to 
Marcin Gauden, a na pierwszym planie Przemysław Krych. 
 

 
25 września 1995 Spotkanie Oddziału Konnego 

(utworzonego 15.09.1995) z Zarządem TbŻiP15PU 
 

Mechlin, lipiec 1996 
 

 Na zdjęciu z 20 kwietnia 1997 r. widzimy piętnastaków oraz dwóch gości z Królewskiej Holenderskiej Konnej 
Eskorty Honorowej.  Zdjęcia z 1999 r. przedstawiają pierwszy przemarsz konny do miejsca śmierci dowódcy 
15. Pułku Ułanów, ppłk Tadeusza Mikke, zainicjowany przez dr. Tadeusza Andrzejewskiego. Udział w tym 300 
km rajdzie wzięli: por. dr Tadeusz Andrzejewski (uczestnik walk w 1939 r.), komendant Roman Kusz, Andrzej 
Walter, Jacek Budzyński, Marek Woźnicki, Bolesław Klóska, Robert Szcześniak, Łukasz Walter, Adam 
Bech oraz goście Tomasz Aleksandrowicz i Paweł Kochański. W pierwszym i ostatnim etapie udział wziął 
konno wiceprezydent m. Poznania, Maciej Frankiewicz. 
 

 
Dni Ułana 1997 - Oddział w barwach 15. Pułku z 

gośćmi z Królewskiej Holenderskiej Eskorty Honorowej 

 
Pierwszy przemarsz konny szlakiem bojowym 

15. Pułku Ułanów, 4 września 1999 
 

 
Pierwszy przemarsz konny 1999 

 
Plan filmu „Świadkowie XX w.”. Lednogóra, 1 kwietnia 2000 

 

 W lutym 1999 r. braliśmy udział m.in. w promocji filmu „Ogniem i Mieczem”, a w kwietniu 2000 r. byliśmy 
statystami w filmie Bogusława Wołoszańskiego pt. „Świadkowie XX wieku”. 
 Kolejny odcinek fotorelacji ukaże się w następnym numerze biuletynu.                                 Andrzej Walter 
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Kolejna polska ulica w Nowym Jorku 
 

Dom Walentyny i Aleksandra Jantów Połczyńskich, który w drugiej połowie XX wieku stanowił ostoję polsko-
ści w Nowym Jorku, obecnie zagrożony jest wyburzeniem. Od września 2015 r. budynek ma nowego właścicie-
la. Jest nim chiński deweloper. Dom został sprzedany przez Panią Walentynę. Zdobyte tą drogą środki rozdy-
sponowała różnym instytucjom. Zgodnie z umową mogła w nim mieszkać do końca życia. Zmarła 2 kwietnia 
2020 r. w wieku 107 lat. Po jej śmierci pełną kontrolę nad budynkiem przejął nabywca. Obecny właściciel sku-
puje stare nieruchomości i - nie licząc się z ich wartością historyczną - w ich miejscu buduje apartamentowce. 
Aktywiści społeczni i polityczni Nowego Jorku (Amerykanie!), nie godząc się z taką koleją rzeczy, zawiązali ko-
mitet ocalenia 90-letniego budynku przez nadanie mu statusu budynku historycznego. 
 

 
Walentyna Janta Połczyńska, New York, XI 1980 

Fot. Czesław Czapliński 

Małżonkowie Janta Połczyńscy zamieszkali w nim 
w 1955 r. Miejsce to, związane z działalnością 
kulturalną i polityczną, stało się centrum polsko-
ści. Funkcjonował w nim antykwariat słowiański 
ze zbiorami rękopisów, dokumentów historycz-
nych, map i starodruków. Gościła tam elita powo-
jennego życia na emigracji, z różnych opcji politycz-
nych. Jantowie Połczyńscy pomagali każdemu, kto 
według nich zasługiwał na wsparcie. To podej-
ście ponad podziałami jest obecnie doceniane. 
Wysoko ceni się też działalność patriotyczną 
obojga małżonków podczas II wojny światowej, a 
po wojnie ochronę historii i kultury oraz fundowa-
nie stypendiów. Docenia się także ich do-
świadczenie amerykańskich imigrantów, którzy 

po wojnie rozpoczęli nowe życie, zachowując swoje dziedzictwo kulturowe. Pana Aleksandra ceni się za odwa-
gę wyrażania swoich przekonań oraz szacunek i grzeczność w stosunku do tych, którzy go krytykowali – nieraz 
bardzo ostro – za próby nawiązywania kontaktów z powojenną Polską. Po śmierci męża Pani Walentyna prze-
kazała jego obszerne zbiory archiwalne Bibliotece Narodowej w Warszawie (opracowywano je przez 15 lat). 

Inicjatorką akcji wywierania presji na NYC Landmarks Preservation Commission (Komisja Ochrony Zabytków No-
wego Jorku), by nadać domowi W. i A. Jantów Połczyńskich status budynku historycznego, a tym samym zabezpie-
czyć go przed wyburzeniem, jest Jennifer Ochoa, członek-założyciel Elmhurst History and Cemeteries Preservation 
Society. Przygotowana przez tę organizację petycja ma na celu ocalenie budynku, utworzenie w nim muzeum lub 
zainstalowanie pamiątkowej tablicy oraz nadanie ulicy, przy której stoi, nazwy „Aleksander & Walentyna Janta Way”. 8 
listopada 2020 r. zorganizowano wiec z udziałem aktywistów Elmhurst History and Cemeteries Preservation Society, 
mieszkańców dzielnicy Elmhurst oraz poseł stanowej Cataliny Cruz. Na manifestacji, tuż obok domu, w parku Vete-
rans Grove, pojawiło się ponad 50 osób dorosłych i dzieci. Uczestnicy wiecu zamierzali pokazać decydentom i archi-
tektom miejskim, że nie tylko historykom i aktywistom zależy na ocaleniu domu, ale że zabiegają o to również lokalni 
mieszkańcy, którzy chcą, by w ich dzielnicy było miejsce o historycznym znaczeniu, tym bardziej, że jest jedną z naj-
starszych dzielnic Nowego Jorku. Podczas wiecu głos zabrało wiele osób, które przypomniały postać i zasługi Walen-
tyny Janty-Połczyńskiej. Wśród wielu jej zasług podkreśla się spisywanie na polecenie gen. W. Sikorskiego podczas 
wojny tajnych raportów Jana Karskiego, które dotyczyły eksterminacji Żydów przez Niemców. Wielomiesięczne stara-
nia koalicji lokalnych organizacji oraz działaczy zostało docenione i nagrodzone prestiżowymi wyróżnieniami Gras-
sroots Awards. Sukcesem zakończyło się także staranie o przemianowanie fragmentu 43 Avenue, przy której znajduje 
się budynek, na „Janta-Połczyńska Polish Heroes Way”. Uroczystość odbyła się 18 września 2021 r. tuż obok domu 
Jantów Połczyńskich. Ceremonię prowadził radny Daniel Dromm. Prócz niego głos zabrało wielu innych polityków i 
działaczy, m.in. ocalona z Holocaustu edukatorka Museum of Jewish Heritage, Sally Fishberg. Odczytano także list 
przedstawicielki rodziny, Karoliny Rostafińskiej-Merk, oraz biografa rodziny, Michała Folegi, który napisał m.in.: „To 
bardzo wyjątkowe, że właśnie Amerykanie rozpoczęli starania o upamiętnienie Polaków”. Radny Daniel Dromm za-
powiedział dalsze starania o ocalenie domu. Amerykańscy działacze podkreślali, że walka o ocalenie domu polskich 



 Nr 45 / 11  
 

bohaterów jednoczy ludzi o różnych poglądach politycznych. Przed nimi największa batalia – o ocalenie domu. W uro-
czystości tej uczestniczyło około 100 osób. 
 

  
 

 Dla członków naszego Towarzystwa, liczącego 240 członków, budująca jest postawa grupy 50-100 osób, 
która swym optymizmem i zdecydowaniem przeprowadza ważną w swoim odczuciu inicjatywę w 20 milionowej 
aglomeracji miejskiej. 
 

Bibliografia 
[1] W. Maślanka: Ocalić oazę kultury polskiej w Nowym Jorku. Nowy Dziennik. Polish Weekly 2020-10-02. 
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Na podst. Bibliografii opracował (T.P.) 

 
Zapraszamy na spotkanie 

„Pamiątki służby wojskowej ppłk. Edmunda Majewskiego 
żołnierza 15. Pułku Ułanów Poznańskich w latach 1942-1947” 

 

W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w listopadzie ub. roku otwarto nowy pokaz przypominający sylwetkę 
żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie, który wraz z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich walczył podczas kampa-
nii włoskiej w latach 1944-1945. 
 

 
 

Brama wejściowa do obozu Batalionu „S” w Jangi-Jul, 1942 r. 
 

 

Edmund Majewski (1921-2005) uczestni-
czył w walkach podczas Kampanii Wrze-
śniowej w składzie 78. Pułku Piechoty 
Strzelców Słuckich. W roku 1940 został 
osadzony przez władze sowieckie w ła-
grze, z którego wyszedł po podpisaniu 
układu Sikorski-Majski. Wstąpił do two-
rzącej się Armii Polskiej na Wschodzie, 
gdzie dostał się do Batalionu „S”, prze-
mianowanego wkrótce na 15. Pułk Uła-
nów Poznańskich, z którym przebył cały 
szlak bojowy, przez Monte Cassino do 
Ankony. 

Wiosną tego roku mija 80. rocznica utworzenia w Jangi-Jul Batalionu „S”, dlatego zwrócimy szczególną 
uwagę na związane z tym obiekty. 

Dnia 5 marca 2022 r., w sobotę o godz. 12:15 zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi kurator pokazu, 
kustosz Alina Sokołowska. 

Wejście na spotkanie w cenie biletu wstępu.                                                                                                 AS 
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Zbiórka na cele rehabilitacji Wojtka i Tymka Stacheckich 
 

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na zbiórkę, z której planujemy sfinansować koszty rocznego 
wynajmu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Korzystać z niego będzie kilkoro dzieci 
ćwiczących pod okiem tego samego specjalisty, w tym moi synowie – Wojtek i Tymek. 
Co prawda starszy syn, Wojtek, już chodzi samodzielnie (ma ponad 6 lat), ale utrzymanie 
prawidłowej postawy i odpowiedniego ruchu wymaga u niego stałej rehabilitacji. Wystarczy, 
że opuści raptem kilka zajęć, a pracę nad niektórymi elementami trzeba zaczynać od nowa. 
Z kolei Tymoteusz (prawie 4 lata) potrafi już trzymany za ręce stać i przemieszczać się, jed-
nak do samodzielnego chodzenia jest u niego jeszcze długa droga. Ćwiczenia na opisywa-
nym sprzęcie pozwolą na osiągnięcie znacznie lepszych efektów w krótszym czasie. Nieste-
ty koszty zakupu czy choćby tylko wypożyczenia urządzenia przekraczają możliwości finan-
sowe nawet kilku rodzin, stąd nasz apel o wsparcie i udostępnienie tej informacji dalej. 
 

 
 

Zbiórka dotyczy pozyskania funduszy na roczny wynajem sprzętu, którego koszt opiewa na 
60 000 zł. Dzięki temu kilkoro dzieci, w tym nasi synowie, będzie mogło bezpłatnie z niego 
korzystać w ramach realizowanych zajęć rehabilitacyjnych. W dalszej perspektywie jest za-
kup urządzenia, ale to już koszt 230 000 zł. 
https://zbieram.pl/chodzisz                                               Z pozdrowieniami – Piotr Stachecki 
 
 

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 (red. nacz.) pawlicki@15pu.pl, Piotr Stachecki. 
Autorzy tekstów: Włodzimierz Buczyński, Tadeusz Pawlicki (T.P.), Alina Sokołowska (AS), Piotr Stachecki,  
Andrzej Walter, Mikołaj Walter. 
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