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MSZA ŚWIĘTA ZADUSZNA
Zarząd Towarzystwa zaprasza całą Rodzinę Pułkową, wszystkich Członków
i Sympatyków na Mszę św. zaduszną, która w intencji poległych, pomordowanych
i zmarłych Dowódców i Żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz zmarłych Członków
Towarzystwa zostanie odprawiona w niedzielę, dnia 10 listopada 2019 r. o godz. 9:00
w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej 7.
Prosimy o liczny udział we Mszy św. Postarajmy się, by pamięć o Zmarłych zgromadziła
nas wszystkich.
Tradycyjne koleżeńskie spotkanie odbędzie się po Mszy św. w salce parafialnej. Jak
zwykle będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki, wpłacić darowizny.
Wiceprezes Włodzimierz Buczyński
Nawet zło może być źródłem dobra!
Jeśli przyjąć założenie, że niepełnosprawność naszych dzieci jest złem, gdyż
generuje dla nich ponadprzeciętny poziom bólu, cierpienia i stresu, to śmiało możemy rzec,
że na bazie tego zła powstało bardzo dużo dobra.

W naszym życiu przyszedł moment, gdy otwarcie przyznaliśmy się do trudnej
sytuacji i nieśmiało poprosiliśmy o wsparcie. Reakcja całkowicie przerosła nasze
oczekiwania. Nie mamy tu na myśli wyłącznie zebranej kwoty na leczenie i rehabilitację
Nr 35 / 1

naszych synów. Okazuje się, że niedola jednych rozbudza u innych naturalne pokłady
dobra oraz chęć pomocy słabszym, która materializuje się w konkretnym działaniu. Nasza
sytuacja stała się dla wielu osób inspiracją, a kreatywność w zakresie możliwości zbiórki
pieniędzy na nasz cel zupełnie nas zaskoczyła. Pikniki, licytacje, loterie – to i wiele innych
działań funkcjonowało prawie zupełnie bez naszego zaangażowania. Pomagając nam
można było w efekcie mieć zarówno satysfakcję z samej wpłaty, jak i ze swojej
pomysłowości, sprawczości czy wręcz fantazji.
Niedawno przeczytaliśmy komentarz jednego z internautów, zgodnie z którym „takie”
dzieci (w domyśle jak nasze, niepełnosprawne) powinny siedzieć w domu, żeby czasem
nikomu nie sprawiać problemów. Dobrze, załóżmy więc, że rodzice wszystkich
niepełnosprawnych dzieci trzymają je w domu, a ze swoimi problemami nie dzielą się
z nikim. Tabu. Sami sobie odpowiedzmy na pytanie, ile wówczas dobra by się na świecie
nie narodziło. Stąd nasz apel: niewiele w życiu jest rzeczy pewnych, ale na pewno każdego
z nas prędzej czy później dotknie jakieś zło. Zamiast zamykać się w sobie i narzekać
pomyślmy wówczas, ile z tego zła da się wycisnąć dobra.
Na koniec bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować Członkom Towarzystwa
byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Wy również jesteście częścią
tego dobrego „zamieszania”, jakie wokół nas powstało.
Martyna i Piotr Stacheccy
Artyści Andersa (3).
Wystawa malarstwa Tadeusza Wojnarskiego (1922-1999)
w Muzeum Polskim w Rapperswilu
Dnia 30 marca 2019 r. w Muzeum Polskim w Rapperswilu (Szwajcaria) otwarto wystawę
pt. "Tadeusz Wojnarski. Z nieludzkiej ziemi do Włoch". Autor wystawy był sowieckim
więźniem, zesłańcem syberyjskim, a później żołnierzem, który wraz z gen. Władysławem
Andersem przeszedł szlak tułaczy i bojowy z ZSRS przez Bliski Wschód, Afrykę aż po
Półwysep Apeniński. Po zakończeniu II wojny światowej zdobył wykształcenie na uczelniach
artystycznych Rzymu i Madrytu. W roku 1958 osiadł w Szwajcarii.
Kuratorem wystawy była Pani Anna Tomczak. Podczas wernisażu laudację wygłosił
prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor
książki "Artyści Andersa".

fot. Tadeusz Pawlicki
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Na wystawie przedstawiono prace z kolekcji syna artysty, również Tadeusza. Rysunki
i malarstwo przedstawiały wojenne przeżycia Tadeusza Wojnarskiego i jego towarzyszy.
W swoich pracach Autor utrwalił portrety towarzyszy broni i miejsca, w których przyszło im
walczyć. Pierwsza część wystawy ilustrowała życie łagrów sowieckich w latach 1940-1941, w
których artysta przeżył gehennę zesłania, druga część poświęcona była walkom na froncie
włoskim.
W sierpniu br. wystawę przeniesiono do Muzeum Regionalnego w Jaśle. Jest to
pierwsza wystawa Artysty w Polsce. Rodzina Artysty wywodzi się z Bieździedzy koło Jasła.
Tadeusz Pawlicki

Spotkanie Weteranów II wojny światowej w SWAP w Chicago
W czwartek, 9 maja 2019 r., w Placówce nr 90 Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej w Ameryce (SWAP) w Chicago odbyło się spotkanie Weteranów oraz
przedstawicieli polonijnych organizacji z Panem gen. Andrzejem Pawlikowskim i Panem
płk. Lechem Kowalskim.

Od lewej: płk Lech Kowalski, Michael Niedziński,
gen. Andrzej Pawlikowski, Andrzej Janczak,
Bogdan Strumiński (fot. Andrzej Baraniak)

Od lewej: Andrzej Janczak, Wojciech Świć,
Tomasz Dąbrowski, gen. Andrzej Pawlikowski,
Andrzej Stano (fot. Andrzej Baraniak)

Podczas spotkania byli obecni: weterani II wojny światowej z 2. Korpusu gen.
Władysława Andersa – Jan Muniak, Mieczysław Latuszek i Władysław Świerczyński,
wicekonsul Piotr Semeniuk, prezydent Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois – Michael
Niedziński, dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej – Andrzej Gędłek, wiceprezydent
Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois Bogdan Strumiński, przedstawicielka
Związku Harcerstwa Polskiego hm. Beata Pawlikowska oraz członkowie grup
rekonstrukcyjnych 2. Korpusu gen. Władysława Andersa.
Na początku spotkania obecnych gości przywitał Komendant Placówki Andrzej
Janczak, a po nim każdy z gości wygłosił krótkie przemówienie na temat swojej działalności.
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Generał Andrzej Pawlikowski opowiadał o swojej historii oraz o pełnionych funkcjach
podczas służby w BOR.
Pułkownik Lech Kowalski przedstawił się jako historyk wojskowości, który wydał kilka
książek, m.in.: biografię wojskową generała armii Wojciecha Jaruzelskiego i biografię
generała broni Czesława Kiszczaka.
Spotkanie miało charakter koleżeński „przy kawie i małym poczęstunku”.
Wzniesione zostały toasty za zdrowie Generała, za Ojczyznę i za wszystkich gości,
a następnie wykonano kilka pamiątkowych fotografii z zaproszonymi gośćmi.
Na pożegnanie wręczono Panu Generałowi i Panu Pułkownikowi książki SWAP „Czyn
Zbrojny Wychodźstwa Polskiego w Ameryce”.
Andrzej Janczak i Wojciech Świć

Uroczyste obchody 75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino w Chicago
W niedzielę 19 maja 2019 r. o godz. 10:30 w kościele pw. św. Pryscylli w Chicago odbyła
się uroczysta Msza św. w intencji Poległych Żołnierzy i Zmarłych Weteranów 2. Korpusu gen.
Władysława Andersa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żyjących weteranów tej
zwycięskiej bitwy.
Majestat Rzeczpospolitej reprezentował wicekonsul Piotr Semeniuk. Obecny był także
wiceprezes Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Bogdan Strumiński.
Przed rozpoczęciem Mszy św. w asyście Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich
im. gen. Tadeusza Kościuszki w Chicago zostały wprowadzone sztandary: sztandar SWAP
wprowadził komendant 90. Placówki Andrzej Janczak, sztandar 5. Kresowej Dywizji Piechoty
wprowadzili członkowie grupy rekonstrukcyjnej 5. KDP w Chicago.
Mszę św. celebrował ks. Daniel Kus, który przypominając, że obowiązkiem każdego
Polaka jest dbanie o pamięć, której oczekiwanym przejawem jest organizowanie
rocznicowych spotkań, aby dać świadectwo kolejnym pokoleniom. „Tak jak my dziś tutaj. Wy
drodzy żołnierze, wy drodzy reprezentanci naszych stowarzyszeń, pocztów sztandarowych,
którzy kultywują, którzy wspominają, którzy nieustannie dbają o pamięć”.
We Mszy uczestniczyli weterani 2. Korpusu gen. Andersa: Mieczysław Latuszek oraz
Władysław Świerczyński. Obecni byli także: uczestnik Powstania Warszawskiego Tadeusz
Gubała, uczestnik Powstania Warszawskiego Janusz Kus ps. „Orzeł” oraz przewodnicząca
zarządu ZHP hm. Beata Niebrugge.
Msza miała charakter patriotyczny, po kazaniu ksiądz poprosił wszystkich o powstanie
i wspólne odśpiewanie pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”.
Po uroczystej Mszy udaliśmy się przed główne wejście do Kościoła na wspólne zdjęcie
z Weteranami oraz gośćmi z polonijnych organizacji, a następnie udaliśmy się do Placówki nr
90 SWAP „na krótkie spotkanie i mały poczęstunek”.
Przypieczętowaniem uroczystości było wręczenie okolicznościowego Medalu im.
Ignacego Jana Paderewskiego zasłużonym osobom. Medal otrzymali: Mieczysław Latuszek
(2. Korpus 5. Kresowa Dywizja Piechoty), Władysław Świerczyński (10 lutego 1940 r.
wywieziony z okolic Białegostoku na Sybir; Żołnierz 2. Korpusu), Urszula Szatan (10 lutego
1940 r. wywieziona z okolic Białegostoku na Sybir; żona Weterana 2. Korpusu), członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Gen. Tadeusza Kościuszki: Stanisław
Kurkowski, Wojciech Nowacki, Jan Witkowski, Jan Zbroja oraz Wojciech Świć, członek
Grupy Rekonstrukcyjnej 5. Kresowej Dywizji Piechoty.
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fot. Andrzej Baraniak

fot. Andrzej Baraniak

Wręczenie Medali im. Ignacego Jana Paderewskiego
oraz Dyplomów przez Komendanta 90. Placówki
SWAP Andrzeja Janczaka

Od lewej: Pan Mieczysław Latuszek,
Wojciech Świć, Andrzej Janczak

Pan Władysław Świerczyński i Wojciech Świć
fot. Aneta Janczak

Andrzej Janczak i Wojciech Świć
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Uroczystości Święta Wojska Polskiego w Chicago
W niedzielę, 18 sierpnia 2019 r. w Bazylice Św. Jacka w Chicago, dzięki uprzejmości
ks. proboszcza Stanisława Jankowskiego, o godz. 12:30 odbyła się Msza św.
sprawowana przez ks. Adama Piaseckiego z okazji Święta Wojska Polskiego, jak również
odpust Św. Jacka.
Podczas Mszy obecni byli weterani z 2. Korpusu gen. Władysława Andersa, Panowie
Mieczysław Latuszek i Władysław Świerczyński.
Placówkę SWAP nr 90 reprezentował komendant Andrzej Janczak i prezes
Jadwiga Laskowska z Korpusu Pomocniczego Pań.
Z organizacji polonijnych byli obecni przedstawiciele: Harcerstwa Polskiego
w Chicago Beata Pawlikowska z córką, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów
im. gen. Tadeusza Kościuszki w Chicago, członkowie grup rekonstrukcyjnych: Tomasz
Dąbrowski i Marie Lobezoo występujący w barwach 12. Pułku Ułanów Podolskich, Marek
Rowicki z 10. Pułku Dragonów, jak również członkowie grupy rekonstrukcyjnej 5. Kresowej
Dywizji Piechoty w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Obecny był również prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich, Pan Tadeusz Młynek.

fot. Aneta Janczak

Po Mszy św. przeszliśmy w procesji pod pomnik wybudowany w 1924 r. przez
parafian polskiego pochodzenia ku pamięci Polaków, którzy walczyli w Armiach Stanów
Zjednoczonych i Polski w czasie I wojny światowej, aby oddać hołd i złożyć wieniec ku ich
czci i pamięci.
Chcemy przypominać wszystkim o postawie patriotycznej Polonii w tamtych
czasach, aby nowe pokolenie brało przykład, naśladowało i kultywowało tradycje żołnierza
polskiego. Dlatego staramy się wrócić do rejonu środowiska polonijnego w Chicago, gdzie
zgłosiło się na ochotnika 499 Polaków do Armii Stanów Zjednoczonych i Polskiej Armii we
Francji.
Wojciech Świć
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Upamiętnienie żołnierzy 18. Pułku Ułanów Pomorskich, poległych dnia 1 IX 1939 r.
podczas bohaterskiej szarży pod Krojantami
„Nie pan będzie mnie uczył, młody człowieku, jak się wykonuje niewykonalne
rozkazy!”. Te słowa, wypowiedziane przez płk. Kazimierza Mastalerza, dowódcę 18. Pułku
Ułanów Pomorskich dnia 1 IX 1939 r., na krótko przed natarciem na oddziały niemieckie
zaledwie kilka kilometrów od Chojnic, stały się symbolem nie tylko brawury polskich
kawalerzystów, ale również odwagi wszystkich Polaków biorących udział w kampanii
wrześniowej 1939 r.
Chcąc uczcić pamięć poległych ułanów, w przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej
i u progu obchodów 80-lecia wybuchu II wojny światowej, udałem się pod Krojanty. Pod
pomnikiem 18. Pułku Ułanów złożyłem w imieniu naszego Towarzystwa biało-czerwone
kwiaty, mające symbolizować pamięć Poznaniaków o chwalebnych czynach, jakich
dokonali żołnierze płk. Mastalerza. Cisza rozrzuconych dookoła pola bitwy pól i lasów
bardzo sprzyjała chwili zadumy pod pomnikiem poległych, gdzie w milczeniu oddałem hołd
tym, którzy 1 IX 1939 r. tak chwalebnie spełnili swój żołnierski obowiązek.
Kacper Grabowski
Pożegnanie Śp. Pułkownikowej Ireny Przybylskiej-Majewskiej
W dniu 2 sierpnia 2019 r. złożyliśmy na cmentarzu junikowskim, w grobie ppłk.
Edmunda Majewskiego, prochy jego zmarłej Żony a naszej niezapomnianej Irenki,
wieloletniego członka Zarządu Towarzystwa. Zmarła 26 lipca do końca walcząc dzielnie
z nieuleczalną chorobą. Do końca z podniesioną głową, imponując mocą swego
charakteru. W wieczór poprzedzający pogrzeb pożegnaliśmy Ją podczas Mszy św.,
modląc się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie tylekroć spotykaliśmy się na
mszach świętych zadusznych i gdzie z Jej inicjatywy w kruchcie zawisła tablica
poświęcona płk. Edmundowi.
Pogrzeb zgromadził liczne grono członków Towarzystwa z pocztem proporcowym,
była obecna delegacja z 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z Wędrzyna. Nie dziwiły białoczerwone barwy, ani kwiaty w tych kolorach. Irenka wiernie kontynuowała tradycje Ułanów
Poznańskich, była strażniczką pamięci swego wspaniałego Męża, oficera Ułanów
Poznańskich a naszego Prezesa Honorowego, ppłk. Edmunda Majewskiego. Jej dom
pełen pamiątek, był miejscem wspaniałych spotkań o cudownej atmosferze emanującej
dojrzałą przyjaźnią. Tradycyjnie, dorocznie, podejmowała u siebie cały Zarząd, a Jej
radość z tych spotkań wokół stołu, budziła natychmiast ten sam odzew w każdym
z uczestników. Dzieliła się nią, była Jej niezbywalną cechą. I do tej radości nawiązał
w słowach wypowiadanych nad grobem, żegnając Irenkę w imieniu naszego Towarzystwa,
Prezes Honorowy Tadeusz Jeziorowski. Nad grobem, czyli miejscem-symbolem
ziemskiego końca, przypomniał ślub i pełne radości wesele sprzed lat, gdy związała resztę
swego życia z płk. Edmundem. Bo radość z życia, którym każdy z nas został obdarzony
i dzielenie się z nim z wszystkimi, to nadzieja na tę radość wieczną, każdemu z nas
obiecaną. Obiecaną jako nagroda miłości. Irenkę, kochającą nas wszystkich, taką
zapamiętamy. Żegnaj Pani Pułkownikowo, żegnaj Pani Ireno, Irenko, żegnaj Iruś.
Tadeusz Jeziorowski
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fot. Piotr Stachecki

Z żałobnej karty...
Śp. Irena Przybylska - Majewska – z domu Sekura – zmarła dnia 26 lipca 2019 r., członek naszego

Towarzystwa nr kol. 221, przyjęta 28 października 1998 r. Spoczęła na cmentarzu junikowskim 2 sierpnia
(patrz wspomnienie).

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 (red. nacz.) pawlicki@15pu.pl, Piotr Stachecki,
Łukasz Walter.
Autorzy tekstów: Kacper Grabowski, Andrzej Janczak, Tadeusz Jeziorowski, Tadeusz Pawlicki,
Martyna i Piotr Stacheccy, Wojciech Świć.
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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