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Zdjęcia ze zbiorów
Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w
Lusowie

Żołnierze 1. pułkuŻołnierze 1. pułkuŻołnierze 1. pułku
ułanów wielkopolskichułanów wielkopolskichułanów wielkopolskich
w trakcie ćwiczeń.w trakcie ćwiczeń.w trakcie ćwiczeń.
Północna WielkopolskaPółnocna WielkopolskaPółnocna Wielkopolska
czerwiec 1919 r.czerwiec 1919 r.czerwiec 1919 r.

Sztandar 3. pułkuSztandar 3. pułkuSztandar 3. pułku
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich wwielkopolskich wwielkopolskich w
trakcie uroczystościtrakcie uroczystościtrakcie uroczystości
poświęcenia. Biedruskopoświęcenia. Biedruskopoświęcenia. Biedrusko
29 maja 1919 r. Wśród29 maja 1919 r. Wśród29 maja 1919 r. Wśród
matek chrzestnychmatek chrzestnychmatek chrzestnych
córka generałacórka generałacórka generała
Dowbora Muśnickiego -Dowbora Muśnickiego -Dowbora Muśnickiego -
Janina (pierwsza odJanina (pierwsza odJanina (pierwsza od
prawej).prawej).prawej).
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Pogrzeb poległych z 1.Pogrzeb poległych z 1.Pogrzeb poległych z 1.
pułku ułanówpułku ułanówpułku ułanów
wielkoplskich i 3. pułkuwielkoplskich i 3. pułkuwielkoplskich i 3. pułku
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich wwielkopolskich wwielkopolskich w
Ihumieniu (Białoruś) 14Ihumieniu (Białoruś) 14Ihumieniu (Białoruś) 14
sierpnia 1919 r.sierpnia 1919 r.sierpnia 1919 r.

Strzelec 3. pułkuStrzelec 3. pułkuStrzelec 3. pułku
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich.wielkopolskich.wielkopolskich.
Biedrusko, wiosnaBiedrusko, wiosnaBiedrusko, wiosna
1919 r.1919 r.1919 r.

Żołnierze 2. konnejŻołnierze 2. konnejŻołnierze 2. konnej
baterii dywizjonubaterii dywizjonubaterii dywizjonu
artylerii konnej, zartylerii konnej, zartylerii konnej, z
porucznikamiporucznikamiporucznikami
Milewskim i SuzinemMilewskim i SuzinemMilewskim i Suzinem
na czele. Ihumieńna czele. Ihumieńna czele. Ihumień
(Białoruś), 17 sierpnia(Białoruś), 17 sierpnia(Białoruś), 17 sierpnia
1919 r.1919 r.1919 r.

Grób zmarłego zGrób zmarłego zGrób zmarłego z
chorób strzelcachorób strzelcachorób strzelca
Seweryna Jerzyka z 12.Seweryna Jerzyka z 12.Seweryna Jerzyka z 12.
kompanii 3. pułkukompanii 3. pułkukompanii 3. pułku
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich, podwielkopolskich, podwielkopolskich, pod
kopcem I Korpusu wkopcem I Korpusu wkopcem I Korpusu w
Bobrujsku, po 13Bobrujsku, po 13Bobrujsku, po 13
października 1919 r.października 1919 r.października 1919 r.
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Oficerowie 1. pułkuOficerowie 1. pułkuOficerowie 1. pułku
ułanów wielkopolskich,ułanów wielkopolskich,ułanów wielkopolskich,
2. baterii konnej i 1.2. baterii konnej i 1.2. baterii konnej i 1.
pułku strzelcówpułku strzelcówpułku strzelców
wielkopolskich wwielkopolskich wwielkopolskich w
towarzystwie dowódcutowarzystwie dowódcutowarzystwie dowódcu
1. Dywizji Strzelców1. Dywizji Strzelców1. Dywizji Strzelców
Wielkopolskich (14 DP)Wielkopolskich (14 DP)Wielkopolskich (14 DP)
gen. Danielagen. Danielagen. Daniela
Konarzewskiego wKonarzewskiego wKonarzewskiego w
kasynie oficerskim wkasynie oficerskim wkasynie oficerskim w
Bobrujsku, 8 lipca 1920Bobrujsku, 8 lipca 1920Bobrujsku, 8 lipca 1920
r.r.r.

Defilada jednego zeDefilada jednego zeDefilada jednego ze
szwadronów 4. pułkuszwadronów 4. pułkuszwadronów 4. pułku
ułanów wielkopolskichułanów wielkopolskichułanów wielkopolskich
(18. pułku ułanów(18. pułku ułanów(18. pułku ułanów
pomorskich), Poznań,pomorskich), Poznań,pomorskich), Poznań,
11 grudnia 1919 r.11 grudnia 1919 r.11 grudnia 1919 r.

Ułani 1. pułku ułanówUłani 1. pułku ułanówUłani 1. pułku ułanów
wielkopolskich wwielkopolskich wwielkopolskich w
trakcie karnejtrakcie karnejtrakcie karnej
rekwizycji we wsirekwizycji we wsirekwizycji we wsi
Kurhany (ok. 12 km naKurhany (ok. 12 km naKurhany (ok. 12 km na
płn. od Bobrujska)płn. od Bobrujska)płn. od Bobrujska)
przeprowadzonej zaprzeprowadzonej zaprzeprowadzonej za
ukrywanieukrywanieukrywanie
bolszewickichbolszewickichbolszewickich
kulomiotów. Wrzesieńkulomiotów. Wrzesieńkulomiotów. Wrzesień
1919 r.1919 r.1919 r.

Żołnierz nieustalonejŻołnierz nieustalonejŻołnierz nieustalonej
jednostki. Zwracajednostki. Zwracajednostki. Zwraca
uwagę klamrauwagę klamrauwagę klamra
niemiecka z orłem.niemiecka z orłem.niemiecka z orłem.
1919 r.1919 r.1919 r.
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Generał Józef DowborGenerał Józef DowborGenerał Józef Dowbor
Muśnicki na klaczyMuśnicki na klaczyMuśnicki na klaczy
Panna Europejska, latoPanna Europejska, latoPanna Europejska, lato
1919 r.1919 r.1919 r.

Starszy saper 1.Starszy saper 1.Starszy saper 1.
batalionu saperówbatalionu saperówbatalionu saperów
wielkopolskich, 1919 r.wielkopolskich, 1919 r.wielkopolskich, 1919 r.

Ochotnicza KompaniaOchotnicza KompaniaOchotnicza Kompania
Poznańsko Lwowska,Poznańsko Lwowska,Poznańsko Lwowska,
Lwów, kwiecień 1919 r.Lwów, kwiecień 1919 r.Lwów, kwiecień 1919 r.

Oficerowie 2. pułkuOficerowie 2. pułkuOficerowie 2. pułku
artylerii polowej wlkp.artylerii polowej wlkp.artylerii polowej wlkp.
(17. pap), zima(17. pap), zima(17. pap), zima
1919/1920 r. 1919/1920 r. 1919/1920 r. 
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Starszy kanonier zStarszy kanonier zStarszy kanonier z
jednego z pułkówjednego z pułkówjednego z pułków
artylerii polowej, 1919artylerii polowej, 1919artylerii polowej, 1919
r. Zwracają uwagęr. Zwracają uwagęr. Zwracają uwagę
dwie srebrne odznakidwie srebrne odznakidwie srebrne odznaki
za rany.za rany.za rany.

Sztabowcy II baonu, 1.Sztabowcy II baonu, 1.Sztabowcy II baonu, 1.
pułku strzelcówpułku strzelcówpułku strzelców
wielkopolskich,wielkopolskich,wielkopolskich,
Bobrujsk, marzec 1920Bobrujsk, marzec 1920Bobrujsk, marzec 1920
r. r. r. 

Uroczystości wręczeniaUroczystości wręczeniaUroczystości wręczenia
sztandaru 7. pułkowisztandaru 7. pułkowisztandaru 7. pułkowi
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich.wielkopolskich.wielkopolskich.
Chodzież, 1 marcaChodzież, 1 marcaChodzież, 1 marca
1920 r.1920 r.1920 r.

Żołnierze 11. kompanii,Żołnierze 11. kompanii,Żołnierze 11. kompanii,
6. pułku strzelców6. pułku strzelców6. pułku strzelców
wielkopolskich,wielkopolskich,wielkopolskich,
Kamionna, wrzesieńKamionna, wrzesieńKamionna, wrzesień
1919 r. Siedzi starszy1919 r. Siedzi starszy1919 r. Siedzi starszy
sierżant (szef) 11.sierżant (szef) 11.sierżant (szef) 11.
komoanii 6. psw Jankomoanii 6. psw Jankomoanii 6. psw Jan
Roszak. Stoją odRoszak. Stoją odRoszak. Stoją od
prawej: Walentyprawej: Walentyprawej: Walenty
Szymandera, JanSzymandera, JanSzymandera, Jan
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Sobecki i Jan Woźniak.Sobecki i Jan Woźniak.Sobecki i Jan Woźniak.

Kapral JanKapral JanKapral Jan
Wieruszewski z 1.Wieruszewski z 1.Wieruszewski z 1.
pułku ułanówpułku ułanówpułku ułanów
wielkopolskich,wielkopolskich,wielkopolskich,
Bobrujsk 1919/1920 r.Bobrujsk 1919/1920 r.Bobrujsk 1919/1920 r.

Żołnierze 10. pułkuŻołnierze 10. pułkuŻołnierze 10. pułku
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich zwielkopolskich zwielkopolskich z
karabinem MG 08/15,karabinem MG 08/15,karabinem MG 08/15,
lato 1919 r.lato 1919 r.lato 1919 r.

Generał KonarzewskiGenerał KonarzewskiGenerał Konarzewski
(dowódca 1. DSW) i(dowódca 1. DSW) i(dowódca 1. DSW) i
pułkownik Paszkiewiczpułkownik Paszkiewiczpułkownik Paszkiewicz
(dowódca 1. psw) w(dowódca 1. psw) w(dowódca 1. psw) w
trakcie pogrzebutrakcie pogrzebutrakcie pogrzebu
poległych żołnierzypoległych żołnierzypoległych żołnierzy
pułku. Bobrujsk,pułku. Bobrujsk,pułku. Bobrujsk,
listopad 1919 r.listopad 1919 r.listopad 1919 r.

Żołnierz nieustalonejŻołnierz nieustalonejŻołnierz nieustalonej
jednostki, 1920 r.jednostki, 1920 r.jednostki, 1920 r.
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Porucznik KlemensPorucznik KlemensPorucznik Klemens
Rembowski (siedzi wRembowski (siedzi wRembowski (siedzi w
oknie), 1919 r.oknie), 1919 r.oknie), 1919 r.

5. kompania batalionu5. kompania batalionu5. kompania batalionu
zapasowego, 11. pułkuzapasowego, 11. pułkuzapasowego, 11. pułku
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich. Śrem,wielkopolskich. Śrem,wielkopolskich. Śrem,
12 sierpnia 1919 r.12 sierpnia 1919 r.12 sierpnia 1919 r.

Kapral JanKapral JanKapral Jan
Wieruszewski z 1.Wieruszewski z 1.Wieruszewski z 1.
pułku ułanówpułku ułanówpułku ułanów
wielkopolskich zwielkopolskich zwielkopolskich z
kolegami, Poznań 1919kolegami, Poznań 1919kolegami, Poznań 1919
r.r.r.

Przysięga StrażyPrzysięga StrażyPrzysięga Straży
Ludowej. Poznań, 23Ludowej. Poznań, 23Ludowej. Poznań, 23
lutego 1919 r.lutego 1919 r.lutego 1919 r.

https://pw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/163/163-24421.jpg
https://pw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/163/163-24424.jpg
https://pw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/163/163-24427.jpg
https://pw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/163/163-24430.jpg


Przsyięga WojskPrzsyięga WojskPrzsyięga Wojsk
Wielkopolskich. PoznańWielkopolskich. PoznańWielkopolskich. Poznań
26 stycznia 1919 r.26 stycznia 1919 r.26 stycznia 1919 r. Uroczystości z okazjiUroczystości z okazjiUroczystości z okazji

zaślubin Polski zzaślubin Polski zzaślubin Polski z
morzem. Poznań 11morzem. Poznań 11morzem. Poznań 11
lutego 1920 r.lutego 1920 r.lutego 1920 r.

Uroczystość wręczeniaUroczystość wręczeniaUroczystość wręczenia
sztandaru 9. pułkowisztandaru 9. pułkowisztandaru 9. pułkowi
strzelcówstrzelcówstrzelców
wielkopolskich.wielkopolskich.wielkopolskich.
Krotoszyn 1 listopadaKrotoszyn 1 listopadaKrotoszyn 1 listopada
1919 r.1919 r.1919 r.

3. pułk ułanów3. pułk ułanów3. pułk ułanów
wielkopolskich wwielkopolskich wwielkopolskich w
trakcie uroczystości ztrakcie uroczystości ztrakcie uroczystości z
okazji świętaokazji świętaokazji święta
konstytucji 3 maja.konstytucji 3 maja.konstytucji 3 maja.
Ławica, 3 maja 1919 r.Ławica, 3 maja 1919 r.Ławica, 3 maja 1919 r.

Defilada z okazji świętaDefilada z okazji świętaDefilada z okazji święta
narodowego Włoch.narodowego Włoch.narodowego Włoch.
Poznań, 11 listopadaPoznań, 11 listopadaPoznań, 11 listopada
1919 r.1919 r.1919 r.

Żołnierze nieustalonejŻołnierze nieustalonejŻołnierze nieustalonej
jednostki, 1919 r.jednostki, 1919 r.jednostki, 1919 r.
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