Kraków, dnia 20.03.2009 r.

Szanowni Państwo,
Ze względu na przypadające w tym roku okrągłe rocznice wydarzeń historycznych, w
szczególności 60. rocznicę rozpoczęcia II Wojny Światowej pragniemy przedstawić Państwu
propozycję zorganizowania tychże obchodów.
Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice jest organizacją utrzymującą tradycję 8 Pułku
Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, będącego najwcześniej założoną jednostką
kawaleryjską Rzeczypospolitej. Został on stworzony w 1784 r. przez księcia Józefa
Poniatowskiego, którego imię nosi do dnia dzisiejszego. Przez cały okres zaborów Pułk
zachował swój polski skład. Ułanami byli włościanie z okolic Tarnowa, Olkusza, Klucz oraz
Bochni, kadrę oficerską w okresie zaborów stanowiła natomiast arystokracja galicyjska. W
1918 r. polski skład umożliwił przejście całego pułku na stronę odradzającej się
Rzeczpospolitej w przeciągu tygodnia i podjęcie walki o utrwalenie granic odradzającego się
państwa polskiego. 8 Pułk Ułanów brał również bohaterski udział w Kampanii Wrześniowej.
W chwili obecnej tradycja Pułku prowadzona jest przez nasze Stowarzyszenie, w
ramach którego uczestniczymy przede wszystkim w organizowaniu obchodów rocznic
historycznych i rekonstrukcji bitew. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w naszej wieloletniej
działalności sprawia, że tworzone przez nas uroczystości cieszą się zawsze dużym
zainteresowaniem publiczności.
60. rocznica ataku Niemiec na Polskę jest wydarzeniem szczególnym. Obchodzić
będziemy rocznicę nie tylko rozpoczęcia wielkiego kataklizmu wojny, ale i ogromnego
bohaterstwa Wojska i Narodu Polskiego. Z tej racji proponujemy Państwu szczególną formę
przeprowadzenia rzeczonych uroczystości, która odróżniałaby się od tradycyjnych obchodów
rocznicowych zarówno formą jak i treścią.
„Żywa lekcja historii – Wrzesień 1939 r.” – bo taką nazwę planujemy nadać
obchodom, ma być połączeniem prezentacji realiów i wojska II Rzeczpospolitej z czynnym
udziałem publiczności, którą stanowić mają przede wszystkim uczniowie szkół różnego
rodzaju, ale także i mieszkańcy miasta oraz turyści. Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice z
całym swoim potencjałem wojskowym zaprezentuje oryginalne mundury i oprzyrządowanie
Armii Polskiej. Jednocześnie zaproszeni przez nas weterani Kampanii Wrześniowej
wprowadzą uczestników obchodów w atmosferę tamtych dni. 30 – 40 osobowe grupy
zainteresowanych osób, oprowadzane przez historyków, będą mogły nie tylko zetknąć się z
uzbrojeniem wojska z tamtych czasów, ale także i przymierzyć umundurowanie czy też
przyjrzeć się wspomnianemu oprzyrządowaniu armii z bliska. Członkowie Szwadronu
przeprowadzą również odpowiednie pokazy używania wspomnianego rynsztunku, przede
wszystkim zaprezentują pokaz władania szablą oraz lancą.
Punktem głównym obchodów byłoby zorganizowanie przez nas i przez uczestników
współpracujących z nami grup rekonstrukcyjnych, inscenizacji potyczki wojsk polskich i
niemieckich. Podobne rekonstrukcje wywierają zawsze szczególne wrażenie na uczestnikach
obchodów.
Całość wydarzeń proponujemy przeprowadzić na początku września 2009 r. Szwadron
Niepołomice, w razie wyrażenia przez Państwa zainteresowania, jest w stanie zorganizować
samodzielnie całą uroczystość, łącznie ze sprowadzeniem koniecznego sprzętu czy innych
grup rekonstrukcyjnych.
Sądzimy, że we współpracy z miastem jesteśmy w stanie zorganizować obchody
wydarzeń historycznych, które nie tylko będą ciekawymi imprezami kulturalnymi, ale także i
interesującą lekcją historii dla turystów i mieszkańców Państwa Miasta. Rocznica II Wojny

Światowej z pewnością jest wydarzeniem, na które zwrócić należy szczególną uwagę. Liczymy,
że dzięki współpracy z państwa Miastem damy temu wyraz organizując wyjątkowo ciekawą i
nowatorską formę jej obchodów.
Łącząc wyrazy należnego szacunku
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