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Orzeł Krechowiak 1917 I pułk Ułanów Krechowieckich rplika

1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Płk. Bolesława Mościckiego

Święto pułkowe - 24 lipca (rocznica bitwy pod Krechowicami w 1917)

Barwy pułku - proporczyk amarantowo-biały, czapka rogatywka - otok amarantowy. Był to według tradycji najstarszy pułk ułanów jazdy
polskiej. Swoją nazwą i barwami sięgał do lat 1776-1792 – 1794, gdy istniał 1 Pułk Ułanów Nadwornych.

Następnie 1 Pułk Ułanów wchodził w latach 1815-1831 w skład wojsk Królestwa Polskiego, brał on udział w powstaniu listopadowym.
Następnie Pułk odtworzono na Węgrzech i walczył tam w powstaniu węgierskim w latach 1848-1849.

Początkiem kolejnego otworzenia Pułku było zorganizowanie w grudniu 1914 w ramach Legionu Puławskiego dwóch szwadronów jazdy.
Pod koniec stycznia 1916 wzrosła na tyle jego liczebność, że został przekształcony w Polski Dywizjon Ułański Brygady Strzelców
Polskich. Dalszy wzrost liczebności wojsk polskich walczących po stronie Rosji spowodował, że dywizjon w grudniu 1916 roku
przekształcono w 1 Pułk Ułanów i wszedł on jako samodzielna jednostka 1 Korpusu Polskiego. W związku z kapitulacją Korpusu został
w 1917 roku rozwiązany.

Ponownie Pułk odtworzono w listopadzie 1917 roku w Warszawie, Piotrkowie i Wolbromiu, a następnie bierze udział w działaniach
bojowych w latach 1919-1920. W 1920 w składzie 5 Brygady Jazdy bierze udział w zajmowaniu Pomorza. W dniu 10 lutego 1920 roku
jeden ze szwadronów Pułku towarzyszył gen. Józefowi Hallerowi w Pucku w czasie zaślubin z morzem i zanurzył sztandar w Bałtyku.

Następnie bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu udaje się do swojego garnizonu w Augustowie, a w ramach
reorganizacji polskiej kawalerii wchodzi ostatecznie w skład Suwalskiej Brygady Kawalerii.

Pułk wziął udział w kampanii wrześniowej, gdzie skapitulował ostatecznie wraz z Samodzielną Grupą Operacyjną "Polesie".

Pułk został odtworzony w ramach Armii Polskiej na Wschodzie na terenie ZSRR. W jego skład weszły początkowo formowane: 6
dywizjon kawalerii/1 pułk ułanów, pułk kawalerii 5 DP i 7 dywizjon kawalerii nie posiadał jednak uzbrojenia ani koni.
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Po wyjściu Armii Polskiej z ZSRR Pułk w 1942 roku na terenie Palestyny wszedł w skład 2 Brygady Czołgów, został wtedy przekształcony
w 5 batalion czołgów 1 pułku ułanów, a następnie 1 Pułk Kawalerii Pancernej. We wrześniu 1942 wraz z Brygadą został skierowany do
Iraku, gdzie szkolił się do października 1943 roku. Po powrocie do Palestyny otrzymał on czołgi Sherman, a ostatecznie szkolenie
zakończył w grudniu 1943 roku w Egipcie. W tym właśnie czasie powrócił również do swej tradycyjnej nazwy. Pułk ten wraz z 2 Brygadą
Pancerną wziął udział w walkach na terenie Włoch w latach 1944 – 1945. Pułk został rozwiązany wraz z pozostałymi jednostkami 2
Korpusu Polskiego w 1947 roku.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich został również odtworzony w ramach Armii Krajowej w Obwodzie Sokólskim AK i wchodził w skład 29
Dywizji Piechoty AK. Prowadził on walki w czerwcu i lipcu w 1944 roku.

Źródło:
http://szwadronglt.w.interiowo.pl/onaszympulku.html replika

Przypinka jest repliką- odlewem oryginalnego orzełka, postarzana, metalowa.
Wielkość przypinki: 38/35 mm
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