
 

W dniu 10 listopada odbyła się przy użyciu komunikatora internetowego promocja 

kolejnego opracowania źródłowego do historii 12 Pułku Ułanów Podolskich pt. 12 Pułk 

Ułanów Podolskich. Księga rozkazów dziennych – kampania włoska grudzień 1943 – 

czerwiec 1944. Udział w promocji wzięli uczniowie klas maturalnych IX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bohaterów Monte Cassino oraz XVIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Szczecinie. Moderatorem spotkania był 

prof. Henryk Walczak, który opowiedział o reminiscencjach społeczno- politycznych 

jakie zadecydowały o uznaniu daty 11 listopada za symboliczny dzień odzyskania 

niepodległości. Pani prof. Renata Gałaj – Dempniak przedstawiła słuchaczom 

zasadnicze treści związane z opracowaniem i wydaniem publikacji, natomiast prezes 

Koła ppłk rez. Ryszard Wietrzychowski oraz członek zarządu Cezary Jankowski omówili 

historię i obszary działalności Stowarzyszenia. Publikacja wydana została dzięki 

staraniom i owocnej współpracy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego 

z Kołem Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich. Z uwagi na objętość materiału 

źródłowego, redakcja naukowa niniejszego opracowania w składzie dr hab. prof. US 

Renata Gałaj – Dempniak, dr hab. prof. US Henryk Walczak oraz mgr Piotr Kaźmierski, 

zadecydowała o podziale Księgi rozkazów na dwie równe objętościowo części z 

zachowaniem logicznej konstrukcji ciągu faktograficznego. W przyszłym roku 

planowane jest wydanie drugiej części Księgi rozkazów, obejmującej okres działań 

bojowych Pułku od czerwca 1944 do końca grudnia 1944. Książka stanowi dla 

historyków, jak też miłośników kawalerii okresu PSZ na Zachodzie ( w tym uczniów), 

solidne źródło poszerzenia wiedzy i przyczynek do napisania w przyszłości publikacji o 

charakterze naukowym, czy popularnonaukowym. Dla współczesnych Ułanów 

Podolskich z 12 batalionu dowodzenia, poznanie chwalebnych czynów i dokonań 

poprzedniej generacji Podolaków, jako wzoru do naśladowania w codziennej służbie. 

Bardzo dziękujemy dyrektorowi Instytutu Historycznego panu prof. dr hab. Adamowi 

Makowskiemu za udzielone wsparcie oraz pani Iwonie Dubiel głównemu specjaliście w 

referacie ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi UM Szczecin za wsparcie i 

udzieloną pomoc merytoryczną przy opracowaniu wniosku na dofinansowanie 

przedsięwzięcia przez Urząd Miasta Szczecina. 


