KRZYŻÓWKA GEOGRAFICZNO-BIOGRAFICZNA DLA CAŁEJ RODZINY
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Płk Adam Antoni Bieliński
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(1904 - 1988)
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Wpisz hasła związane z płk. Adamem Antonim Bielińskim, dowódcą 15. Pułku Ułanów
Poznańskich od 4 XI 1944 r. aż do demobilizacji i rozwiązania oddziału:
1. Kraj, w którym służył w Polskich Siłach Zbrojnych, gdy przedostał się z Polski na Zachód w 1939 r.
2. Miasto, w którym w Centrum Wyszkolenia Kawalerii odbył kurs dowódców szwadronu w 1935 r.
3. Miasto studiów ekonomicznych w latach 1924-1926
4. Stopień oficerski, na który awansował 19 III 1939, po czym został adiutantem I wiceministra Spraw Wojskowych
5. Miejsce urodzenia dnia 18 sierpnia 1904 r.
6. Imię żony z domu Skarzyńskiej
7. Miejscowość, w której w l. 1923/24 uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Nr 3 (przy 3. Dywizji Kawalerii)
8. Herb rodu senatorskiego, którego był ostatnim przedstawicielem
9. Kraj, w którym służył w Polskich Siłach Zbrojnych w latach 1940-1942
10. Miejsce bitwy, w której został ranny jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
11. Włoski klasztor, o który walczył w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich od stycznia do maja 1944 r.
12. O to włoskie miasto walczył w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich od czerwca do lipca 1944 r.
13. Kraj na Środkowym Wschodzie, do którego został wysłany w 1942 r.
____________________________________________________________

* Winieta: akwarela Piotra Michałowskiego (1800-1855) pt. „Błękitni huzarzy”, Muzeum Narodowe Wrocław, 30,0 x 35,5 cm
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Michalowski/Michalowski_4.htm
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KOŃkurs na Dni Ułana 2016
Naszych najmłodszych fanów zaproszono do udziału w koŃkursie rysunkowym, którego
tematem jest Ułan (a jak ułan, to i koń). Aby wziąć udział w koŃkursie należało wykonać
własnoręcznie pracę w dowolnej technice i przesłać jej skan lub zdjęcie na adres
konkurs@15pu.pl. Wiadomość musiała zawierać: imię, nazwisko i wiek autora.
KoŃkurs był przeznaczony dla wszystkich, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnoletności.
Biorąc udział w naszej zabawie wyraziliście zgodę na wykorzystywanie nadesłanych
zdjęć na naszym profilu facebook. Nadesłanie zdjęcia było równoznaczne z
posiadaniem zgody rodziców na udział w koŃkursie oraz na publikowanie przez nas
Waszego imienia i nazwiska na potrzeby koŃkursu. Wszystkie przesłane prace zostały
opublikowane na naszym FP w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Prace można było
przesyłać do dnia 22 kwietnia, godz. 10:00.
Najlepsze prace zostały wybrane przez komisję koŃkursową, składającą się
z przedstawicieli organizatorów Dni Ułana 2016, w dniu 23 kwietnia 2016 roku,
a zwycięzcy zostali ogłoszeni 24 kwietnia 2016 r. podczas pikniku na Cytadeli Poznańskiej.
Każda nadesłana praca została nagrodzona zestawem gadżetów Dni Ułana 2016,
natomiast zwycięzcy otrzymali ponadto nagrodę specjalną.
Nagrody zostały wręczone natychmiast po ogłoszeniu wyników koŃkursu na Cytadeli.
Nadesłano do nas prace nie tylko z Poznania, ale również z Wędrzyna i Międzyrzecza.
Organizatorzy najpierw podzielili je według grup wiekowych autorów, a następnie w
każdej grupie wyróżnili jedno dziecko.
Oto lista tegorocznych zwycięzców: w grupie wiekowej do 6 lat wyróżniono
Zosię Musiołowską, w grupie 7-9 lat Julitę Lisiecką, natomiast w grupie 10-13 lat
Roksanę Lorenz. Ich prace prezentujemy poniżej.

Piotr Stachecki
Link do albumu:
https://www.facebook.com/dniulanapl/photos/?tab=album&album_id=1766333023595327

Zosia Musiołowska - zwycięzca w grupie wiekowej do lat 6
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Julita Lisiecka - zwycięzca w grupie 7-9 lat

Roksana Lorenz - zwycięzca w grupie 10-13 lat

Prace nadesłane na KOŃkurs rysunkowy zorganizowany z okazji Święta
Pułkowego

Ewa Gryglak, lat 9

Marysia Walendowska, lat 7

Amelka, lat 8

Wojtek Muchajer, lat 7
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Kostek Nowicki, lat 7

Daria Urbanek, lat 10

Julia Ociepka, lat 6

Julian Brodnicki, lat 5

Hania Myślińska, lat 9

Krzyś Myśliński, lat 4

Pozostałe prace przedstawimy w następnym numerze „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka dla Dzieci”
Rozwiązanie krzyżówki ze str. 1:
1/ Francja, 2/ Grudziądz, 3/ Poznań, 4/ Rotmistrz, 5/ Bidziny, 6/ Janina, 7/ Biedrusko, 8/ Szeliga,
9/ Anglia, 10/ Płońsk, 11/ Cassino, 12/ Ankona, 13/ Irak.
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