Załącznik nr 3
1. Ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich w umundurowaniu garnizonowym (lata 1935-1939):
Rogatywka wz. 35 ze szkarłatnym otokiem, kurtka mundurowa sukienna wz. 19 z proporczykami
biało-szkarłatnymi (w praktyce biało-czerwonymi) na kołnierzu, spodnie sukienne z tzw. lejami
skórzanymi chroniącymi materiał przed przecieraniem się w czasie jazdy, buty wz. 31 z ostrogami,
pas główny z nałożonym bagnetem na żabce, dwiema potrójnymi ładownicami na amunicję
karabinową (łącznie 90 sztuk nabojów w łódkach po 5 sztuk) i szelkami skórzanymi. Przez plecy
przewieszony karabinek (kbk) Mauser wz. 98 przypięty do pasa specjalnym troczkiem, który
zapobiegał obijaniu się broni o plecy żołnierza w czasie jazdy na koniu.
Umundurowanie wz. 19 wprowadzono w Pułku w latach 1920-21 wraz z wyczerpywaniem się
zapasów mundurów obowiązujących w wojskach wielkopolskich, używanych w pierwszym
okresie istnienia jednostki. W kolejnych latach mundury poddawano modyfikacjom między
innymi obniżając kołnierze kurtek. W 1936 roku wprowadzono nowy wzór kurtek (wz. 36), który
stopniowo wypierał starszy model. W pierwszym rzędzie zmieniło się umundurowanie oficerów,
a następnie starszych podoficerów. Prawdopodobnie w 1939 roku część żołnierzy nadal używała
mundurów starego wzoru.

2. Ułan w umundurowaniu polowym letnim (1939 rok):
Hełm produkcji francuskiej wz. 15 lub furażerka wz. 23 (w latach trzydziestych w kawalerii
wprowadzono rogatywkę polową wz. 341. Znane są zdjęcia wskazujące na równoległe używanie
furażerek i rogatywek polowych), kurtka lniana wz. 36, spodnie sukienne z tzw. lejami skórzanymi
chroniącymi materiał przed przecieraniem się w czasie jazdy, buty wz. 31 z ostrogami, pas główny
z nałożonym bagnetem na żabce, pod nim przypięta troczkiem łopatka „saperka”. Z przodu na
pasie dwie potrójne ładownice na amunicję karabinową (łącznie 90 sztuk nabojów w łódkach po
5 sztuk). Całość podtrzymywana szelkami skórzanymi. Pod oporządzeniem przez prawe ramię na
lewy bok założony chlebak. Na prawym boku widoczna jest torba maski p.-gaz. WSR wz. 32 która
jest nałożona na oporządzenie, co umożliwiało jej swobodne przesuwanie i wydobywanie maski z
pokrowca (w kawalerii używano powszechnie masek w puszce metalowej typu RSC. Nowe maski
otrzymała w pierwszym rzędzie piechota, a od 1938 rozpoczeto wprowadzanie nowego wzoru
również w kawalerii).
Przez plecy przewieszony karabinek (kbk) Mauser wz. 98 przypięty do pasa specjalnym troczkiem,
który zapobiegał obijaniu się broni o plecy żołnierza w czasie jazdy na koniu. Prezentowany na
zdjęciu karabinek jest jeszcze produkcji niemieckiej z okresu I wojny światowej. Pewne ilości tej
broni zostały zdobyte w 1918 roku i pozyskane z zagranicy na początku lat 20-stych. Ponieważ
były niewystarczające w stosunku do potrzeb wojska, uruchomiono produkcję tego modelu w
Polsce. Polskie karabinki otrzymały koźlik o innym kształcie (pręt służący do zahaczania
karabinów ustawianych w kozły) oraz miały inny sposób mocowania pasa do dolnej części kolby.
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Krój tej czapki polowej nieco różnił się od rogatywki wz. 37, która została wprowadzona tuż przed wybuchem
wojny. Miała nieco dłuższy i węższy daszek, stalową przesuwkę a nie bakelitową oraz symetryczne bryty oraz
mniej wydatne „rogi”.

3. Ułan 15. Pułku Ułanów Poznańskich w umundurowaniu garnizonowym (lata 1944–1945):
Beret czarny z orłem haftowanym, mundur sukienny tzw. battledress (tu produkcji kanadyjskiej
wz. 37) z proporczykami w barwach pułkowych na kołnierzu, oporządzenie bielone wz. 37
składające się pasa głównego, szelek i przedłużek do szelek stosowanych w przypadku, gdy na pas
nie zakładano ładownic (oporządzenie bielono przy pomocy specjalnej pasty „blanco”, farby lub
pasty do zębów”. Zwyczaj przejęto od Ułanów Karpackich, którzy to podpatrzyli go w elitarnych
oddziałach brytyjskiej gwardii). Wszystkie elementy oporządzenia wykonane z mosiądzu
polerowano na wysoki połysk. Na ramionach bluzy mundurowej naszyte czerwone naszywki z
białym napisem POLAND, a na prawym rękawie oznaka rozpoznawcza 8 Armii Brytyjskiej noszona
po bitwie o Monte Cassino (maj 1944 roku) jako odznaka honorowa nadana żołnierzom 2.
Korpusu Polskiego. Charakterystyczny jest brak spinaczy do spodni, które noszone były w
pozostałych oddziałach.

Poniżej pantera – oznaka rozpoznawcza 14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej utworzonej w 1945
roku, przejęta jako znak 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej z Wędrzyna, a obecnie
oznaka 15 batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa. Noszona na lewym
rękawie munduru.

4. Ułan plutonu szturmowego jednego ze szwadronów liniowych 15. Pułku Ułanów Poznańskich w
umundurowaniu polowym (wiosna i lato 1944).
Hełm brytyjski MK II z nałożoną siatką maskującą (pod nią włożony pakunek zawierający
opatrunek osobisty) lub beret z orłem, mundur denim overall wz. 1940 (wykonany z materiału
przypominającego jeans), oporządzenie polowe wz. 37 składające się ze spinaczy, pasa głównego
z szelkami i ładownicami uniwersalnymi MK III, chlebaka tu nałożonego jako plecak z włożoną
pod klapę płachtą przeciwdeszczową i dopiętym kubkiem (ten sposób noszenia kubka był
nieregulaminowy, ale wzorem Brytyjczyków czasem spotykany także w oddziałach polskich). Z
tyłu na pasie składana łopatka-kopaczka w pokrowcu. Na lewym boku manierka, a na prawym
bagnet do karabinu (kb) Lee-Enfield No4MK1.

