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ZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIE    

Na mocy postanowień Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa w 

Chojnicach oraz Fundacji „Szarża pod Krojantami”, Zarząd Polskiego Klubu 

Kawaleryjskiego, pragnie zaprosić do Krojant nieopodal Chojnic, na doroczne 

uroczystości związane z upamiętnieniem kawaleryjskiego boju z 1 września 1939 roku, 

stoczonego przez 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Obchody święta odbędą się tradycyjnie w 

pierwszą niedzielę września, czyli w dniu 04.IX. 2005 r.  

Tegoroczne obchody będą miały podobny jak w ostatnich latach charakter, ze względu na formę 

upamiętnienia bitwy z 1939 roku. Przyjmą one formę widowiska historyczno – militarnego, z autentyczną 

szarżą kilkudziesięciu współczesnych kawalerzystów, na pododdział zmotoryzowany hitlerowskiego 

Wehrmachtu. W trakcie tego patriotycznego przedsięwzięcia zobaczyć można będzie również walkę 

pododdziału kawalerii z przeciwnikiem, gonitwę ułańską, a także popisy kawaleryjskie, czyli pokazy 

władania szablą i lancą oraz sprawności jeździeckiej kawalerzysty – popularnie nazywane 

„dżygitówką”.  Uroczystości rozpoczną się o godz.11.00 powitaniem gości i składaniem raportów 

przez kluby jeździeckie, złożeniem wieńców pod pomnikiem 18 Pułku Ułanów Pomorskich, 

Apelem Poległych, a następnie polową Mszą Św. Ostatnim punktem święta będzie widowisko 

historyczno – militarne, zakończone o godz.15.20 szarżą kawalerii. 

Główny trud organizacyjny nad przedsięwzięciem, obok Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci, Walki i 

Męczeństwa – z wójtem Zbigniewem Szczepańskim na czele, wzięła na siebie powołana na początku 2003 roku, 

Fundacja „Szarża pod Krojantami”, której Prezesem jest pani Grażyna Winiecka, współwłaścicielka prywatnej 

Kliniki Leczenia Zespołów Bólowych i Kręgosłupa w Krojantach. Za wszystkie sprawy organizacyjne, związane z 

odtworzeniem kawaleryjskiego boju w miejscu dawnej szarży, odpowiedzialny jest Polski Klub Kawaleryjski. 

Dużą pomoc organizacyjną zapewniają żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga, zwłaszcza w tym roku 20 

Brygada Zmechanizowana z Bartoszy, w zastępstwie ćwiczącej na poligonie 16 Brygady Zmechanizowanej z 

Morąga, której batalion czołgów dziedziczy tradycję historycznego 18 Pułku Ułanów Pomorskich. 

Wszystkie osoby pragnące uzyskać więcej informacji lub wesprzeć organizację przedsięwzięcia, proszone 

są o kontakt z: Markiem Dragan tel/fax.: (052) 582-03-33 i Jerzym Haniszem – tel.: (056) 679 – 75 – 45 

lub tel. kom.: 694  49 - 61 – 58, obaj z Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, będącymi jednocześnie założycielami 

Fundacji „Szarża pod Krojantami”;          
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