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26 października 2022 r. członkowie Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz
pracownicy Instytutu Pamięci Nardowej Oddział w Rzeszowie zwiedzili Muzeum
24. Pułku Ułanów w Kraśniku. Wizyta w Muzeum i oferta, którą tam zobaczyli
była dopełnieniem uroczystości, które odbyły się w Rzeszowie w dniach 8-9
września, podczas których odsłonięta została na siedzibie IPN tablica
poświęcona żołnierzom 24. Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego
Stanisława Żółkiewskiego. Towarzyszyła tym obchodom konferencja
popularnonaukowa, piknik edukacyjny oraz spektakl muzyczny.

Podczas podróży do Muzeum historię 24. Pułku Ułanów przybliżył uczestnikom spotkania
historycznego w terenie przybliżył dr Piotr Chmielowiec, historyk z Oddziałowego Biura
Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. 24. Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego
Stanisława Żółkiewskiego był oddziałem kawalerii Wojska Polskiego utworzonym w 1920 r.
podczas wojny polsko-sowieckiej. W okresie międzywojennym pułk stacjonował w Kraśniku.
W 1937 r. został zmotoryzowany i razem z 10. Pułkiem Strzelców Konnych wszedł w skład
10. Brygady Kawalerii dowodzonej przez płk. Stanisława Maczka. Wziął udział w kampanii
1939 r., a następnie został odtworzony we Francji, gdzie wchodził w skład 10. Brygady
Kawalerii Pancernej. W latach 1940-1947 w Polskich Siłach Zbrojnych funkcjonował
początkowo jako pułk zmotoryzowany, od 1942 r. pułk pancerny. W latach 1944-1945 wziął
udział w kampanii wojennej w północno-zachodniej Europie.

Muzeum 24. Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego,
stacjonującego w Kraśniku w latach 1922–1939 – oddział Muzeum Regionalnego, otwarto w
dniu 6 lipca 1995 r., w 75. rocznicę utworzenia pułku. Zbiory wyodrębniono z działu
historycznego Muzeum Regionalnego i umieszczono w nowym budynku przy ulicy Józefa
Piłsudskiego 7. Od 2022 roku nosi nazwę Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku.

Przewodnikiem po Muzeum był Zdzisław Winkler, na miejscu można było zobaczyć wiele
interesujących pamiątek i zbiorów związanych z Rzeszowem, Boguchwałą, Łańcutem,
Albigową oraz szlakiem bojowym Pułku, który we wrześniu 1939 r. bronił tych terenów.

Na koniec zapalone zostały znicze pod pomnikiem żołnierzy 24 Pułku Ułanów. Jak brzmi
napis na pomniku „Ku wiecznej pamięci żołnierzy 24 Pułku Ułanów Im. Hetmana St.
Żółkiewskiego poległych na polu chwały w walce o wolność ojczyzny na pobojowiskach
Polski Francji Belgii Holandii i Niemiec oraz nieznanych z nazwiska poległych w walce z
okupantem i Nieznanego Żołnierza którego prochy tu spoczywają
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1939+1940+1944+1945”.


