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Obchody stulecia powstania 10. Pułku Ułanów
Litewskich - Białystok, 12 maja 2018
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8  maja  1920  r.  żołnierze  10.  Pułku  Ułanów  Litewskich,  goniąc
bolszewików,  dotarli  do  Dniepru,  w  którym  napoili  swoje  konie.  Na
pamiątkę  tego  dnia  ustanowili  święto  pułku.  W tym roku  miało  ono
szczególną oprawę - sto lat temu w grudniu 1918 r. jednostka została
sformowana  w  Pietkowie  na  Podlasiu.  Członkowie  Koła  Żołnierzy  10.
Pułku  Ułanów  Litewskich  i  ich  Rodzin  w  Białymstoku,  władze
samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, urzędów i instytucji
spotkali się z tej okazji 12 maja 2018 r. w koszarach 18. Białostockiego
Pułku Rozpoznawczego, w których przed wojną stacjonował 10. PUL. Była
to najważniejsza wojskowa formacja w Białymstoku przed drugą wojną
światową. W 1944 r. doszło do konspiracyjnego odtworzenia 10. Pułku
Ułanów  Litewskich  (spieszonego)  staraniem  V  Inspektoratu
Białostockiego Armii  Krajowej i  VI Inspektoratu Grodzieńskiego AK w
obwodach:  Białystok  miasto  i  Wołkowysk.  W  tym  okresie  żołnierze
jednostki przeprowadzili kilka akcji bojowych i potyczek z Niemcami.

Podczas sobotniej uroczystości odprawiono mszę świętą, złożono kwiaty
pod tablicą przy bramie koszar, odegrano marsz pułkowy, odczytano apel
poległych. Kompania honorowa 18. BPR oddała salwę honorową. Historię
10. PUL przypomniała Eugenia Kula, Przewodnicząca Koła Żołnierzy 10.
Pułku Ułanów Litewskich i  ich Rodzin w Białymstoku.  W uroczystości
uczestniczyli  liczni  przedstawiciele  grup  rekonstrukcyjnych  ze
Szwadronem  Kawalerii  im.  10  PUL.  Specjalnym  gościem  był  por.
Mieczysław Wroczyński (rocznik 1919), ostatni żyjący ułan z cenzusem
tego  pułku  i  brat  porucznika  Zbigniewa  Wroczyńskiego,  zawodowego
oficera 10. Pułku. Oddział IPN w Białymstoku reprezentował Przemysław
Czyżewski, kierownik Referatu Udostępniania Oddziałowego Archiwum.
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