02 grudnia 2019
Delegacja 9 pułku rozpoznawczego z wizytą w Pałacu Prezydenta RP

W obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja DUDY, Ministra
Obrony Narodowej Mariusza BŁASZCZAKA oraz przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, nastąpiło uroczyste przekazanie historycznego sztandaru do Muzeum Wojska
Polskiego przez Fundację Wolność i Demokracja, która odnalazła sztandar. Sztandar został ufundowany przez
społeczeństwo miejscowości Ejszyszki ziemi lidzkiej i ziemi mińskiej w 1920 roku. Samego wręczenia pułkowi
sztandaru dokonał w Wilnie Marszałek Piłsudski w kwietniu 1922 roku. 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, którego
chlubne tradycje kawaleryjskie dziedziczy nasz pułk, stacjonował w garnizonie Wilno. Żołnierze tej jednostki
wsławili się męstwem i odwagą w wojnie z bolszewikami 1920r, oraz wojnie obronnej 1939r. Jednym z
oficerów tego pułku był obecny patron 9 pr – por. Zygmunt SZENDZIELARZ późniejszy dowódca walecznej 5
Wileńskiej Brygady AK. Losy i ślad sztandaru urywają się pod koniec kampanii wrześniowej, kiedy to 26
września w rejonie Medyki w skutek beznadziejnej sytuacji operacyjnej i braku amunicji dochodzi do kapitulacji
4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich i zakopania w ukryciu sztandaru jednostki.
W latach siedemdziesiątych Muzeum Wojska Polskiego podjęło akcje poszukiwania sztandaru, niestety prace
te nie przyniosły pozytywnego rezultatu w wyniku czego sztandar pozostał w ukryciu do chwili obecnej. Po
osiemdziesięciu latach dzięki staraniom Fundacji Wolność i Demokracja został odnaleziony, niestety z dużymi
ubytkami i mocno zniszczony. Przekazanie go do Muzeum WP pozwoli między innymi na przeprowadzenie prac
konserwatorskich i zabezpieczeniu tej bezcennej pamiątki po 4 Pułku. Jak podkreślił podczas wystąpienia
Minister Obrony Narodowej „Bardzo się cieszę, że sztandar trafił do Muzeum Wojska Polskiego i że na tej
uroczystości są obecni żołnierze 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, a więc ci żołnierze, którzy
kontynuują tradycje 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich.”
Podczas wizyty w Warszawie delegacja odwiedziła miejsce spoczynku swojego patrona płk. Zygmunta
SZENDZIELARZA ps. ”ŁUPASZKA” na wojskowych Powązkach, gdzie złożono wieniec w imieniu żołnierzy i
pracowników 9 pułku rozpoznawczego aby uczcić jego pamięć.
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