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I. ZARYS HISTORII 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ
Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 071/ Org z dnia
27.08.1993 r. rozpoczął się proces przeformowania 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów
im. Króla Stefana Batorego w brygadę pancerną, która przyjęła nazwę 9 Brygada Kawalerii
Pancernej. Pierwszym dowódcą Brygady został ppłk dypl. Wojciech Roszak, który w dniu
03.01.1994 r. przejął obowiązki dowódcy Brygady od płk dypl. Edwarda Rogowskiego.
Rok 1994 był w historii brygady był rokiem wielu zmian i transformacji, dotyczących
struktury jednostki, jej wyposażenia i uzbrojenia oraz dostosowywania swojej struktury do
nowej doktryny obronnej państwa. Brygada jako jednostka pancerna weszła w skład
16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej stanowiąc jej główne ogniwo bojowe. Proces
formowania brygady zakończył się z końcem 1994 r. W styczniu 1995 r. Brygada osiągnęła
pełną gotowość bojową i rozpoczęła intensywne szkolenie oraz potwierdzanie swojej
przydatności bojowej.
Rok 1995 to okres intensywnej służby i szkolenia, wielu ważnych wizyt a także
zakończenia rozpoczętego w 1994 r. procesu przejmowania tradycji. W dniu 12 maja 1995 r.
z wizytą w brygadzie przebywał Dowódca Armii Węgierskiej gen. płk Janos Deak a 19 lipca
wicepremier, Minister Finansów Zbigniew Kołodko. Zarówno pierwszego jak i drugiego
z wizytujących Brygadę interesował szczególnie proces szkolenia oraz organizacja życia
i funkcjonowania jednostki w czasie pokoju. Od początku swego istnienia Brygada
utrzymywała ścisły kontakt z miejscowym społeczeństwem, czego wyrazem było utworzenie
15 sierpnia 1994 r. Społecznego Komitetu Sztandaru, którego głównym celem było
wykonanie, poświęcenie i przekazanie Brygadzie sztandaru. Uroczystość przekazania
sztandaru odbyła się w dniu 27 września 1995 r. podczas uroczystego apelu w obecności
żołnierzy brygady, pracowników wojska, kombatantów, fundatorów sztandaru, mieszkańców
miasta i gminy Braniewo i Płoskinia. Nowy sztandar nadany przez Prezydenta RP
Lecha WAŁĘSĘ decyzją z 23 sierpnia 1995 r. wręczył dowódcy Brygady
ppłk dypl. Ryszardowi SOROKOSZOWI Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister
Henryk GORYSZEWSKI. W tym uroczystym dniu zakończył się również proces
przejmowania tradycji. Przedsięwzięcie to było o tyle ważne bowiem 9 brygada Kawalerii
Pancernej jako pierwszy oddział w Wojsku Polskim zapoczątkował ten proces. Decyzją
Ministra Obrony narodowej Nr 42/MON z 27 kwietnia 1995 r. Brygada przejęła dziedzictwo
tradycji Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, 28 Saskiego Pułku Czołgów Średnich i 27 Pułku
Zmechanizowanego Ułanów. W tym roku nastąpiła też kolejna zmiana na stanowisku
dowódcy brygady. W dniu15 lipca do pełnienia obowiązków dowódcy 9 BKPanc. przystąpił
ppłk dypl. Ryszard Sorokosz.
Kolejne lata w historii brygady (1996 – 2012) to okres wytężonej służby i szkolenia
oraz potwierdzanie przydatności bojowej jednostki. To także czas restrukturyzacji
i dostosowywania swojej struktury do struktur NATO, to wreszcie czas modernizacji bazy
szkoleniowej i socjalno - bytowej a także wielu kontroli i inspekcji. Pododdziały Brygady
realizują program szkolenia na przy koszarowych placach ćwiczeń i strzelnicach, a także na
poligonach OC Wędrzyn, Drawsko Pomorskie i OSPWL Bemowo Piskie. Żołnierze Brygady
wykonują również niezwykle trudne i niebezpieczne zadania na bojowych posterunkach
w Republice Iraku, Afganistanie i Kosowie.
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Rok 1996 rozpoczyna się niezwykle pracowicie i intensywnie, od udziału żołnierzy
Brygady w ćwiczeniu instruktażowo-metodycznym prowadzonym przez Dowódcę WOW
na OSPWL w Bemowie Piskim. Kadra i żołnierze zasadniczej służby wojskowej 2 bcz
na bazie, którego odbywało się ćwiczenie zostają ocenieni przez przełożonych na ocenę
dobrą.
Tak jak pomyślnie rozpoczął się ten rok tak i zakończył. W miesiącu grudniu tego roku
brygada zostaje wyróżniona dyplomem i pucharem przez Dowódcę Warszawskiego Okręgu
Wojskowego za osiąganie wysokich wyników w działalności szkoleniowo-wychowawczej.
Najważniejszym zadaniem roku 1998 był udział żołnierzy brygady w ćwiczeniu „Opal-98”.
Udział żołnierzy Brygady został oceniony niezwykle wysoko. W ocenie szczególną uwagę
zwrócono na umiejętności organizacyjno-dowódcze, zaangażowanie, oraz wysoki
profesjonalizm kadry i żołnierzy zsw.
18 lutego 1998 roku po raz kolejny Brygada zostaje wyróżniona przez Dowódcę
Warszawskiego Okręgu Wojskowego dyplomem i pucharem za zajęcie I miejsca
w konkursie na Najlepiej Funkcjonujący System Ochrony i Obrony Obiektu Wojskowego
na szczeblu WOW w 1997 roku.
Niezwykle szczególnie w historii Brygady zapisze się rok 1998. Jest to okres
modernizacji bazy szkoleniowej i socjalno-bytowej. W przededniu czwartej rocznicy
powstania brygady 26 września 1998 roku zostają oddane do użytku Stołówka żołnierska,
Sala Tradycji i nowoczesna Hala Sportowa.
W 1998 roku w związku z odejściem z Warszawskiego Okręgu Wojskowego
i przejściem w podporządkowanie Pomorskiego Okręgu Wojskowego Brygadę wizytował
gen. dyw. Tadeusz Bazydło, który w trakcie wizyty zapoznał się z warunkami życia i służby
oraz historią i tradycjami brygady.
Rok 1999 rozpoczął się kontrolą kompleksową działalności społeczno –
wychowawczej. Komisji przewodniczył Szef Obrony Terytorialnej Pomorskiego Okręgu
Wojskowego gen. bryg. Kazimierz Wilczewski. Działalność społeczno-wychowawcza
w brygadzie została oceniona niezwykle wysoko. Kontrola potwierdziła w pełni przydatność
tej służby w brygadzie.
Najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym 1999 roku było ćwiczenie „Opal –
99” , w którym obok jednostek Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz 16 Pomorskiej Dywizji
Zmechanizowanej wzięła udział 9 BKPanc.
W sierpniu 1999 r. z wizytą w brygadzie przebywali attache wojskowi. W trakcie wizyty
zapoznali się między innymi z:
- strukturą brygady, jej głównymi zadaniami oraz specyfiką szkolenia
- metodyką szkolenia pododdziałów pancernych w Dywizyjnym Ośrodkiem Szkolenia
Ogniowego Pierzchały;
- Historią brygady i jej tradycjami.
W maju i wrześniu tego roku oddano do użytku dwa niezwykle pomocne w szkoleniu obiekty:
- most Olgierda na kanale pierzchalskim, którego uroczystego otwarcia dokonał
dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej płk dypl. Piotr MAKARAEWICZ oraz starosta
powiatu braniewskiego Tadeusz BEJNAROWICZ.
- plac ćwiczeń ogniowych, jeden z najlepiej wyposażonych obiektów tego typu
w Wojsku Polskim.
Ukoronowaniem tego niezwykle pracowitego dla całego stanu osobowego Brygady roku, było
wyróżnienie przez Dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego dyplomem za osiągnięcie
najwyższych wyników w działalności szkoleniowo – wychowawczej wśród Jednostek
Wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 1999 roku.
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W lutym 2000 r. 9 Brygada. została poddana kontroli z Gotowości Bojowej
i Mobilizacyjnej prowadzonej przez Dowództwo Wojsk Lądowych, połączonej
z wyprowadzeniem do rejonów alarmowych sił i środków brygady. Sprawdzian wypadł na
ocenę dobrą i jeszcze raz potwierdził gotowość pododdziałów do wykonywania zadań
bojowych. W tym samym miesiącu, na zaproszenie władz samorządowych, w Braniewie
przebywał Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Jerzy Szmajdziński. Ważnym
elementem wizyty była obecność posła w koszarach 9 BKPanc. Podczas spotkania z kadrą
garnizonu Braniewo szczególnie mocno poruszone były sprawy nurtujące środowisko
braniewskie.
Na przełomie lutego i marca tego roku pododdziały brygady szkoliły się w OSPWL
Bemowo Piskie. Szkolenie poligonowe zakończone zostało ćwiczeniem dowódczo –
sztabowym oraz batalionowym ćwiczeniem wzmocnionego batalionu czołgów.
W marcu brygadę wizytował Dowódca Wojsk Lądowych RP gen. dyw. Zbigniew
Zalewski. Generała szczególnie interesowało szkolenie czołgistów w nowo oddanym
do użytku PCO.
Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć na 2000 rok pododdziały 4 bz na
przełomie marca i kwietnia uczestniczyły w szkoleniu w Ośrodku Zurbanizowanym
OC Wędrzyn, gdzie doskonaliły sposoby walki w terenie zurbanizowanym. Ćwiczenie
potwierdziło dobre przygotowanie sztabu batalionu oraz pododdziałów zmechanizowanych
do organizacji i prowadzenia walki w mieście.
19 kwietnia 2000 r. z wizytą w jednostce przebywał Zastępca Prokuratora
Generalnego, Naczelny Prokurator Wojska Polskiego gen. dyw. Ryszard MICHAŁOWSKI.
Generała szczególnie mocno interesowała problematyka przestrzegania prawa oraz
stan przestępczości wśród żołnierzy zawodowych i żołnierzy zsw.
W dniach 9-25 maj 2000 brygada była poddana kontroli NIK. Przedmiotem kontroli
były warunki odbywania służby wojskowej przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
w 1999 r. i I kwartale 2000 roku.
W dniach od 22 maja do 16 czerwca Komisja Delegatury Departamentu Kontroli MON
przeprowadziła kontrolę gospodarczo – finansową.
VI rocznicę swojego powstania zgodnie z przyjętym zwyczajem brygada obchodziła
26 września. W trakcie uroczystości wręczono nominacje na pierwszy stopień oficerski
kombatantom, żołnierzom września 1939 r.
Brygada, jako wyróżniająca się pośród innych jednostek Wojska Polskiego, stała się
obiektem zainteresowania Dowództwa NATO. Wyrazem tego była wizyta w koszarach
gen. Holmesa, który odwiedził koszary w Braniewie, a ponadto obserwował szkolenie
czołgistów 1 bcz mjr Roberta WIDZISZA na poligonie w OSPWL Bemowo Piskie.
Lata 2001 - 2005 to okres działań restrukturyzacyjnych mających na celu
dostosowanie struktur brygady do standardów NATO oraz okres szkolenia w koszarach, na
placach ćwiczeń i poligonach.
19 września 2001 r. w brygadzie przebywał Dowódca Wojsk Lądowych Armii Rumunii
gen. dr BADALAN.
Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez 9 Brygadę na przełomie lat
2003/2005 było przygotowanie i udział żołnierzy w ćwiczeniach:
-

Strong Resolve (2002)
Donośna Surma (2003)
Desert Lake 2004’ (2004)

a także udział w misji w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
Lata 2006-2012 to okres intensywnego szkolenia na przykoszarowych obiektach
szkoleniowych i placach ćwiczeń oraz na poligonach Drawsko i Bemowo Piskie.
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Najważniejszymi zadaniami jakie żołnierze brygady realizowali w tym okresie były zadania
wykonywane w ramach VII zmiany PKW w Iraku, XXVIII zmiany UNDOF w Syrii oraz PKW
w Afganistanie. Rok 2009 to rok przystosowania struktur brygady do działania bez udziału
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w oparciu o żołnierzy zawodowych. To również
okres przygotowań do wykonywania zadań przez żołnierzy brygady w ramach PKW
w Kosowie w 2010 r oraz realizacja jakże trudnych i niebezpiecznych zadań w Afganistanie
na przełomie roku 2011/2012.
I. DZIEDZICTWO TRADYCJI
W dniu 1 września 1995 roku dzięki staraniom podjętym przez środowiska kombatanckie,
kadrę zawodową i żołnierzy zsw na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej
nr 42/MON z dnia 27 kwietnia 1995 r. brygada przejęła tradycje oddziałów Nowogródzkiej
Brygady Kawalerii, 28 Saskiego Pułku Czołgów Średnich i 27 Pułku Zmechanizowanego
Ułanów im. Króla Stefana Batorego
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Tradycje brygady otwierają dokonania Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, która
została sformowana 17 sierpnia 1920 roku w okolicach Ciechanowa jako 9 Brygada Jazdy.
Pierwszy swój zwycięski bój stoczyła pod Gumowem okrążając zgrupowanie oddziałów
wroga i biorąc
do niewoli 3 tysiące jeńców, 22 sierpnia wzięto do niewoli 5 tysięcy jeńców
po zwycięskiej bitwie pod Żurominkiem. 12 września brygada walcząc w składzie 2 Dywizji
Kawalerii w bitwie pod Letczanami rozbiła 9 Brygadę 14 Dywizji Kawalerii bolszewickiej. Swój
ostatni bój Brygada stoczyła w czasie wykonywania działań rajdowych w kierunku na
Korosteń pod miejscowością Bielka, gdzie zadano nieprzyjacielowi ciężkie straty. W okresie
wojny bolszewickiej 25, 26 i 27 Pułk Ułanów, które po zakończeniu działań bojowych weszły
w skład 9 Brygady, w czasie jej trwania wchodziły w skład 8 Brygady Jazdy.
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich powstał w lipcu 1920 roku w Poznaniu jako 115 Pułk Ułanów
Wielkopolskich. Szwadrony Pułku po zorganizowaniu się wyruszyły samodzielnie na miejsce
koncentracji pod Ostrołękę. W dniu 1 sierpnia 1920 roku pułk rozpoczął działania bojowe
broniąc przepraw w Nowogrodzie i Łomży. W połowie sierpnia toczył walki w okolicach
Ciechanowa, a pod koniec miesiąca miedzy Mławą a granicą z Prusami Wschodnimi.
Po przegrupowaniu na Wołyń szarża pod Morawianami rozpoczął pościg za nieprzyjacielem
w trakcie którego dotarł aż do miejscowości Teretew. Swój szlak bojowy zakończył w rejonie
Rudni Baranowskiej.
26 Pułk Ułanów Wielkopolskich został zorganizowany jako 215 Ochotniczy Pułk Jazdy
Wielkopolskiej w Poznaniu w lipcu 1920 roku. Do działań bojowych wszedł na Pomorzu
16 sierpnia nad rzeką Drwęcą. Po pierwszych zwycięskich starciach i szarży pod Nowym
Miastem, Pułk zdobył Brodnicę i wkroczył do Prus Wschodnich. Po uzupełnieniu stanów
osobowych, 23 września skierowany został na front białoruski. Po walkach w rejonie rzek
Szczary i Miru otrzymał zadanie osłony na rzece Niemen. W ciężkim boju w Wołyniu pułk
zajął Zasław, a następnie wkroczył do Mińska gdzie zastało go zawieszenie broni.
27 Pułk Ułanów został sformowany w Kaliszu pod koniec lipca w 1920 roku, jako 203
Ochotniczy Pułk Ułanów. Pułk wkroczył do działań bojowych 6 sierpnia w rejonie
Ciechanowa. Od 3 września wszedł w skład 9 Brygady Jazdy i do końca wojny uczestniczył
w walkach toczonych przez brygadę.
Po zakończeniu działań bojowych 9 Brygada Jazdy została przeniesiona do Baranowicz
gdzie stacjonowała do wybuchu II wojny światowej. 26 marca 1937 roku w ramach
prowadzonej restrukturyzacji jednostek kawalerii 9 Brygada Jazdy została przemiana na
Nowogródzką Brygadę Kawalerii. 1 września 1939 roku Brygada otworzyła kolejną kartę
swojej Księgi Bojowej Chwały. Podporządkowana została dowódcy Armii „Modlin”
z zadaniem osłony jej zachodniego skrzydła. W pierwszym dniu wojny częścią swych sił
broniła Działdowa, z którego wycofano się w nocy 2 września na rozkaz przełożonych.
Po walkach toczonych pod miejscowością Petrykozy oddziały Brygady wycofały się do
Sierpca, a do 5 września objęły obronę przedmieścia w Płocku. W walkach odwrotowych
Brygada walczyła w składzie Grupy Operacyjnej Kawalerii dowodzonej przez dowódcę
brygady gen. Władysława Andersa. Jej zadaniem była osłona wschodniego brzegu Wisły
i rejonu przeprawy Armii „Łódź”.13 września dowódca Brygady skierował 26 pułk ułanów
na Cegłów, 27 pułk ułanów na Połczankę, 25 pułk ułanów i 91 dywizjon pancerny
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na Siennicę z zadaniem opanowania tych miejscowości i umożliwienia pozostałym
jednostkom kontynuowania marszu na wschód. Zadanie zostało wykonano, nieprzyjaciel
został wyparty z zajmowanych pozycji. Pomimo bombardowań i ponoszonych strat Brygada
do końca działań bojowych zachowała najwyższy potencjał bojowy spośród jednostek Grup
Operacyjnych. 22 września czołowe pułki Brygady wyrzuciły siły niemieckie z Janówki,
Majdanku Sieleckiego i Dzierążni dzięki czemu przebiły się przez pozycje niemieckie
i kontynuowały marsz do granicy niemieckiej. Ostanie walki stoczone przez Brygadę miały
miejsce 26 września. 26 pułk ułanów rozbił kolumnę wojsk niemieckich, a 27 pułk ułanów
wykonał ostatnią szarżę kawalerii polskiej w wojnie obronnej w 1939 roku pod Morańcami
ponosząc ciężkie straty. 27 września w obliczu przeważających sił pancernych
i zmotoryzowanych Armii Czerwonej gen. Anders wydał rozkaz o rozformowaniu Brygady.
Generał Anders kontynuował marsz ku granicy z wybraną grupą ułanów. W dniu 25 września
grupa ta została internowana przez Rosjan. Na Węgry przedostało się kilka małych grup,
a w jednej z nich dowódca 26 pułku ułanów płk Schweizer z dwoma oficerami i trzema
ułanami.
Kolejnym ogniwem w dziejach brygady są działania bojowe szwadronu 26 i 27 pułku ułanów
utworzonych w ramach Armii Krajowej. Brały one udział w obronie ludności polskiej
zamieszkujące wschodnie kresy Rzeczypospolitej i w akcji „Burza” tocząc krwawe boje
w Puszczy Nalibockiej, w okolicach Nowogródka, Puszczy Kampinoskiej, Powstaniu
Warszawskim i Górach Świętokrzyskich.
Brygada dziedziczy również tradycje 28 Saskiego Pułku Czołgów Średnich, który został
sformowany 5 lipca 1944 roku na mocy rozkazu Dowódcy Armii Polskiej w ZSRR nr 00127
jako 27 Pułk Artylerii Pancernej. Początkowo działał jako jednostek obwodu Naczelnego
Dowództwa, a następnie podporządkowany 2 Armii Wojska Polskiego przeszedł w jej
szeregach cały szlak bojowy. Uczestniczył w operacji łużyckiej i praskiej. Ostatnią walkę
z nieprzyjacielem stoczył w okolicach miejscowości Dablice w dniu 11 maja 1945 roku
a następnie w tym samym dniu wkroczył do stolicy Czech – Pragi. W dniu zakończenia wojny
miał w swoim składzie 46 oficerów, 87 podoficerów, 96 szeregowców oraz 31 pojazdów
w tym 17 dział samobieżnych SU – 85. Za bohaterstwo żołnierzy wykazane na szlaku
bojowym pułku, został odznaczony Virtuti Militari V klasy oraz wyróżniającą nazwą „Saski”.
W 1951 roku pułk został przeformowany i zmienił nazwę na 28 Saski Pułk Czołgów Średnich.
Garnizonem, w którym pułk stacjonował do 1990 roku było Czarne. W 1990 roku w związku
z restrukturyzacją armii pułk został przeniesiony do Braniewa i przeformowany na jednostkę
zmechanizowaną zmieniając nazwę na 27 Pułk zmechanizowany. W pierwszej połowie 1991
roku kadra jednostki rozpoczęła starania o przyjęcie nazwy, barwy, patrona i tradycji
27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego Nawiązano ścisły kontakt ze środowiskiem
byłych żołnierzy 27 pułku ułanów, weteranami walk we wrześniu w 1939 roku oraz
z żołnierzami pułku odtworzonego w ramach Armii Krajowej.
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II. SZTANDAR 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ.
1. Podstawa nadania sztandaru.
Sztandar ufundowany przez społeczeństwo miast Braniewa i Płoskini w wyniku starań
podjętych przez Komitet Sztandaru, organizacje kombatanckie oraz wszystkie środowiska
żołnierzy 9 Brygady Kawalerii Pancernej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
19 lutego1993r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 34 poz. 154)
na wniosek Ministra Obrony Narodowej Zbigniewa Wojciecha Okońskiego, nadał w dniu
23 sierpnia 1995 r. 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech WAŁĘSA.
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2. Uroczystość wręczenia sztandaru.
Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 27 września 1995 roku w obecności
żołnierzy brygady, pracowników wojska, mieszkańców Braniewa oraz zaproszonych gości
podczas uroczystego apelu z okazji obchodów 1-wszej rocznicy powstania brygady.
Sztandar w imieniu Komitetu fundatorów oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wręczył dowódcy Brygady ppłk. Ryszardowi Sorokoszowi Szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego minister Henryk Goryszewski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali :
żona byłego wachmistrza 27 Pułku Ułanów Zofia Sawicka oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie Wiesław Weyer.
Poświęcenia Sztandaru dokonał Arcybiskup Metropolita warmiński Edmund Piszcz.
3. Opis sztandaru :

Biały płat sztandaru o wymiarach 750 x 750 mm, na którym po obu stronach znajduje się
krzyż kawalerski, wykonany z tkaniny czerwonej. Szerokość krzyża na brzegu płata wynosi
375 mm. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej.
Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 14 gwoździami
z białego metalu. Płat z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca obszyty jest złotą
frędzlą. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu,
znajdują się dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części,
haftowane złotym szychem – szerokość 375 mm. Po środku wieńca umieszczony jest
wizerunek orła białego o wysokości 225 mm z głową zwróconą do drzewca, haftowany
srebrnym szychem. Korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy
ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata umieszczono wieńce wawrzynu
o szerokości 210 mm. W pola wieńców wpisane są cyfry „9” o wysokości 120 mm. będące
numerem 9 Brygady Kawalerii Pancernej. Cyfry są haftowane złotym szychem.
Na odwrotnej stronie płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec
o szerokości 375 mm, w środku którego jest umieszczony napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA”
w trzech wierszach haftowanych złotym szychem. Wysokość liter 70 mm.
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Pomiędzy ramionami krzyża, w rogu płata są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach
- w lewym górnym wieńcu : liczba „1994” – rok sformowania 9 BKPanc.
- w prawym górnym wieńcu : „herb Braniewa” – symbol związku jednostki z Braniewem,
miastem którego społeczeństwo w dowód szacunku
i uznania ufundowało brygadzie sztandar.
- w lewym dolnym wieńcu : „monogram patrona brygady Króla Stefana Batorego”
- w prawym dolnym wieńcu : „odznaka pamiątkowa 9 Brygady Kawalerii Pancernej” –
odznaka, która w sposób czytelny i symboliczny ukazuje,
której jednostki jest to sztandar.
Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy wykonanych z białego metalu. Korona, dziób
i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczony jest napis „9”.
Poniżej podstawy z orłem, po głównej stronie płata, umieszczona jest szarfa o barwach
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Wykaz gwoździ honorowych :
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – z up. Henryk GORYSZEWSKI
Minister Obrony Narodowej – Zbigniew Wojciech OKOŃSKI
Szef Sztabu Generalnego WP – gen .broni Tadeusz WILECKI
Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego – gen. dyw. Julian LEWIŃSKI
Wojewoda Elbląski – pan Zdzisław OLSZEWSKI
Przewodniczący Komitetu Sztandaru – Jerzy KOPACZ
Rodzice Chrzestni Sztandaru –
– Matka chrzestna – pani Zofia SAWICKA, żona byłego wachmistrza 27 Pułku Ułanów
– Ojciec chrzestny – pan Wiesław WEYER, Przewodniczący Rady Miasta w Braniewie.
8. Prezes Stowarzyszenia Nieświeżan – Stanisław ANDRZEJEWSKI
9. Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej – płk dypl. Piotr MAKAREWICZ
10. Dowódca 9 Brygady Kawalerii Pancernej - ppłk dypl. Ryszard SOROKOSZ,
11. Przedstawiciel korpusu oficerów – mjr Jerzy POLAK
12. Przedstawiciel korpusu chorążych – chor. Krzysztof GLABISZ
13. Przedstawiciel korpusu podoficerów – sierż. szt. Jan HOPPEN
14. Przedstawiciel żołnierzy zsw. – st. szer. Grzegorz MICHALAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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IV. ODZNAKA PAMIĄTKOWA 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ.
1. Podstawa nadania.
Wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz
regulamin jej nadawania zatwierdził Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON
z 30 czerwca 2006 r.
Odznaka pamiątkowa 9 BKPanc. jest widomym znakiem przynależności i nienagannej służby
w szeregach brygady oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej pod
wspólnym sztandarem. Jest znakiem dziedziczonej i kultywowanej tradycji, zespolenia
i przywiązania do oddziału żołnierzy służby czynnej, w rezerwie i w stanie spoczynku.
Odznaka nadawana jest żołnierzom brygady za szczególne osiągnięcia w służbie na wniosek
Kapituły odznaki pamiątkowej oraz wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym
szczególnie zasłużonym dla brygady na wniosek zebrania oficerskiego.
2. Opis odznaki.

Odznaka pamiątkowa 9 Brygady Kawalerii pancernej jest repliką odznaki 27 Pułku ułanów
im. Króla Stefana Batorego wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.
Przedstawia srebrnego orła z szeroko rozpiętymi skrzydłami w złotej koronie i ze złotymi
szponami. Na piersi orła widnieje tarcza emaliowana w barwach proporczyka noszonego
na beretach przez żołnierzy Brygady ( żółto- białego z rozgraniczającym paskiem
biało-granatowym ). W szponach orła umieszczone są dwie złączone ze sobą złocone
gałązki: laurowa i dębowa. Na
piórach ogona wygrawerowana jest liczba „1920”
( rok powstania 203 ochotniczego pułku ułanów, który w 1921 r. przeformowany został
na 27 Pułk ułanów). Dziób orła został lekko otwarty. Odznaka występuje w dwóch wersjach.
Wersja dla szeregowców nie emaliowana i bez złoceń.
Wzór odznaki i regulamin jej nadawania zostały przyjęte na zebraniu korpusu oficerskiego
15.05.1995 r. W dniu 01 września 1995 r. odznakę pamiątkową 27 Pułku ułanów im. Króla
Stefana Batorego wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii przejęła
9 BKPanc.
(wymiary odznaki: 62 x 35 mm.)
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3. Wzór legitymacji odznaki pamiątkowej.
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V. OZNAKA ROZPOZNAWCZA 9 BKPanc.
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór
oznaki rozpoznawczej.

Oznaka rozpoznawcza ma kształt stylizowanej tarczy w barwach ułańskich ( żółto-białych ).
Podział kolorów na tarczy przebiega po przekątnej (z prawego górnego rogu).
Rozgraniczenie barw wyznacza biało-granatowy pasek. We wnętrzu tarczy znajduje się
monogram patrona brygady króla Stefana Batorego z koroną ( typu zamkniętego) haftowany
nicią koloru pomarańczowego. Wersja oznaki na mundur polowy różni się od oznaki na
mundur wyjściowy kolorystyką. Tło tarczy jest barwy zielonej i siwej przedzielonej czarnym
paskiem. Monogram i korona oraz obrzeże tarczy są haftowane czarną nicią.
Wymiary oznaki; 80x60 mm. Jest noszona przez żołnierzy brygady na lewym ramieniu
umundurowania polowego i wyjściowego.
VI. PROPORCZYK NA BERET 9 BKPanc.
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór
proporczyka na beret 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.

Proporczyk ma kształt równoległoboku, z wcięciem z prawej strony, do przecięcia
przekątnych. Powierzchnia proporczyka została podzielona symetrycznie w polaryzacji
poziomej na dwa pola biało-granatowym paskiem. Górne pole ma kolor żółty, natomiast
dolne biały. Barwy proporczyka są tradycyjnymi barwami 27 pułku ułanów wchodzącego
w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, której tradycje przejęła Brygada. Na osi poziomej
proporczyka umieszczono cyfrę „9” (numer brygady) i monogram patrona króla Stefana
Batorego z koroną. Wymiary proporczyka: 55x15 mm.
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VII. BARWY 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ

Proporzec w kształcie prostokąta, z ostrym wcięciem do środka na końcu.
Trójbarwny, górna część proporca żółta, pośrodku biało - granatowa wstęga, dolna część
proporca biała.
VIII. ŚWIĘTO 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ.
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 42/MON z 27 kwietnia 1995 r. ustanowił datę
dorocznego święta 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie w dniu 27 września.
IX. PATRON 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ.
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 136/MON z 4 września 1995 roku polecił
9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie przyjąć imię króla Stefana Batorego.
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Stefan Batory, syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana VI
i Anny Katarzyny Thelegi, urodził się 23 września 1533 r.
w Somlyó. Od wczesnej młodości był przygotowywany
do żołnierskiego rzemiosła. Mając 15 lat wziął udział
w wyprawie przeciw Turkom. Studiował w Italii, zaś sztukę
dyplomacji poznawał na dworze cesarza austriackiego
Ferdynanda. Stefan Batory, po śmierci Jana Zapolyi, został
24 maja 1571 r. wojewodą siedmiogrodzkim. Po ucieczce
Henryka Walezego z Polski włączył się do walki o tron polskolitewski i 1 maja 1576 r. został koronowany w Krakowie.
Stefan Batory przystąpił do walki ze zbuntowanym
Gdańskiem, popieranym przez króla Danii Fryderyka II.
W czerwcu 1577 r. przystąpił
do oblężenia Gdańska,
jednakże 15 lipca tegoż roku odstąpił, skupiwszy całą uwagę,
po najeździe Iwana Groźnego na Inflanty, na obronie
północno-wschodnich granic państwa. Ostatecznie 12 grudnia
1577 r. Gdańsk uznał króla Stefana Batorego, rozwiązał
swoje wojska i zapłacił kontrybucję. W 1578 r. rozpoczęto przygotowania do wojny
z Moskwą. W rejonie Wilna skoncentrowano liczącą około 50 000 armię, która w lipcu 1579
r. podjęła działania przeciwko wojskom Iwana Groźnego. 11 sierpnia 1579 r. wojska Stefana
Batorego stanęły pod Połockiem i przystąpiły do oblężenia twierdzy. 30 sierpnia Połock padł,
zaś w ręce zwycięzców dostała się silna artyleria rosyjska, wielkie zapasy prochu i żywności.
Głównym siłami dowodził król, który polecił podjąć działania także na innych kierunkach
operacyjnych (zdobyto m.in. Sokół, Suszę, Nieszczerdę, spustoszono ziemię siewierską).
W połowie lipca 1580 r. Batory poprowadził kolejną kampanię przeciw Moskwie, obierając za
główny cel Wielkie Łuki. 27 sierpnia 1580 r. wojska królewskie dotarły do tej potężnie
umocnionej twierdzy, która ostatecznie skapitulowała 4 września tego roku. Wydzielone
siły polsko-litewskie zaatakowały Newel, Toropiec, Zawołocze, Ozieryszcze oraz
Siewierszczyznę i na kierunku smoleńskim. W czerwcu 1581 r., po ofensywie rosyjskiej na
Mohylew, Stefan Batory podjął marsz na Psków. 28 sierpnia 1581 r. przystąpiono do
oblężenia twierdzy. Hetman Krzysztof Radziwiłł otrzymał rozkaz poprowadzenia wyprawy
w głąb państwa moskiewskiego. Ostatecznie, 15 stycznia 1582 r., podpisano pokój,
określający wschodnie granice Rzeczypospolitej. W trakcie wojen z Moskwą powstał plan
utworzenia ligi państw chrześcijańskich przeciwko imperium tureckiemu. Stefan Batory miał
stanąć na czele ligi i dowodzić w zaplanowanej wojnie. Miał też stwierdzić, że „gdyby król
polski był panem Moskwy, miałby otwartą i łatwą drogę przeciw Turcji". Przygotowania do tej
wielkiej wojny przerwała śmierć króla 12 grudnia 1586 r. w Grodnie. Prochy monarchy
spoczęły w katedrze wawelskiej w Krakowie, w grobowcu ufundowanym w dużej mierze ze
składek podkomendnych. Król Stefan Batory był znakomitym wodzem, o wielkich talentach
strategicznych i organizatorskich, potrafiącym obrać właściwy cel i kierunek działań. Wielką
wagę przykładał do właściwego przygotowania działań wojennych, tak od strony
materiałowej, jak i propagandowej. Konsekwentnie realizował plan przebudowy sił zbrojnych
Rzeczypospolitej. W 1578 r. przeforsował na sejmie ustawę o piechocie wybranieckiej, czyli
łanowej. Za panowania Batorego ukształtowała się polska ciężkozbrojna jazda, husaria i jej
uzbrojenie. Reforma wojska objęła także lekką jazdę. Król doceniał znaczenie artylerii i starał
się stale ją rozwijać. Rozbudowywano arsenały i odlewnie dział. Na południowo-wschodnich
kresach utworzono polsko-kozackie oddziały piechoty i artylerii. Król doceniał znaczenie
łączności i służby saperskiej, co szczególnie uwidoczniło się w czasie wojen z Moskwą. Za
panowania Sterana Batorego zapoczątkowano także stałe prace w dziedzinie kartografii
wojskowej. Zapisał się również w historii jako reformator sądownictwa i założyciel
uniwersytetu w Wilnie (1579 r.).
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X. MARSZ 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ.
słowa : Jerzy STACHURSKI
muzyka : Wojciech BRATEK
I.

Szli ułani w krwawe boje
Nie szczędzili swoich sił
Szli przez burze, szli przez znoje
Żebyś w wolnej Polsce żył

II.

Czyny króla Batorego
Rozkruszyły wiele twierdz
Dziś są wzorem dla każdego
Dla ułańskich naszych serc

III. Hej ułani, hej ułani
Dzisiaj wszystko zmienił świat
My jeździmy dziś czołgami
Gdzie po drogach biegnie wiatr
IV. Gdzie na polach rosną maki
Gdzie buduje tęcza most
Tam stalowe mkną rumaki
i ułanów słychać głos:
Ref:
To my 9-ta Brygada
Dziś pełnimy straż
Niech pieśń ta opowiada
Skąd rodowód wziął się nasz
To my 9-ta Brygada
W ciszy trwamy czas
I w lesie na paradach
Odnajdziesz czasem nas
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