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Obchody Święta Łączności i Informatyki w Wojskach Lądowych 

 18 i 19 października br. w zegrzyńskim Centrum odbyły się obchody Święta 
Łączności i Informatyki. 

 Święto Łączności i Informatyki jest obchodzone w Siłach Zbrojnych RP na 
pamiątkę wykonania stałego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a 
Wenecją. To ważne przedsięwzięcie zostało zrealizowane 18 października 1558 
roku, dzięki staraniom króla Zygmunta II Augusta. Organizatorem tegorocznego 
święta był Zarząd Dowodzenia i Łączności (G6) Dowództwa Wojsk Lądowych 
(WL) SZ RP, a jego obchody odbyły się w Centrum Szkolenia Łączności i 
Informatyki w Zegrzu "kolebce łączności". Centrum jest chlubnym kontynuatorem 
ponad 90 - letniej tradycji oraz nowoczesnym, prężnie działającym i jedynym tego 
typu ośrodkiem w Polsce, szkolącym łącznościowców nie tylko na potrzeby Wojsk 
Lądowych, ale również Marynarki Wojennej oraz Sił Powietrznych. Można więc 
powiedzieć, że w tych dniach łączność "wróciła do swoich korzeni". 

 Obchody święta były połączone ze szkoleniem, podczas którego omówiono 
m.in.: funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w ćwiczeniu ANAKONDA – 
12, rolę i miejsce szefa S-6/G-6 w procesie planowania i organizowania systemu 
łączności oraz informatyki, priorytetowe kierunki działalności w obszarze 
funkcjonowania systemów teleinformatycznych w WL, realizację czasowej 
eksploatacji systemu wsparcia dowodzenia WL - wnioski z realizacji treningów 
NOGAT-12, SZAFRAN oraz C3IS JAŚMIN. 

 W drugim dniu obchodów zaproszeni goście mogli obejrzeć bazę 
szkoleniową Centrum, gdzie na co dzień szkolą się kadry wojsk łączności. 
Następnie odbyła się msza święta w zegrzyńskim Kościele Garnizonowym, którą w 
intencji łącznościowców i informatyków odprawił Dziekan Wojsk Lądowych 
ksiądz pułkownik Marek Karczewski. 

 W uroczystościach uczestniczył Dowódca Wojsk Lądowych generał broni 
Zbigniew Głowienka, Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji 
doktor inżynier Romuald Hoffmann, Zastępca Szefa Zarządu Planowania 
Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego SZ RP pułkownik 
Piotr Wojton, Zastępca Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej 
generał brygady Janusz Sobolewski, Szef Zarządu Dowodzenia i Łączności (G6) 
Wojsk Lądowych pułkownik Karol Gulbas, Komendant Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura, prezes Zarządu Głównego 
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności generał brygady rezerwy 
Edmund Smakulski, kierownicza kadra łączności i informatyki Wojsk Lądowych      



i instytucji współpracujących z Zarządem Dowodzenia i Łączności, żołnierze, 
słuchacze kursów oraz pracownicy wojska Centrum.  

 Po podniesieniu flagi państwowej zabrał głos pułkownik Gulbas, który w 
swoim przemówieniu powiedział: „Współczesne wojska łączności i informatyki 
dysponują sprzętem na światowym poziomie technicznym i technologicznym oraz 
posiadają niezbędną wiedzę operacyjną i techniczną do współpracy z innymi 
krajami. …Rozwój wojsk łączności i informatyki WL jest zgodnie z ich zadaniem 
ukierunkowany na zapewnienie organom dowodzenia WL możliwości sprawnego 
kierowania wojskami, a jednym z priorytetowych zadań jest zapewnienie 
informatycznego wspomagania procesu dowodzenia podejmowania 
decyzji….Działalność wszystkich łącznościowców i moja szczególnie będzie 
ukierunkowana na pogłębianie naszej wiedzy z zakresu nowej technologii, nowego 
sprzętu, tak abyśmy ze swoich zadań mogli wywiązywać się jak najlepiej służąc 
Wojskom Lądowym”. Żołnierzom i pracownikom wojska życzył wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, dużo szczęścia, satysfakcji z wykonywanych 
zadań, osiągania zamierzonych celów oraz kolejnych awansów.  

 Następnie został odczytany rozkaz okolicznościowy z okazji Święta 
Łączności i Informatyki. Postanowieniem Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został pułkownik Leszek Stypik. 
Natomiast za zasługi oraz znaczące osiągnięcia w dowodzeniu, szkoleniu oraz 
pracy sztabowej Dowódca WL wyróżnił tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz 
RP z Odznaką Tytułu honorowego - II stopnia pułkownika Arkadiusza 
Kurkiewicza, Zasłużony Żołnierz RP z odznaką tytułu honorowego III stopnia 
kapitana Piotra Osińskiego oraz sierżanta Sławomira Sękowskiego. Natomiast za 
szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby w Wojskach Lądowych Dowódca 
WL wyróżnił Odznaką Honorową Wojsk Lądowych pułkownika Roberta 
Bielewskiego, pułkownika Pawła Mizerskiego, podpułkownika Józefa 
Kowalczyka, podpułkownika Mirosława Kurkiewicza, podpułkownika Mirosława 
Pakułę oraz majora Krzysztofa Palewskiego. Były też liczne urlopy nagrodowe, 
listy gratulacyjne, pochwały, dyplomy uznania dla żołnierzy i pracowników 
wojska. 

  „Obchodzimy dziś uroczyście święto wojsk łączności i informatyki, których 
szczególne miejsce w tradycji i dorobku Wojsk Lądowych oraz Sił Zbrojnych RP 
potwierdza chlubny rodowód, osiągnięcia bojowe i szkoleniowe oraz współczesne 
zasługi dla obronności kraju. Uroczysty apel jest szczególnym wyrazem pamięci 
uszanowania zasług polskich łącznościowców na przestrzeni naszych dziejów” -
powiedział w swoim przemówieniu generał Głowienka. Ponadto w imieniu całych 
Wojskowych Lądowych podziękował łącznościowcom i informatykom za trud oraz 
pogratulował dotychczasowych osiągnięć. Życzył zdrowia i pomyślności, 
wytrwałości, optymizmu i satysfakcji, na niełatwej ale ciekawej drodze ku nowym 
wyzwaniom.  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Centrum. 



 

 

 

 


