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OD REDAKCJI
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności obchodzi w tym roku jubileusz
20-lecia istnienia. Przekazywany Wam dziś 26 numer „Komunikatu” opracowany przez Radę
Związku jest w całości poświęcony historii i działalności naszego stowarzyszenia. Informacje w
nim zawarte pochodzą z wydawnictw Związku, zarówno naszych „Komunikatów” zredagowanych w większości przez kol. płk. Stanisława Markowskiego i „Komunikatów” Związku Łącznościowców w Londynie, protokołów roboczych i notatek z zebrań w Oddziałach: Bydgoszcz,
Sieradz, Śrem, Warszawa-Rakowiecka i Wrocław, materiałów z Centrum Szkolenia Łączności i
Informatyki w Zegrzu, a także uwag, spostrzeżeń, fotografii z prywatnych zbiorów członków
naszego Związku. Do wielu pamiątek autorzy niniejszego opracowania nie mieli dostępu, a stan
jakościowy nie zawsze pozwolił na ich publikacje. Zamieszczone zdjęcia to ujęcia amatorskie,
stąd prosimy o dużą dozę tolerancji przy ich oglądaniu.

Rada Związku serdecznie dziękuje wszystkim Członkom i Sympatykom
za aktywną pracę oraz twórczą działalność na rzecz umacniania
wysokiej pozycji w środowisku wojskowym
w okresie dwudziestolecia istnienia
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności..
RADA ZWIĄZKU

Warszawa, wrzesień 2012 r
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1. GENEZA ZWIĄZKU
Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności powstał 15 sierpnia 1992 roku. W
bieżącym roku mija dwudziesta rocznica jego działalności.
Rozmowy, dotyczące powstania organizacji umacniającej tradycję oręża polskiego,
pogłębiającej wiedzę o obronności państwa w społeczeństwie, a także dbanie o honor i godność
emerytowanych żołnierzy i weteranów wojny, kontynuowane były na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.
ŚZPŻŁ utworzyli oficerowie i pracownicy cywilni Szefostwa Wojsk Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej i Wyższej Oficerskiej Szkoły Łączności przy współpracy z Polskimi Kombatantami Łączności różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Złożyło się na
to szereg czynników i potrzeb między innymi:
- kontakty osobiste osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie;
- dostęp do dokumentów znajdujących się w archiwach zagranicznych;
- wywiady prasowe z uczestnikami historycznych akcji zbrojnych z okresu drugiej
wojny światowej;
- powstanie nowych mediów informacyjnych, jak: Internet, telefonia komórkowa,
telefaks, a także ułatwienia wizowe.
Uważano, ze powstanie tego rodzaju organizacji przyspieszy realizację zadań służbowych i integrację łącznościowców w skali międzynarodowej.
Okres tworzenia związku, charakteryzował się wszechstronnym rozwojem nauki w skali
światowej, wręcz rewolucją w telekomunikacji, a także ważnymi zmianami politycznymi i
przekształceniami społeczno-gospodarczymi w państwach Europy Środkowej i nie tylko. Wystarczy wymienić:
- porozumienie w sprawie redukcji potencjału broni nuklearnej (START I i II);
- podpisanie układu o siłach konwencjonalnych (KBWE);
- nowa polityka Michała Gorbaczowa (przebudowa, jawność, przyspieszenie);
- rozmowy „Okrągły stół”, zwycięstwo obozu Lecha Wałęsy w wyborach 1989 r.;
- rozwiązanie Układu Warszawskiego, wycofanie wojsk radzieckich z Niemiec Polski i
innych państw Europy Środkowej;
a także
- Zjazd Kombatantów „Juzistek” w Warszawie w 1991 roku;
- Zjazd Kombatantów Polskich w Warszawie, 15 sierpnia 1992 roku.
W zjeździe uczestniczyło 120 kombatantów łącznościowców, którzy odwiedzili swoją historyczną uczelnię w Zegrzu i poparli inicjatywę utworzenia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

5

Zlot Polskich Kombatantów Łączności w Zegrzu
Kiedy na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy przybyli do
Warszawy z całego świata Polacy – żołnierze drugiej wojny światowej na 1. Światowy Zjazd
Kombatantów Polskich, by 15 sierpnia wziąć udział w defiladzie na Placu Piłsudskiego w Warszawie, ówczesny szef Wojsk Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Henryk
Andracki przyjął trzy dni wcześniej grupę przedstawicieli trzech największych istniejących
wówczas zorganizowanych środowisk weteranów wojskowej łączności z zagranicy i kraju.
Stanowiły je mianowicie: Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy Szefostwie Wojsk Łączności, Klub Kombatantów Wojsk Łączności gromadzący żołnierzy II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy wrócili po drugiej
wojnie światowej do Polski oraz Związek Łącznościowców w Londynie.
Zebrani uznali za celowe i ze wszech miar słuszne utworzenia stowarzyszenia jednoczącego wszystkich polskich kombatantów i weteranów łącznościowców rozsianych po całym świecie.
Powołano wówczas Komitet Założycielski Światowego Związku
Polskich Żołnierzy Łączności, którego przewodniczącym został
inicjator spotkania i jeden z współtwórców idei zjednoczenia płk
Stanisław Markowski.
W skład Komitetu weszli:

Płk Stanisław Markowski

por. Felicja Bańkowska – żołnierz Armii Krajowej, członek
Klubu Kombatantów Wojsk Łączności,

mjr Maksymilian Ćwikliński-Cleyton – żołnierz Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, członek Związku Łącznościowców w Londynie,
płk Jan Herman – emerytowany oficer WP, członek Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy SWŁ,
kpr. Elżbieta Juszczyk – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, członek Związku
Łącznościowców w Londynie,
mjr Jerzy Juszczyk – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, prezes Związku
Łącznościowców w Londynie,
płk Zdzisław Klimczyk – oficer Szefostwa Wojsk Łączności MON,
płk Mieczysław Kluka – emerytowany oficer WP, członek Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy SWŁ,
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płk Stanisław Markowski – emerytowany oficer WP, członek Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy SWŁ,
płk Bernard Mieńkowski – emerytowany oficer WP, prezes Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy SWŁ,
płk Józef Olszewski – emerytowany oficer WP, członek Koła Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych przy SWŁ,
płk Tadeusz Popławski – emerytowany oficer WP, były zastępca komendanta-prorektor
Wojskowej Akademii Technicznej,
por. Wanda Symonowicz – żołnierz Armii Krajowej, członek Klubu Kombatantów Wojsk
Łączności,
płk Tadeusz Wiernikowski – żołnierz II Rzeczypospolitej, prezes Klubu Kombatantów
Wojsk Łączności,
ppłk Jan Wojtera – oficer Szefostwa Wojsk MON.

Por. Felicja Bańkowska

Kpr. Elżbieta Juszczyk

Mjr Max ĆwiklińskiCleyton

Ppłk Jerzy Juszczyk

Ppłk Jan Herman

Płk Zdzisław Klimczyk
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Płk Mieczysław Kluka

Ppłk
Jan Wojtera
Płk
Tadeusz
Popławski

Płk Bernard Mieńkowski

Por. Wanda Symonowicz

Płk Józef Olszewski

Płk Tadeusz Wiernikowski

Zebrani ustalili, że mieszkający w Polsce członkowie Komitetu opracują projekt założeń
organizacyjnych i statutu Związku.
Generał Andracki ponowił wystosowane pisemnie już w 1990 roku przez komendantarektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności płk. Witolda Cieślewskiego zaproszenie
wszystkich przybyłych z zagranicy kombatantów do odwiedzenia tej uczelni w Zegrzu.
Zaproszeni goście z zagranicy oraz mieszkający w kraju kombatanci i weterani łączności
przyjechali do Zegrza po zakończeniu centralnych uroczystości z
okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 15 sierpnia. Byli wśród nich żołnierze
powojennego Wojska Polskiego, bardzo liczna grupa łącznościowców z Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przybyli z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, z
Czechosłowacji, Węgier i Litwy, no i oczywiście z Polski. Zebrani
poparli ideę powołania Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności jednoczącego wszystkich kombatantów i rezerwistów
łączności. Zaakceptowali założenia statutu oraz zadania Związku i
zgłosili do niego formalny akces.
Płk Witold Cieślewski
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Uczestnicy spotkania kombatantów łączności 15 sierpnia 1992 roku w Zegrzu

Od lewej: płk Tadeusz Wiernikowski
płk Witold Cieślewski,
gen. bryg. Henryk Andracki.

W logo Związku
umieszczono znak Wojsk
Łączności sprzed 1939
roku (okrągła tarcza z
trzema złotymi błyskawicami i ręką dzierżącą
miecz) i znak współczesnych Wojsk Łączności
(okrągła tarcza z błyskawicą i sinusoidalnymi falami)
– na trójkątnym proporcu o
tradycyjnych
błękitnoczarnych barwach łącznościowców.
Obrady uczestników spotkania kombatantów 15 sierpnia 1992 r. w Zegrzu. Na
pierwszym planie Elżbieta i Jerzy Juszczykowie

Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych działające przy Szefostwie Wojsk Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej kontynuuje tradycje istniejącego od
1974 roku Klubu Oficerów Rezerwy i Kombatantów Wojsk Łączności, który utworzyła grupa
20 oficerów przechodzących wówczas w stan spoczynku. Istnienie Klubu zaaprobował ówczesny szef Wojsk Łączności MON gen. bryg. Leon Kołatkowski, a jego prezesem został płk Mie9

czysław Nowakiewicz. Motywem przewodnim założycieli Klubu była silna potrzeba utrzymywania więzi emerytowanych oficerów ze swymi instytucjami, z kolegami, którzy nadal służyli
w wojsku i utrzymania kontaktów między sobą.
Ważnym zadaniem Klubu było umacnianie tradycji oręża polskiego, pogłębianie wiedzy o budowie obronności państwa w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, a ponadto
dbałość o dobre imię, honor i godność emerytowanych oficerów i starania o ich warunki materialne. Po sześciu latach działania Klubu jego prezesem został w 1980 roku płk Longin Rudnicki. Klub liczył już wówczas 60 członków, a pieczę nad nim roztoczył następny po gen. bryg.
Leonie Kołatkowskim szef Wojsk Łączności MON – gen. bryg. Marian
Pasternak. Klub skupiał emerytowanych żołnierzy łączności z Warszawy, Legionowa i Zegrza. Średnia wieku członków Klubu wynosiła
wtedy niecałe 60 lat. Najmłodszy członek Klubu miał 50 lat, najstarszy – 67
lat.
Generał Pasternak był pierwszym
szefem Wojsk Łączności MON sprzed
przemian politycznych z 1989 roku,
który nawiązał kontakt z środowiskiem
byłych żołnierzy łączności II Rzeczypospolitej skupionych w Klubie KombaPłk Longin Rudnicki
tantów Wojsk Łączności założonym
przez gen. bryg. Heliodora Cepę. Prezesem Klubu był wówczas płk Tadeusz Wiernikowski, a grupę
łącznościowców Armii Krajowej reprezentował ppłk Kazimierz
Malinowski autor kilku książek o organizacji łączności w AK
podczas okupacji i w Powstaniu Warszawskim.

Gen. Marian Pasternak

Już wtedy rodziła się myśl o próbach współdziałania i integracji obu stowarzyszeń.
Różne działające niezależnie od siebie kluby skupiające weteranów wojskowych różnych służb i rodzajów broni istniały w Polsce już od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. W lutym 1981 roku przedstawicielom organizacji społecznych i środowisk kombatanckich zebranym w Domu Wojska Polskiego „Za
Żelazną Bramą” zaproponowano powołanie
jednego, zjednoczonego stowarzyszenia weteranów wojskowych o nazwie Związek Byłych
Żołnierzy Zawodowych, integrującego pracę
wszystkich istniejących klubów. W Klubie Oficerów Rezerwy i Kombatantów Wojsk Łączności przegłosowano decyzję o przystąpieniu do
tego Związku i 24 marca 1981 roku przekształcono Klub w środowiskowe Koło Nr 41 nowego
Związku.
Płk Henryk Gill
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Płk Stanisław Różycki

Pierwszym prezesem Koła został dotychczasowy prezes Klubu płk Longin Rudnicki.
Następnymi prezesami byli kolejno: płk Henryk Gill, płk Bernard Mieńkowski, płk Jan Herman
i płk Stanisław Różycki1, pełniący tę funkcję już czwartą kadencję do chwili obecnej. W roku
zawiązywania się Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności prezesem Koła był płk

Spotkanie z „Juzistkami” w Zegrzu.

Mieńkowski, członek Komitetu Założycielskiego ŚZPŻŁ.
Kontynuując nawiązane już wcześniej przez gen. dyw. Mariana Pasternaka kontakty z
Klubem Kombatantów Wojsk Łączności Koło gościło w marcu 1991 r. jego prezesa płk. Tadeusza Wiernikowskiego. W tym samym roku Koło wzięło udział w uroczystości upamiętnienia
czynu bojowego w latach 1939–1945 „telegrafistek-Juzistek”, które przeszkolenie przechodziły w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu od 1927 do 1936 roku.
Do przypomnienia tej historii przyczynił się walnie por. piechoty w st. spocz. Jerzy Kocot (autor książki „Juzistki”), członek Klubu Oficerów Rezerwy przy Ministerstwie Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Członek Honorowy ŚZPŻŁ). W Warszawie na
Ochocie na pomniku „Barykady Września” i w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu odsłonięto wówczas tablice poświęcone czynowi „Juzistek”.
Odsłonięciu obu tablic towarzyszył ceremoniał wojskowy z
udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Spośród 350

byłych absolwentek kursów, na uroczystość przybyło 27 „Juzistek” z różnych kraju oraz z zagranicy, w tym z Londynu. Z inicjatywy kol. Stanisława Markowskiego ulicę, przy której mieści się Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu, nadano nazwę „Juzistek
W końcu 1994 roku Koło zrzeszało 114 członków, a gdy powstał wówczas Oddział
„Warszawa-Rakowiecka” ŚZPŻŁ wstąpiło do niego 26 członków (do Oddziału wstąpiło ponadto 6 kolegów nie zrzeszonych w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych). Koło działa do
1

Koledzy Henryk Gill, Bernard Mieńkowski i Stanisław Różycki byli potem członkami władz naczelnych
ŚZPŻŁ.
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dzisiaj jako koło Nr 41 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Zarządzie Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP (Związek zmienił nazwę w 2010
roku). Liczy obecnie 45 członków, z których 22 należy do Oddziału „Warszawa-Rakowiecka”
ŚZPŻŁ.

Klub Kombatantów Wojsk Łączności działał w Warszawie od 1967 roku
skupiając byłych żołnierzy II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej (w
tym liczną grupę łączniczek AK) i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej wrócili do
kraju. Klub ten w 1981 roku nie został zaproszony do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i nadal działał samodzielnie.
Jego założycielem i pierwszym prezesem był gen. bryg.
Heliodor Cepa, który w 1939 roku był w stopniu pułkownika dowódcą Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych, podczas
wojny – szefem łączności Sztabu Naczelnego Wodza w Paryżu i
Londynie, a po zakończeniu wojny i powrocie do kraju – szefem
oddziału VIII (Łączności) Sztabu Generalnego WP, a potem szefem
Katedry Łączności Akademii Sztabu Generalnego WP. Zwolniony z
pełnionych funkcji w 1949 roku został rok później aresztowany pod Gen. bryg. Heliodor Cepa
zarzutem udziału w konspiracji mającej na celu obalenia władz pańW 2011 roku jego imię
stwowych, a po pięciu latach zwolniony po umorzeniu dochodzenia nadano Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w
w jego sprawie z braku jakichkolwiek dowodów winy.
Zegrzu.
Klub liczył w chwili założenia w 1967 roku 88 członków, w
1981 roku już 260 członków w tym 73 kobiety, w 1984 roku było
tam już 295 członków w tym 99 kobiet – absolwentek prowadzonych w Zegrzu w latach 192736 kursów „telegrafistek-juzistek”, oraz łączniczek Armii Krajowej. Jak potrzebna i oczekiwana
była ta organizacja może świadczyć fakt jej burzliwego rozwoju. Żołnierzy Września reprezentowali tam, między innymi, płk Józef Biernacki, por. Bolesław Grejcz, kpt. Antoni Hołownia,
„juzistka” ppor. Olga Puszkar, mjr Andrzej Siekierski, kpt. Michał Standziak, płk Tadeusz
Wiernikowski. Z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie byli: kpt. Antoni Hołownia, kpt. prof.
Józef Kossacki, inż. Michał Kasia, kpt. Stanisław Michałowicz, ppłk Henryk Naimski, mjr
Andrzej Siekierski.

Kpt. Antoni Hołownia

Ppłk Kazimierz
Malinowski

Ppor. Olga Puszkar

Mjr Andrzej Siekierski

Najliczniejsza była grupa kombatantów Armii Krajowej. Nestorem tej grupy i jej największym autorytetem był ppłk mgr inż. Kazimierz Malinowski jeden z kawalerów Orderu
Wojennego Virtuti Militari i autor kilku książek o łączności w AK (liczba łącznościowców,
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posiadaczy orderu VM jest znaczna). Do tej grupy należeli przedwojenni oficerowie: mjr Feliks
Dzikielewski, ppłk Jerzy Jeżewski i mjr Władysław Mancewicz. Z rezerwy lub już z konspiracyjnego zaciągu wywodzili się: por. Jan Baranowski, por. Janina Borkowska 2, ppor. Tadeusz
Dłutowski, ppor. Zofia Fabry-Gorczyńska, kpt. Wojciech Malinowski, por. Alina Mazurkiewicz, por. Maria Milewska, ppor. Józef Miłosz, mjr Elżbieta Ostrowska, ppor. Zofia Pawłow-

Por. Janina Borkowska

Ppor. Tadeusz
Dłutowski

Ppor. Jadwiga CieślikKlebba

Ppor. Edwin Klebba

ska, ppor. Krystyna Rodowicz, por. Władysław Rodowicz, mjr Halina Sawicka, ppor. Stanisław
Tamowicz, por. Michał Wiśniewski, por. Tadeusz Zientek, ppor. Ludmiła Żero.

Kpt. Wojciech
Malinowski

Por. Alina
Mazurkiewicz

Ppor. Krystyna
Rodowicz

Por. Władysław
Rodowicz

Wśród kobiet prym wiodły harcerki, siostry Felicja i Maria Bańkowskie. Z wielkim poświęceniem działało w tym środowisku małżeństwo ppor. Jadwiga Cieślik-Klebba (z Powstania
Warszawskiego) i ppor. Edwin Klebba (z Gryfa Pomorskiego). Większość członków Klubu
była mieszkańcami Warszawy.
Po śmierci gen. bryg. Heliodora Cepy prezesem Klubu został członek Koła Nr 41
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych płk Józef Biernacki (oficer II Rzeczypospolitej, a po

2

Janina Borkowska z domu Loth jest córką ppłk. dypl. Stefana Lotha szefa sztabu 28. Dywizji Piechoty,
piłkarza i trenera, długoletniego zawodnika warszawskiej „Polonii”, który 16 lipca 1936 r. zginął w katastrofie lotniczej samolotu RWD-9 pod Gdynią-Orłowem wspólnie z gen. Gustawem Orliczem-Dreszerem.
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wojnie zastępca szefa Wojsk Łączności MON), a następnie płk Tadeusz Wiernikowski, również
żołnierz II Rzeczypospolitej rozpoczynający służbę wojskową w 1938 roku jako podchorąży

Płk Józef Biernacki

Ppor. Stanisław
Tamowicz

Por. Tadeusz Zientek

Ppor. Ludmiła Żero

łączności w Zegrzu. Po wojnie był oficerem zawodowym w Szefostwie Wojsk Chemicznych.
Kiedy w 1993 roku powstał Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, do Klubu
Kombatantów Wojsk Łączności należało około 200 osób. Członkowie Klubu postanowili wtedy
przekształcić go w Oddział „Warszawa-Świętokrzyska” składający się z dwóch kół: Koła Żołnierzy Łączności AK (prezes kol. Wanda Symonowicz) i Koła Żołnierzy II Rzeczypospolitej
(prezes kol. Andrzej Siekierski). Do utworzonego Oddziału „Warszawa-Świętokrzyska”
wstąpiło razem 36 osób. Prezesem Oddziału został płk Tadeusz Wiernikowski, a po jego śmierci – por. Felicja Bańkowska, harcerka i żołnierz batalionu łączności Okręgu Warszawskiego
Armii Krajowej, a po upadku Powstania Warszawskiego – jeniec niemieckiego obozu Stalag
VI C Oberlangen. Oddział istniał jeszcze w 2010 roku, choć gromadził już tylko prawie wyłącznie „dziewczyny" z Powstania Warszawskiego i liczył zaledwie kilkoro członków.

Migawki ze spotkania koła Środowiska
Wojsk Łączności
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej w dniu
29 lipca 2011 roku

Por. Eugeniusz
Kozłowski
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Stoją por. Alina Mazurkiewicz
i por. Janina Borkowska,
siedzą kpt. Ewa Świderska
i por. Władysława Kęstowicz

Mjr Danuta
Wrzesińska

Por. Alina Mazurkiewicz,
ppłk Marian Jakóbczak
i por. Janina Borkowska

Kpt. Ewa Świderska
i por. Władysława Kęstowicz

Por. Kęstowicz
i por. Halina Cieszkowska

Zaprzestał praktycznie swej działalności po odejściu na wieczną wartę prezesa i kilku
innych członków zarządu, a gromadka żołnierzy AK stanowi obecnie warszawskie koło organizacji o nazwie Środowisko Wojsk Łączności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
któremu przewodniczy kol. por. Janina Borkowska. Tradycyjnie członkowie kola zbierają się w
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta na
Placu Konfederacji w Warszawie na Mszy Św. w intencji poległych w Powstaniu i zmarłych
żołnierzy Armii Krajowej, a zwłaszcza żołnierzy Wojsk Łączności, oraz intencji błogosławieństwa dla wszystkich żyjących koleżanek i kolegów. Po Mszy odbywa się apel poległych i zmarłych dowódców AK z okresu drugiej wojny światowej i wszystkich poległych i zmarłych żołnierzy Wojsk Łączności AK, a następnie spotkanie przy kawie, herbatce i ciasteczkach. W
uroczystościach tych biorą także udział koledzy z władz naczelnych naszego Związku.

Związek Łącznościowców z siedzibą w Londynie powstał po zakończeniu drugiej
wojny światowej jako najwcześniej zorganizowane stowarzyszenie łącznościowców Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, głównie w Wielkiej Brytanii. Tam zaraz po wojnie powstały koła
grupujące byłych żołnierzy 11. batalionu łączności 2. Korpusu Polskiego, 3. Karpackiego i 5.
Kresowego Batalionów Łączności 3. i 5. Dywizji oraz 1. batalionu łączności 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Wszystkie te koła oddziałowe połączyły się 10 marca 1951
roku. Przewodniczącym Rady Związku Łącznościowców został płk dypl. Józef Łukomski – w
1939 roku dowódca łączności Obrony Warszawy, później w niewoli niemieckiej, a w latach
1945–46 komendant Szkoły Radiotechnicznej 2. Korpusu Polskiego mieszczącej się w Rzymie,
a następnie w Falconarze koło Ankony (awansowany w 1964 roku na stopień gen. bryg.), zaś
prezesem Zarządu – płk dypl. Tadeusz Rola, a po nim płk dr inż.
Tadeusz Lisicki (awansowany na stopień gen. bryg. w 1991 roku)
i kolejno kpt./mjr Jerzy Juszczyk.
Wśród twórców Związku było wielu znakomitych oficerów o bogatej przeszłości bojowej. Byli wśród nich między innymi: płk Ignacy Junosza-Drewnowski – legionista, a w 1939 roku
dowódca łączności Armii Kraków, płk/gen. bryg. Tadeusz Lisicki
– dowódca batalionu łączności Naczelnego Wodza na Zachodzie,
płk Mieczysław Zaleski – dowódca łączności 2. Korpusu Polskiego, płk Henryk Niedziałkowski – dowódca łączności 3. Karpackiej Dywizji Strzelców, płk Eugeniusz Kozakiewicz – dowódca
łączności 2. Brygady Pancernej, płk
Płk dypl. Józef Łukomski
Konrad Bogacki – szef sztabu Dowództwa Łączności Komendy Głównej AK i
wielu innych, których trudno wymienić w tak skromnym opracowaniu.
Najliczniejszą grupę członków Związku Łącznościowców stanowili oficerowie łączności – absolwenci Szkoły Podchorążych Inżynierii w Warszawie, gdzie do 1935 roku kształcili się oficerowie
łączności. Liczna była grupa podchorążych z Zegrza i z podchorążówek organizowanych już w czasie wojny na Zachodzie, a także
radiotelegrafistek z Ochotniczej Pomocniczej Służby Kobiet WP,
które deportowane w latach 1939-41 z wschodnich terenów II Rzeczypospolitej zajętych w 1939 roku przez Armię Czerwoną, jako
Por. Wada Zwierzyńska
młode dziewczęta na Sybir, przeszły potem już jako żołnierze łączjako podoficer łączności
w 2. Korpusie Polskim
ności kampanię włoską z 2. Korpusem Polskim. Jedną z nich jest kol.
we Włoszech
por. Wanda Zwierzyńska, później wieloletni członek Sądu Koleżeńskiego ŚZPŻŁ.
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Związek Łącznościowców liczył w 1951 roku ponad 450 członków i wydawał własne
pisma: „Komunikat" poświęcony bieżącej działalności Związku i „Przegląd Łączności" publikujący fragmenty historii Wojsk Łączności. Prace nad opisaniem historii Wojsk Łączności były
prowadzone przez członków Związku z dużym zaangażowaniem. Gromadzono dokumenty,
wspomnienia i fotografie ze wszystkich okresów działalności łączności w Wojsku Polskim.
Płk
Konrad
Bogacki (komendant
kursu w Szkole Podchorążych Łączności w
Zegrzu a następnie
dowódca kompanii w
Armii Modlin i szef
sztabu
Dowództwa
Łączności KG AK)
wraz z ppłk. Władysławem
Leonardem
Obchody Święta Łączności w Londynie. Od lewej
opracowali
krótką
kol. Zofia Szagonowa, kol. Jerzy Juszczyk, kol. Max Ćwikliński
historię Szkoły Podchorążych Inżynierii
zawierającą pełny wykaz wszystkich przedwojennych promocji oficerów łączności. Sporządzili
karty ewidencyjne wszystkich absolwentów. Płk Józef Wróblewski opracował obszerne dzieje
Centrum Szkolenia Łączności we Francji i Wielkiej Brytanii.

Płk Stanisław Markowski, gen. bryg. Tadeusz
Lisiecki,kpt. Aleksander Szkuta podczas spotkania
w Londynie w 1991 roku

Rtm. R. Dembiński, płk Stanisław Markowski
i gen. bryg. Tadeusz Lisicki w Związku Łącznościowców w Londynie

Napisano i wydano w formie książki obszerne dzieje 11. batalionu łączności 2. Korpusu
Polskiego. Zgromadzono oficjalne dokumenty opisujące działania łączności 2. Korpusu w kampanii włoskiej. W sumie zgromadzono obszerny materiał dotyczący łączności w Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie. Jak na razie nikt nie podjął się ich rzetelnego opracowania, a inicjatorów całej akcji nie ma już wśród nas.
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List komendanta-rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu
do prezesa Związku Łącznościowców w Londynie
z dnia 26 października 1990 roku

Listowny kontakt z Zarządem Związku nawiązał w październiku 1990 roku na propozycję płk. Stanisława Markowskiego, organizującego wtedy w Zegrzu Muzeum Wojsk Łączności,
komendant-rektor WSOWŁ płk Witold Cieślewski. Wydelegowany w następnym roku do Londynu płk Markowski miał możliwość już osobistego spotkania z kolegami ze Związku Łącznościowców. Zaowocowało to uzyskaniem materiałów do tworzonego w Zegrzu Muzeum Łącz17

Wizyta komendanta-rektora WSOWŁ płk. Witolda Cieślewskiego w Związku Łącznościowców w Londynie. Na prawym zdjęciu Elżbieta Juszczyk i gen. bryg. Tadeusz Lisicki

ności, zakiełkował też pomysł o ściślejszej współpracy i integracji środowiska kombatantów
łączności w kraju i zagranicy. Dalsze kontakty ze Związkiem Łącznościowców w Londynie
rozwijał komendant-rektor WSOWŁ płk Cieślewski.
Stanowisko Związku Łącznościowców w „Komunikacie nr 1/91.
Londyn, maj 1991 r, str 38.
WSPÓŁPRACA Z KRAJEM
...Wybór w wolnych wyborach Prezydenta Lecha Wałęsy oraz przemiany, jakie zachodzą w Polskich Siłach Zbrojnych pozwalają nam na wykonanie naszego obowiązku, przekazania dorobku Łącznościowcom w Polsce.
W komunikacie z grudnia 1990 roku podaliśmy wiadomość o nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami naszej
broni w Kraju. Wydrukowany list płk. W. Cieślewskiego, Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Łączności, jest skierowany do Zarządu
Związku Łącznościowców, a w zasadniczej swej intencji do ogółu Łącznościowców zrzeszonych w Związku poza Krajem. List ten określa
stanowisko Kolegów w Kraju. Następne listy, rozszerzające drogę współpracy; to list gen. bryg. Henryka Andrackiego, szefa Wojsk Łączności M.O.N. do płk. I. Junoszy-Drewnowskiego, stwierdzający, że na skutek zmian zachodzących w Ojczyźnie, wojska łączności którymi
ma zaszczyt dowodzić, mogą nawiązać i utrzymywać kontakt ze Związkiem Łącznościowców działającym poza Krajem. Wymienione listy
zostały przyjęte ze zrozumiałą radością, tak przez płk. I.Junoszę- Drewnowskiego jak przez zarząd Związku. W odpowiedzi do szefa
Wojsk Łączności M.O.N. płk. I.Drewnowski podał, że dalszy rozwój kontaktu i współpracy, będzie nowym naczelnym zadaniem zarządu
Związku Łącznościowców. Zarząd w analogiczny sposób powitał rozpoczynający się nowy rozdział w historii naszej broni.
W krótkim czasie, nawiązany kontakt został ożywiony realną działalnością i współpracą. Wojska Łączności w Kraju podjęły decyzję powołania do życia nowej Instytucji łącznościowej: Muzeum Wojsk Łączności. Na siedzibę Muzeum wybrano Zegrze, wykorzystując ofertę pomieszczeń dla Muzeum Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Organizację i rozbudowę Muzeum powierzono płk. st.sp.
Stanisławowi Markowskiemu , który nawiązał kontakt z zarządem Związku, prosząc o współpracę. Nasza pomoc, niezwłocznie podjęta na
rzecz tworzącego się Muzeum, jest pierwszą realną "cegiełką" w budowaniu wspólnego domu, dla naszych zbiorów historycznych i dokumentów ilustrujących osiągnięcia i dokonania w służbie dla Ojczyzny.
Trzeba. stwierdzić, że współpraca z Kolegami w Kraju rozpoczęła się od przekazywania przez nasz Związek dokumentów....
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Związek łącznościowców w Londynie w chwili powstania ŚZPŻŁ w 1993 roku gromadził około 600 członków (z tego w Anglii około 300, w USA – 150, Kanadzie – 100, Ameryce
Płd. i Afryce – 50) i prowadził ożywioną działalność zmierzającą do integracji i podtrzymywania
więzi między łącznościowcami na emigracji. Corocznie organizował uroczyste obchody Święta
Łączności ustanowionego w Wojsku Polskim na 29 czerwca. Ważną rolę w tej działalności
pełniło pismo „Komunikat", którego długoletnim redaktorem był kpt./mjr Jerzy Juszczyk, pełniący równocześnie przez kilka lat funkcję prezesa Związku, awansowany w 1992 roku
w Zegrzu na stopień ppłk.
Następnym prezesem był kpt. dr
Aleksander Szkuta – wicedyrektor Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Po jego śmierci
funkcję prezesa objął w 2008 roku por.
Mieczysław Hampel, który odszedł na
wieczną wartę w 2010 roku. Liczący
wtedy już tylko kilkoro schorowanych
członków Związek Łącznościowców
praktycznie ograniczył swą działalność
do organizowania raz w roku spotkania
w dniu tradycyjnego przedwojennego
Święta Łącznościowców 29 czerwca z
udziałem w Mszy św. w kościele św.
Por. Mieczysław Hampel
Kpt. Aleksander Szkuta
Andrzeja Boboli w Londynie i składkowym obiedzie, oraz okolicznościowych spotkań z żonami i potomstwem swych zmarłych towarzyszy.
W listopadzie 2010 roku skarbnik zarządu Związku Łącznościowców kol. por. Władysław Kolebuk przekazał informację o formalnym rozwiązaniu Związku Łącznościowców. Na
decyzję miały wpływ przede wszystkim problemy związane z zaawansowanym wiekiem nie-

Spotkania noworoczne Kolegów w Londynie

licznych członków Związku w Londynie i coraz częściej dającymi się we znaki kłopotami
zdrowotnymi
.*

*

*

Po zakończeniu Zlotu Polskich Kombatantów Łączności 15 i 16 sierpnia 1992 roku
w Zegrzu nadszedł czas wytężonej pracy nad ostatecznym kształtem statutu i przygotowaniem
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pierwszego zjazdu rodzącego się stowarzyszenia. Rozpoczęto szeroką akcję informacyjną zmierzającą do popularyzacji Związku i celu jego działalności.
Uzyskano wsparcie i pomoc ze strony: Szefostwa Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu
Generalnego WP, komendy i kadry Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, Ministerstwa
Łączności, kierownictwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon,, Polskiego Związku Krótkofalowców, łącznościowych środowisk Związku Harcerstwa Polskiego, Redakcji „Polski Zbrojnej” i
Programów Wojskowych Polskiego Radia oraz wielu indywidualnych osób, które włączyły się
do prac przygotowawczych pierwszego założycielskiego zjazdu mającego powstać Związku.
Głównym celem Związku miała być integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy
łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię wojsk łączności. Ważnym zadaniem miało być opracowanie i opublikowanie tej historii.
Po kilku miesiącach intensywnej pracy kierowany przez płk. Stanisława Markowskiego
Zespół doprowadził do zarejestrowania 8 lutego 1993 roku Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.
Postanowiono zwołać jeszcze w sierpniu tego samego roku Pierwszy Walny Zjazd
Związku, który mógłby zatwierdzić statut i dokonać wyboru władz naczelnych. Na Zjazd zaproszono 273 koleżanek i kolegów z wszystkich garnizonów w Polsce, gdzie stacjonowały
jednostki wojsk łączności oraz z wszystkich ośrodków za granicą, dokąd tułaczy los rzucił
kombatantów łącznościowców.

Związek został zarejestrowany 8 lutego, a Pierwszy Walny Zjazd odbył się 26 i 27
sierpnia 1993 roku. Ustalona przez dwudziestolecie tradycja przyjmuje jednak jako datę powstania Związku nie dzień rejestracji lub pierwszego zjazdu, ale dzień Zlotu Polskich Kombatantów Łączności w Zegrzu 15 sierpnia 1992 roku, gdy po raz pierwszy znaleźli się tam po
wojnie liczni absolwenci tej „Alma Mater” Wojsk Łączności z lat 1919-1939.
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2. I WALNY (ZAŁOŻYCIELSKI) ZJAZD ŚWIATOWEGO

ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI 1993
Pierwszy Walny Zjazd Związku odbył się w dniach 26 i 27 sierpnia 1993 roku
w Zegrzu. Spośród zaproszonych 273 koleżanek i kolegów przybyło na Zjazd 167, w tym weterani Wojsk Łączności z Poznania, Śremu i Warszawy oraz kombatanci pierwszej i drugiej wojny światowej z Polski i zagranicy. Szczególne zainteresowanie budził 93-letni żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich z lat 1914-1917 ppor. Polikarp Jaworski3.
W Zjeździe wzięli udział honorowi goście: szef Planowania Strategicznego Sił Zbrojnych SG WP – gen. bryg. Marian Robełek, szef Wojsk Łączności i Informatyki SG WP – gen.
bryg. Henryk Andracki oraz jego dwaj zastępcy: płk dypl. inż. Edmund Smakulski i płk mgr
inż. Wojciech Wojciechowski, minister łączności – Krzysztof Kilian, dyrektor Departamentu
Spraw Obronnych Ministerstwa Łączności – płk dypl. Andrzej Bischoff, dyrektor naczelny
PPWP "Poczta Polska” – Grzegorz Szermanowicz, wiceprezes Zarządu "Telekomunikacja
Polska S.A." – Robert Jaworski, dyrektor Biura Prasy i Informacji MON – dr hab. Andrzej
Notkowski, redaktor nacz. pisma "Wojsko i wychowanie" – ppłk mgr Franciszek Seweryn,
a także szefowie łączności okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, dowódcy brygad
i pułków łączności oraz przedstawiciele społeczności Legionowa i Serocka. Gospodarzem
Zjazdu był komendant-rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności gen. bryg. Witold
Cieślewski.

Uczestnicy I Walnego Zjazdu, z lewej por. Felicja Bańkowska,
w środku ppor. Polikarp Jaworski - 93 letni

Uroczystości na placu zbiórek WSOWŁ
z lewej B. Mieńkowski, F. Bańkowska,
J. Juszczyk

Przed otwarciem obrad odbyła się uroczystość przejęcia przez WSOWŁ tradycji: Centrum Wyszkolenia Łączności z Zegrza, Wersalu i Szkocji oraz szkół podchorążych łączności
i oficerskich szkół łączności w 2 Korpusie Polskim, a także w Riazaniu, Zamościu, Sieradzu
i Zegrzu. Przedstawicielom kadry i podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności
tradycje przekazali kol. Felicja Bańkowska i kol. kol.: Jerzy Juszczyk, Bernard Mieńkowski,
Tadeusz Wiernikowski, Kazimierz Zarański.
3

Polikarp Jaworski zmobilizowany w 1939 r. był jako kpr. rez. dowódcą 4. drużyny radio w kompanii
łączności 9. Dywizji Piechoty, z którą walczył w Borach Tucholskich. Dowódcą kompanii był wówczas
por. Adam Zaleski, o którym krótko na str. 47.
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Po uroczystości na placu zbiórek
Szkoły uczestnicy wysłuchali koncertu
orkiestry wojskowej i złożyli wiązanki
kwiatów pod tablicami upamiętniającymi
„Juzistki” oraz oficerów łączności pomordowanych na wschodzie.
Następnie, w holu głównym bloku
wyszkolenia odsłonięto tablicę z zawołaniem kadetów Szkoły Rycerskiej z lat
1765 - 1794: „Nic dla mnie – wszystko
dla Ojczyzny”. Odsłonięcia dokonał absolwent CWŁ w Zegrzu z 1932 roku kol.
Maksymilian Ćwikliński-Clayton w towarzystwie najmłodszego słuchacza
WSOWŁ kpr. pchor. Artura Woźniaka.

Wiązanka kwiatów na płycie „Juzistek” w Zegrzu

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu Szkoły.

tworzących Związek: kol. Bernard Mieńkowski
ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, kol.
Tadeusz Wiernikowski z Klubu Kombatantów
Wojsk Łączności i kol. Jerzy Juszczyk ze
Związku Łącznościowców w Londynie.
Sekretarzem Rady został kol. Stanisław
Markowski, a członkami kol. Felicja Bańkowska
oraz kol. kol.: Maksymilian Ćwikliński-Clayton,
Edward Jabłoński i Stanisław Kaczkan.
Prezesem Zarządu obrano kol. Władysława Urbańskiego, wiceprezesami kol. kol.
Bolesława Grejcza i Janusza Fajkowskiego,
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Po otwarciu obrad i powitaniu zgromadzonych przez przewodniczącego komitetu
organizacyjnego kol. Stanisława Markowskiego głos zabrali: gen. dyw. Marian Robełek,
min. Wojciech Kilian, gen. Henryk Andracki,
kol. Jerzy Juszczyk, kol. Felicja Bańkowska,
kol. Tadeusz Wiernikowski i kol. Bernard
Mieńkowski oraz ppłk Murawski z Wałcza,
który odczytał list z pozdrowieniami dla
Uczestników Zjazdu od dowództwa i żołnierzy 2. Brygady Łączności.
Po owocnej dyskusji w jawnym głosowaniu przyjęto statut Światowego Związku
Polskich Żołnierzy Łączności oraz wybrano
Władze Naczelne.
Przewodniczącym Rady Związku został kol. Henryk Andracki, a zastępcami –
przedstawiciele trzech głównych środowisk

Wanda Zwierzyńska i Mikołaj Lisiecki na
sali obrad

sekretarzem kol. Stanisława Różyckiego, skarbnikiem kol. Józefa Olszewskiego, a
członkami Zarządu – kol. kol. R. Chudego, Tadeusza Skoczka i Ryszarda Wróbla.

Płk Janusz Fajkowski

Por. Izabela NowickaKuczyńska

Por. Bolesław Grejcz

Płk Tadeusz Skoczek

Stanisław Kaczkan

Płk Władysław Urbański

Płk Ryszard Kałamaga

Płk Ryszard Wróbel

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została kol. Izabela Nowicka-Kuczyńska, a członkami – kol. Mikołaj Pankiewicz i Władysław Rodowicz.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został kol. Tadeusz
Popławski, zaś członkami kol. kol. Ryszard Kałamaga, Irena Rejter,
Andrzej Siekierski, Sylwester Zając i Wanda Zwierzyńska. Pierwszy
dzień zjazdu zakończył się kolacją przy ognisku na terenie dawnego
Fortu Kilińskiego, w miejscu szkolenia łącznościowców ze Szkoły
Podchorążych Inżynierii (1924–1935). Uczestnicy zjazdu bawili się
wspólnie z podchorążymi IV rocznika, którzy wkrótce byli promowani na pierwszy stopień oficerski. Przelotny rzęsisty deszcz nie
zepsuł zabawy, gdyż – jak wiadomo – łącznościowcy są nieprzemakalni. Dla wielu uczestników zjazd był pierwszą po wojnie okazją do
Ppłk Sylwester Zając
spotkania dawnych towarzyszy broni. Wychowankowie przedwojennej Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu mogli się spotkać ze
swoim przełożonym, adiutantem Szkoły płk. Mikołajem Pankiewiczem z USA. Długo w nocy
płonęły ognisk płynęły wspomnienia.
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Następnego dnia kontynuowano zjazd, kol. Jerzy Juszczyk podzielił się wspomnieniami
bitwy o Monte Cassino, a następnie wyświetlono film z pierwszego spotkania łącznościowców
15 sierpnia 1992 roku.
W przyjętym statucie Związku określono kadencję wszystkich władz na 3 lata, ustalono,
że II Walny Zjazd Związku odbędzie się w sierpniu 1996 roku.
Po zamknięciu obrad delegacja zjazdu wyjechała do Warszawy, gdzie złożyła wiązanki
na Grobie Nieznanego Żołnierza i wpisała się do księgi pamiątkowej. Pozostali uczestnicy
obserwowali pokazy sprawności fizycznej podchorążych, sprzęt łączności i zwiedzali bazę
szkoleniową Szkoły.

Wymiana wrażeń i opinii przy kawie podczas przerwy obrad I Zjazdu

Uczestnicy I Walnego Zjazdu ŚZPŻŁ
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3. OKRES KONSOLIDACJI – LATA 1994-1996
Pierwsze terenowe Oddziały (Koła) Związku
Po Pierwszym Walnym Zjeździe powstały trzy terenowe placówki Związku4:
 Oddział „Warszawa-Świętokrzyska” skupiający 36 koleżanek i kolegów, składający
się z dwóch Kół. Oddział powstał 19 października 1993 roku, a prezesem jego Zarządu został kol. Tadeusz Wiernikowski;
 Oddział „Warszawa-Rakowiecka”, do którego wstąpiło 26 kolegów z Koła Nr 41
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i 6 kolegów nie należących dotychczas do
żadnego stowarzyszenia kombatanckiego, powstało 30 kwietnia 1994 roku. Prezesem
Zarządu Oddziału został kol. Bernard Mieńkowski;
 Koło „Śrem” zawiązało 9 kolegów 25 stycznia 1995 roku, a prezesem Zarządu Koła
został kol. Ryszard Wróbel.
16 i 17 września 1994 roku odbyły się w WSOWŁ obchody
75-lecia kształcenia kadr łączności w Zegrzu połączone z przejęciem
tradycji przedwojennego i wojennych CWŁ oraz OSŁ w Zamościu,
Sieradzu i Zegrzu. Z tej okazji Szkoła otrzymała replikę sztandaru
przedwojennej SPŁ ufundowaną przez społeczeństwo gmin Serock i
Skrzeszew oraz miasta Legionowa, a także kombatantów łączności z
Kraju i zagranicy. Na uroczystej akademii komendant WSOWŁ płk
prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak przedstawił zarys tradycji Szkoły,
a następnie uhonorował najbardziej zasłużonych oficerów medalami
pamiątkowymi i okolicznościowymi wydawnictwami.
Wśród uhonorowanych znaleźli się byli komendanci Szkoły
(w tym prezes Zarządu naszego Związku płk Władysław Urbański) i
Płk Ryszard Wróbel
ich zastępcy oraz szefowie łączności Okręgów Wojskowych i Rodzajów Sił Zbrojnych.
Korzystając z okazji zgromadzenia w Zegrzu zaproszonych na uroczystość członków
władz naczelnych naszego Związku zorganizowano 16 września 1994 roku wspólne posiedzenie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zebrani omówili dotychczasową
działalność Związku oraz planów kierowniczych organów na najbliższy rok. Zwrócono uwagę
na konieczność zintensyfikowania bieżącej działalności wydawniczej (Komunikaty i Biuletyny). Za najważniejsze kierunki działań uznano kontynuowanie prac zmierzających do opracowania historii wojsk łączności oraz dalszą rozbudowę struktur terenowych i gromadzenie funduszów na działalność statutową.

4

Po zmianie ustawy o stowarzyszeniach i wprowadzeniu zmian do statutu ŚZPŻŁ usunięto dwuszczeblowość organizacji terenowych: Koło i Oddział pozostawiając tyko jeden szczebel: Oddział. Zarząd Związku podjął wówczas uchwałę o powołaniu trzech Oddziałów.
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Wyciąg z „Komunikatu” nr 4 z kwietnia 1995 roku str.7

II Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ odbył się w Wyższej Szkole Oficerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu w dniach 13 i 14 sierpnia 1996 roku. Zgromadzonych delegatów i
zaproszonych gości powitał przewodniczący Rady Związku kol. Tadeusz Wiernikowski.
Na Zjazd przybyło 55 delegatów. Środowiska zagraniczne reprezentowali dwaj delegaci:
kol. Wanda Zwierzyńska z Anglii (członek Sądu Koleżeńskiego) oraz kol. Mikołaj Pankiewicz
z USA (członek Komisji Rewizyjnej). Gośćmi Zjazdu byli: członek Krajowej Rady Radia
i Telewizji – gen bryg. Henryk Andracki, szef planowania strategicznego Sztabu Generalnego

Uczestnicy II Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ
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WP – gen. dyw. Marian Robełek, szef Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego WP
– gen. bryg. Witold Cieślewski, komendant WSOWŁ – płk prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak,
szef Wojsk Łączności i Informatyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego – płk dypl. Wiesław
Bieliński, komendant Wojskowego Instytutu Łączności – płk dr inż. Marek Suchański, dyrektor
Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 – płk mgr inż. Jerzy Surma oraz szef Wydziału Ogólnego SWŁiI SG WP – płk mgr inż. Władysław Mierzwiński.
Podczas zjazdu odczytano listy nadesłane przez kolegów, którzy nie mogli uczestniczyć
w obradach: kol. Jerzego Juszczyka – prezesa Związku Łącznościowców w Londynie, kol. prof.
Stefana Jodłowskiego z USA i kol. Antoniego Ordana z Konina. Sylwetkę prof. Jodłowskiego
przedstawił jego podwładny z okresu okupacji i Powstania Warszawskiego kol. prof. dr hab.
inż. Stefan Hahn z Politechniki Warszawskiej.
Na wniosek ustępującej Rady Zjazd przyznał tytuły członków honorowych Związku:
 dr. inż. Andrzejowi Barczakowi;
 por. Jerzemu Kocotowi;
 płk. mgr. inż. Władysławowi Mierzwińskiemu;
 płk. dr. inż. Markowi Suchańskiemu;
 mjr mgr markowi Zajączkowskiemu.
Związkowe znaczki oraz krawaty otrzymane od kolegów z Londynu wręczył członkom
honorowym przewodniczący Rady kol. Tadeusz Wiernikowski.

Tadeusz Wiernikowski wręcza legitymację
„Honorowego Członka SZPŻŁ”
płk. Zbigniewowi. Mierzwińskiemu

Kol. Władysław Urbański
i kol. Tadeusz Wiernikowski podczas obrad
II Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ

W trakcie obrad dokonano odsłonięcia pierwszej tablicy na obelisku upamiętniającym
łącznościową historię Zegrza. W obecności pocztu sztandarowego, kadry WSOWŁ oraz uczestników Zjazdu odsłonięcia dokonali: gen. bryg. Witold Cieślewski, płk Mikołaj Pankiewicz i płk
Andrzej Barczak. Na tablicy z brązu są wymienione nazwy ośrodków szkolnych mieszczących
się w Zegrzu od 1919 roku.
W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami ustępujących władz Związku głos zabrali też
goście Zjazdu: gen. bryg. Witold Cieślewski i gen. dyw. Marian Robełek. Zjazd po dyskusji
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udzielił absolutorium ustępującym władzom naczelnym i pozytywnie ocenił miniony okres
konsolidacji Związku.
Uaktualniono statut związku wprowadzając niezbędne zmiany konieczne do sprawnego działania Rady i Zarządu. Dokonano wyboru nowych władz naczelnych.
Przewodniczącym Rady został kol. Władysław Urbański (były komendant WSOWŁ),
wiceprzewodniczącym kol. Jerzy Juszczyk (prezes Związku Łącznościowców w Londynie),
a członkami Rady – kol. Felicja Bańkowska oraz kol. kol.: Maksymilian Ćwikliński-Clayton,
Edward Jabłoński, Stanisław Kaczkan, Bernard Mieńkowski i Tadeusz Wiernikowski.
Na prezesa Zarządu wybrano kol. Stanisława Markowskiego, wiceprezesami zostali kol.
kol. Bolesław Grejcz i Janusz Fajkowski, sekretarzem – kol. Kazimierz Merta, skarbnikiem –
kol. Józef Olszewski ,a członkami Zarządu – kol. kol. Roman Faliński, Tadeusz Skoczek i Ryszard Wróbel.

Płk Tadeusz Skoczek

Por. Bolesław Grejcz

Płk Kazimierz Merta

Płk Roman Faliński

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Ryszard Kałamaga, członkami kol.
kol. Julian Siciarz i Feliks Zieliński.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został kol. Mieczysław Kluka, członkami kol.
Wanda Zwierzyńska i kol. Andrzej Siekierski.
Po dokonaniu wyboru władz naczelnych, minutą ciszy uczczono pamięć łącznościowców, którzy w okresie międzyzjazdowym odeszli na wieczną wartę. Wymieniono 39 nazwisk
Kolegów, o których pamięć pozostanie wśród członków Związku.
Na zakończenie obrad, przewodniczący Komisji Uchwałowej kol. Bolesław Grejcz odczytał projekt uchwały zjazdu, który został w całości zaakceptowany. W uchwale Zjazd zobowiązał władze Związku do zbadania możliwości ufundowania sztandaru związku, rozważenia
celowości oraz uwarunkowań formalno-prawnych ustanowienia Krzyża Światowego Związku
Polskich Żołnierzy Łączności, który byłby nadawany za wybitne zasługi dla łączności, zintensyfikowania działań zmierzających do dalszego rozwoju związku i pozyskiwania środków na działalność
statutową.
Zjazd z goryczą przyjął do wiadomości decyzję o likwidacji Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu i zobowiązał władze
Związku do otoczenia troskliwą opieką zbiorów
dokumentów, sprzętu i pamiątek, zgromadzonych
w muzeum wojsk łączności, również po ich ewentualnym przekazaniu do Centrum Szkolenia ŁączGen. bryg. Witold Cieślewski,
płk Mikołaj Pankiewicz
ności w Legnicy i archiwów wojskowych.
i płk Andrzej Barczak dokonują odsłonię-
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Rok później 28 czerwca 1997 roku odbyła się w Zegrzu ostatnia promocja oficerów
łączności. Aktu promowania dokonał gen. dyw. Marian Robełek. Po uroczystej defiladzie,
promowani oficerowie i zaproszeni goście udali się na skwer obok kasyna, gdzie w otoczeniu
głazów upamiętniających ostatnie promocje, wzniesiono obelisk, który ma przypominać potomnym, łącznościowe tradycje Zegrza. Odsłonięto umieszczone na obelisku dwie pamiątkowe
tablice:
– z inskrypcją:
„AD AUGUSTA PER ANGUSTA”
„Cel osiągniesz zwalczając trudności”
(dosłownie: „Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki”)
– oraz z wykazem kolejnych komendantów ośrodków kształcenia kadr łączności w Zegrzu:
„KOMENDANCI ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA WOJSKOWYCH
KADR ŁĄCZNOŚCI 1919-1997”

Tablica pamiątkowa w Zegrzu

Gen. Zb. Chruściński, płk Wł. Urbański
i B. Krynicki
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4.

OKRES MIĘDZY II i III WALNYMI ZJAZDAMI
DELEGATÓW ŚZPŻŁ 1996 – 1999

Spotkania po latach. Zjazdy „Zamościaków” i „Sieradzaków” w Zegrzu
i Sieradzu
Wiosną 1997 roku Zarząd ŚZPŻŁ skierował apele o zorganizowanie dwóch koleżeńskich zjazdów:
– „Do wszystkich dowódców, wykładowców oraz absolwentów Oficerskiej Szkoły
Łączności w Zamościu”,
– „Do wszystkich dowódców, wykładowców oraz absolwentów Oficerskiej Szkoły
Łączności i Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu",
Pomysłodawcy zjazdów: pierwszego kol. Zbigniew Andruchów i drugiego kol. Tadeusz
Skoczek, zdobywali adresy starych „Zamościaków” i „Sieradzaków" i wysyłali w Polskę informacje i zaproszenia.

Zjazd „Zamościaków” odbył się 18 i 19 października 1997 roku
w Zegrzu. Na bazie rozwiązanej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności powstało tu 1 października 1997 roku Centrum Szkolenia Łączności i
Informatyki, którego komendantem został przeniesiony z Centrum Szkolenia
Łączności w Legnicy płk dypl. Jerzy Ceglarek.
Gościł on grupę absolwentów pierwszej po wojnie promocji oficerów
łączności ze staropolską otwartością i serdecznością. Promocja w Oficerskiej
Szkole Łączności w Zamościu odbyła się 19 maja 1945 roku. Promowano
wówczas 299 podporuczników i 94 chorążych. W Zegrzu zebrało się 16 abKomendant
solwentów, którzy wspominali podchorążackie dzieje oraz długie lata służby
w oddziałach i instytucjach Wojsk Łączności. Zwiedzili obiekty Centrum CSŁiI płk dypl.
oraz Muzeum Wojsk Łączności. Wysłuchali fragmentów odkrywanej w Jerzy Ceglarek
ostatnich latach historii Wojsk Łączności oraz naszego Związku
Z uznaniem i aprobatą przyjęli do wiadomości informacje o naszych staraniach zmierzających do opracowania i wydania historii Wojsk Łączności.

Gen. dyw.
Marian Pasternak

Płk Zbigniew
Andruchów

Płk Stanisław
Kisielewski

Płk Adam Kochan

Obecni byli między innymi: gen. dyw. Marian Pasternak oraz pułkownicy: Zbigniew
Andruchów (organizator spotkania), Włodzimierz Czarkowski, Romuald Kędzierski, Stanisław
Kisielewski, Adam Kochan. Józef Wołoszczuk i Ryszard Piotrowski, który był promowany w
l944 roku jeszcze w Centralnej Szkole Podchorążych Polskich Sił Zbrojnych w Riazaniu, a w
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Zamościu był dowódcą plutonu podchorążych. Z okazji tej wizyty pozyskaliśmy
grono znakomitych sympatyków gotowych
wspierać naszą działalność. Płk Ryszard
Piotrowski przekazał do Muzeum 200
stronicowy maszynopis pracy płk. Antoniego Sarosieka zawierający obszerną
historię łączności WP z lat 1943-45.

Zjazd „Sieradzaków” odbył
się 20 i 21 czerwca 1998 roku w sieradzkich koszarach, gdzie od 1962 roku stacjonował 15. pułk radioliniowo-kablowy Płk Ryszard Piotrowski
Płk Józef Wołoszczuk
rozwinięty w 1968 roku do ram 15. Brygady, której w 1995 roku na wniosek mieszkańców Sieradza minister obrony narodowej nadał
wyróżniającą nazwę – „Sieradzka”. Dowództwo Brygady z wielką życzliwością odniosło się do
naszej inicjatywy i gościnnie nas przyjęło. Zjazd „Wszystkich dowódców, wykładowców oraz
absolwentów OSŁ i OSŁP w Sieradzu” odbył się w ustalonym termin, ale trwający wtedy strajk
maszynistów na kolei i trudności komunikacyjne utrudniły udział w tym spotkaniu licznym
kolegom; ostatecznie zameldowało się w Sieradzu tylko 63 uczestników.
Najliczniej reprezentowane były promocje 1946 i 1949 - po 10 absolwentów. Roczniki
1947 i 1954 miały po 9 przedstawicieli, a 1948 i 1953 - tylko po jednym. Wszystkie sieradzkie
promocje były na zjeździe reprezentowane. Przyjechali łącznościowcy ze wszystkich stron
Polski. Najliczniej była reprezentowana Warszawa - 24 uczestników, Poznań - 11, Wrocław
i Legionowo - po 5, Łódź – 4, a Sieradz tylko 1, Koło Śrem reprezentowało 3 kolegów: Józef
Bąkowski, Ryszard Komorowski i Zygmunt Lipiński.
Z wielkim poświęceniem śpieszyli na zjazd koledzy z: Nowego Sącza – Eugeniusz Romanów, Kołobrzegu – Jerzy Kozak, Gliwic – Wiesław Iżyniec oraz z Wałcza – Jan Gajewski,
Wśród uczestników zjazdu znalazło się 39 pułkowników, 15 podpułkowników, 5 majorów,
1 kapitan, 2 poruczników i 1 podporucznik. Liczna była grupa kolegów, którzy po kończeniu
Sieradzkiej szkoły pełnili w niej funkcje dowódców i wykładowców. Należą do nich: ppłk
Włodzimierz Bławdziewicz. płk Zygmunt Bulzacki, kpt. Wacław Górski, ppłk Kazimierz KańskI, por. Jerzy Karlikowski, płk Ryszard Komorowski, płk Bronisław Korczak, płk Bronisław
Krynicki (ostatni komendant Szkoły), płk Bolesław Oktaba, mjr Eugeniusz Romanów,
płk Edward Rum, płk Tadeusz Skoczek, płk Zbigniew Wilanowski.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Sieradzu w 1998 roku
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Uczestników zjazdu powitał dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Radioliniowo-Kablowej
płk dypl. Andrzej Szymonik (awansowany w 2003 roku na tym stanowisku na stopień gen.
bryg.). Wyraził radość z faktu, że może gościć współtwórców łącznościowych tradycji Sieradza, zasłużonych kombatantów i uczestników formowania dzisiejszego kształtu Wojsk Łączności. Przekazał zebranym wyrazy szacunku od kadry jednostki i wręczył opracowaną przez oficerów brygady książkę p.t.: „Ziemia Sieradzka i jej żołnierze. 60 lat Wojska Polskiego w Sieradzu”. Prezes Zarządu Głównego podziękował za serdeczne przyjęcie uczestników zjazdu,
wspaniałe warunki do jego przeprowadzenia i przekazał dowódcy związkową odznakę oraz
pierwszą książkę z historii Wojsk Łączności. Opowiedział historię powstania pomysłu i przygotowania do zjazdu, podkreślając zasługi kol. Tadeusza Skoczka, oraz genezę powstania i cele
Związku.
Na zakończenie „obrad plenarnych'' zabrał głos kol. Bronisław
Krynicki, absolwent szkoły z 1946 roku, ostatni jej komendant.
Wspomnienia wywoływały żywą reakcję słuchaczy – świadków tych
wydarzeń.
Rozmowom i wspomnieniom Sieradzkiej młodości nie było
końca. Gro spotkało się pierwszy od chwili promocji. Wielu spoczywa na Sieradzkim cmentarzu. Koledzy odnaleźli ich groby i uczcili
ich pamięć. Najczęściej był wspominany por. Józef Pawłowski dowódca słynnej kompanii „sierżantów Pawłowskiego" promowanej w
1949 roku. Jego wychowankowie stawili się najliczniej na zjeździe i
nad jego grobem.
Dzień zakończył się tradycyjną kolacją przy ognisku nad WarGen. bryg. Andrzej
tą. Dowódca Brygady uhonorował kolegów: Bronisława Krynickiego,
Szymonik
Tadeusza Skoczka, Stanisława Markowskiego i Ryszarda Piotrowskiego pamiątkową odznaką jednostki.
Wieczorna żołnierska kolacja i wreszcie „igrce" przy ognisku zbliżyła po latach wszystkich uczestników. Sypały się wspomnienia i dowcipy. Brylował ppłk Włodzimierz Bławdziewicz opowiadając góralskie dowcipy z akcentem, którego mógłby pozazdrościć nie jeden baca.

Płk Bronisław Krynicki

Płk Bolesław Sokół

Płk Zbigniew Wilanowski

Kol. Zygmunt Bulzacki snuł wspomnienia o swoich zmaganiach na polu wychowania
podchorążych. Zaskoczył wszystkich kol. Bolesław Sokół. Okazało się, że jest jedynym wśród
uczestników kawalerzystą. Po promocji w 1946 roku, został skierowany do ostatniej w dziejach
Wojska Polskiego dywizji kawalerii, a jazdy konnej już w OSŁ nie uczono. Opowieść o zabawnych perypetiach związanych z kawaleryjską adaptacją wzbudziły wielkie zainteresowanie.
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Długo jeszcze trwały rozmowy i wspomnienia aż słońce zaczęło chylić ku zachodowi,
„chłopcy" poczuli się zmęczeni i impreza plenerowa została zakończona. Dyskusje w salach
sypialnych trwały jeszcze do późnej nocy. Po śniadaniu uczestnicy zaczęli się rozjeżdżać do
„macierzystych garnizonów” zabierając ze sobą wspomnienia niepowtarzalnej atmosfery koleżeńskiego spotkania. Zjazd, pomimo ograniczonej frekwencji, był wielkim przeżyciem dla jego
uczestników i przyczyną żalu tych, którzy nie mogli wziąć w nim udziału.

Drugi zlot „Sieradzaków” odbył się w Sieradzu i 12 czerwca 1999 roku. Zachęceni powodzeniem organizatorzy zjazdu z 1998 roku postanowili go powtórzyć. Na spotkanie

Ppłk Marian Jakóbczak i płk Stanisław Skibiński Płk Stanisław Markowski, i płk Zbigniew Andruchów

zaproszono także absolwentów Centralnej Szkoły Podchorążych Polskich Sił Zbrojnych w
Riazaniu i Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu, których większość była w Sieradzu dowódcami i wykładowcami młodszych kadr wojsk łączności lub uczestnikami kursów doskonalących. Zlot ten był więc powtórzeniem „Zlotu Sieradz – 98”, w którym nie mogła uczestniczyć
część Kolegów, ze względu na trudności w transporcie kolejowym.

Spotkanie łącznościowców w 1999 roku w 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu
w przeddzień 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej
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Narada Władz Naczelnych Związku Do ważniejszych wydarzeń w życiu
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności okresu 1996 – 1996 zaliczyć należy także
naradę władz naczelnych, która odbyła się 7 stycznia 1998 roku w Zegrzu. Uczestniczyli w niej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiceprzewodniczący Rady – kol. Bernard Mieńkowski;
Członek Rady – kol. Felicja Bańkowska;
Członek Rady – kol. Władysław Urbański;
Prezes Zarządu – kol. Stanisław Markowski:
Zastępca Prezesa Zarządu – kol. Janusz Fajkowski;
Członek Zarządu – kol. Bolesław Grejcz;
Członek Zarządu – kol. Tadeusz Skoczek;
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Ryszard Kałamaga;
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Julian Siciarz;
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – kol. Mieczysław Kluka;
Członek Sądu Koleżeńskiego – kol. Andrzej Siekierski.

Do udziału w naradzie zaproszono również mieszkających w Warszawie aktywnych
członków Związku: kol. kol.: Janinę Borkowską, Józefa Wołoszczuka, Tadeusza Zientka
i Władysława Żychowskiego. Obecny był także ppłk mgr Andrzej Jasiński - przedstawiciel
komendanta CSŁiI.
Gościem honorowym narady była dr Ewa Dobiecka-Jodłowska, żona płk. prof. Józefa
Jodłowskiego przedwojennego artylerzysty, a zarazem szwagierka płk. prof. Stefana Jodłowskiego - znakomitego, przedwojennego i konspiracyjnego łącznościowca mieszkającego
w USA.
Obradom przewodniczył kol. Stanisław Markowski. Na wstępie uczczono pamięć zmarłego przewodniczącego Rady płk Tadeusza Wiernikowskiego. Problemy, organizacyjne
i kadrowe Związku, stan i perspektywę muzeum wojsk łączności, problemy wydawnicze i finansowe związku, a także stan realizacji uchwał II Walnego Zjazdu przedstawił prezes.
W dyskusji zabrała głos kol. Ewa Dobiecka–Jodłowska przedstawiając zasady funkcjonowania i dotychczasowe osiągnięcia Fundacji „Na rzecz popularyzacji tradycji artylerii”. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady ŚZPŻ, którym został kol. Władysław
Urbański.

III Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻ odbył się 11 września 1999 r. w Zegrzu.
Przybyło 43 delegatów i sześcioro zaproszonych gości. Zaproszenia przyjęli: szef Zarządu
Łączności i Informatyki SG WP gen. bryg. dr inż. Wojciech Wojciechowski, szef Wojsk Łączności i Informatyki w Dowództwie Wojsk Lądowych płk dr inż. Edmund Smakulski, komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dypl. Jerzy Ceglarek, ppor. Andrzej Paszkowski ps. „Kord", żołnierz Batalionu Radiotelegraficznego „ISKRY" Komendy Głównej AK,
Wanda Skwirut-Grochowska ps. „Wanda" łączniczka Batalionu „ISKRY”, Jadwiga Borowska,
córka zastępcy dowódcy 1. pułku łączności w latach 1922-1926.
Zjazd rozpoczęto o godz. 10.00. Przewodniczył obradom przewodniczący Rady kol.
Władysław Urbański. Przy honorowym stole podczas obiadu zasiadły wszystkie panie uczestniczki Zjazdu. Nie sposób ich nie wymienić: Olga Puszkar, Felicja Bańkowska, Wanda Skwirut-Grochowska, Antonina Socha, Jadwiga Borowska i Janina Dolecka. Przed rozpoczęciem
obrad, minutą ciszy uczczono koleżanki i kolegów, którzy odeszli od nas w czasie ostatnich
trzech lat. Po powitaniu przybyłych delegatów i zaproszonych gości przyjęto porządek obrad.
Następnie zabierali głos płk dr Edmund Smakulski, płk Jerzy Ceglarek, a płk mgr inż. Kazimierz Grzech – przedstawił zebranym strukturę organizacyjną Centrum, zadania szkoleniowe
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i profile szkolenia a także stan bazy i kadry dydaktycznej. Z zainteresowaniem przyjęto wystąpienie gen. bryg. dr. inż. Wojciecha Wojciechowskiego o problemach związanych z wejściem
do NATO, planach restrukturyzacji armii i modernizacji systemu łączności..
Po wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł czas na realizację zasadniczych punktów Zjazdu. Sprawozdanie ustępującego Zarządu wygłosił jego prezes kol. Stanisław Markowski. Po sprawozdaniu zabierali głos: skarbnik Związku kol. Józef Olszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Ryszard Kałamaga, z powodu choroby przewodniczącego Sądu
Koleżeńskiego kol. Mieczysława Kluki, sprawozdanie odczytał kol. Władysław Urbański.
W przerwie obrad delegaci udali się na skwer obok kasyna garnizonowego, gdzie rozmieszczone są pamiątkowe tablice związane z historią Wojsk Łączności, a głównie „Mekki
łącznościowców" – Zegrza. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą udział „Juzistek"
w walkach o niepodległość Polski. Dokonała tego aktu koleżanka Olga Puszkar, absolwentka
kursu „Juza" w Zegrzu w 1930 roku i najstarsza członkini naszego Związku.
Pod tablicą upamiętniającą łącznościową historię Zegrza złożył kwiaty prezes ustępującego Zarządu – kol. Stanisław Markowski. Po wznowieniu obrad przystąpiono do dyskusji nad
sprawozdaniem Zarządu. Głos zabierali: kol. Józef Błeszyński, który apelował o ściślejszą

Pamiątkowe zdjęcie delegatów na III Walny Zjazd ŚZPŻŁ w 1999 roku

współpracę Związku z Urzędem d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, kol. Bolesław
Sokół, kol. Andrzej Paszkowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który
wyraził uznanie dla działalności naszego Związku na polu odtwarzania i popularyzacji historii
Wojsk Łączności. Kol. Paszkowski przekazał dla Muzeum Wojsk Łączności opracowaną przez
niego oraz jego siostrę Hannę Jedlińską kartotekę osobową żołnierzy Batalionu „ISKRY" oraz
zarys historii tego batalionu.
Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi został przyjęty jednogłośnie i przystąpiono do wyborów nowych władz Związku. Przewodniczący komisji uchwałowej

35

kol. Janusz Fajkowski odczytał projekt uchwały Zjazdu, który po dyskusji przyjęto jednomyślnie.

Sala obrad III Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ

Uczestnicy Zjazdu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem ustępujących Władz Związku
oraz po dyskusji przyjęli sprawozdanie ustępujących władz Związku i udzielili im absolutorium. Do nowych władz Związku przyjęto następujących kolegów:

Obrady III Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ w 1999 roku

Rada Związku: przewodniczący – kol. Władysław Urbański; wiceprzewodniczący – kol.
Aleksander Szkuta, kol. Felicja Bańkowska i
kol. Bernard Mieńkowski, członkowie – kol.
Stanisław Kaczkan. kol. Józef Olszewski,
kol. Ryszard Piotrowski, kol. Andrzej Siekierski, kol. Ryszard Wróbel;
Zarząd Związku: prezes – kol. Stanisław Markowski, wiceprezesi – kol. Janusz
Fajkowski i kol. Bolesław Grejcz, sekretarz
– kol. Kazimierz Merta, skarbnik – kol. Marian Jakóbczak, członkowie: – kol. Roman
Faliński i kol. Tadeusz Skoczek;
Główna Komisja Rewizyjna: prze- Ppłk Marian Jakóbczak
wodniczący – kol. Ryszard Kałamaga,
członkowie – kol. Franciszek Chiliński i kol. Julian Siciarz;
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Ppłk Franciszek Chiliński

Sąd Koleżeński: przewodniczący – kol. Mieczysław Kluka, członkowie – kol. Tadeusz
Zientek i kol. Wanda Zwierzyńska.
Zjazd postanowił:
– Pozostawić na dotychczasowym poziomie wysokość składek miesięcznych członków
Związku: 2 zł – dla członków zwyczajnych w kraju i 2 USD – dla członków za granicą z wyłączeniem kolegów z Litwy.
– Przyjąć z wielkim zadowoleniem fakt sformowania w Zegrzu – na bazie byłej Wyższej
Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności – Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Uczestnicy
Zjazdu, w imieniu całego Związku, wyrażają podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili
się do utworzenia Centrum w Zegrzu, co pozwala zachować ciągłość tradycji tego garnizonu,
jako ośrodka szkolenia Wojsk Łączności.
– Wyrazić gorące podziękowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, zastępcom oraz całej kadrze i pracownikom cywilnym za stworzenie doskonałych warunków do sprawnego przeprowadzenia Zjazdu.
– Nadać honorowe członkostwo Związku komendantowi Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki płk. dypl. Jerzemu Ceglarkowi.
Kol. Władysław Urbański podziękował uczestnikom za udział w obradach i ogłosił zamknięcie III Walnego Zjazdu Delegatów.
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5. LATA 1999 – 2002
Obchody 80-tej rocznicy kształcenia kadr łączności
Z okazji osiemdziesiątej rocznicy powołania w 1919 roku w Zegrzu pierwszego ośrodka
szkolnego Wojsk Łączności odbyło się z rocznym opóźnieniem 13 wrześniu 2000 roku uroczyste zgromadzenie wielu pokoleń zegrzyńskich wychowanków. Przybyło kilku absolwentów
przedwojennej Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności oraz liczna grupa byłych podchorążych wszystkich, powojennych Oficerskich Szkół Łączności. Gospodarz spotkania, komendant
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Jerzy Ceglarek, uhonorował pamiątkową odznaką CSŁiI wszystkich przedwojennych absolwentów i najbardziej zasłużonych powojennych
wykładowców zegrzyńskiej uczelni.
Oprawę artystyczną spotkania zapewnił zespół „Paskuda" składający się z zegrzyńskiej
młodzieży oraz kadetów Szkoły Chorążych. (Paskuda to jest potwór zamieszkujący głębiny
Zalewu Zegrzyńskiego, bardziej okazały niż potwór z jeziora Loch Ness). Wszystkie te spotkania poruszyły środowiska łącznościowców i przyczyniły się do ich integracji.

Pamiątkowe zdjęcie z okazji rocznicy powołania w Zegrzu ośrodka szkolnego Wojsk Łączności

Jubileusz 10-lecia ŚZPŻŁ
W dniu przedwojennego święta Wojsk Łączności – 29 czerwca 2002 roku zorganizowano w CSŁiI Jubileusz 10-lecia ŚZPŻŁ. Przybyło ponad 60-ciu łącznościowców reprezentujących przedwojenną Szkołę Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu, łącznościowców Armii
Krajowej oraz absolwentów Muromia, Riazania, Zamościa, Sieradza i powojennego Zegrza.
Odczytano telegram z pozdrowieniami od seniorki Związku kol. Olgi Puszkar, a następnie
zebrani wysłuchali prelekcji prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ o historii Związku, wykładu
o współczesnych zasadach organizacji łączności oraz złożyli podpisy pod petycją do ministra
obrony narodowej o przywrócenie święta Wojsk Łączności na dzień 29 czerwca.
Omówiono także przygotowania do IV Walnego Zjazdu Związku. Ustalono jego datę na
14 września 2002 roku.
Po „części oficjalnej” był festyn, komendant CSŁiI płk Jerzy Stwora zorganizował pokaz najnowszego sprzętu łączności, strzelanie (furorę zrobił kol. Bernard Mieńkowski), a następnie wojskowa grochówka przy ognisku.
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Uczestnicy Jubileuszowego Spotkania Członków ŚZPŻŁ

IV Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ 2002
IV Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ odbył się w Zegrzu 14 września 2002 roku. Obrady
otworzył przewodniczący Rady Związku kol. Władysław Urbański. Przybyło 65 delegatów.
Zastępca Komendanta CSŁiI ppłk Andrzej Jasiński omówił nową strukturę organizacyjną i zadania Centrum. Przedstawił stan i wyposażenie bazy dydaktycznej, strukturę komendy
Centrum i zakres odpowiedzialności.

Członkowie Związku na sali obrad IV Walnego Zjazdu Delegatów

Prezes Zarządu Głównego kol. Stanisław Markowski złożył sprawozdanie z działalności
Zarządu w okresie sprawozdawczym, skarbnik Zarządu Głównego kol. Marian Jakóbczak
o stanie finansów, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Ryszard Kałamaga przedstawił
ocenę działalności Zarządu Głównego.
39

Uczestnicy Zjazdu, po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem ustępujących władz
Związku i dyskusji zatwierdzili sprawozdanie ustępujących władz i udzielili im
absolutorium.
Postanowili pozostawić dotychczasowy skład władz Związku, uzupełniając Zarząd o kol. Krzysztofa Winiarskiego jako sekretarza, Komisję Rewizyjną o
kol. Mikołaja Kurylina, Sąd Koleżeński o
kol. Henryka Gilla. Postanowili też zachować dotychczasową wysokość składek
miesięcznych członków Związku. W
Kpt. Krzysztof Winiarski
Płk Mikołaj Kurylin
podzięce za ciągłą przyjazną opiekę nad
Związkiem, stworzenie doskonałych warunków do pracy jego Zarządu Głównego oraz za nieocenioną pomoc w naszej działalności wydawniczej, Zjazd nadał honorowe członkostwo Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk. dypl. Jerzemu Stworze.
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LATA 2003 – 2006
Koleżeńskie spotkanie – Wrocław 2003
6 czerwca 2003 roku, w dniu święta 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia odbyło się
we Wrocławiu spotkanie byłych żołnierzy łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego, które było
wyrazem potrzeby utrzymania więzi koleżeńskich między dawnymi kolegami, towarzyszami
broni. Głównym inicjatorem spotkania był kol. Józef Janusiak z Wrocławia, człowiek niezmier-

Pamiątkowe zdjęcie z koleżeńskiego spotkania w 2003 roku we Wrocławiu

nie aktywny i trudzony w propagowaniu i dokumentowaniu historii naszych wojsk na terenie
dawnego Śląskiego Okręgu Wojskowego. Przy współudziale kolegi płk. Arkadiusza Ożarowskiego i innych wrocławskich kolegów rozesłał „wici” do wszystkich garnizonów Okręgu.

Ppłk Józef Janusiak

Płk Aleksander Kubera

Płk Arkadiusz Ożarowski

Na zew odpowiedziało kilkudziesięciu łącznościowców. Przybyli do Wrocławia z
wielu nieraz odległych miejscowości. Najliczniejsza była grupa z 15. Brygady RadioliniowoKablowej z Sieradza pod „komendą" ppłk. Tadeusza Łagunowskiego oraz oczywiście grupa
wrocławska. Licznie stawili się byli żołnierze 10. pułku łączności, a wśród nich m.in. płk dypl.
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Aleksander Kubera – długoletni szef łączności okręgu i płk dypl. Jerzy Ceglarek niedawny
komendant CSŁiI w Zegrzu. Spotkali się koledzy i towarzysze broni, którzy wspólnie zasiadali
w ławach szkół oficerskich, razem pełnili służbę w jednostkach Śląskiego Okręgu znosili trudy
poligonowych zgrupowań i manewrów a później nie mieli okazji widzieć się już od wielu lat.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZPŻŁ – prezes
kol. Stanisław Markowski i skarbnik kol. Marian Jakóbczak.

Zlot Łącznościowców – Zegrze 2003
Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk
dypl. Jerzy Stwora zaprosił 13 września 2003 na uroczystość
z okazji Święta Centrum, byłych słuchaczy, wykładowców
i dowódców, którzy pełnili służbę w Zegrzu Północnym.
Stawili się podchorążowie przedwojennej SPŁ, absolwenci,
wykładowcy i dowódcy OSŁR, OSŁ. WSOWŁ i CSŁiI – razem
kilkudziesięciu starszych panów o różnym natężeniu siwizny na
przerzedzonych czuprynach. Gospodarz zaprezentował gościom
najważniejsze
obiekty
Centrum:
rejony
zakwaterowania
i sale wykładowe oraz przeniesione do nowych pomieszczeń Muzeum Wojsk Łączności poświęcone przez kapelana Centrum.
Na placu koszarowym zaprezentowano zgromadzonym najnowocześniejsze urządzenia łączności, jakie weszły ostatnio na
Płk dypl. Jerzy Stwora
wyposażenie wojsk oraz pokazy fragmentów szkolenia elewów
sprawności miejscowej straży pożarnej.
Na zakończenie odbyło się spotkanie przy ognisku na dziedzińcu Małego Fortu, (dawniej Fort Kilińskiego) gdzie przed wojną biwakowali podchorążowie łączności ze Szkoły Podchorążych Inżynierii odbywający letnie szkolenie w Zegrzu.

Od lewej: kol. Józef Błaszyński,
kol. Stanisław Markowski, NN

W środku: kol Czesław Pyzik, kol. Mariak Jakóbczak, kol. Hieronim Kozłowski

Atmosfera była wspaniała. Obficie i po staropolsku zastawione stoły, „napoje chłodzące", występy miejscowych zespołów estradowych, tradycyjne kiełbaski pieczone nad ogniskiem, wspomnienia z lat młodości spędzonych w Zegrzu – wszystko to powodowało, że oczy
starszych panów zabłysły młodzieńczym blaskiem, a z „czupryn” się lekko zakurzyło. Uczestnicy do dziś wspominają z rozrzewnieniem tamten dzień i wyrażają wdzięczność organizatorom.
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Trzeci Koleżeński Zjazd Łącznościowców – Sieradz 2005
Organizatorem Zjazdu były zarządy dwu bratnich związków, Zarząd Główny ŚZPŻŁ
oraz Zarząd Koła Nr 41 ZBŻZ i OR WP przy Zarządzie Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego WP. Dowódca Garnizonu Warszawa – gen bryg. Jan Klejszmit wydał zgodę na organizację spotkania, a dowódca Brygady – płk dypl. Jan Sobotka z wielką serdecznością przyjął
zjazd w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.
Był to zjazd absolwentów wszystkich oficerskich szkół łączności, a więc: z Zamościa,
Sieradza i Zegrza. Ostateczną datę zjazdu ustalono, wspólnie z dowódcą Brygady, na 4 i 5
czerwca 2005 roku. Zaproszenia wysłano do wszystkich absolwentów, do których posiadaliśmy
adresy. Przyjazd potwierdziło 137 osób, a przybyło 104 uczestników.
Rangę zjazdu bardzo znacząco podniosła obecność zaproszonych gości:
– gen. broni Lecha Konopki – zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP;
– gen. bryg. Stanisława Krysińskiego – szefa GZDiŁ SG WP;
– gen. bryg. Edmunda Smakulskiego – zastępcy szefa GZDiŁ SG WP;
– gen. bryg. Andrzeja Szymonika – zcy dowódcy Garnizonu Warszawa;
– kol. gen. dyw. w st. spocz.Mariana Pasternaka;
– kol. gen. bryg. w st. spocz.Wojciecha Wojciechowskiego;
– płk Włodzimierza Nowaka – szefa ZŁiI SG WP
Na zjazd przybyli uczestnicy z 18 miejscowości kraju, a wśród
nich najliczniejsze grupy z Warszawy – 37 osób i z miejscowego Sieradza
– 33 osoby. Uczestnicy wywodzili się ze wszystkich oficerskich szkół
łączności: – jeden z najstarszych uczestników zjazdu kol. Bolesław Grejcz
podchorąży Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu w 1939 roku,
uczestnik Wojny Obronnej Polski w 1939 roku; – kol. Ryszard Piotrowski
absolwent Centralnej Szkoły Podchorążych Polskich Sił Zbrojnych w
Riazaniu z 1944 roku, jeden z głównych organizatorów zjazdu; – absolwenci jednej z najstarszej Oficerskiej Szkoły Łączności z Zamościa, promowani w 1945 roku – kol. Zbigniew Andruchów, kol. Tadeusz Bieniowski, kol. Stanisław Kisielewski, kol. Adam Kochan, kol. Marian Pasternak
i kol. Roman Zygmant.
Organizatorzy Zjazdu u dowódcy 15. SBWD płk. dypl. Jana Sobotki

Od lewej: płk Ryszard Piotrowski,
płk Jan Sobotka, ppłk Józef Janusiak

Od lewej: płk Stanisław Różycki, ppłk Marian
Jakóbczak, płk Ryszard Piotrowski,
płk Jan Sobotka
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Uczestnicy Trzeciego Koleżeńskiego Zjazdu Łącznościowców – Sieradz 2005 na sali obrad.
Na pierwszym zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej: gen. bryg. Stanisław Krysiński,
gen. broni Lech Konopka, gen. bryg. Wojciech Wojciechowski.
Na drugim – od lewej: płk Jan Sobotka, gen. dyw. Marian Pasternak, gen. bryg. Andrzej Szymonik

W sumie najbardziej licznie prezentowane były promocje z Sieradza i starsze promocje z
Zegrza, natomiast mniej – młodsze z Zegrza z lat 70-tych i 80-tych. Z najmłodszej promocji, z
roku 1983 był obecny jeden uczestnik – kol. Janusz Marciniak.
Zgromadzonych serdecznie powitał dowódca 15. SBWD płk Jan Sobotka życząc owocnych obrad w dobrym i pogodnym nastroju. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał członek
Rady ŚZPŻŁ – kol. Ryszard Piotrowski, który wręczył dowódcy Brygady odznakę ŚZPŻŁ. Na
Zjeździe kolejno zabierali głos goście, którzy dzielili się swymi refleksjami na temat Zjazdu i
przekazywali pozdrowienia
uczestnikom. Wzorem poprzednich zjazdów, dokonano
prezentacji uczestników, co
wzbudziło szczególne zainteresowanie obecnych. Po wielu latach braku kontaktu nastąpiła okazja wzajemnego
rozpoznania się – kto jest kto?
Wysłuchano listu prezesa
Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
kol. Stanisława Markowskiego, któremu ciężka choroba
uniemożliwiła przyjazd na
Zjazd i ciekawej prelekcji na
Na placu apelowym w Sieradzu.
temat „Historii poszczególOd lewej: płk Włodzimierz Nowak, gen. dyw. Marian Pasternak,
nych oficerskich szkół łączgen. bryg. Stanisław Krysiński, gen bryg. Wojciech Wojciechowski,
ności w WP”.
płk Jan Sobotka
W godzinach południowych wyświetlono film „75 lat kształcenia kadr łączności WP”. Po przerwie obiadowej dowództwo Brygady zaprezentowało sprzęt łączności, obiekty koszar i nowoczesną halę sportową, salę tradycji jednostki oraz przeprowadzono zawody strzeleckie.
Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się koleżeńskim spotkaniem przy wspólnej kolacji
w żołnierskim klubie.. Miłą oprawę wieczornego spotkania stanowili miejscowi artyści Ziemi
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Kol. Marian Pasternak

Kol. Bernard Mieńkowski

Sieradzkiej, którzy ludowym śpiewem i swojską muzyką rozbawili wszystkich zebranych. Nastąpiła nadzwyczajna, niepowtarzalna atmosfera koleżeńskiego spotkania.
W drugim dniu Zjazdu jedna grupa uczestniczyła we Mszy św. – druga zwiedzała ciekawe i historyczne zabytki Sieradzkiego Grodu. Po południu nastąpiło serdeczne pożegnanie
uczestników zjazdu przez dowódcę Brygady i zaproszenie do ponownego spotkania.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu w Sieradzu. 2005

Spotkanie Pokoleń. Sieradz 2005 r
Rokrocznie w połowie października w Sieradzu obchodzone są trzy wojskowe święta:
- święto Wojsk łączności i Informatyki - 18 października;
- święto Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia - 19 października w rocznicę
wkroczenia 19 października 1935 roku do grodu nad Wartą żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich;
- święto garnizonu Sieradz - 19 października, upamiętniające powstanie garnizonu wojskowego w 1935 roku.
Obchody październikowych świąt zapoczątkowały organizację spotkań pokoleniowych,
wojskowych łącznościowców, i informatyków pod nazwą „Spotkania Pokoleń”.
Organizatorami tych spotkań są Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD i Oddział Sieradz ŚZPŻŁ .
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Ideą przewodnią jest utrzymywanie kontaktów koleżeńskich, wymiana doświadczeń z
młodszymi kolegami w mundurach, pamięć o tych co odeszli „na wieczną służbę”. Rezultatem
tych spotkań jest stały wzrost naszych szeregów.
Zdjęcia pamiątkowe z spotkania na placu ćwiczeń i Sali tradycji 15 SBWD
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Koleżeński Zjazd Wszystkich Pokoleń Łącznościowców WP
– Białobrzegi/Zegrze 2006
W dniach 10 i 11 czerwca 2006 roku w Białobrzegach i Zegrzu, odbył się kolejny, Koleżeński Zjazd Łącznościowców. Przybyło 183 uczestników reprezentujących wszystkie formacje
polskich łącznościowców. Przyjechali z ponad czterdziestu miejscowości.
Okres II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie reprezentował 99-letni
ppłk Adam Zaleski, dowódca kompanii łączności 9. Dywizji Piechoty w wojnie obronnej 1939
roku. Był wtedy dowódcą kpr. Polikarpa Jaworskiego, który w pierwszej wojnie światowej
służył w Legionach (patrz str. 22). W 1944 roku Adam Zaleski w
stopniu kapitana był dowódcą szwadronu łączności w 1. Dywizji
Pancernej gen Maczka. Dzielny Żołnierz i niestrudzony działacz
przybył z dalekiego Wrocławia, aby spotkać się ze swoimi młodszymi towarzyszami broni oraz zegrzyńskimi krótkofalowcami,
którzy w tym samym czasie i miejscu mieli swój zlot i seans nawiązywania krótkofalowej łączności (sam jest krótkofalowcem o ponad
60-letnim stażu).
Armię Krajową reprezentowali: por. Adam Drzewoski i por.
Tadeusz Zientek – żołnierze batalionu łączności Warszawskiego
Okręgu AK i uczestnicy Powstania Warszawskiego.
Z Wrocławia przybyły kol. kol.: por. Józefa Małek i por. Zofia Rogowska – telefonistki, które z 1. Armią Wojska Polskiego
Ppłk Adam Zaleski
przeszły szlak bojowy od Lenino do Berlina, a także wiceprezes
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Zarządu Głównego ZBŻZ i OR WP płk Jan Gazarkiewicz i sekretarz Zarządu Wojewódzkiego
tego Związku płk Jan Kacprzak – obaj weterani łącznościowcy, bądź informatycy.
Zlot uświetnili swoją obecnością
byli szefowie Wojsk
Łączności MON: gen.
dyw. Marian Pasternak i
gen. bryg. Witold Cieślewski oraz aktualnie
pełniący
obowiązki
szefów i dowódców
gen. dyw. Stanisław
Krysiński, płk Włodzimierz Nowak, płk Mirosław
Siedlecki.
Zebranych
powitał
prezes ŚZPŻŁ płk Stanisław
Markowski.
Obrady Koleżeńskiego Zjazdu w Białobrzegach. W pierwszym rzędzie od
Następnie
zabrał
głos
lewej siedzą: por. AK Adam Drzewoski, gen. dyw. Stanisław Krysiński,
por. Zofia Rogowska, ppłk Adam Zaleski, por. Józefa Małek,
gen. dyw. Stanisław
płk Mirosław Siedlecki, a za nim – gen. dyw. Marian Pasternak
Krysiński i przedstawił
aktualną sytuację i perspektywy rozwojowe Wojsk Łączności i Informatyki. Główny organizator Zjazdu kol. Marian
Jakóbczak dokonał prezentacji wszystkich uczestników spotkania. Po nim szef Oddziału Szkolenia Centrum szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu ppłk Mirosław Pakuła wygłosił
prelekcję o historii kompleksu twierdzy Zegrze, w skład którego wchodziły niegdyś również
koszary w Białobrzegach.

Pamiątkowe zdjęcie Uczestników Zjazdu

Po wspólnym objedzie zwiedzono koszary i zapoznano się z najnowszym sprzętem łączności znajdującym się na wyposażeniu 9. pułku dowodzenia. Pierwszy dzień Zjazdu zakończyła uroczysta kolacja przy ognisku.
Drugi dzień spotkania miał miejsce w Zegrzu, gdzie prawie wszyscy uczestnicy Zjazdu
rozpoczynali swą żołnierską służbę. Zwiedzono nowoczesną bazę szkoleniowa, internaty dla
słuchaczy oraz Muzeum Łączności i Salę Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.
Gospodarze demonstrowali oryginalny egzemplarz niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”.
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Spotkanie bez zdjęcia jest nieudane

V Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ odbył się równolegle z Koleżeńskim
Zjazdem Wszystkich Pokoleń Łącznościowców w Białobrzegach w dniu 10 czerwca 2006 roku.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem ustępujących władz Związku oraz dyskusji
uczestnicy Zjazdu postanowili zatwierdzić sprawozdanie ustępujących władz i udzielić im absolutorium. Do władz naczelnych ŚZPŻŁ powołano kolegów:
Do Rady Związku – członków z urzędu: Władysława Hammera – prezesa Oddziału
„Sieradz”, Bernarda Mieńkowskiego – prezesa Oddziału „Rakowiecka”, Aleksandra Szkutę –
prezesa Oddziału Autonomicznego w Londynie, Ryszarda Wróbla – prezesa Oddziału w Śremie, płk Włodzimierza Nowaka – szefa Zarządu Łączności i Informatyki SG WP – oraz członków z wyboru: Józefa Olszewskiego, Ryszarda Piotrowskiego – przewodniczącego Rady, Anrzeja Siekierskiego.

Ppłk Andrzej Domaradzki

Ppłk Władysław Gajdziński

Płk Władysław Hammer

Do Zarządu Głównego: Janusza Fajkowskiego, Tadeusza Gajdzińskiego, Marian Jakóbczaka – skarbnika, Józefa Janusiaka, Andrzeja Korneluka, Stanisława Markowskigo – prezesa,
Zbigniewa Miarzyńskiego – sekretarza, Tadeusza Skoczka, Krzysztofa Winiarskiego – kierownika Archiwum Związku.
Do Komisji Rewizyjnej: Franciszka Chilińskiego, Andrzeja Domaradzkiego, Ryszarda
Kałamagę – przewodniczącego, Józefa Wojciechowskiego.
Do Sądu Koleżeńskiego; Henryka Gilla – przewodniczącego, Tadeusza Zientka, Wandę
Zwierzyńską.
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Kpt. Andrzej Korneluk

Ppłk Roman Kuszak

Gen. bryg. Włodzimierz
Nowak

Płk Zbigniew Miarzyński

Płk Józef
Wojciechowski

Postanowiono zachować dotychczasową wysokość składek miesięcznych członków
Związku, wyrazić gorące podziękowanie dowódcy 9. pułku dowodzenia, zastępcy oraz kadrze
i pracownikom cywilnym pułku za stworzenie doskonałych warunków do odbycia Koleżeńskiego Zjazdu oraz przeprowadzenia V Walnego Zjazdu ŚZPŻŁ. Nadać płk. dr. inż. Zbigniewowi Ciekanowskiemu honorowe członkostwo ŚZPŻŁ.
Postanowiono także nadać honorowe członkostwo ŚZPŻŁ dowódcy 15. Sieradzkiej
Brygady Wsparcia Dowodzenia płk. dypl. Janowi Sobotce i panu Antoniemu Zębikowi twórcy
powstańczej radiostacji „BŁYSKAWICA”, żołnierzowi łączności Powstania Warszawskiego.
Upoważniono Radę Związku do dokonania zmian w zapisach statutu, uwzględniających
zmiany w organizacji i nazewnictwie organów kierowniczych Wojsk Łączności i Informatyki,
oraz doświadczenia i wnioski z dotychczasowej działalności władz naczelnych Związku.

Posiedzenie Władz Naczelnych ŚZPŻŁ w Sieradzu
Władze Naczelne Związku korzystając z zaproszenia dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady
Wsparcia Dowodzenia i prezesa nowopowstałego Oddziału „Sieradz” wzięły udział w święcie
Brygady i odbyły w dniach 19 i 20 października 2006 roku posiedzenie wyjazdowe w Sieradzu.
Przeprowadzono na nim dyskusję nad szczegółowymi zmianami w statucie i dokonano ukonstytuowania Rady i Komisji Rewizyjnej Związku.
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Przewodniczącym Rady został wybrany kol. Ryszard Piotrowski, wiceprzewodniczącymi kol. kol.: Aleksander Szkuta – prezes Związku Łącznościowców w Londynie, Władysław
Hammer – prezes Oddziału „Sieradz” i Ryszard Wróbel – prezes Oddziału „Śrem”, sekretarzem
Rady kol. Zbigniew Andruchów. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Ryszard
Kałamaga.

Migawki z posiedzenia Władz Naczelnych ŚZPŻŁ w Sieradzu

Rada, korzystając z ujawnień nadanych jej przez V Walny Zjazd, nadała tytuł honorowego członka Związku por. Włodzimierzowi Markowskiemu konstruktorowi fonicznej radiostacji „BURZA” pracującej w
czasie Powstania Warszawskiego
obok Radiostacji „BŁYSKAWICA”.
Zarząd Główny podjął
uchwałę powołującą Oddział
Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności w Sieradzu z
terenem działalności obejmującym województwo łódzkie.
Po zakończeniu obrad
Władz Naczelnych Związku ich
członkowie wzięli udział w obchodach święta 15. SBWD i koleżeńskim zjeździe kolegów,
którzy służyli w Sieradzu.
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Obowiązkowe zdjęcie na placu ćwiczeń Gości z dowódcą
15 SBWD

Nasi koledzy na zjeździe koleżeńskim w Sieradzu
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Uczestnicy zjazdu koleżeńskiego na hali sportowej

Rozmowy przy kawie
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Przy wspólnym stole

*

*

*

Wprowadziwszy zmiany i poprawki do statutu Zarząd Główny Związku wystąpił
w grudniu 2006 roku do Sądu Rejonowego w Warszawie o dokonanie wpisu naszego Związku
do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS. W pierwszym podejściu Sąd zwrócił wniosek doszukawszy się w nim „wadliwości". Dotyczyły między innymi braku pełnych składów Zarządu
Głównego i Komisji Rewizyjnej i umieszczenia Związku Łącznościowców w Londynie w wykazie naszych Oddziałów terenowych.
Po wniesieniu poprawek i uzupełnień złożono wniosek ponownie i 24 kwietnia 2007 roku Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności został wpisany do KRS pod numerem
0000279189.
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7. LATA 2007 – 2009
Utworzenie Oddziału ŚZPŻŁ we Wrocławiu
W styczniu 2007 roku powstał Oddział naszego Związku we Wrocławiu. Tak zwana
„grupa inicjatywna” organizująca wspólne spotkania weteranów łącznościowców z jednostek
łączności obszaru Śląskiego Okręgu Wojskowego i Sztabu Okręgu działała pod kierownictwem
ppłk. Józefa Janusiaka, ppłk. Jerzego Domaradzkiego i ppłk. Zdzisława Starosty już od 1993
roku, by ostatecznie dokonać formalnego utworzenia Oddziału.

Uczestnicy spotkania na zebraniu założycielskim w dniu 24.01.2007 r
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Jubileusz 15-lecia ŚZPŻŁ – Zegrze 2007
Na przypadający w 2007 roku jubileusz 15-lecia Związku zorganizowano 30 czerwca
2007 roku Zjazd Jubileuszowy połączony ze Zlotem Łącznościowców Wszystkich Pokoleń i II
Zjazdem zegrzyńskiego Klubu Krótkofalowców przy Zespole Szkół w Zegrzu. Była okazja do
wspólnych wspomnień, odnowienia znajomości i oceny naszej działalności.
W Zjeździe wzięło udział 53 członków naszego Związku, 30 członków Klubu Krótkofalowców i 12 naszych sympatyków nienależących do ŚZPŻŁ. Żołnierzy łącznościowców II
Rzeczypospolitej, Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie i Armii Krajowej reprezentowali: kol. Izabela Nowicka-Kuczyńska –
szyfrantka Komendy Głównej AK oraz
kol. kol. por. Bolesław Bartoszek, por.
Adam Drzewoski, por. Bolesław Grejcz i
mjr Andrzej Siekierski. Reprezentowane
były wszystkie nasze Od działy: w Sieradzu, Śremie, Warszawie i utworzony na
początku 2007 roku Oddział we Wrocławiu. Byli także członkowie indywidualni
Związku mieszkający w różnych zakątkach Polski, w tym kol. Antonina Socha z Izabela Nowicka-Kuczyńska
Adam Drzewoski
mężem z Krakowa oraz nasi koledzy –
łącznościowcy, weterani ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
W Zjeździe uczestniczyli nasi poprzedni przełożeni – kolejni szefowie centralnych organów dowodzenia Wojsk Łączności i Informatyki: generałowie w st. spocz. Marian Pasternak,

Uczestnicy Zjazdu Jubileuszowego przed blokiem szkolenia w Zegrzu

Witold Cieślewski, Wojciech Wojciechowski i Edmund Smakulski.
Naszymi gośćmi byli także: płk Jarosław Dębski szef Oddziału Komunikacji Społecznej
w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, płk
Andrzej Brzoza – szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP wraz z płk. Markiem Żochowskim – szefem Oddziału w tym Zarządzie, płk Marek
Stolarz – komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu razem z kpt. Toma57

szem Szewczykiem, płk Władysław Mierzwiński – członek honorowy naszego Związku, Bogdan Kamiński – główny konstruktor Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 w Zegrzu Południowym oraz Piotr Skrzypczak - prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Sprzyjała nam piękna pogoda, więc spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 10.00 od wykonania przed blokiem szkolenia Centrum wspólnego zdjęcia. Obrady toczyły się w tej samej auli,
w której obradował Zjazd Założycielski w 1992 roku.
Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Głównego kol. Stanisław Markowski.
Nasze zgromadzenie powitał komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Marek
Stolarz. Szef Sekcji Wychowawczej Centrum kpt. Tomasz Szewczyk omówił organizację, zadania i zakres pracy Centrum. Mimo nienajlepszego zdrowia prezes Stanisław Markowski
z ogromną swadą, humorem i dowcipem przedstawił genezę powołania Związku, jego dotychczasową historię i osiągnięcia, a także nasze niedostatki i kłopoty związane z wiekiem i niedomaganiami członków władz naczelnych Związku, brakiem jakiegoś chociażby „kącika” w lokalu służbowym w Warszawie oraz trudnościami w wydawaniu naszych kolejnych Komunikatów.

Płk Mieczysław Kluka

Płk Jan Herman

Przypomniał spotkanie łącznościowców weteranów drugiej wojny światowej w Zegrzu
w 1992 r. oraz nazwiska członków-założycieli ŚZPŻŁ: por. Felicji Bańkowskiej, mjr. Maksymiliana Ćwiklińskiego-Cleytona, płk. Jana Hermana, kpr. Elżbiety Juszczyk, ppłk. Jerzego
Juszczyka, płk. Zdzisława Klimczyka, płk. Mieczysława Kluki, płk. Stanisława Markowskiego,
płk. Bernarda Mieńkowskiego, płk. Józefa Olszewskiego, płk. Tadeusza Popławskiego, por.
Wandy Symonowicz, płk. Tadeusza Wiernikowskiego i ppłk. Jana Wojtery.
Spośród tych 14 członków-założycieli ŚZPŻŁ – 8 odeszło na „wieczną wartę”. Żyjącym
Zarząd Główny Związku przyznał pamiątkowe dyplomy: kol. Elżbiecie Juszczyk, kol Mieczysławowi Kluce, kol. Bernardowi Mieńkowskiemu, kol. Józefowi Olszewskiemu i kol. Janowi
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Obrady Zjazdu Jubileuszowego

Wojterze. Na sali był wśród nas jedynie kol. Bernard Mieńkowski, co zostało nagrodzone
aplauzem zebranych. Kol. Elżbiecie Juszczyk dyplom został już po Zjeździe przesłany do Londynu, kolegom mieszkającym w Warszawie, którzy nie mogli przybyć na nasz Zjazd ze względu na stan zdrowia, dyplomy dostarczyli wydelegowani członkowie władz naczelnych Związku.
Przewodniczący Rady Związku kol. Ryszard Piotrowski podziękował w serdecznych
słowach prezesowi Stanisławowi Markowskiemu za jego pełną poświęcenia i zaangażowania
15-letnią pracę społeczną we władzach naczelnych naszego Związku i wręczył mu dyplom
członka – założyciela ŚZPŻŁ przyznany przez Radę. Uczestnicy Zjazdu przyjęli to gorącą owacją na stojąco i spontanicznie odśpiewali staropolskie „Sto lat”. Następnie kol. Ryszard Piotrowski poinformował zebranych, że Rada Związku za szczególne wspieranie naszej działalności przyznała tytuł członka honorowego ŚZPŻŁ panom:





gen. bryg. Witoldowi Cieślewskiemu;
gen. bryg. Włodzimierzowi Nowakowi;
gen. bryg. Edmundowi Smakulskiemu;
gen. bryg. Wojciechowi Wojciechowskiemu.

Odpowiadając na apel kol. Witolda Cieślewskiego Rada Związku podjęła uchwałę
o uhonorowaniu Zegrzyńskiego Ośrodka Szkolenia Łącznościowców odpowiednim certyfikatem-dyplomem.
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak
(SP2JMR) przedstawił problematykę krótkofalarstwa w Polsce i podziękował za naszą współpracę z Klubem Krótkofalowców SP5PSL w Zegrzu. Uhonorował grawertonem nasz Związek
za upowszechnianie i popularyzację historii łączności, a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - za ponad 40-letnią opiekę nad Klubem SP5PSL. Wręczył także honorowe grawertony
i wyróżnienia krótkofalarskie zasłużonym działaczom zegrzyńskiego Klubu.

Wręczanie odznaki „Honorowego członka
SZPŻŁ”

Obiad na zakończenie Jubileuszowego spotkania

Około godziny 13-tej zakończono obrady Zjazdu w auli. Uczestnicy mieli wtedy okazję
do zwiedzenia Muzeum Wojsk Łączności i Sali Tradycji.
Kilka minut przed godziną 14-tą prezes Stanisław Markowski i wiceprezes Janusz Fajkowski w towarzystwie kol. Izabeli Nowickiej-Kuczyńskiej złożyli w obecności wszystkich
uczestników Zjazdu wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod tablicą czynu bojowego telegrafistek-Juzistek, absolwentek Zegrza w latach 1927-1936.
Zjazd zakończono koleżeńskim obiadem w Sali Lustrzanej dawnego Kasyna w Zegrzu.
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”Współpraca” z MON. Zmiany w statucie. We wrześniu 2007 roku Zarząd
Główny Związku podjął wysiłek zawarcia porozumienia o współpracy naszego Związku z Ministerstwem Obrony Narodowej. Sądzono, że pomoże to Związkowi w rozwiązywaniu niektórych trudności, jakie napotykają Oddziały Terenowe w swej działalności statutowej. Po upływie
5 miesięcy, w lutym następnego 2008 roku zostaliśmy zaproszeni do Ministerstwa, gdzie poproszono nas o wniesienie poprawek do statutu, jako warunku koniecznego do dalszego rozpatrywania wniosku. Zastrzeżenia MON dotyczyły:
- wymieniania w statucie Związku Łącznościowców w Londynie, jako Oddziału autonomicznego. Musieliśmy się zgodzić na skreślenie nazwy tego Oddziału ze statutu, utrzymując
nadal z nim współpracę – jak długo on istniał;
- stosowania w statucie nazwy „Muzeum Łączności”, którym nasz Związek się opiekuje, a którego twórcą jest kol. Stanisław Markowski. Zalecono nam przekazanie jego zbiorów do Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - co wykonano;
- podawanie w statucie adresu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, jako adresu Związku, na co ówczesny minister obrony narodowej nie wyrażał zgody. Po uzyskaniu zgody kol. ppłk dr Mirosława Pakuły
jego mieszkanie własnościowe w Zegrzu stało się adresem Związku.
Ponieważ wprowadzenia zmian do statutu może dokonać Walny
Zjazd Delegatów, Rada Związku postanowiła zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd na dzień 15 maja 2008 roku do Warszawy.
Nadzwyczajny Walny Zjazd ŚZPŻŁ. Zjazd odbył się w Warszawie w zaplanowanym terminie 15 maja 2008 roku i wprowadził do statutu wymuszone na nas zmiany.
Ponieważ po śmierci przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego kol. Henryka Gilla zdekompletował się skład tego organu, Nadzwyczajny Zjazd uzupełnił skład Sądu. Obecnie Sąd Koleżeński
liczy 5 osób reprezentujących wszystkie krajowe Oddziały Związku.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został kol. Bolesław Sokół z Oddziału „Warszawa–Rakowiecka, a członkami Sądu kol. kol.: Zygmunt Dżendżra z Oddziału „Śrem”, Jan
Kowalski z Oddziału „Sieradz”, Jerzy Więcławski z Oddziału „Wrocław” i Tadeusz Zientek
z Oddziału „Warszawa–Świętokrzyska”
Zjazd zaakceptował dokooptowanie do Rady Związku kol. kol. Arkadiusza Ożarowskiego z Oddziału „Wrocław” i płk. Andrzeja Brzozy – szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego WP.

Płk Andrzej Brzoza
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Płk Zygmunt Dżendżera

Płk Jan Kowalski

Płk Jerzy Więcławski

Zarząd Główny Związku wystąpił o dokonanie odpowiedniej korekty wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale zanim dostaliśmy odpowiedź z KRS – Ministerstwo Obrony
Narodowej ostatecznie 6 czerwca 2008 r. odrzuciło nasz wniosek o zawarcie porozumienia.
Poinformowano nas jednak, że istnieje możliwość dotowania przez MON niektórych naszych
przedsięwzięć, bez względu na to, czy mamy czy też nie mamy podpisanego z MON porozumienia o współpracy. Skorzystaliśmy z tego jeszcze w tym samym 2008 roku uzyskując dotację
na organizację w 2009 roku wspólnie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki konferencji
poświęconej jubileuszowi 90. lat działania zegrzyńskiego ośrodka kształcenia kadr łączności.

Nadzwyczajne posiedzenie władz naczelnych ŚZPŻŁ w Warszawie
23 kwietnia 2009 roku odbyło się posiedzenie Władz Naczelnych Związku z udziałem
zaproszonych gości kol. kol. Henryka Andrackiego, Witolda Cieślewskiego, Edmunda Smakulskiego i Wojciecha Wojciechowskiego. Celem spotkanie było omówienie sytuacji w Związku w
aspekcie zbliżającego się VI Walnego Zjazdu Delegatów i wyboru nowych władz.

Gen. bryg. Henryk
Andracki

Gen. bryg. Witold
Cieślewski

Gen. bryg. Edmund
Smakulski

Gen. bryg. Wojciech
Wojciechowski

Prezes Zarządu Głównego przedstawił aktualny stan kadrowy Związku i potrzebę wprowadzenia zmian w kierowaniu organizacją. Topnieją szeregi naszych Klubów – Założycieli,
głównie z powodu odchodzenia Kolegów na „wieczną wartę”.
Związek Łącznościowców w Londynie składał się w 2009 roku z paru członków
i ograniczał działalność do organizowania jednego spotkania w roku w dniu tradycyjnego
przedwojennego Święta Łącznościowców 29 czerwca
Klub Kombatantów Wojsk Łączności założony przez gen. bryg. Heliodora Cepę
w 1967 i przekształcony w 1993 roku w Oddział „Warszawa-Świętokrzyska” ŚZPŻŁ praktycznie przestał istnieć.
Koło 41 Związku byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP skupiało
w 2009 roku 59 członków, a do Oddziału „Warszawa-Rakowiecka” należało 31 członków.
Średnia ich wieku członków przekroczyła 81 lat i nie można było liczyć na znalezienie kandydatów do pracy społecznej.
Omówiono także udział Związku w obchodach 90-lecia zegrzyńskiego ośrodka kształcenia kadr łączności, które przypadają w wrześniu bieżącego 2009 roku oraz problemy organizacyjne związane z planowanym Zjazdem ŚZPŻŁ.
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Wizyta Państwa Juszczyków w Zegrzu. 16 czerwca 2009 roku Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu odwiedzili wyjątkowi goście: kol. ppor. Elżbieta Juszczyk i
Jacek Juszczyk, żona i syn śp. ppłk. inż. Jerzego Wiktora Juszczyka, byłego prezesa Związku
Łącznościowców w Londynie. Gości, którym towarzyszył kol. Witold Cieślewski, powitał
komendant Centrum płk dypl. Marek Stolarz.
Kol. Elżbieta i syn Jacek nie kryli wzruszenia, widząc miejsca, w których ppłk Jerzy
Juszczyk rozpoczynał służbę w wojskach łączności, i które do końca życia pozostały bliskie
jego sercu. Szczególne wrażenie zrobiła na gościach Sala Tradycji Centrum, gdzie wśród zgromadzonych eksponatów zobaczyli między innymi pochodzące z lat 40-tych ubiegłego stulecia
dokumenty należące kiedyś do Jerzego Juszczyka.

Pan Jacek Juszczyk, płk Marek Stolarz, ppor. Elżbieta Juszczyk i gen.
bryg. Witold Cieślewski w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Elżbieta Juszczyk nad gablotą
z dokumentami męża

90 lat Zegrzyńskiego Ośrodka Kształcenia Kadr Łączności
We wrześniu 2009 roku Zarząd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
współdziałając z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki przeprowadził naukową konferencję poświęconą jubileuszowi 90 lat działania zegrzyńskiego ośrodka kształcenia kadr łączności.
Na jej zorganizowanie Związek otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej.
Konferencję przeprowadzono 17 września w Zegrzu i tego samego dnia odbył się w Ryni.

Zdjęcia z sali obrad konferencji z okazji 90 lat Zegrzyńskiego Ośrodka Kształcenia Kadr łączności
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Delegaci na Zjazd uczestniczyli w konferencji, a następnie obradowali na Zjeździe. W dniu 18
września brali udział w dalszej części jubileuszowych uroczystości w Centrum Szkolenia łączności i Informatyki. Zegrze jest jedynym ośrodkiem w kraju, kształcącym od 1919 roku kadry
wojsk łączności na potrzeby Wojska Polskiego. Dziedziczy chlubne tradycje wszystkich szkół i
ośrodków szkolenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. Jego powstanie zainicjował rozkaz II wiceministra spraw wojskowych gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego z 13 września 1919 roku. Dzieje zegrzyńskich wojskowych ośrodków
kształcenia kadr łączności w latach 1919-2009 zawarto w monografii wydanej specjalnie na ich
90. Rocznicę

Uczestnicy konferencji z okazji 90. Rocznicy Ośrodka Zegrzyńskiego

W dwudniowych zegrzyńskich uroczystościach brało udział, jak obyczaj nakazuje, kilku
oficjeli: ks. Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej Stanisław Jerzy Komorowski, dyrektor generalny MON Jacek Olbrycht,
zastępca szefa Sztabu Generalnego WP admirał
floty Tomasz Mathea, szef Zarządu Planowania
Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 Sztabu
Generalnego WP gen. bryg. Andrzej Kaczyński, szef Szkolenia Wojsk Lądowych - gen.
dyw. Paweł Lamla, szef Zarządu Dowodzenia i
Łącz- ności Dowództwa Wojsk Lądowych G-6
płk Leszek Stypik, dowódca 15. Sieradzkiej
Brygady Wsparcia gen. bryg. Mirosław Siedlecki, a także gen. bryg. Włodzimierz Nowak.
Było też kilku byłych dowódców i szefów
wojskowej łączności i informatyki – kol. kol:
Przyjacielskie rozmowy
Henryk Andracki, Witold Cieślewski, Stanisław Krysiński, Edmund Smakulski i Wojciech Wojciechowski.
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Uczestniczyli również czynni i emerytowani żołnierze łączności z instytucji i jednostek
wojskowych z całej Polski oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i mieszkańcy
powiatu legionowskiego. Niektórzy z nich byli obecni przez oba dni uroczystości, inni tylko
przez dowolnie wybrany jeden z dwóch dni.
Zgromadzeni na konferencji obejrzeli premierowy pokaz filmu "Zegrze – kolebka polskich łącznościowców" i wysłuchali kilku referatów przedstawiających historię szkolenia wojskowych łącznościowców od czasu pierwszej wojny światowej i Legionów Piłsudskiego, poprzez okres międzywojenny, podczas drugiej wojny na Wschodzie i Zachodzie, aż po czasy
współczesne. Jeden z referatów wygłosił przedstawiciel naszego
Związku, kol. Zbigniew Miarzyński.
Drugi dzień zegrzyńskich uroczystości 18 września, w których również uczestniczyli Delegaci na Zjazd, zainaugurowała
Msza święta celebrowana w kościele garnizonowym w Zegrzu
przez księdza biskupa polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego
w koncelebrze z kapelanem CSŁiI ks. kanonikiem płk. Zenonem
Surmą i dwoma księżmi z sąsiednich parafii.
Na zakończenie Mszy, wicekanclerz
Kurii Polowej WP – sekretarz biskupa polowego ks. ppłk Jan Osiński odczytał dekret o nadaniu kościołowi zegrzyńskiemu tytułu
świątyni wszystkich. Odtąd jest on nie tylko kościołem garnizonu
zegrzyńskiego. Ksiądz biskup poświęcił stosowną tablicę upamiętMonografia wydana z
niającą ten akt. Uroczystości jubileuszowe zakończył uroczysty
okazji 90. rocznicy zeapel i defilada pododdziałów Centrum. Wszyscy Delegaci na nasz
grzyńskiego ośrodka
Zjazd zostali zaproszeni na trybunę honorową. Następnie zwiedzili
kształcenia kadr
bazę dydaktyczną
Centrum, Salę Tradycji i wystawę sprzętu łączności. Dzień zakończono żołnierskim poczęstunkiem w historycznej Sali Lustrzanej dawnego Kasyna.

Dyrektor generalny MON
Jacek Olbrycht

Podsekretarz stanu w MON
Jerzy Komorowski

Komendant CSŁiI
płk dypl. Marek Stolarz

.

VI Walny Zjazd Delegatów SZPŻŁ odbył się 17 września 2009 roku po
zakończeniu konferencji w pierwszym dniu zegrzyńskich uroczystości 90. rocznicy Ośrodka.
Delegaci na VI Walny Zjazd i nasi goście przejechali na drugą stronę zegrzyńskiego zalewu do
Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Ryni i po obiedzie odbyły się obrady naszego Zjazdu.
W Zjeździe uczestniczyło 34 delegatów, oraz zaproszeni goście – sympatycy Związku, którzy
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przyjęli zaproszenie i znaleźli czas, by nam towarzyszyć: gen. bryg. Andrzej Kaczyński ze
Sztabu Generalnego WP, płk Leszek Stypik z Dowództwa Wojsk Lądowych, gen. bryg. Mirosław Siedlecki – dowódca 15. SBWD, płk Marek Stolarz – komendant CSŁiI, a także poprzedni
dowódcy i szefowie centralnych organów dowodzenia wojskami łączności i informatyki: kol.
kol. Henryk Andracki, Stanisław Krysiński, Edmund Smakulski i Wojciech Wojciechowski.
Zjazd otworzył Delegat Senior 90-letni kol. Andrzej Siekierski, kawaler francuskiej
Legii Honorowej. W drugiej wojnie światowej walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku,
następnie we Francji w 1. Dywizji Grenadierów. Po klęsce i kapitulacji Francji w 1940 r. był
radiotelegrafistą w polsko – francuskiej sieci wywiadowczej F-2.

Sala obrad VI Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ
Obrady zjazdu prowadził kol. Władysław Hammer prezes Oddziału „Sieradz”. Sprawozdania ustępujących władz naczelnych Związku złożyli: – prezes Zarządu Głównego kol.
Stanisław Markowski, – skarbnik Zarządu Głównego kol. Marian Jakóbczak, – przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego kol. Bolesław Sokół, – przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Ryszard
Kałamaga.
Zjazd po dyskusji udzielił absolutorium ustępującym władzom naczelnym Związku,
wprowadził korekty do statutu, podjął uchwałę i dokonał wyboru nowych władz naczelnych na
lata 2009-2012. Ustępujące władze naszego związku liczyły przed VI Walnym Zjazdem łącznie
24 członków. Do nowych władz wybrano 25 kolegów, spośród których 17 piastowało już funkcje w ustępujących władzach, a 8 weszło do nich po raz pierwszy.

Płk Lucjan Borkowski

Ppłk Eugeniusz Kazimierczak

Płk Stanisław Szejka
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Przewodniczącym Rady Związku został kol. Wojciech Wojciechowski, wiceprzewodniczącymi kol. kol.: Władysław Hammer – prezes Oddziału „Sieradz” i Ryszard Wróbel – prezes
Oddziału „Śrem”, sekretarzem kol. Stanisław Szejka, członkami Rady kol. kol.: Lucjan Borkowski, Eugeniusz Kaźmierczak, Bernard Mieńkowski i Arkadiusz Ożarowsk

Członkowie Władz Naczelnych Związku

Prezesem Zarządu Głównego został kol. Bogumił Tomaszewski, wiceprezesem kol. Mirosław Pakuła, sekretarzem kol. Janusz Czerwiński, skarbnikiem kol. Marian Jakóbczak, członkami Zarządu kol. kol.: Józef Janusiak, Andrzej Korneluk, Jan Kowalski, Roman Kuszak i
Stanisław Markowski.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Ryszard Kałamaga,
wiceprzewodniczącym kol. Józef Wojciechowski, a członkami Komisji kol.
kol.: Franciszek Chiliński i Andrzej
Domaradzki. Przewodniczącym Sądu
Koleżeńskiego został kol. Bolesław
Sokół, a członkami Sądu kol. kol.: Zygmunt Dżendżera, Tadeusz Łagunowski i
Jerzy Więcłowski. Zjazd zakończono
wspólną, koleżeńską kolacją.
Uczestnikom Zjazdu dopisała
śliczna, słoneczna pogoda. Ostatnie
ciepłe dni odchodzącego lata, piękny las
„Widzę przyszłość Związku” – kol. Ryszard Wróbel
i niosące spokój, kojące widoki zegrzyńwiceprzewodniczący Rady Związku, prezes Oddziału
„Śrem” podczas przerwy
skiego zalewu marszczonego lekkimi
w obradach VI Walnego Zjazdu w Ryni
podmuchami wiatru, oglądane z okien i
tarasów Wojskowego Domu Wypoczynkowego, pozwalały na chwile relaksu w przerwach obrad.
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Spotkanie Pokoleń Łącznościowców WP – Sieradz 2009
W 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, która 19 października 2009 roku
obchodziła swe doroczne Święto, odbyło się kolejne Spotkanie Pokoleń Weteranów Łączności.
Spotkanie miało tradycyjny ceremoniał. Rozpoczęło się w kościele garnizonowym Mszą świętą
w intencji Brygady. Po jej zakończeniu zaproszeni goście udali się na uroczystość do Teatru
Miejskiego. Uczestniczyła kadra i żołnierze Brygady, weterani, w tym zaproszeni członkowie
naszego Związku, przewodniczący Rady kol. Wojciech Wojciechowski, prezes Oddziału Sieradz kol. Władysław Hammer wraz z kolegami oraz goście, między innymi: przewodniczący
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł na Sejm RP – Mieczysław Łuczak, posłowie:
Cezary Tomczyk i Artur Dunin, wicewojewoda Łódzki – Krystyna Ozga, dowódca Garnizonu

Zdjęcia ze Spotkania Pokoleń Łącznościowców WP w Sieradzu w 2009 roku

Warszawa – gen. bryg. Kazimierz Gilarski, szef Centrum Wsparcia Dowództwa Operacyjnego
SZ RP – kontradm. Jarosław Zygmunt. Obecni byli również żołnierze słynnego 31. Pułku
Strzelców Kaniowskich, weterani wrześniowej kampanii 1939 roku – Józef Nowak i Józef
Umiński. Uroczystości były okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień.
Dowódca Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Kazimierz Gilarski uhonorował 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia medalem Dowództwa Garnizonu Warszawa. Po części
oficjalnej wyświetlono okolicznościowy filmu obrazujący współpracę Sieradzkiej Brygady
z miejscowym środowiskiem cywilnym, prezentowano „Pieśń 15. SBWD”, a następnie odbył
się koncert w wykonaniu artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

Posiedzenie Rady Związku w Sieradzu
Pierwsze spotkanie Rady Związku po VI Walnym Zjeździe odbyło się 2 grudnia 2009
roku w Sieradzu. Przyjęto na nim plan działania na kolejny rok. Głównym celem jest wzrost
aktywności i roli Związku wśród byłej i obecnej kadry wojsk łączności i informatyki. Zdaniem
wielu kolegów Związek daleki jest od ambicji tworzenia organizacji masowej.
Bardziej skłania się do elitarności, rozumianej jako organizacji skupiającej grupy pasjonatów wojsk łączności i informatyki. Działalność Oddziałów regionalnych: Sieradz, Śrem,
Wrocław jest tego najlepszym przykładem.
Władze Naczelne zwróciły się do naszych kolegów i przyjaciół z wielu regionów Polski,
znaczących z racji stacjonowania tam dowództw i sztabów, a przy nich zabezpieczających im
dowodzenie jednostek łączności, z propozycją zorganizowania Oddziałów Regionalnych. Dyskusja dotyczyła sposobu realizacji wniosków VI Zjazdu. Rada Związku podziękowała:
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Spotkanie Rady Związku z dowódcą 15. SBWD
gen. bryg. Mirosławem Siedleckim

Pamiątkowe zdjęcie Rady Związku
w Sali Tradycji 15. SBWD

– kol. Ryszardowi Piotrowskiemu za jego zaangażowanie i serce, które włożył w ofiarną, dziesięcioletnią pracę w Radzie Związku, w tym przez ostatnie trzy lata, jako przewodniczący;
– kol. Stanisławowi Markowskiemu za 17-letnią niezmordowaną działalność w władzach naczelnych Związku, pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Głównego i redaktora naczelnego wszystkich związkowych wydawnictw oraz honorowego kustosza Muzeum Wojsk
Łączności, którego był założycielem;
– kol. Zbigniewowi Miarzyńskiemu za zaangażowanie w Zarządzie Głównym.

Stanisław Markowski

Ryszard Piotrowski

Zbigniew Miarzyński

Posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawie
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny skupił się na sprawdzeniu i zatwierdzeniu
zbioru dokumentów po Walnym Zjeździe Delegatów oraz nakreśleniu planu działania Zarządu
na najbliższy okres. Zdecydowano o pilnym opracowaniu strony internetowej – warunku koniecznego istnienia każdej organizacji, także najlepszej i powszechnie dostępnej drogi propagowania działalności Związku w kraju i za granicą. Tylko poprzez ciekawą i ciągle aktualizowaną stronę internetową możemy dotrzeć do potencjalnych członków naszego Związku. Drugi
problem to ogromna, ale bardzo wdzięczna praca nad uporządkowaniem i skatalogowaniem
zgromadzonych zbiorów archiwalnych związku. Zawdzięczamy to przede wszystkim kol. Stanisławowi Markowskiemu, pasjonatowi historii wojsk łączności i informatyki, który z pasją
godną najwyższego uznania zgromadził unikatowe i bezcenne pozycje książkowe, podręcznikowe, instrukcje, artykuły prasowe, fragmenty dokumentów planistycznych i bojowych łączności. Zbiory archiwalne będą stanowić historyczne świadectwo istnienia naszego rodzaju
wojsk.
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8. LATA 2010 – 2012
Spotkanie Pokoleń Łącznościowców WP – Sieradz 2010
Tradycyjnie już Spotkanie Pokoleń Łącznościowców odbyło się w Sieradzu w dniach
14, 15 i 16 października – dniach jubileuszowych obchodów 75-lecia garnizonu. Stawili się na
nie członkowie władz i zaproszeni sympatycy naszego Związku. Uczestniczyli byli szefowie
Wojsk Łączności i Informatyki MON, rodzajów sił zbrojnych i obecnych Zarządów Dowodzenia i Łączności. Widząc potrzebę aktywizacji środowisk kadry łączności zostali zaproszeni i
przybyli: kmdr w st.
spocz. Marian Moneta z
Gdyni, płk w st. spocz.
Wojciech Reszka, Tadeusz Krawczyk i Jan Ćwikła z Bydgoszczy, Jan
Myślak z Świecia, Leonard Stanek z Kalisza
Pomorskiego.
Ogółem
było 71 Kolegów.
Powitanie uczestników Spotkania odbyło
Słowo wstępne przewodniczącego Rady
Uczestnicy Spotkania
się na sali konferencyjnej,
Związku
Pokoleń
w Sali Tradycji uhonorowano dowódcę 15. SBWD gen. bryg. Mirosława Siedleckiego tytułem „Honorowego Członka
ŚŻPŻŁ” przyznanym mu przez Radę Związku 8 września 2010 roku, a legitymacje członkowskie z rąk prezesa Zarządu Głównego otrzymali kol. kol. Andrzej Szymonik i Leonard Stanek.
Uczestnicy Spotkania na Sali Tradycji odszukali śladów swojej służby na Sieradzkiej
Ziemi. Kol. Bolesław SOKÓŁ dostrzegł siebie na fotografii z promocji w 1946 roku na Rynku
Sieradzkim. Czas płynął szybko.

”Rodzinne” zdjęcie uczestników Spotkania Pokoleń w Sieradzu w 2010 roku
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Koleżeńskie rozmowy kontynuowano na uroczystej kolacji w Klubie Garnizonowym.
Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez „rodzinnego” zdjęcia na tle bloku wyszkolenia, bliskiego
wielu pokoleniom.

Przewodniczący Rady Związku kol. Wojciech
Wojciechowski wręcza dyplom ”Honorowego
Członka ŚZPŻŁ” dowódcy 15. SBWD

Prezes Zarządu Głównego kol. Bogumił
Tomaszewski wręcza legitymację członka ŚZPŻL
kol. Andrzejowi Szymonikowi

Wspólne chwile utrwalone na papierze fotograficznym.
Sieradz 14 – 16 października 2010roku
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Po porannej kawie 15 października 2010 roku koledzy uczestniczyli w wycieczce po
okolicy, zwiedzaniu Muzeum Miasta i Rzeki Warty.

Hołd Kolegom

Zwiedzanie miasta

Po obiedzie, w Muzeum Okręgowym w Sieradzu starosta sieradzki mgr Dariusz Olejniczak wspólnie z przewodniczącym Rady Związku kol. Wojciechem Wojciechowskim i gospodarzem obiektu dyr. Jerzym Kowalskim dokonali uroczystego otwarcia wystawy „Z Techniką
Łączności przez Dziesięciolecia”. Materiały i eksponaty udostępnili: 15. SBWD, CSŁiI oraz
własne Związku.
Następnie w Sieradzkim Centrum Kultury uczestniczyli koledzy w
Uroczystej Sesji Rady Powiatu i
Miasta. Uroczystość zgromadziła
wielu parlamentarzystów ziemi łódzkiej, władze miejskie i gminy, przedstawicieli służb mundurowych, placówek
kulturalno-oświatowych,
związków żołnierskich i kombatanckich oraz byłych żołnierzy Brygady.
O godz. 18.00 w kościele
garnizonowym odprawiono Mszę
Świętą i odsłonięto pamiątkową
tablicą poświęcona „Wszystkim, którzy tworzyli historię garnizonu i tym,
Otwarcie Wystawy. Wstęgę przecinają dyr. Jerzy Kowalski,
którzy tworzą jego jutro”
kol. Władysław Hammer i kol. Henryk Andracki.
Wieczorem biorący udział w
Spotkaniu Pokoleń spotkali się w Klubie Garnizonowym z kolegami Stowarzyszenia Przyjaciół
15. SBWD.
W godzinach porannych 16 października, na spotkaniu podsumowującym uroczystości
jubileuszowe wskazano potrzebę pielęgnowania tradycji łącznościowych i utworzenia nowych
Oddziałów SZPŻŁ w Bydgoszczy i Gdyni.
Od godziny 12.00 Koledzy uczestniczyli w uroczystym apelu i rodzinnym festynie
z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki.
Tradycyjnie były uroczyste przemówienia dowódcy 15. SBWD, prezydenta Sieradza,
posłów na sejm RP, zaproszonych gości, wręczenie zasłużonym dla miasta Sieradza i Jednostki
Wojskowej pamiątkowych medali 75-lecia Garnizonu Sieradz, pokazy sztuki walki żołnierzy
i parada kończąca część oficjalną trzydniowych obchodów.

71

Na Sieradzkim Rynku rozpoczęło się biesiadowanie, wojskowa grochówka, która wyśmienicie smakowała i występy artystów. Koledzy Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności wyrazili słowa wdzięczności za zaproszenie i organizację „Spotkania pokoleń. Sieradz 2010” prezesowi Oddziału „Sieradz” kol. Władysławowi Hammerowi i po pożegnaniu
rozjechali się do swoich domów

Dostojni goście uczestniczący w uroczystościach Święta Wojsk łączności i Informatyki.

Posiedzenie Rady Związku. Bydgoszcz 2011
W „Spotkaniu Pokoleń – Sieradz 2010”, zorganizowanym z okazji obchodów „75-lecia
Garnizonu Sieradz”, uczestniczyli Koledzy nienależący do naszego Związku – a podobnie jak
my związani byli z wojskową łącznością. Uroczeni atmosferą i swobodną wymianą swoich
doświadczeń z starszymi kolegami, często dawnymi szefami, łącznościowcy byłego już Pomorskiego Okręgu Wojskowego postanowili utworzyć Oddział – właśnie w Bydgoszczy. Na ich
zaproszenie Rada Związku zorganizowała w związku z tym swe posiedzenie 9 marca 2011 roku
w Bydgoszczy. Posiedzenie Rady rozpoczęło się minutą ciszy w hołdzie zmarłemu Koledze –
przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego Bolesławowi Sokołowi. Po jego śmierci zdekompletował się skład Sądu i Rada Związku na posiedzeniu w Bydgoszczy uzupełniła jego skład.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został kol. Edward Włodarczyk.
Po formalnościach „papierkowych” Rada Związku uścisnęła
dłonie nowych członków ŚZPŻŁ. Prezesem Oddziału „Bydgoszcz”
został kol. Wojciech
Reszka,
wiceprezesem-sekretarzem kol.
Józef Bala a skarbnikiem kol. Jan Myślak.

Rada Związku w nowym składzie. Stoją od lewej:
Zbigniew Kosobucki, Wojciech Wojciechowski,
Arkadiusz Ożarowski, Władysław Hammer,
siedzą: Ryszard Wróbel, Wojciech Reszka,
……………
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Rada Związku
zapoznała się z wynikami wyborów w
Oddziale „WarszawaRakowiecka”.
Ze
Płk Edward
względu na stan zdroWłodarczyk
wia długoletni prezes
kol. Bernard Mieńkowski zwrócił się o zwolnienie z kandydowania na kolejną kadencję, co
zostało ze zrozumieniem zaakceptowane. Rada
Związku wyraża serdeczne podziękowanie kol.

Bernardowi Mieńkowskiemu za długoletnią, aktywną pracę w Związku.
Nowym prezesem Oddziału „Warszawa-Rakowiecka” obrano kol. Zbigniewa Kosobuckiego. W skład władz Oddziału weszli kol. Marian Jakóbczak i kol. Marian Turek. Zmienił się
w związku z tym także skład Rady. Z urzędu weszli do niej prezesi Oddziałów „Bydgoszcz” i
„Warszawa-Rakowiecka” – kol. kol. Wojciech Reszka i Zbigniew Kosobucki.
Kolejnym tematem posiedzenia była organizacja Jubileuszowego Zjazdu SZPŻŁ w roku
2012. W dyskusji poruszono problem nazwy naszego Związku i wybranych zapisów statutowych. Czy trzeba zmieniać statut czy wystarczy opracować aneks wyjaśniający – uzupełniający
zapisy? Będzie to tematem na spotkaniach Oddziałowych, tak postanowili prezesi Oddziałów.
Rada zapoznała się również z propozycją albumu pod roboczym tytułem „ŚZPŻŁ 19922012 – Historia, Wydarzenia, Osiągnięcia”.

Uroczystość nadania Centrum Szkolenia Łącznością i Informatyki w
Zegrzu imienia gen. bryg. Heliodora Cepy
Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności współdziałając z Komendą Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki zorganizował 14 września 2011 roku w Zegrzu uroczystość
nadania Centrum imienia gen. bryg. Heliodora Cepy i konferencję na temat: „Gen. bryg. Heliodor CEPA (1895-1974). Zasłużony żołnierz Wojsk Łączności”. Na jej realizację dostaliśmy
dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej. Było to szczególnie ważne wydarzenie w dziejach
Centrum.
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Honorowymi gośćmi Konferencji były córki oraz najbliższa rodzina Generała: Zofia Potkowska i Maria Piątkowska, jego zięć Edward Potkowski oraz wnuk Piotr Potkowski z żoną
Danutą. Prelegentami byli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz oficerowie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W Konferen-

Wpis do Honorowej Księgi CSŁiI składają
członkowie Rodziny generała Cepy

Rodzina generała Cepy na Konferencji

cji uczestniczyli, między innym,: szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności
P6 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Józef Nasiadka, szef Zarządu Dowodzenia i Łączności
G6 Dowództwa Wojsk Lądowych płk Leszek Stypik oraz kol. kol. Witold Cieślewski, Marian
Jakóbczak, Stanisław Krysiński, Stanisław Markowski, Mirosław Pakuła, Edmund Smakulski,
Wojciech Wojciechowski.
Generał Heliodor Cepa zajmował najwyższe stanowiska w wojskach łączności. Był
związany z ośrodkiem szkolenia kadr łączności w Zegrzu – w latach 1929-1931 był dyrektorem
nauk, a w latach 1932-1934 komendantem Centrum Wyszkolenia Łączności.

Uczestnicy Konferencji na Uroczystości nadania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
imienia gen. bryg. Heliodora Cepy
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W wrześniu 1934 ppłk cepa został wezwany do gabinetu marszałka Piłsudskiego. Zostało powierzone stanowisko dowódcy wojsk łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Z chwilą wybuchu wojny został naczelnym dowódcą łączności przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego.
Szybko uciekł z internowania i przedostał się do Francji, gdzie został wyznaczony na
szefa łączności Wojska Polskiego w Francji. Po upadku Francji, trafił do Anglii, gdzie pełnił
funkcję szefa łączności Polskich Sił Zbrojnych do końca wojny.
!2 sierpnia 1945 roku zadeklarował powrót do kraju. W latach 1946-1949 pełnił funkcje
szefa oddziału w SG WP i kierownika katedry łączności W ASG. Awans generalski otrzymał
22 lipca 1948 roku. 16 lipca 19512 r. został aresztowany, zwolniony w lutym 1955 roku. Mimo
złego stanu zdrowia pracował w Instytucie łączności i PAP. Dzięki jego staraniom powstało w
Zegrzu najbardziej nowoczesne w krajach „bloku wschodniego” centrum nadawczo-odbiorcze,
Zmarł 16 kwietnia 1974 roku w Warszawie.
.Posiedzenie Władz Naczelnych Związku, które odbyło się 8 listopada 2011
roku w Zegrzu, poświęcono organizacji spotkania rocznicowego i kolejnego VII Walnego Zjazdu Delegatów. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Związku i Zarządu Głównego

Kol. Władysław Hammer i Ryszard Kałamaga

Uczestnicy posiedzenia Władz Naczelnych

oraz komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy płk
dypl. Marek Stolarz. Zgłoszono propozycje dotyczące zarówno tematyki spotkania, posiedzenia, terminu miejsca obrad, zaproszonych gości, sposobu wyboru delegatów na Walny zjazd, a
także uhonorowania zasłużonych członków naszego Związku. Dwadzieścia lat działalności to
okres licznych zjazdów i spotkań koleżeńskich, niekończących się wieczornych rozmów,
wspomnień. na rocznicowym spotkaniu wydarzenia te powinny powrócić, stąd apel do kolegów
o powiadomienie o planowanym spotkaniu.
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Konferencja Łączności w Sieradzu 21 marca 2012 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się Konferencja Łączności poświęcona ewolucji wojskowych systemów
teleinformatycznych. Konferencję zorganizował Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności we współpracy z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia oraz Stowarzyszeniem
Przyjaciół 15. SBWD. Uzyskawszy na ten cel dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej. W
konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, których codzienna działalność służbowa jest związana z funkcjonowaniem systemów i sieci teleinformatycznych – przedstawicieli jednostek,
instytucji i szkół wojskowych oraz firm, produkujących sprzęt łączności m.in. na potrzeby Sił
Zbrojnych. Gościem honorowym był Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Józef Nasiadka – patron honorowy konferencji.
Obecni byli również: zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Andrzej Śmietana, prze-

Przemawiają: szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności
P6 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Józef Nasiadka i przewodniczący Rady Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. Wojciech Wojciechowski

wodniczący Rady ŚZPŻŁ – kol Wojciech Wojciechowski, kol. kol. Stanisław Krysiński i Mirosław Siedlecki, gen. dyw. Piotr Czerwiński, a także włodarze miasta i powiatu: starosta sieradz-

Migawki z Konferencji
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ki – Dariusz Olejnik oraz prezydent Sieradza – Jacek Walczak. Celem konferencji było omówienie zmian, które zachodzą w wojskowych systemach i sieciach teleinformatycznych oraz
towarzyszących im przeobrażeń organizacyjno-etatowych, a także przedstawienie potrzeb wojska w zakresie rozwoju nowoczesnego sprzętu łączności i informatyki.
Spostrzeżenia i wnioski wypracowane podczas tegorocznej wielogodzinnej dyskusji będą z pewnością wykorzystywane w planowaniu rozwoju sieci teleinformatycznej, a także w
codziennym szkoleniu w jednostkach wojskowych. Będą również służyć wymianie doświadczeń zdobytych podczas misji zagranicznych, a w efekcie przyczynią się do dalszego rozwoju i
sprawnego funkcjonowania łączności na potrzeby Sił Zbrojnych. Konferencji towarzyszyła
wystawa sprzętu łączności i informatyki, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, w
szczególności wśród młodzieży szkolnej
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9. STAN DZISIEJSZY
Dane statystyczne
W czerwcu 2012 roku do naszego Związku należało 183 Kolegów. Do pięciu istniejących Oddziałów należało 119 Kolegów, 64 stanowili członkowie indywidualni nienależący
formalnie do żadnego Oddziału. Z tego grona 56 Kolegów mieszka w różnych miejscowościach
w Polsce rozsianych po całym kraju, a 8 Kolegów mieszka na stałe za granicą. Nie istnieją już
praktycznie dwa Oddziały: Związek Łącznościowców w Londynie stanowiący Autonomiczny
Oddział ŚZPŻŁ i Oddział „Warszawa-Świętokrzyska”.
W dniu 30 czerwca 2012 roku:
Oddział „Bydgoszcz” liczył 9 członków,
Oddział „Sieradz” liczył 33 członków,
Oddział „Śrem” liczył 13 członków;
Oddział „Warszawa-Rakowiecka” liczył 38 członków;
Oddział „Wrocław” liczył 26 członków.
Statystyczny stan ewidencyjny ŚZPŻŁ obrazują – tabela na str. 82 i diagram na str. 83.
Topnieją w ostatnich latach szeregi naszych Klubów – Założycieli i wszystkich Oddziałów, głownie z powodu odchodzenia Kolegów na „wieczną wartę”. Lista zmarłych Koleżanek
i Kolegów zawiera 121 nazwisk.
18 Kolegom nadano zaszczytny tytuł „Honorowego Członka Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności” Są to:
płk Andrzej Barczak
– tytuł nadał II Walny Zjazd 14 września 1996 roku,
por. Jerzy Kocot
– tytuł nadał II Walny Zjazd 14 września 1996 roku,
płk Władysław Mierzwiński
– tytuł nadał II Walny Zjazd 14 września 1996 roku,
płk Marek Suchański
– tytuł nadał II Walny Zjazd 14 września 1996 roku,
mjr Marek Zajączkowski
– tytuł nadał II Walny Zjazd 14 września 1996 roku,
płk Jerzy Ceglarek
– tytuł nadał III Walny Zjazd 11 września 1999 roku,
płk Jerzy Stwora
– tytuł nadał IV Walny Zjazd 14 września 2001 roku,
płk Zbigniew Ciekanowski
– tytuł nadał V Walny Zjazd 10 czerwca 2006 roku,
płk Jan Sobotka
– tytuł nadał V Walny Zjazd 10 czerwca 2006 roku,
por. Antoni Zębik
– tytuł nadał V Walny Zjazd 10 czerwca 2006 roku,
por. Włodzimierz Markowski
– tytuł nadała Rada Związku 19 października 2006 roku,
gen. bryg. Witold Cieślewski
– tytuł nadała Rada Związku 30 czerwca 2007 roku,
gen. bryg. Włodzimierz Nowak
– tytuł nadała Rada Związku 30 czerwca 2007 roku,
gen. bryg. Edmund Smakulski
– tytuł nadała Rada Związku 30 czerwca 2007 roku,
gen. bryg. Wojciech Wojciechowski – tytuł nadała Rada Związku 30 czerwca 2007 roku,
płk Zbigniew Miarzyński
– tytuł nadała Rada Związku 17 marca 2010 roku,
gen. bryg. Mirosław Siedlecki
– tytuł nadała Rada Związku 8 września 2010 roku,
gen. dyw. Stanisław Krysiński
– tytuł nadała Rada Związku 16 grudnia 2010 roku.
Spośród nich nie żyją już Koledzy Jerzy Ceglarek, Włodzimierz Markowski, Jan Sobotka i Antoni Zębik.
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Popularyzacja tradycji
Działanie na rzecz zachowania i popularyzacji tradycji oraz upowszechniania historii
Wojsk Łączności, Związek prowadził w kilku dziedzinach. Pierwsza z nich obejmuje gromadzenie eksponatów i pamiątek kwalifikujących się do przechowywania w Muzeum Wojsk
Łączności, a jego twórcą i wieloletnim nieetatowym kustoszem jest jeden z inicjatorów powołania ŚZPŻŁ i członek jego władz naczelnych od początku powstania Związku kol. Stanisław
Markowski. Bogate i unikalne zbiory Muzeum są jego osobistym osiągnięciem.
Decyzją Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON zbiory Muzeum zostały w 2008 roku przekazane do Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.
Następną dziedziną było gromadzenie dokumentów, opisów, sprawozdań i wspomnień
z działania Wojsk Łączności w minionych 90 latach. W Archiwum Związku znajduje się najbogatszy w Polsce zbiór materiałów. Były one wykorzystywane przez wojskowych studentów
i pracowników rożnych instytucji do napisania prac naukowych i dysertacji doktorskich. Polem,
na którym Związek ma niekwestionowane osiągnięcia, jest działalność wydawnicza.
Choć Centralne Archiwum Wojskowe posiada kompletne dokumenty z tego zakresu dotyczące okresu II Rzeczpospolitej, okresu okupacji i czasów powojennych, a Instytut Sikorskiego w Londynie dysponuje przebogatymi zbiorami dotyczącymi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, to jednak zgromadzone dokumenty obrazujące Wojska Łączności we wszystkich okresach ich istnienia. Próbujmy zainteresować naszą historią zawodowych historyków, którzy
mogliby opracować te dokumenty, jednak większość z nich nie widzi interesu w zajmowaniu
się tak mało intratnym przedsięwzięciem. Jedynie mjr rez. dr Zbigniew Wiśniewski, dawny
wykładowca WSOWŁ, zajął się poważnie historią Wojsk Łączności i opracował już dwie
książki: Wojska Łączności w latach 1914-1920 i Szkolnictwo, nauka i technika Wojsk Łączności w latach 1921-1939. W tej chwili kończy ostatni fragment tego dzieła, który niebawem
zostanie wydany. Jest ono ważnym czynnikiem w popularyzacji historii Wojsk Łączności.
Gromadzone zbiory Związku zostały przekazane do biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i
Informatyki w Zegrzu. Kol. Mirosław Pakuła od 2010 roku porządkuje, opisuje i kataloguje
dokumenty, zdjęcia przygotowując je do przekazania.
Przekazanie zbiorów do CSŁiI zapewni ich właściwą ochronę oraz umożliwi wszystkim
zainteresowanym korzystanie z bogatego zasobu dotyczącego Wojsk Łączności.
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Wydawnictwa ŚZPŻŁ

W okresie 20-lecia istnienia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wydano
kilka zeszytów „Biuletynu Łącznościowca” i „Zeszytów Historii Wojsk Łączności”. Kol.
Stanisław Markowski po żmudnym wertowaniu wojskowych archiwów sporządził Wykaz oficerów służby stałej Wojsk Łączności II Rzeczypospolitej zawierający kompletną listę naszych
Kolegów z lat 1918-1944.
Zredagowano 5 numerów „Przeglądu Łączności i Informatyki”. Jest to biuletyn stanowiący kontynuację wydawanego przed wojną oraz w czasie drugiej wojny światowej pisma
„Przegląd Łączności”..
Statutowe zadania związane z popularyzacją historii naszych wojsk, publikowane są
w związkowych pismach „Biuletyn łącznościowca" a obecnie „Komunikat”. W ciągu 20 lat
działalności wydano 25 numerów „Komunikatu” zawierających aktualne informacje Rady
i Zarządu Związku, artykuły historyczne, wspomnienia, a ostatnio coraz dłuższą rubrykę
„Z żałobnej karty”.

Publikacje Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

Działanie na rzecz zachowania i popularyzacji tradycji oraz upowszechniania historii
Wojsk Łączności Związek prowadziło w kilku dziedzinach. Zbiory z gromadzonych eksponatów, dokumentów, opisów, sprawozdań, pamiątek i wspomnień z działania Wojsk Łączności w
minionych 90 latach kwalifikujących się do przechowywania w planowanym Muzeum Wojsk
Łączności, decyzją Departamentu Wychowania i Promocji MON przekazano do Sali Tradycji
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
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10. ODDZIAŁY TERENOWE ŚZPŻŁ
10.1. Oddział „Bydgoszcz”
Oddział jest naszym „najmłodszym” Oddziałem terenowym powstałym w marcu 2011
roku. Prezesem Oddziału „Bydgoszcz” jest kol. Wojciech Reszka, wiceprezesem-sekretarzem
kol. Józef Bala a skarbnikiem kol. Jan Myślak.

Gratulacje przewodniczącego Rady Związku
kol. Wojciecha Wojciechowskiego przyjmuje
prezes Oddziału „Bydgoszcz” kol. Wojciech Reszka

Oddział „Bydgoszcz” ŚZPŻŁ w dniu powołania
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10.2. Oddział „Sieradz”
Impulsem do powołania terenowej organizacji ŚZPŻŁ w Sieradzu był udział delegacji
15. Sieradzkiej Brygady Radioliniowo-Kablowej w koleżeńskim spotkaniu łącznościowców
w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia w czerwcu 2003 roku (patrz str. 42), ale już dwa wcześniejsze zloty absolwentów Szkół Oficerskich w Sieradzu w 1998 i 1999 roku (stronice 32 i 34)
dawały do tego asumpt.
Po powrocie ze spotkania we Wrocławiu koledzy: ppłk Tadeusz Łaganowski, ppłk Marian Frajtak, ppłk Roman Kuszak, mjr Zbigniew Tumielewicz i mjr Czesław Wierzbicki utworzyli grupę inicjatywną, która podjęła działania zmierzające do zorganizowania podstawowego
ogniwa – Koła Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Pierwsze spotkanie organizacyjne grupy odbyło się już 18 listopada 2003 roku, następne 28 kwietnia 2004 roku. Podjęto
uchwałę o powstaniu w sieradzkim garnizonie Koła. Dzięki przychylności Dowództwa Garnizonu uzyskano pomieszczenie do pracy Zarządu i spotkań członków.

Ppłk Marian Frajtak

Mjr Zbigniew
Tumielewicz

Mjr Czesław Wierzbicki

W czerwcu 2005 roku na terenie Garnizonu, przy aktywnym uczestnictwie członków
Koła, doszło do spotkania licznej grupy łącznościowców. Wymieniono doświadczenia i zapoznano się z tradycjami i zadaniami realizowanymi przez jednostkę sieradzką. Podczas obchodów 70-lecia Garnizonu Sieradz w październiku 2005 roku spotkano się ponownie. Tym razem
uczestniczyło w nim wiele pokoleń łącznościowców związanych służbą z Garnizonem. Koło
było współorganizatorem tych spotkań, a kilku uczestników spotkań powiększyło jego szeregi.
Na zebraniu w kwietniu 2006 roku wygłoszono prelekcję na temat; „Początki służby
łączności – rys historyczny”. Występujący z informacją zapoznał, na podstawie wspomnień płk
inż. Stanisława Żmigrodzkiego, jak powstawała polska służba łączności. Omówił okres tworzenia się patroli łączności i Oddziału Służby Łączności na potrzeby „Strzelca” na terenie Małopolski.
W czerwcu 2006 roku przedstawiciele Koła brali udział w Koleżeńskim Zjeździe
Wszystkich Pokoleń Łącznościowców WP w Białobrzegach i V Walnym Zjeździe Delegatów
ŚZPŻŁ w Zegrzu. Zjazd powołał do władz naczelnych: kol. Władysława Hammera do Rady
Związku, kolegów Tadeusza Gajdzińskiego i Romana Kuszaka do Zarządu Głównego oraz kol.
Andrzeja Domaradzkiego do Komisji Rewizyjnej. Zjazd przyznał tytuł Honorowego Członka
Związku dowódcy 15. SBWD płk. Janowi Sobotce. Sprawozdanie ze Zjazdu w Zegrzu przedstawiono na zebraniu Koła we wrześniu 2006 roku. Omówiono na nim także przygotowania do
Święta Wojsk Łączności i Informatyki oraz posiedzenia Władz Naczelnych ŚZPŻŁ, zaproszonych do Sieradza przez dowódcę 15. SBWD płk. Jana Sobotkę.
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Posiedzenie to miało miejsce 19 i 20 października. Zarząd Główny ŚZPŻŁ podjął na
nim uchwałę o utworzeniu w Sieradzu Oddziału Związku. prezesem Oddziału został kol. Władysław Hammer, wiceprezesem-sekretarzem kol. Tadeusz Łagunowski, a skarbnikiem kol.
Tadeusz Gajdziński
W dniu 21 grudnia 2006 roku w klubie
Garnizonowym odbyło się Walne Zebranie Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu. Uczestniczył w nim
dowódca 15. SBWD płk Jan Sobotka, prezes Rejonowego Zarządu ZBŻZ i OR WP płk w st. spocz.
Henryk Szafranowski i rzecznik prasowy Brygady
mjr Andrzej Błaszczyk.
Na zebraniach Oddziału w 2007 roku z dużym zainteresowaniem wysłuchano wspomnień
weteranów Wojsk Łączności – kol. Zbigniewa
Wilanowskiego i kol. Zygmunta Szweja, najstarszych żołnierzy łącznościowców, którzy służyli i
mieszkają w sieradzkim garnizonie. Kol. Tadeusz
Prezes Oddziału „Sieradz” płk Władysław
Gajdziński omówił problematykę „Organizacji
Hammer i dca 15. SBWD płk Jan Sobotka
łączności w Powstaniu Warszawskim”, a informację na temat: „Tendencje rozwojowe Wojsk Łączności i Informatyki” przedstawił zaprosszony do Sieradza gen. bryg. Witold Cieślewski.
Delegacja Oddziału „Sieradz” wzięła 30
czerwca 2007 roku udział w obchodach 15-lecia
Związku w Zegrzu. Rocznicę i udział w obchodach omówiono na zebraniu Oddziału we wrześniu.
Na tym samym zebraniu pożegnano oddelegowanego do innych zadań dowódcę Brygady
płk. Jana Sobotkę dziękując mu za kilkuletnią
serdeczną opiekę i współpracę.
Zebranym
kolegom został przedstawiony nowy dowódca 15. SBWD płk Mirosław Siedlecki. Prezes
Koledzy Zbigniew Wilanowski, Jan Kowalski
Oddziału poinformował o szczegółach podpisai Zygmunt Szwej na zebraniu Oddziału
nej umowy patronackiej Oddziału z dowódcą
Brygady oraz otworzeniu linku Oddziału na stronicy internetowej Brygady.
3 grudnia 2007 roku zmarł nagle w Warszawie Honorowy Członek ŚZPŻŁ płk mgr inż.
Jan Sobotka. Został pochowany w Zgierzu z honorami wojskowymi z udziałem delegacji Oddziału „Sieradz” ŚZPŻŁ.
Na zakończenie roku 2007 koledzy
z Oddziału i zaproszeni goście spotkali się
na opłatkowym zebraniu świątecznym.
Rok 2008 rozpoczęto od zebrania,
w którym uczestniczyli: dowódca 15.
SBWD płk Mirosław Siedlecki, mjr Bednarski – szef sekcji wychowawczej, kpt.
Czesław Zasiński – rzecznik prasowy i
żołnierze Brygady. Na następnych kolejnych zebraniach wspomnieniami ze swej
Opłatkowe zebranie świąteczne Oddziału „Sieradz”
służby w Wojskach Łączności i Informatyw 2007 roku
ki podzielili się koledzy Tadeusz Łagunow85

ski, Stanisław Japał i Leonard Sadowski. Kol. Władysław Hammer
wygłosił prelekcję na temat „Organizacja pokojowa i wojenna wojsk
łączności w 1939 roku” opracowaną o materiału zawarte w „Przeglądzie Łączności i Informatyki” nr 3 wydanym przez Zarząd Główny
ŚZPŻŁ „Studium Łączności w Kampanii Polskiej 1939 roku”. W
lutym 2009 roku kol. Aleksander Rawski przedstawił zebraniu Oddziału informację na temat „Powiązanie organizacyjne państwowej
służby telekomunikacyjnej z wojskami łączności w przededniu wybuchu II Wojny Światowej”. Materiały do swojego wystąpienia zaczerpnął z wydanego w 2008 roku przez Zarząd Główny
ŚZPŻŁ „Przeglądu Łączności i Informatyki nr 4 poświęconemu
współpracy państwowej sieci telekomunikacyjnej z wojskami łączności w kampanii polskiej Ppłk Aleksander Rawski
1939.
Na zebraniu w maju 2009 roku poprzedzającym VI Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ
i kończącym kadencję Zarządu Oddziału zdecydowano, by Zarząd Oddziału liczył 4 osoby
i rozdzielić funkcje wiceprezesa-sekretarza. Skład
Zarządu uzupełniono powołując na wiceprezesa
Zarządu kol. Jana Kowalskiego. Na delegatów
wybrano 3-ch członków. W dalszej części tego
zebrania wspomnienia ze służby przedstawiał kol.
Roman Kuszak.
Wspomina ppłk Roman Kuszak

VI Walny Zjazd Delegatów Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbył się
17 września 2009 roku w Ryni koło Zegrza. W Zjeździe uczestniczyli: kol. kol. Jan Kowalski,
Władysław Hammer, Tadeusz Gajdziński, Marian Frajtak, Tadeusz Łagunowski, Andrzej Domaradzki oraz dowódca 15 SBWD gen. bryg. Mirosław Siedlecki. Obrady otworzył Delegat
Senior kol. Andrzej Siekierski. Powitał wszystkich zebranych i poprosił o prowadzenie obrad
Zjazdu wiceprzewodniczącego Rady Związku kolegę Władysława Hammera – prezesa Oddziału „Sieradz”.
Prezes ustępującego Zarządu Głównego kol. Stanisław Markowski wspólnie
z prowadzącym obrady Zjazdu kol. Władysławem Hammerem wręczyli list z gratulacjami
z okazji generalskiego awansu przybyłemu na Zjazd dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia gen. bryg. Mirosławowi Siedleckiemu.

Delegacja Oddziału „Sieradz” na sali obrad
VI Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ
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Prezes ustępującego Zarządu Głównego
kol. Stanisław Markowski składa gratulacje
gen. bryg. Mirosławowi Siedleckiemu

Delegaci z Sieradza uczestniczyli w pracach: Komisji Wniosków i Uchwał – kol. Marian
Frajtak, Komisji Skrutacyjnej kol. Tadeusz Gajdziński. Zjazd wybrał do Rady Związku Władysława Hammera, do Zarządu Głównego – kolegów Jana Kowalskiego i Romana Kuszaka, do
Komisji Rewizyjnej – kol. Andrzeja Domaradzkiego, do Sądu Koleżeńskiego – kol. Tadeusza
Łagunowskiego.

Ppłk Andrzej Domaradzki

Ppłk Tadeusz Gajdziński

Ppłk Roman Kuszak

W dyskusji nasz delegat kol. Jan Kowalski wnioskował, między innymi, o minimalizowanie zmian w statucie Związku, położenie większego nacisku na uaktywnienie łącznościowców w garnizonach gdzie rozwiązano jednostki wojsk łączności, kontynuowanie spotkań
łącznościowców i dokumentowanie wspomnień. Zasygnalizował, że brakuje opracowań o tradycjach rozwiązanych Brygad, pułków i batalionów łączności i upamiętnienia służących w nich
łącznościowców. Jest to pole do działania związkowych historyków w następnej kadencji. Kol.
Tadeusz Gajdziński zaproponował, by utrzymując składkę miesięczną na wysokości 2 zł. określić, że jest to składka minimalna i może być dowolnie zwiększona przez członka związku
Na zebraniu Oddziału 24 września 2009 roku prezes i delegaci przedstawili sprawozdanie z
VI Walnego Zjazdu Związku: głównie sprawy
zmiany statutu, sprawy finansowe, strony internetowej Związku, aktywizacji środowiska łącznościowców w sprawie utrwalania tradycji
i składu nowych Władz Naczelnych ŚZPŻŁ.
10 listopada 2009 roku kol. Czesław Wierzbicki przedstawił informację na temat” Organizacja łączności w I Armii WP w 1943/44 r. Członkowie Oddziału licznie wzięli udział w capstrzyku z
okazji Narodowego święta Niepodległości przy
pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w SieraDyskusja na zebraniu
dzu. Na zaproszenie dowódcy 15. SBWD delegacja w składzie kol. Władysław Hammer, kol. Jan Kowalski i kol. Tadeusz Łagunowski zapaliła symboliczny znicz, ku pamięci wszystkich, którzy oddali swe życie za wolną i niepodległą
Polskę.
W dniu 3 grudnia 2009 roku, Rada Związku gościła w murach 15. Sieradzkiej Brygady
Wsparcia Dowodzenia, gdzie szef Sekcji Wychowawczej, mjr Czesław Zasiński zapoznał
uczestników z historią sieradzkich jednostek łączności.

87

W dniu 17 grudnia 2009 roku w
walnym zebraniu Oddziału uczestniczyli
zaproszeni goście: dowódca 15. SBWD –
gen. Mirosław Siedlecki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD – płk Krzysztof Głodek, oficer prasowy, kierownik Sekcji Wychowawczej – mjr Czesław Zasiński.
Dowódca 15. SBWD wyraził uznanie dla
pracy społecznej wszystkim członkom
naszego Związku i złożył życzenia świąteczne i noworoczne.
Na zakończenie wzniesiono toast
lampką szampana, by zbliżające się Święta
i Nowy Rok przyniosły dużo radości i
zdrowia, a codzienność niech obfituje we
Dowódca 15. SBWD gen. bryg. Mirosław Siedlecki
wszelką pomyślność oraz dowody nieustaskłada życzenia noworoczne na rok 2010
jącej
ludzkiej
życzliwości i pamięci Dowódca 15. SBWD gen. bryg. Mirosław
Siedlecki z szefem Sekcji Wychowawczej mjr. Czesławem Zasińskim
uczestniczyli także w zebraniu członków Oddziału 18 lutego 2010
roku. Korzystając z obecności gen. Siedleckiego prezes Oddziału
złożył mu życzenia imieninowe, następnie poinformował o podpisaniu, na podstawie decyzji nr 187/MON z 2009 roku, porozumienia o
współpracy Oddziału z dowódcą 15. SBWD i przygotowaniach do
współudziału w obchodach 75-lecia garnizonu Sieradz. Propozycje
dotyczyły:
– przygotowania wystawy sprzętu łączności i jej obsługi przez
członków Oddziału;
– przygotowania Księgi Sieradzkich Żołnierzy Łączności z zaPłk Krzysztof Głodek
rezerwowaniem w niej miejsca dla każdego żołnierza, który pełnił
służbę wojskową w sieradzkich koszarach;
– zorganizowania konferencji na temat ” Łączność wczoraj, dziś i jutro”;
– zapewnienia aktywnego udziału w organizacji uroczystości, w tym w spotkaniu weteranów.
Następnie kol. Stanisław Rutkowski przedstawił informację na temat: „Organizacja
łączności Komendy Głównej Armii Krajowej - łączność konspiracyjna” na podstawie materiałów zawartych w „Przeglądzie Łączności i Informatyki” nr 2 z 2003 roku opublikowanym przez
ŚZPŻŁ.
13 kwietnia 2010 roku liczni członkowie Oddziału z prezesem kol. Władysławem Hamerem i skarbnikiem kol. Tadeuszem Gajdzińskim uczestniczyli w uroczystościach związanych
z 70. rocznicą masowych deportacji Polaków na Sybir i obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w Sieradzkiej Kolegiacie. Następnie zgromadzeni wzięli udział w uroczystości przed ścianą memorialną Kolegiaty. Dla uczczenia pamięci
o ofiarach katyńskiej zbrodni, został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Została
również odsłonięta pamiątkowa tablica „W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU – OFIAROM
GOLGOTY WSCHODU”. Uroczystość przed kościołem zakończyła się złożeniem pod tablicą
kwiatów przez zgromadzone delegacje.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Teatrze Miejskim. Uroczystość była okazją do
uhonorowania osób wspierających działalność Związku. W teatrze przedstawiciel Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi wystąpił z wykładem oraz projekcją filmu pt. „Katyń”.
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Ustalanie programu uroczystości

Odsłonięcie obelisku w Sieradzu

Na zebraniu Oddziału w maju wspomnieniami ze służby wojskowej podzielił się z zebranymi kol. Krzysztof Bogus. We wrześniu w zebraniu Oddziału uczestniczył były dowódca 15. SBWD gen. bryg. Andrzej Szymonik, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD płk
Krzysztof Głodek oraz przedstawiciel dowódcy Brygady mjr Wiesław Bednarski, który przedstawił dzień dzisiejszy Wojsk Łączności i Informatyki.
Od 7 października 2010 roku została udostępniona dla zwiedzających w Muzeum
Okręgowym w Sieradzu, wystawa sprzętu łączności i materiałów z czasów II RP, II Wojny
Światowej oraz okresu powojennego. Sprzęt i materiały udostępniły: ŚZPŻŁ, 15. SBWD oraz
CSŁiI w Zegrzu. Jednym z prezentowanych urządzeń było niemieckie urządzenie szyfrujące
„Enigma”. W przygotowanie wystawy, oprócz pracowników muzeum, wiele wysiłku poświęcił
nasz kol. Tadeusz Miedziak. Do pomocy w oprowadzaniu zwiedzających zgłosili się i ciekawie
prezentowali eksponaty między innymi kol.: Zygmunt Szwej, kol. Andrzej Domaradzki i kol.
Ludwik Moczydłowski.
Podczas obchodów 75-lecia powstania garnizonu Sieradz, święta 15. SBWD i święta
Wojsk Łączności i Informatyki, w dniach 14-16 października do Sieradza przyjechali zaproszeni sympatycy i członkowie władz naczelnych naszego Związku. Uczestników obchodów przywitał i przedstawił cele spotkania przewodniczący Rady kol. Wojciech Wojciechowski.

Minutą zadumy uczczono tych łącznościowców, którzy „odmeldowali się na Wieczną
Wartę”. Gen. bryg. Mirosław Siedlecki wyraził zadowolenie ze współdziałania i licznego przybycia na uroczystości. Kol. Tadeusz Gajdziński przedstawił historię sieradzkiego garnizonu.
Wykonano tradycyjne, pamiątkowe zdjęcie przed blokiem wyszkolenia.
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Sala obrad Walnego zebrania Oddziału „Sieradz”, 16 grudnia 2010 r.

W marcu 2011 roku Brygada zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Łączności
”Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji
pokojowych i stabilizacyjnych”. Współorganizatorem Konferencji był Oddział „Sieradz”
ŚZPŻŁ. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób. Podczas 2-dniowego posiedzenia omawiano,
między innymi, doświadczenia z misji pokojowych, dyskutowano na tematy związane
z nowymi technologiami transmisyjnymi, pozyskiwaniem alternatywnych źródeł zasilania,
a także bezpieczeństwem informacji. Zaprezentowany został również najnowocześniejszy
sprzęt teleinformatyczny i jego możliwości eksploatacyjne.

Sala konferencyjna

Wymiana zdań o sprzęcie

Obecni byli, miedzy innymi, przewodniczący Rady ŚZPŻŁ kol. Wojciech Wojciechowski, prezes Zarządu Głównego kol. Bogumił Tomaszewski, kol. kol. Edmund Smakulski,
Witold CIeślewski. Mirosław Pakuła i inni, członkowie naszego Oddziału kol. kol.: Marek
Lewandowski, Jan Kowalski, Władysław Hammer, Roman Kuszak oraz przedstawiciele firm
produkujących sprzęt łączności i informatyki i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie
w czasie sytuacji kryzysowych.
Kol. Tadeusz Gajdziński przedstawił na niej swoje wspomnienia przy kawie – doświadczonego sieradzkiego łącznościowca. Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu łączności i informatyki.
Na zebraniu w maju 2011 roku kol. Jan Kowalski odczytał fragmenty swoich niezwykle
ciekawych wspomnień jednego z pierwszych absolwentów Oficerskiej Szkoły Łączności, promowanego w 1946 roku w Sieradzu.
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Majowe zebranie Oddziału „Sieradz” w 2011 roku

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej 31sierpnia 2011 roku gen. bryg. Mirosław
Siedlecki zakończył służbę na stanowisku dowódcy 15. SBWD. W przeddzień odbyła się uroczystość zdania obowiązków dowódcy jednostki w obecności szefa Sztabu Generalnego WP
gen. Mieczysława Cieniucha i dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg Wiesława Grudzinskiego.

Pożegnanie gen. bryg. Mirosława Siedleckiego

Na uroczystość licznie przybyli członkowie
Władz Naczelnych ŚZPŻŁ, między innymi, przewodniczący Rady ŚZPŻŁ – kol. Wojciech Wojciechowski, prezes Zarządu Głównego – kol. Bogumił
Tomaszewski, kol. Edmund Smakulski, Aleksander
Kubera i członkowie Oddziału „Sieradz”.
Gen. bryg. Mirosław Siedlecki przez okres
czterech lat uczestniczył w wielu zamierzeniach
wspierając działalność ŚZPŻŁ. Jest honorowym
członkiem naszego Związku. Walory osobiste, szczególnie okazywana życzliwość i pomoc w rozwiązywaniu problemów, zyskały uznanie w środowisku
kolegów – rezerwistów – łącznościowców.

Gen. bryg. Mirosław Siedlecki

25 października członkowie Oddziału uczestniczyli w obchodach Święta Brygady i 76. rocznicy powstania Garnizonu Sieradz. Odbył się
uroczysty apel oraz dzień otwartych koszar cieszący się dużym zainteresowaniem ludności z
Sieradza i okolicy Sieradz.
.
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Żołnierze pokazali najnowocześniejszy sprzęt łączności i wyszkolenie sieradzkich żołnierzy. Szczególny podziw wzbudził pokaz sprawności sieradzkich żołnierzy z użyciem środków pozoracji pola walki. W godzinach wieczornych, w Klubie 15. BWD, z inicjatywy członków naszego Oddziału, odbyło się Spotkanie Koleżeńskie.
Na otwarcie spotkania, ku zaskoczeniu zebranych, pracownik Klubu pan Karol Królak,
zagrał i zaśpiewał „Marsz Łącznościowców” z 1936 roku. Nuty i słowa tego marszu odszukał
i dostarczył nam w 2006 roku nieżyjący już niestety płk Henryk Szafranowski. Po raz pierwszy
został odegrany i odśpiewany przez chór z Liceum Ogólnokształcącego z Błaszek, podczas
„Spotkania Pokoleń” łącznościowców w Sieradzu w październiku 2006 roku.
Zwracając się do uczestników, dowódca brygady płk Andrzej Pochopień, podkreślił
ich zasługi w rozwój i osiągnięcia Brygady i
Garnizonu. Zarząd Oddziału Sieradz ukierunkował tematykę zebrań w 2012 r. na zagadnienia współczesnych zagrożeń w dziedzinie
wymiany informacji i sposobów im zapobiegania. 16 lutego kol. Władysław Hammer
wygłosił informację na temat „Prowadzenie
wojny elektronicznej we współczesnym świecie”.
Uwypuklił zagrożenia wynikające z
ataków hakerskich na szeroko pojęte bezpieczeństwo w tym i militarne zagrożenia. NaInformacja prezesa Oddziału
stępnie zapoznał jak przeciwdziałanie cyberatakom, widzi MON oraz jakie wnioski płyną
dla każdego użytkownika komputera, tabletu czy współczesnej komórki .
Na kolejne miesiące zaplanowano między innymi: Szkolenie nt „Eksploatacja i konserwacja komputerów domowych”, kontynuowanie przygotowań stałej wystawy sprzętu łączności i informatyki w muzeum Okręgowym, dokumentowanie wspomnień łącznościowców i
ich publikację, spotkanie pokoleń sieradzkich łącznościowców

10.3. Oddział „Śrem”
Inicjatorem powstania w Śremie terenowej placówki Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności był kol. Ryszard Wróbel, były dowódca 6. samodzielnego pułku łączności
Lotnictwa Operacyjnego WP, który brał udział w I Walnym Zjeździe Związku w 1993 roku w
Zegrzu i został członkiem Zarządu Związku. Z mozołem werbował wśród swych kolegów w
Śremie kandydatów do Związku, energia kol. Ryszarda Wróbla oraz życzliwe wsparcie dowódcy pułku płk. dypl. Lechosława Buchnajzera dało impuls do rozwoju i prężnej działalności
Koła.
Działalność Koła w latach 1995-96 – to zorganizowanie kilku zebrań, na których koledzy dzielili się wspomnieniami z pobytu w szkołach oficerskich i pierwszymi efektami pracy
lub służby w jednostkach wojskowych. W 1997 roku Koło aktywnie przygotowywało się do II
Walnego Zjazdu Związku. Na delegatów Koła wybrano kol. kol.: Ryszarda Wróbla i Ryszarda
Komorowskiego. Obaj wzięli udział z zjeździe. Kol. Ryszard Wróbel ponownie został wybrany
na członka Zarządu Związku. Dalszy ciąg roku 1997 stał w Kole pod znakiem ustaleń i podjętych zadań przez II Zjazd Delegatów, które przetransformowano do realizacji na płaszczyznę
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najniższą w hierarchii hierarchii związkowej. W październiku 1997 roku zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Łącznościowca”.
W 1998 roku do Koła wstąpili następni koledzy. Dokonano wyboru nowych władz Koła.
Prezesem Zarządu Koła został ponownie kol. Ryszard Wróbel, sekretarzem – kol. Ryszard Bańkowski, a skarbnikiem – kol. Ryszard Komorowski.
Działalność Koła w latach 1999-2002
streszczała się do organizowania dwóch zebrań w
roku i przebiegała bez poważniejszych zdarzeń.
Powodem tej pewnego rodzaju stagnacji było zaangażowanie kierownictwa Koła w działalności
Prezes Koła kol. Ryszard Wróbel wręcza
samorządowej. Aktywnej działalności nie sprzyjały
legitymacje nowym członkom Związku:
również niedomagania zdrowotne członków
Edwardowi Pezdkowi
i Stanisławowi Walkowiakowi
Związku – od szczytu aż po doły. Nowym skarbnikiem został wybrany kol. Andrzej Korneluk.
W obchodach 80 rocznicy Kształcenia Kadr
Łączności w Zegrzu 13 września 2000 roku z Koła
w Śremie uczestniczył prezes kol. Ryszard Wróbel
.W Trzecim Koleżeńskim Zjeździe Łącznościowców w Sieradzu w 2005 roku uczestniczyli kol.
kol.: Ryszard Wróbel, Franciszek Chiliński i Andrzej Korneluk. W obradach V Walnego Zjazdu
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, który odbył się 10 czerwca 2006 roku w Białobrzegach, uczestniczyli: kol. Ryszard Wróbel, kol.
Andrzej Korneluk, kol. Zygmunt Dżendżra i kol.
Franciszek Chiliński. Zgodnie z przyjętą na Zjeździe zmianą statutu Koło Związku w Śremie otrzy- Koledzy łącznościowcy z Sił Powietrznych RP
mało rangę Oddziału „Śrem”. Do Władz Naczel- na zjeździe w Sieradzu. Od lewej: kol. Franciszek Chiliński, gen. broni Lech Konopka,
nych Związku wybrano ze Śremu: stanowisko wikol. Ryszard Wróbel, kol. Andrzej Korneluk
ceprzewodniczącego Rady – kol. Ryszarda Wróbla,
na członka Zarządu Głównego – kol. Andrzeja

W czasie przerwy w obradach IV Walnego
Zjazdu w Białobrzegach. Od lewej:
kol. Stanisław Markowski, NN,
kol. Ryszard Wróbel, kol. Tadeusz Kacprzyk
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Korneluka, członka Komisji Rewizyjnej – kol. Franciszka Chilińskiego i członka Sądu Koleżeńskiego – kol. Zygmunta Dżendżerę.

Gratulacje prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ kol. Stanisława Markowskiego dla
kolegów Ryszarda Wróbla i Franciszka Chilińskiego

Do Sieradza na posiedzenie Władz Naczelnych Związku oraz obchody Święta 15.
SBWD i Święta Wojsk Łączności w dniach 19-20 października 2006 roku przyjechali członkowie Oddziału „Śrem”: kol. kol. Ryszard Wróbel i Andrzej Korneluk. Brali czynny udział w
dyskusji nad szczegółowymi poprawkami do statutu i ostatecznym ukonstytuowaniem się Rady
Związku i Komisji Rewizyjnej.
W latach 2007-2009 do Oddziału „Śrem” wstąpili następni koledzy. Częstość zebrań
Oddziału wzrosła do czterech w roku – średnio jednego w kwartale.
W obradach VI Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności w dniu 17 września 2009 roku w Ryni i obchodach 90-lecia istnienia ośrodka kształcenia kadr łączności w Zegrzu uczestniczyli delegaci Oddziału: kol. Ryszard Wróbel, kol. Andrzej Korneluk, kol. Franciszek Chiliński i kol. Eugeniusz Kaźmierczak.
W związku z zakończeniem piątej kadencji 2006-2009 władz naczelnych Związku przewodniczący Obrad VI Walnego Zjazdu Delegatów kol. Władysław Hammer złożył wszystkim
członkom tych władz serdeczne, żołnierskie podziękowanie za ich społeczną pracę i wraz z
prezesem ustępującego Zarządu Głównego kol. Stanisławem Markowskim wręczył im stosowne dyplomy gratulacyjne. Z Oddziału „Śrem” zostali wyróżnieni kol. kol. Ryszard Wróbel,
Andrzej Korneluk, Franciszek Chiliński i Zygmunt Dżendżera.
Po wyborach w nowych władzach Związku wiceprzewodniczącym Rady został kol. Ryszard Wróbel, członkiem Rady – kol. Eugeniusz Kaźmierczak, członkiem Zarządu Głównego –
kol. Andrzej Korneluk, członkiem Komisji Rewizyjnej – kol. Franciszek Chiliński, członkiem
Sądu Koleżeńskiego – kol. Zygmunt
Dżendżra.
15 października 2009 roku na zaproszenie komendanta Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego Sił Powietrznych
płk. Piotra Wojtona, w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki Sił Powietrznych, organizowanych
w 6. batalionie dowodzenia Sił Powietrznych uczestniczyli: kol. Ryszard Wróbel,
Koleżeńskie spotkanie po wyborach
kol. Zygmunt Dżendżra, kol. Franciszek
nowego Zarządu Oddziału „Śrem” w 2009 roku
Chiliński i kol. Andrzej Korneluk. Wszy94

scy zostali uhonorowani pamiątkowymi odznakami.
W walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się dniu 26 listopada
2009 roku, uczestniczyło 10 z 11 członków Oddziału. Po przegłosowaniu porządku zebrania
oraz regulaminu wyborów referat sprawozdawczy wygłosił prezes Zarządu Oddziału kol. Ryszard Wróbel. Po sprawozdaniach i dyskusji udzielono absolutorium ustępującym władzom.
Zgłoszono kandydatów do władz i przystąpiono do wyborów. Do zarządu Oddziału
wybrano: kol. Ryszarda Wróbla, kol. Andrzeja Korneluka i kol. Ryszarda Bańkowskiego. Nowo wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał prezesa Zarządu Oddziału.
Po raz kolejny został nim kol. Ryszard Wróbel. Sekretarzem został kol. Ryszard Bańkowski, a skarbnikiem – kol. Andrzej Korneluk. Zebranie zakończono wspólną kolacją.
W marcu 2010 roku delegacja Oddziału brała udział w uroczystość pożegnania dowódcy
6. batalionu dowodzenia Sił Powietrznych, ppłk. dypl. inż. Andrzej Giczela. Prezes kol. Ryszard Wróbel podziękował dowódcy za owocną opiekę i współpracę z Oddziałem „Śrem”i
wręczył mu list i upominek.

Spotkanie Oddziału

Delegacja Oddziału „Śrem” składa i podziękowania i życzenia ppłk. Andrzejowi Gizeli

Z początkiem 2010 roku uruchomiono stronę internetową Oddziału, co jest wyłączną
zasługą kolegi Andrzeja Korneluka.

Logo strony internetowej Oddziału „Śrem” ŚZPŻŁ

W dniu 8 maja 2010 roku grupa członków Oddziału: kol. kol. Zygmund Dżendżra, Jerzy Częstochowski, Franciszek Chiliński i Andrzej Korneluk, odwiedziła w szpitalu kolegę
Stanisława Walkowiaka. Z okazji imienin życzyli Stanisławowi przede wszystkim szybkiego
powrotu do zdrowia.
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Od lipca 2010 roku rozpoczęto przygotowania do organizacji obchodów 20-lecia Związku.
Omówił problem wzrostu szeregów Oddziału.
Uznano to za priorytet w działaniu wszystkich
członków Oddziału. Prezes zachęcał również do
wspólnego redagowania naszego „Komunikatu” na
przykład w dziale Wspomnienia łącznościowców”.
Wszyscy członkowie otrzymują aktualne „Komunikaty” wydawane przez Radę Związku i Zarząd
Głowni, oraz opracowany ostatnio przez Zarząd
Główny „Przegląd Łączności i Informatyki” nr 5
poświęcone Wojskom Łączności na wschodzie.

Koleżeńska wizyta w szpitalu

Uczestnicy jubileuszowego spotkania

W dniach 14-16 października 2010 roku delegacja Oddziału kol. kol. Ryszard Wróbel,
Eugeniusz Każmierczak, Zygmunt Dżendżra i Andrzej Korneluk wzięła udział w obchodach
75-lecia Garnizonu Sieradz i Święta 15. SBWD. Na uroczystości jubileuszowe do Sieradza
przyjechali członkowie władz i zaproszeni sympatycy naszego Związku.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się zaprezentowana po raz pierwszy kronika naszego Oddziału. Opracował ją prezes kol. Ryszard Wróbel opierając się na własnych notatkach,
zdjęciach i materiałach zawartych w komunikatach związkowych. Opracowanie graficzne oraz
wydruk wykonał kol. Andrzej Korneluk

Kol. Ryszard Wróbel prezentuje „Kronikę Oddziału Śrem”

W ostatnich latach znacząco ożywiła się działalność Związku i Oddziału „Śrem”. Or-
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Udział delegacji Oddziału „Śrem” w lokalnych uroczystościach patriotycznych

ganizowane na szczeblu centralnym spotkania pokoleń łącznościowców, zwiększona częstotliwość różnych spotkań, przyczyniła się do zaktywizowania pracy Oddziału, który zaczął nowocześnie działać. Uruchomiono własną stronę internetową, rozpoczęto pisanie własnej „Kroniki”..
Współdziałamy z kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podejmując coraz poważniejsze działania jesteśmy pełni nadziei i optymizmu na dalszą, bardziej owocną działalność. Bo
zanika dotychczasowa łączność, do której każdy z nas włożył dużo czasu, wysiłku, pracy i
serca. Zastępuje ją informatyka i powszechna komputeryzacja.

Nowi członkowie Oddziału
koledzy Tomasz Podgórski i Leszek Gawałek

Wręczanie legitymacji członkowskiej
kol. Andrzejowi Olszewskiemu

Obchody Święta Wojska Polskiego w Śremie
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Zebranie Oddziału „Śrem”

Dyskusja u naszego Kolegi Zygmunta Dżendżery

10.4. Oddział „Warszawa-Rakowiecka”
Oddział „Warszawa-Rakowiecka” został formalnie utworzony 30 marca 1994 roku na
bazie Koła Nr 41 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy Szefostwie Wojsk Łączności
i Informatyki Sztabu Generalnego WP. W skład zarządu Oddziału weszli kol. kol.:

Bernard Mieńkowski – prezes;

Mieczysław Bąk – skarbnik;

Henryk Kmiotek – członek Zarządu;

Stanisław Knach – członek Zarządu;

Czesław Pyzik– członek Zarządu.

Płk Mieczysław Bąk

Płk Henryk Kmiotek

Ppłk Stanisław Knach

Na inauguracyjnym zebraniu Oddziału w 1993 roku szef Wojsk Łączności i Informatyki
SG WP gen. bryg. Henryk Andracki przedstawił nową strukturę organizacyjną Sztabu Generalnego. Założono, że na zebraniach Oddziału będą zapraszani przedstawiciele wojskowych sztabów i instytucji, którzy będą mogli przedstawiać aktualne trendy rozwojowe w wojsku. Będą
podejmowane zwłaszcza działania zacieśniające kontakty z instytucją patronacką – SWŁiI SG
WP w celu śledzenia rozwoju Wojsk Łączności i nowych zadań, jakie stawia im aktualna sytuacja polityczna, oraz podtrzymywania koleżeńskich więzi wewnątrz Oddziału. Organizowane
będą ponadto wycieczki do jednostek i instytucji wojskowych, a członkowie Oddziału będą
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dzielić się z kolegami wspomnieniami ze swej służby. Zgodnie z przyjętymi założeniami na
pierwsze zebranie Oddziału zaproszono zastępcę szefa Wojsk Łączności i Informatyki SG WP
płk dr inż. Wojciecha Wojciechowskiego, który omówił rozwój systemu łączności w wojsku.
Na następnym zebraniu kol. Wacław Michałkiewicz we
wspomnieniach z lat czterdziestych XX wieku opowiedział o swych
losach w Związku Radzieckim po deportacji w 1940 roku, a następnie w służbie w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki gen.
Berlinga.
W zebraniu kolejnym kol. Stanisław Markowski przedstawił
historię powstania Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a na
ostatnim zebraniu w 1994 roku poseł na Sejm RP, członek Komisji
Obrony Na- rodowej, płk rez. Włodzimierz Nieporęt omówił trudną
sytuację wojska w kraju przechodzącym głęboką transformację.
W styczniu 1995 roku zorganizowano koleżeńskie spotkanie
noworoczne w Zegrzu. Uczestniczyli w nim: szef Wojsk Łączności i
Informatyki Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Witold Cieślewski i
Płk Wacław
płk Władysław Mierzwiński. Gospodarzem był komendant-rektor
Michałkiewicz
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności płk Andrzej Barczak.
W maju odbyła się wycieczka Oddziału do 9. pułku dowodzenia w Białobrzegach.
Uczestników wycieczki gościł dowódca pułku płk dypl. Jerzy Stwora. Zwiedzono obiekty i
urządzenia pułku, sprzęt łączności i informatyki wprowadzony aktualnie na wyposażenie wojska. Spotkanie zakończono strzelaniem na pułkowej strzelnicy i żołnierskim obiadem.
W styczniu 1996 roku ponownie zorganizowano w Zegrzu koleżeńskie spotkanie noworoczne. Oddział „Warszawa-Rakowiecka” gościł na spotkaniu zastępcę szefa WŁiI SG WP płk.
dr. inż. Edmunda Smakulskiego. Z koncertem na cymbałach wystąpił kol. Antoni Suchorolski,
a swoje wiersze recytował kol. Czesław Pyzik.
W kwietniu tego roku Oddział
zwiedził Centralny Węzeł Łączności
MON. Perspektywy rozwoju i dalszego unowocześniania węzła przedstawił
szef płk dr inż. Adam Iwanowicz
We wrześniu 1996 roku płk Józef Kowalczyk z SWŁiI SG WP
omówił na zebraniu Oddziału udział
wojsk łączności i informatyki w ćwiczeniach organizowanych w ramach
„Partnerstwa dla Pokoju”, natomiast
kol. Janusz Fajkowski przedstawił
Spotkanie u szefa WŁiI SG WP.
genezę Międzynarodowego Dnia TeOd lewej: zastępca szefa WŁiI płk Edmund Smakulski,
lekomunikacji.
szef WŁiI gen. bryg. Witold Cieślewski, prezes Oddziału
Prezes Oddziału „Warszawa„Warszawa-Rakowiecka” kol. Bernard Mieńkowski,
Rakowiecka” został zaproszony na
prezes Oddziału „Warszawa-Świętokrzyska” kol. Tadeusz
spotkanie z szefem Wojsk Łączności i
Wiernikowski, prezes Koła Nr 41 ZBŻZ kol. Jan Herman
Informatyki SG WP gen. bryg. Witoldem Cieślewskim. Uczestniczyli w
nim także prezes Oddziału „Warszawa-Świętokrzyska” kol. Tadeusz Wiernikowski i prezes
Koła Nr 41 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych kol. Jan Herman.
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Tradycyjne już spotkanie noworoczne w styczniu
1997 roku odbyło się z udziałem szefa Zarządu Łączności
i Informatyki Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Witoldem Cieślewskim w WSOWŁ w Zegrzu.
Na nową kadencję lat 1997-1999 dokonano wyboru nowego Zarządu. Prezesem pozostał kol. Bernard
Mieńkowski, na sekretarza wybrano kol. Józefa Wojciechowskiego, a na skarbnika kol. Marian Klukę.
W marcu 1997 roku płk Józef Kowalczyk
z Zarządu Łączności i Informatyki SG WP wygłosił na
zebraniu Oddziału prelekcje na temat możliwości integracji naszego systemu łączności z systemem wojsk NATO.
W maju ponownie wizytowano wspólnie z kolegami z
Koła Nr 41 ZBŻZ Centralny Węzeł Łączności MON.
Referat o unowocześnieniu węzła wygłosił wówczas interesująco i profesjonalnie zastępca szefa węzła płk Janusz
Humięcki. Na zebraniu Oddziału w czerwcu kol. Stanisław Markowski zrelacjonował opracowanie gen. bryg. Tadeusza Lisickiego ze Związku Łącznościowców w Londynie o łączności w kampanii wrześniowej 1939 roku.
W październiku 1997 roku z Zarządem Oddziału spotkał się przechodzący na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP do spraw planowania strategicznego gen. bryg.
Witoldem Cieślewski, a w listopadzie na zebraniu Oddziału nowy szef Zarządu gen. bryg.
Wojciech Wojciechowski omówił aktualną sytuację w Wojskach Łączności i Informatyki.

Płk Tadeusz Popławski

Gen. bryg.
Witold Cieślewski

Płk. Władysław
Wawrzkiewicz

W 1998 roku jeden z współzałożycieli ŚZPŻŁ kol. płk dr hab. inż. Tadeusz Popławski omówił historię swojej służby wojskowej, którą rozpoczął w szkole Podchorążych
Łączności w Zegrzu w 1938 roku. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku i na szlaku bojowym 2. Armii WP w latach 1944-45. Po wojnie służył na różnych ·stanowiskach w jednostkach liniowych WP, szkole oficerskiej i ostatnie 30 lat w Wojskowej Akademii Technicznej, w
tym 12 lat, jako jej prorektor.
Wspomnieniami ze służby, którą rozpoczynał w 1944 roku w Centralnej Szkole Podchorążych Polskich Sil Zbrojnych w Riazaniu, podzielił się też na kolejnym zebraniu kol. Władysław Wawrzkiewicz.
W listopadzie 1998 roku odbyło się w kasynie wojskowym przy ulicy Filtrowej w Warszawie składkowe spotkanie koleżeńskie członków Oddziału „Warszawa-Rakowiecka” i Koła
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Nr 41 ZBŻZ i ORWP. W tym samym kasynie odbyło się w styczniu 1999 roku spotkanie noworoczne członków obu stowarzyszeń.
W 1999 roku wspomnienia ze służby wojskowej przekazał gen. dyw. Marian Pasternak.
Generał podpisał deklarację i wstąpił od Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Spotkanie noworoczne w styczniu 2000 roku odbyło się w Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki w Zegrzu na zaproszenie komendanta płk. dypl. Jerzego Ceglarka. Uczestniczył
w nim płk dr inż. Edmund Smakulski – szef Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa
Wojsk Lądowych.
W 2000 roku o swej drodze z Ziemi Nowogródzkiej do 2. Armii WP i dalszej frontowej
służbie opowiedział prezes Oddziału kol. Bernard Mieńkowski.
Następną relację ze swej służby złożył kol. Adam Kochan. W 1940 roku był deportowany przez NKWD na Syberię. Po tzw. „amnestii” w 1941 roku wstąpił do 1. Dywizji Piechoty
im Tadeusza Kościuszki.
W związku z poważną chorobą kol. Mariana Kluki zwolniono go z obowiązków skarbnika Oddziału i wybrano na to stanowisko kol. Marian Jakóbczaka. Ponieważ kol. Józef Wojciechowski zrezygnował z funkcji sekretarza Oddziału, przez kila następnych lat aż do 2011
roku Zarząd Oddziału składał się tyko z dwóch osób: prezesa kol. Bernarda Mieńkowskiego
i skarbnika kol. Mariana Jakóbczaka.
Szef Zarządu Łączności i Informatyki SG WP gen. bryg. dr inż. Wojciech Wojciechowski przedstawił na zebraniu w listopadzie 2000 roku zadania, jakie dla Wojska Polskiego wynikają z przyjęcia przez Polskę programu „Partnerstwo dla Pokoju” półtora roku po wstąpieniu do
NATO i wytyczonego celu „Armia mniejsza, ale sprawniejsza”.

Wizyta w CWŁ MON. Styczeń 2001 r.

Na zaproszenie szefa węzła płk. dr. inż. Józefa Iwanowicza po raz trzeci zwiedzono
w styczniu 2001 roku Centralny Węzeł Łączności MON. Z nowoczesnymi urządzeniami łączności nowej generacji oraz zasadami komputerowego dowodzenia i zarządzania łącznością na
szczeblu centralnym, okręgów wojskowych i rodzajów wojsk, zapoznał zebranych zastępca
szefa Węzła płk Janusz Humięcki.
Na zebraniu w czerwcu kol. Tadeusz Stanisławski podzielił się wspomnieniami ze swojej służby wojskowej.
Na jednym z zebrań Oddziału płk dr inż. Feliks Ostaszewski z Wojskowej Akademii
Technicznej wygłosił referat o aktualnej sytuacji gospodarczej Polski, na drugim – płk prof. dr
hab. inż. Włodzimierz Miszalski omówił aktualne założenia doktryny wojennej NATO, a na
trzecim – płk prof. dr hab. inż. Władysław Kołosowski wygłosił wykład o komputerowym
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wspomaganiu projektowania sieci radiowych szczebla taktycznego i operacyjnego oraz nowoczesnych technik antenowych na współczesnym polu walki.
Na kolejnym zebraniu kol. Henryk Jermanowski opowiedział o swojej drodze do Polski.
Urodzony na Kaukazie syn polskiego kolejarza został w 1940 roku wcielony do Armii Czerwonej, a po sformowaniu w ZSRR 1. Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki udało
mu się dostać do niej do plutonu łączności.
W grudniu 2001 roku wspólnie z kołem Nr 41 ZBŻZ i
ORWP zorganizowano w Wojskowej Akademii Technicznej z okazji
50. rocznicy powstania uczelni spotkanie z kadrą dydaktycznonaukową Instytutu Systemów Łączności, Instytutu Radiolokacji oraz
katedry Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych. Zapoznano się z
dotychczasowymi osiągnięciami tych placówek, planami i perspektywami na najbliższe lata oraz z wyposażeniem naukowym i doświadczalnym najnowszej generacji. W lutym kol. Józef Wołuszczuk
wygłosił prelekcję na temat uwarunkowań i zagrożeń W marcu 2002
roku zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wojska Polskiego na
wystawę „Działalność duszpasterska w Wojsku Polskim od narodzin
państwa do współczesności”.
Na zebraniu w maju prelekcję na temat systemów informaPłk Józef Wołoszczuk
tycznych w strukturze komunalnej, opartych na mapach i podkładach
geodezyjnych, wygłosił kpt. dr inż. Robert Fedorowicz z Instytutu Automatyzacji Systemów
Dowodzenia WAT.
29 czerwca 2002 r. koledzy z Oddziału „Warszawa-Rakowiecka” gościli w Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, gdzie Władze Naczelne zorganizowały Jubileusz
10-lecia Związku.
W październiku na zebraniu Oddziału kol. Bolesław Grejcz, który służbę wojskową
rozpoczął w 1938 roku w Szkole Podchorążych Łączności w Zegrzu, przedstawił swój udział
w kampanii wrześniowej w 1939 roku.
Oddział „Warszawa-Rakowiecka” wspólnie z kołem Nr 41 ZBŻZ i ORWP urządził
w stosunkach polsko-ukraińskich w przeszłości i w dniu dzisiejszym w świetle aktualnych
ustaleń historycznych. Autor był uczestnikiem samoobrony przed działaniami Ukraińskiej
Powstańczej Armii na Podolu i Wołyniu w latach 1943-44.

Spotkanie w WZŁ nr 1
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Kolejną wycieczkę zorganizował Oddział w marcu 2003 roku do Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 w Zegrzu. Z zakresem produkcji Zakładów i stosowaną w nich technologią zapoznał uczestników spotkania dyrektor zakładów mgr inż. Witold Leszczyński. Zwiedzający obejrzeli aparatownie łączności systemu „Storczyk''.
W czerwcu kontynuowano temat lutowego zebrania o stosunkach polsko-ukraińskich.
Głównymi prelegentami byli świadkowie tamtych wydarzeń z lat 40-tych – kol. kol. Antoni
Suchorolski i Bronisław Korczak. Wspominali swoje dramatyczne przeżycia w samoobronie
przed UPA.
We wrześniu 2003 roku gen. bryg, Witold Cieślewski – asystent szefa Sztabu RH AFNORHT w Brunssum w Belgii omówił współpracę państw-członków NATO.
Na zaproszenie komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu płk.
dypl. Jerzego Stwory Oddział uczestniczył w uroczystym spotkaniu środowiskowym z okazji
Święta Wojsk łączności i Informatyki w dniu 18 października 2003 roku.
Kolejne spotkanie noworoczne odbyło się w styczniu 2004 roku w kasynie Dowództwa
Sił Powietrznych RP w Warszawie.
W marcu 2004 roku prelekcję na temat historycznego znaczenia rzeki Wisły w dziejach
państwa polskiego, od chwili powstania do dnia dzisiejszego w kontekście strategicznym prowadzonych walk z podkreśleniem pierwszej i drugiej wojny światowej wygłosił płk w st.
spocz. dr hab. Tadeusz Rawski. Kol. Bronisław Korczak przedstawił w maju rys historyczny
służby łączności oraz typy sprzętu stosowanego w systemie łączności Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
W wrześniu kol. Zbigniew Miarzyński opowiedział o przebiegu swojej służby wojskowej w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu, a następnie Szefostwie Badań i Rozwoju
Techniki.
W listopadzie o swojej drodze wojskowej mówił kol. Wiktor Polit. Do służby wojskowej został powołany w 1951 roku, jako młody inżynier po ukończeniu Politechniki Gdańskiej.
Jednym z jego głównych osiągnięć w Wojskowym Instytucie Łączności było wdrożenie do produkcji i eksploatacji polowych
kabli łączności oraz opracowanie metody
lokalizacji ich uszkodzeń.
W styczniu 2005 roku odbyło się
tradycyjne spotkanie noworoczne. Na spotkaniu Oddziału w marcu por. piechoty w st.
spocz. Jerzy Kocot – autor książki „Juzistki” opowiedział o istniejącej w II RP Kobiecej Wojskowej Służbie Łączności, w
której służyły telegrafistki – Juzistki, po
kursie w Zegrzu. Na zebranie zaproszono
Płk Bronisław Korczak
Ppłk Wiktor Polit
również wydawcę książki Edwarda Jurewicza (Wydawnictwo „BIOGRAF”), u którego można było nabyć książkę „Juzistki”.
W listopadzie odbyło się spotkanie z nowym szefem Zarządu Łączności i Informatyki
SG WP – płk. mgr. inż. Włodzimierzem Nowakiem, który przedstawił stan i perspektywy
rozwoju telekomunikacji wojskowej.
W czerwcu na spotkaniu Oddziału ŚZPŻŁ i Koła 41 ŻBŻZ referat o nowym spojrzeniu
na proces tworzenia Wojska Polskiego w ZSRR podczas drugiej wojny światowej wygłosił płk
dr Zbigniew Kumoś – dyrektor Instytutu Badań Naukowych im. Gen. Edwina Rozłubirskiego.
Rok 2006 „Oddział Warszawa-Rakowiecka” rozpoczął od spotkania noworocznego w
kasynie Dowództwa Sił powietrznych RP. Uczestniczyło w nim około 40 naszych kolegów oraz
goście: gen. dyw. Stanisław Krysiński szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności
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Sztabu Generalnego WP, jego zastępca gen. bryg. Edmund Smakulski, płk Włodzimierz Nowak
szef Zarządu Łączności i lnformatyki Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Wojciech Wojciechowski, płk Marek Suchański dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności, płk w st. spocz.
Andrzej Jabłoński zastępca dyrektora Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 i płk w st. spocz.
Jan Kacprzak sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ i ORWP. Brał w nim także udział członek naszego Koła kol. Marian Pasternak. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Migawki z spotkania noworocznego Oddziału Warszawa – Rakowiecka w 2006 roku

W kwietniu kol. Andrzej Siekierski opowiedział o swoich nadzwyczaj ciekawych przeżyciach z działań bojowych w czasie II wojny światowej. Służbę wojskowa rozpoczął w 1938
oku w Szkole Podchorążych Łączności w Zegrzu. Brał udział w
kampanii wrześniowej, a następnie w kampanii czerwcowej 1940
roku we Francji. Po kapitulacji Francji działał w Francuskim Ruchu
Oporu – w siatce wywiadowczej „SIEĆ F-2”.
Na zebranie Oddziału w październiku zaproszono kol. Adama Drzewoskiego – byłego żołnierza AK, uczestnika powstania
Warszawskiego. W szeregach AK pełnił funkcję kierownika pracowni radiowej „PHILPS” w Warszawie. Omówił historię konstrukcji radiostacji „BŁYSKAWICA” i „BURZA” oraz przedstawił
sylwetki ich konstruktorów – Antoniego Zębika i Włodzimierza
Markowskiego – honorowych członków naszego Związku.
W czerwcu liczne grono kolegów
Mjr Andrzej Siekierski
Oddziału
„Warszawa-Rakowiecka”
uczestniczyło w koleżeńskim zjeździe
„Wszystkich Pokoleń Łącznościowców” w Białobrzegach i Zegrzu.
Rok 2007 Oddział „Warszawa-Rakowiecka” rozpoczął od spotkania noworocznego w kasynie Dowództwa Sił Powietrznych RP. Na
styczniowym spotkaniu Oddziału ZPŻŁ i Koła Nr 41 ZBŻZ i ORWP
gen. bryg. Witold Cieślewski wygłosił referat na temat „Znaczenie
elektroniki na współczesnym polu walki konwencjonalnym i jądrowym”.
W lutym wspomnieniami ze swej służby wojskowej podzielił
się kol. Florian Kiszka.
Płk Florian Kiszka
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W czerwcu grupa członków Oddziału uczestniczyła w
Jubileuszowym Zjeździe.
We wrześniu na zebraniu
Oddziału informację na temat
współczesnych
protokołów
transmisyjnych IP (Internet Protocol) wygłosił gen. bryg. Wojciech
Wojciechowski.
Spotkanie noworoczne Oddziału w 2007 roku
W listopadzie swoją żołnierską drogę wspominał kol. Bolesław Sokół. Urodził się na Wołyniu, gdzie w latach czterdziestych wraz ze swoją rodziną przeżył trudne chwile w obronie przed napadami UPA. W
wieku 16 lat wstąpił do 2. Armii WP i przemierzył z nią cały szlak bojowy.
W noworocznym spotkaniu w kasynie Dowództwa Sił Powietrznych RP w styczniu
2008 roku uczestniczyło około 40 kolegów oraz
generałowie: Witold Cieślewski, Stanisław Krysiński, Marian Pasternak, Edmund Smakulski i
Wojciech Wojciechowski, a także szef Zarządu
Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności
Sztabu Generalnego WP płk Andrzej Brzoza,
komendant Centrum Informatyki i Łączności
Obrony Narodowej płk Leszek Kwiatek, komendant Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi kmdr Zbigniew Charzewski i
komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Marek Stolarz. Kol. Marian Jakóbczak zaprezentował wydany przez Zarząd GłówOrganizatorzy spotkań noworocznych koledzy
ny „Przegląd Łączności i Informatyki” nr 3.
Hieronim Kozłowski i Edward Włodarczyk
Na zebraniu w marcu gościł „Weteran
Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” ppor. W st. spocz. Władysław Kubów, który podzielił się swoimi ciekawymi wspomnieniami z lat przeszłości. Gość
pochodzi z Podola. W czasie okupacji radzieckiej i niemieckiej działał
w Ruchu Oporu – AK i samoobronie prze bandami UPA.
Na zebraniu w maju kol. Kazimierz Pachowski przedstawił swoje przeżycia z lat1943-44 na Wołyniu, ze służby wojskowej w
Armii Czerwonej w 1944 r., a następnie w
II Armii WP.
Kolejną interesującą prelekcje wygłosił prezes firmy „Transbit” dr inż. Jan
Jach na temat obiegu informacji we współczesnych mobilnych systemach łączności,
stosowanych modulacjach i technicznych
Ppor. Władysław Kubów
nowinkach.
W czerwcu gen. dyw. Stanisław
Krysiński omówił organizację i strukturę NATO..
We wrześniu kmdr Zbigniew Charzewski przedstawił zadania Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi.
Płk Kazimierz Pachowski
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W listopadzie kol. Witold Cieślewski wygłosił referat na temat
teoretycznych podstaw walki elektromagnetycznej w obezwładnianiu
systemów informatycznych łączności i dowodzenia przeciwnika.
Tradycyjnie już rok 2009 „Oddział Warszawa-Rakowiecka” rozpoczął od spotkania noworocznego w kasynie Dowództwa Sił Powietrznych RP.
W maju kol. Witold Cieślewski wygłosił
prelekcję na temat historii konfliktu izraelskopalestyńskiego oraz przebiegu i skutków wojny
Izraela z Hamasem.
We wrześniu Oddział uczestniczył w
konferencji na temat „90 lat Zegrzyńskiego
Gen. dyw. Stanisław
Ośrodka Kształcenia Kadr Łączności” w ZeKrysiński
grzu.
W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie, na którym nasi młodsi koledzy z Centrum Informatyki i Łączności
Obrony Narodowej przygotowali pokaz możliwości współczesnego
medium informacyjnego, jakim jest Internet. W zebraniu uczestniczył
Gen. Bryg. Witold
zastępca szefa Zarządu planowania Systemów Dowodzenia i Łączności
Cieślewski
Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Janusz Sobolewski.

Migawki z zebrania i pokazu możliwości Internetu w listopadzie 2009 roku

Tradycyjnie w styczniu 2010 roku
zorganizowano spotkanie noworoczne. Uhonorowano na nim naszego kolegę 91-letniego kol.
Andrzeja Siekierskiego. W spotkaniu uczestniczyło sześciu kolegów generałów, w tym szef
Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i
Łączności Sztabu Generalnego WP gen. bryg.
Andrzej Kaczyński.

Spotkanie noworoczne. Styczeń 2010 r
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Kolejne spotkanie noworoczne odbyło się w styczniu 2011 roku. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w styczniu 1995 roku w „kolebce łącznościowców" – jak wśród kolegów nazywano
Salę Lustrzaną kasyna w Zegrzu. W następnych latach spotkania odbywały się w różnych kasynach na terenie Warszawy, a od kilku lat – w kasynie Sił Powietrznych RP przy pomniku Lotnika.
Po likwidacji większości kasyn wojskowych, w tym „naszego” kasyna Sil Powietrznych
RP, spotkanie w 2011 roku zorganizowano Domu Asystenta Wojskowej Akademii Technicznej.
Tym razem było to spotkanie opłatkowe z udziałem ks. kan. płk. Zenona Surmy, do niedawna
kapelana Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, a od 2010 roku dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Spotkanie zaszczycili swą obecnością: gen.
bryg. Andrzej Kaczyński, dr inż. Romuald Hoffman, kmdr Wiesław Magdziarz, płk dypl. Marek Stolarz. Obecni również byli „nasi” generałowie kol. kol. Henryk Andracki, Witold Cieślewski, Stanisław Krysiński, Edmund Samulski i Wojciech Wojciechowski, a także prezes
Zarządu Głównego ŚZPŻŁ kol. Bogumił Tomaszewski. Atrakcyjność naszego spotkania wzbogaciła obecność, miłych i sympatycznych żon naszych kolegów: Danuty Fajkowskiej, Danuty
Kosobuckiej, Barbary Pomianowskiej i Ireny Pachowskiej.

Wszystkich uczestników powitał przewodniczący Rady ŚZPŻŁ kol. Wojciech Wojciechowski, po czym nastąpiła ceremonia łamania się opłatkiem. Ks. kan. płk Zenon Surma poświęcił opłatki i po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy...” Zgromadzeni składali sobie wzajemne życzenia. W trakcie spotkania przewodniczący Rady poinformował, że
uchwałą Rady ŚZPŻŁ, kol. Stanisławowi Krysińskiemu, nadano tytuł Honorowego Członka
Związku. Przy aplauzie zebranych, wręczył mu legitymację członkowską i odznakę Związku.
W lutym przeprowadzono wybory do władz Oddziału. Długoletni prezes Oddziału kol.
Bernard Mieńkowski zwrócił się z apelem o zwolnienie go z obowiązku dalszego kandydowanie ze względu na stan zdrowia, co spotkało się ze zrozumieniem i należytym szacunkiem.
Prezesem Zarządu Oddziału został wybrany kol. Zbigniew Kosobucki, skarbnikiem
kol. Marian Jakóbczak, a sekretarzem kol. Marian Turek. Koledzy Oddziału WarszawaRakowiecka oklaskami podziękowali za pracę ustępującymi prezesowi i życzyli Mu dużo
zdrowia i zadowolenia w życiu.
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Ustępujący i nowy prezes Oddziału:
Nowy Zarząd Oddziału „Warszawa-Rakowiecka”.
płk Bernard Mieńkowski i płk Zbigniew Kosobucki
Od lewej: płk Zbigniew Kosobucki,
ppłk Marian Jakóbczak, ppłk Marian Turek”

Z okazji Świąt Wielkanocnych w kwietniu odbyło się uroczyste spotkanie Oddziału
ŚZPŻŁ i Koła Nr 41 ŻZWP, na którym ks. kan. płk. Zenon Surma dokonał poświęcenia tradycyjnego świątecznego „jajeczka”. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością mundurowi następcy
kolegów z Oddziału i honorowi członkowie Związku. Było jak zawsze wesoło i dużo do po-

wiedzenia mieli wszyscy koledzy. Uczestniczące Panie – żony naszych kolegów noszą się z
zamiarem wstąpienia w nasze szeregi i utworzenia kobiecego Oddziału. Cieszymy się i niecierpliwie czekamy na dalsze inicjatywy.
Tradycji stało się zadość także w 2012 roku. W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli „tradycyjni” goście Oddziału, w tym nowy szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego WP gen bryg. Józef Nasiadka,
a także prezes Oddziału „Sieradz” kol. Władysław Hammer. Natomiast w marcu – spotkanie
wielkanocne, na którym koledzy podzielili się święconką.
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Migawki ze spotkania noworocznego w styczniu 2012 roku

Od lewej: kol. Edmund Smakulski, gen. bryg. Józef
Nasiadka, kol. Wojciech Wojciechowski,
kol. Henryk Andracki i kol. Władysław Hammer

Koledzy Henryk Andracki, Zbigniew Kosobucki
oraz nowi członkowie Oddziału:
Eugeniusz Malczewski i Kazimierz Cierzniewski

Zbigniew Kosobucki i Bogumił Tomaszewski

Wielkanocne spotkanie Oddziału w marcu 2012 roku
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10.5. Oddział „Wrocław”
Utworzony w lutym 2007 roku Oddział „Wrocław” ŚZPŻŁ zrzesza weteranów przede
wszystkim 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i pracowników byłego Szefostwa Wojsk
Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego. Jego organizatorami byli pasjonaci-społecznicy, którzy uważali, że
nie można zostawić w zapomnieniu
wspomnień związanych z historią
Wojsk Łączności Wojska Polskiego, a
tym samym Wojsk Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego, w których
pełnili służbę. Trójkę tych pasjonatów
tworzyli: ppłk Józef Janusiak, ppłk
Jerzy Domaradzki, oraz nieżyjący już
ppłk Zdzisław Starosta. Od 1993 roku
działali w tak zwanej „grupie inicjatywnej", organizowali wspólne spotkania, korzystając z pomieszczeń w Uczestnicy zebrania inauguracyjnego w styczniu 2007 roku
Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego dzięki uprzejmości jego kierownika ppłk w st. spocz. Stefana Nowakowskiego
Dzięki dużej determinacji grupy jej działania nie poszły na marne. Przystąpiono do
przygotowań zebrania inauguracyjnego, które odbyło się w styczniu
2007 roku. Wzięło w nim udział 42 uczestników – łącznościowców.
Dwunastu z nich wręczono legitymacje ŚZPŻŁ, wcześniej legitymacje naszego związku posiadało już 9 kolegów. Na zebraniu wybrano
Zarząd Oddziału „Wrocław”. Prezesem został kol. Arkadiusz Ożarowski, wiceprezesem kol. Jerzy Domaradzki, sekretarzem kol. Józef
Janusiak, skarbnikiem kol. Zdzisław Starosta.
Postanowiono, że zebrania będą się odbywały jeden raz w
kwartale, ustalono wysokość składki członkowskiej zgodnie ze statutem ŚZPŻŁ.
Zarząd zobowiązano do opracowania interesującej tematyki
zebrań z historii Polski,
historii Wojska Polskiego i historii wojsk i jednostek łączności ŚląPłk Arkadiusz
skiego
Okręgu Wojskowego
Ożarowski
Do tradycji Oddziału weszły już na stałe organizowane spotkania noworoczne, na które są
zapraszani sympatycy ŚZPŻŁ, dowództwa jednostek łączności z garnizonu Wrocław oraz sponsorzy.
Spotkania takie przebiegają w bardzo serdecznej i
koleżeńskiej atmosferze, odbywają się na nich aukcje prac malarskich autorów-członków Oddziału
„Wrocław”. Wystawiane są prace kolegów Jana
Zagrodzkiego i Jana Jeża znanego poety w środowisku kulturalnym Wrocławia.
Wśród członków Oddziału są weterani II wojny
Spotkanie noworoczne
światowej. Są nimi małżonkowie frontowi por.
Zofia Rogowska i jej mąż Władysław Rogowski. Ich losy połączył szlak bojowy od Lenino
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do Berlina. W 2009 roku obchodzili 60 rocznicę małżeństwa. Na tę okoliczność skierowano w Ich adres serdeczne gratulacje z wiązanką kwiatów. Drugą frontową weteranką jest
kol. por. Józefa Małek. Odbywała służbę łączności jako telefonistka w 1. Armii Wojska Polskiego w latach 1944-1945.
Jednym z najstarszych wiekiem członkiem Oddziału był ppłk Adam Zalewski, zmarły
w grudniu 2006 roku. Spoczywa na Cmentarzu
Osobowickim we Wrocławiu. Jego biografię
zamieszczono w kronice Oddziału. Uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku był
członek naszego Związku płk Tadeusz Nowik.
Zmarł w wieku 91 lat.
Por. Zofia Rogowska
Por. Józefa Małek

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania noworocznego członków Oddziału „Wrocław” w styczniu 2008 roku

Bardzo dobrze układa się współpraca Oddziału z Dowództwem 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Członkowie Oddziału są zapraszani i uczestniczą w imprezach okolicznościowych,
organizowanych z okazji święta pułku.
Dowództwo pułku jest zapraszane na
organizowane przez Oddział spotkania
noworoczne. Obie strony wymieniają się
materiałami historycznymi. Oddział
czyni starania o umożliwienie okienka w
stronie internetowej pułku. Idąc za przykładem kolegów z Oddziałów „Sieradz” i
Spotkanie noworoczne w 2009 roku
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„Śrem” Oddział planuje w tej kadencji uruchomić własną stronę internetową.
Sekretarz Zarządu Oddziału kol. Józef Janusiak prowadzi bardzo starannie bogato
ilustrowaną kronikę Oddziału.
W dniu 17 września 2010 roku w Klubie SOW odbyło się zebranie Oddziału Wrocław
poświęcone tematyce „Wojsko Polskie w pokojowych misjach ONZ”. Swoje wspomnienia,
wzbogacone slajdami prezentował kol. Aleksander Anusiewicz – członek Oddziału „Wrocław”.
Działalność Oddziału „Wrocław” w 2011 roku skupiona była na szeregu ważnych przedsięwzięć, wynikających z rocznego planu zamierzeń. Do działalności Oddział
ma dobre warunki, ponieważ korzysta z pomieszczeń dzięki
przychylności kierownika Klubu OKO ppłk. rez. Stefana
Nowakowskiego.
W 2011 roku Oddział rozpoczął drugą kadencję działalności. Pierwsza była w latach 2007 – 2010. Jak co roku
Zarząd Oddziału stara się organizować ciekawe zebrania,
tak ażeby członkowie chętnie na nie przychodzili. Zebrania
są przeprowadzane raz na kwartał.

Kol. Aleksander Anusiewicz wspomina udział w misjach ONZ

Uczestnicy uroczystości obchodów 75-lecia powstania garnizonu Sieradz i święta 15. ŚBWD oraz
święta Wojsk Łączności i Informatyki podzielili się na zebraniu swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.

Delegacja Oddziału „Wrocław”
na Jubileuszu 75-lecia Garnizonu Sieradz
i Święta15. SBWD

Kol. Jan Zagrodzki
przedstawił rys historyczny
słynnych francuskich malarzy
oraz zaprezentował aukcję
swoich obrazów.
W kwietniu kol. Józef
Janusiak wygłosił informację
„Działalność polskiej dyplomacji w okresie 1920 – 1939
oraz polskiego Konsulatu w
Niemczech”. Kol. Jan Jeż wystąpił z tematem: „Ochrona
Jan Zagrodzki
ludności cywilnej na wypadek
konfliktu zbrojnego”. Prezes
Oddziału Wrocław złożył sprawozdanie z pobytu na posie112

Obraz z „dorobku” Jana Zagrodzkiego, który po 35 latach
służby w Wojsku Polskim,
postanowił na emeryturze zająć
się malarstwem i nie tylko...

dzeniu Rady Związku w Bydgoszczy oraz spotkania z dowódcą 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia z udziałem prezesów organizacji kombatanckich i patriotyczno-obronnych.
W czerwcu prezes Oddziału „Wrocław” złożył sprawozdanie z obchodów święta pułku.
Pułk obchodzi swoje święto w dniu 9 czerwca. Kol. Józef Janusiak na zebraniu czerwcowym
wygłosił informację: „CCXVI – rocznica klęski Pierwszej RP”.

Udział w uroczystościach 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

Kol. Józef Janusiak we wrześniu wprowadził zebranych w temat: „Wojna jako zły sposób rozstrzygania sporów politycznych świata”.
Weteran II wojny światowej kol. Władysław RogowskI zaprezentował swoja książkę
z cyklu „Sami swoi z Boryczówki” część XI – „Z Boryczówki do pułku łączności”, „Z Sybiru
do pułku łączności” (dotyczy pierwszego pułku łączności 1. Armii WP). Są to wspomnienia
z lat wojny i walk 1. Armii WP na szlaku Lenino – Berlin. Uczestnicy zebrania otrzymali od
autora po jednym egzemplarzu tej książki i pamiątkowe kubki z malowidłami Kresów.
Na tym zebraniu członek Rady ŚZPŻŁ kol. Lucjan Borkowski wręczył list okolicznościowy Zarządu Głównego Jubilatowi – prezesowi Oddziału „Wrocław” kol. Arkadiuszowi
Ożarowskiemu z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin.
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