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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy !
Komunikat nr 31 zawiadamia o kolejnych ważnych wydarzeniach
dla środowiska wojskowych łącznościowców: powstaniu Oddziału Białystok ŚZPŻŁ oraz o nadaniu zegrzyńskiej „kolebce łączności” tytułu
honorowego „Przodująca Instytucja WP”.
Bieżący numer otwierają tradycyjnie: informacja Zarządu Głównego oraz informacje o działalności Oddziałów Związku, w tym artykuł
Kol. Roberta Boruszewicza o utworzeniu Oddziału Białystok.
W dziale „Z żałobnej karty” Kol. Marian Jakóbczak zamieścił sylwetki sześciu zasłużonych łącznościowców, którzy odeszli na wieczną
wartę, między innymi jednego z twórców naszego Związku płk. Stanisława Markowskiego.
Dział „Jednostki Wojsk Łączności” otwiera artykuł Kol. Krzysztofa
Barana o wyróżnieniu CSŁiI w Zegrzu. Kolejne trzy artykuły dokumentują działalność jednostek łączności. W dziale pojawił się także artykuł
Bartłomieja Gałaja ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10. Pułku
piechoty, które nawiązało współpracę z Oddziałem Zegrze. Na koniec
zamieściliśmy artykuł Kol. Mirosława Pakuły, który porusza ważne
kwestie związane z klęską łączności we wrześniu 1939 r.
W dziale „Wspomnienia łącznościowców” zamieściliśmy cztery
osobiste wspomnienia żołnierzy służących w wojskach łączności. Ponadto Kol. Emil Suska przygotował ciekawy artykuł o łącznościowcu
z kampanii 1939 r. Janie Ambroziaku. Na końcu działu znalazły się
dwie piosenki o Zegrzu oraz wiersz związany z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej.
Ostatni dział Komunikatu, tradycyjnie poświęcony sprzętowi, zawiera aż 4 ciekawe artykuły Kol. Mieczysława Hucała, prezesa Oddziału Zegrze. Interesujące są także artykuły Iwony Banaszek, Macieja
Okurowskiego oraz Zygmunta Szweja.
Zapraszam do lektury !
Redaktor Komunikatu
Mirosław Pakuła
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Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU

Już na początku października 2014 roku zakończono przygotowanie informacji i artykułów do poprzedniego Komunikatu. Dlatego ta
informacja, do K-31 obejmuje głównie działalność Związku w IV kwartale 2014r. oraz I kwartale 2015 roku. Zaczniemy tradycyjnie.
Stan ewidencyjny członków Związku:
Stan na dzień 30 września 2014r. wynosił 270 członków: 248
zwyczajnych i 26 honorowych (w tym 4 zwyczajnych). Obecny stan
ewidencyjny członków Związku wynosi ogółem 271 (na 31.03.2015
roku). Członków zwyczajnych Związku: 249, w tym: O/Białobrzegi –
18, O/Bydgoszcz – 11, O/Warszawa-Rakowiecka – 44 (w tym: 3 honorowych), O/Śrem – 17, O/Zegrze – 64, O/Wrocław –25, O/Sieradz –31,
i niezrzeszeni w Oddziałach – 39 (lista krajowa – 35, lista zagraniczna
– 4). Członków honorowych Związku jest 25 (w tym: 3 zwyczajnych).
W dniu 16 października 2014 roku odbyły się uroczystości
w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia z okazji Święta
Brygady i 79. Rocznicy Garnizonu.
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Na zaproszenie Dowódcy, członkowie ŚZPŻŁ: gen. bryg. Wojciech Wojciechowski, gen. bryg. Edmund Smakulski i Koledzy z Oddziału Sieradz, uczestniczyli w uroczystościach.
Po Uroczystym Apelu, prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski wraz z Honorowym Członkiem Związku gen. bryg.
Wojciechem Wojciechowskim, udali się na cmentarz sieradzki, gdzie
uczcili pamięć śp. płk. Władysława Hammera, oddając Hołd zmarłemu
Koledze w imieniu członków ŚZPŻŁ.

W końcowych dniach października zorganizowano i zrealizowano
wizyty na cmentarzach. Członkowie naszego Związku odwiedzali groby i uczcili pamięć o zmarłych Kolegach oraz złożyli karty żałobne na
grobach.
W dniu 02 grudnia 2014r. Prezydium Zarządu Głównego Związku, Koledzy: Edmund Smakulski, Mirosław Pakuła, Marian Jakóbczak
i Bogumił Tomaszewski, zwiedzali wystawę „Druciki, pająki, radziki …
95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu” w Muzeum Historycznym w Legionowie, której współorganizatorem był Oddział Zegrze ŚZPŻŁ. W roli przewodnika wystąpił nasz Kolega, prezes
Zarządu Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał. Jest to pierwsza tak
duża wystawa poświęcona łączności. Przekazano podziękowania pracownikom Muzeum Historycznego w Legionowie za przyjęcie wyzwania zorganizowania wystawy, za pomoc i profesjonalizm podczas
przygotowań i jej organizacji. Jak poinformował nas zastępca Dyrektora wystawę obejrzało ponad dwa tysiące osób. Wystawa wzbudziła
bardzo duże zainteresowanie.
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Prezydium Zarządu Głównego zwiedza wystawę w Muzeum Historycznym
w Legionowie

Bezpośrednio po zakończeniu wizyty w Muzeum, w dn.
02.12.2014r. w siedzibie Związku w Zegrzu odbyło się posiedzenie
Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Główne tematy spotkania to m.in. podsumowanie realizacji zadań w roku 2014, końcowe ustalenia dotyczące Planu Pracy
Związku na rok 2015, oraz ustalenia dotyczące przygotowania
VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ.
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Obrady Prezydium w dniu 02 grudnia 2014 roku

Tradycyjnie w IV kwartale 2014 roku wydany został Komunikat nr
30, który ma charakter szczególny, (jak trafnie napisał Redaktor Naczelny Komunikatu - Kolega ppłk Mirosław Pakuła), gdyż donosi
o trzech ważnych wydarzeniach dla środowiska wojskowych łącznościowców: obchodach 95. rocznicy powstania ośrodka szkolenia kadr
łączności w Zegrzu, utworzeniu 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP w Białobrzegach
oraz o powstaniu Oddziału Białobrzegi ŚZPŻŁ.
W dniu 30 stycznia 2015 roku w siedzibie Związku w Zegrzu
odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego
głównym celem było podsumowanie działalności w 2014 roku i przyjęcie „Rocznego Planu Działalności Związku na 2015 rok” oraz ustalenia
i przygotowania do VIII Walnego Zjazdu Delegatów.
Prezydium pozytywnie oceniło działalność i realizację zadań
przez Zarząd Główny i Oddziały Związku w 2014 roku. Przyjęto
„Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w 2014 roku”
(na stronie internetowej Związku, zakładka Dokumenty), oraz „Sprawozdanie finansowe”. Przyjęto „Roczny Plan Działalności ŚZPŻŁ na
2015 rok” (zakładka Dokumenty). Uzgodniono najważniejsze sprawy
organizacyjne, przebieg VIII WZD w dn. 25-26.09.2015r. i powołanie
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.
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Obrady Prezydium Zarządu Głównego w dn. 30 stycznia 2015 roku w Zegrzu

Szczegóły dot. VIII Walnego Zjazdu Delegatów będą omówione
na posiedzeniu Zarządu Głównego z udziałem Władz Naczelnych
i prezesów Zarządów Oddziałów w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Sieradzu, bezpośrednio po Konferencji Łączności.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim członkom
Związku za pracę w 2014 r. i I kwartale 2015 roku. Prosimy o zaangażowanie w proces przygotowania VIII Walnego Zjazdu Delegatów
Związku, który planowany jest na 25 i 26 września 2015 roku.
ZARZĄD GŁÓWNY ŚZPŻŁ

Piotr Adamski
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
BIAŁOBRZEGI ŚZPŻŁ
Jednym z pierwszych zadań realizowanych tuż po powołaniu Oddziału Białobrzegi Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
była pomoc w przygotowaniu i organizacji centralnych obchodów święta Wojsk Łączności i Informatyki, które przeprowadzone zostały w dniu
17 października 2014 r. na obiektach 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Szef Zarządu
Wsparcia Dowodzenia – Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ. Wśród zaproszonych gości znalazł się
9
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między innymi Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, Pan Generał Edmund Smakulski, który w przeszłości związany był z białobrzeską jednostką wojskową, pełniąc m.in. funkcję dowódcy nieistniejącego już
9. Pułku Łączności.

Uczestnicy obchodów święta Wojsk Łączności i Informatyki 2014 r.

W okresie od przedstawienia ostatniej informacji, działalność Oddziału skupiona była przede wszystkim na opracowaniu strony WWW
oddziału z planowanym terminem ukończenia projektu do końca maja
br. oraz próbach pozyskania pomieszczenia na działalność oddziału
na terenie 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ. Pomimo tego,
że nie udało się pozyskać pomieszczenia, w którym możliwe byłoby
organizowanie spotkań Zarządu Oddziału, udało się wprowadzić do
„Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi w 2015 r.” zapisy, dzięki którym możliwe będzie korzystanie z pomieszczeń Klubu 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG
RSZ do przygotowania i przeprowadzenia kwartalnych zebrań członków naszego oddziału.
Ponadto przygotowano „Plan pracy oddziału na 2015 r.” oraz
plan finansowy oddziału, które stanowić będą podstawę działalności
oddziału w bieżącym roku.
W dniu 26 marca 2015 r. na zaproszenie Prezesa Zarządu
Głównego Związku oraz Prezesa Oddziału Warszawa-Rakowiecka
w uroczystym spotkaniu wielkanocnym uczestniczył Prezes Oddziału
Białobrzegi, Piotr Adamski, które zorganizowane było w kompleksie
„Hotel Parkowa” w Warszawie. W trakcie spotkania Prezes Zarządu
Głównego ŚZPŻŁ m.in. wręczył legitymację członkowską Związku,
Prezesowi Oddziału Białobrzegi.
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Robert Boruszewicz
UTWORZENIE ODDZIAŁU BIAŁYSTOK ŚZPŻŁ
W stolicy Podlasia - Białymstoku powstał kolejny Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Miasto to posiada bogate
tradycje łącznościowe ze względu na fakt stacjonowania w nim na
przestrzeni szeregu lat kilku jednostek łączności. Były to: 21. i 74. bataliony łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej oraz 2. i 25. pułki łączności. W dniu 13 marca 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Białystok ŚZPZŁ. Trzon Oddziału stanowią oficerowie 25. pułku
łączności, który stacjonował w tym mieście w latach 1990 - 1994.
Na spotkanie stawiło się kilkunastu przyszłych członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, a wśród nich m.in. ostatni
dowódca 25. pł płk Włodzimierz Niedźwiecki oraz były dowódca 2. pł
płk Stanisław Bryndza. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. dwaj emerytowani oficerowie łączności Policji. Zebranie poprowadził ppłk Tadeusz Ojrzanowski, były Szef Służb Technicznych 2. i 25. pł. W trakcie
zebrania, w głosowaniu, przyjęto jednomyślnie uchwałę o powołaniu
Oddziału Białystok ŚZPZŁ. Następnie przystąpiono do wyboru władz
Oddziału. W skład Zarządu weszli: mjr Robert Boruszewicz, mjr Eugeniusz Karpiuk i mjr Andrzej Wójcik.
W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Prezesa Zarządu Głównego ŚZPZŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, członek Zarządu
Głównego i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał. W trakcie dyskusji odpowiedział on na szereg pytań zadawanych przez zebranych, które dotyczyły głównie realizacji w praktyce statutowych założeń Związku. Następnie przekazał pismo z okolicznościowymi życzeniami od generała Smakulskiego.
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Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Oddziału wyłoniono osoby funkcyjne. Na Prezesa Zarządu został powołany mjr Robert Boruszewicz, na Wiceprezesa - mjr Eugeniusz Karpiuk, Sekretarzem został st.chor.szt. Sławomir Kosztowny a na Skarbnika został powołany mjr Andrzej Wójcik.
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Płk Włodzimierz Niedźwiecki (stoi) i płk Stanisław Bryndza

Ppłk Tadeusz Ojrzanowski (stoi) i mł. insp. Andrzej Błazeusz

Od lewej: ppłk Piotr Kosiński, mł. insp. Zbigniew Brański, mjr Waldemar Owczarek
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Od lewej: płk Adam Maliszewski, mł. insp. Andrzej Błazeusz, ppłk Waldemar
Andrysewicz, ppłk Tadeusz Ojrzanowski

Od lewej: st. chor. sztab. Leszek Backiel, st. chor. sztab. Sławomir Kosztowny,
kpt. Jan Czerwiński

Od lewej: mjr Leszek Makarski, ppłk Mirosław Grzybowski, płk Stanisław Bryndza
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Andrzej Korneluk
Z DZIAŁALNOŚCI ODZIAŁU ŚREM
Nasza praca w Oddziale pod koniec 2014 roku oparta była na
przedsięwzięciach wynikających z rocznego planu zamierzeń. Jak co
roku uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z rocznicami
i świętami w naszym mieście.
Dzień 20 października jest zawsze dla miasta Śremu dniem
szczególnym. W tym roku mija 75 rocznica rozstrzelania Synów Ziemi
Śremskiej przez hitlerowców. Na Placu 20 października ustawiono
krzyże symbolizujące każdą z ofiar hitlerowskiego mordu. W obchodach uczestniczyła delegacja naszego Oddziału w składzie Ryszard
Wróbel i Zygmunt Dżendżera. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem
Mazurka Dąbrowskiego oraz podniesieniem na maszt flagi państwowej. Wystąpił pan Adam Lewandowski Burmistrz Śremu i przypomniał
wydarzenia z 1939 roku oraz opowiedział, jak ważna jest dla Śremian
pamięć o pomordowanych. Następnie głos zabrał przybyły na uroczystości pan Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Po odczytaniu apelu poległych, uczestniczące delegacje złożyły kwiaty
na płycie pod pomnikiem ofiar z 20 października 1939 r.

Od prawej: kol. Ryszard Wróbel, Zygmunt Dżendżera.
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Tradycyjnym zwyczajem rokrocznie obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, a po nim Dzień Zaduszny. To czas zadumy i refleksji
oraz wspominania tych, co odeszli do wieczności, których nie ma już
wśród nas. Również członkowie naszego Oddziału pamiętają o tych,
którzy opuścili nasze szeregi na zawsze. Każdego roku chętni koledzy
meldują się na cmentarzach składając "Karty Pamięci" oraz zapalając
symboliczne znicze. Nie zapomnieliśmy również o zbiorowych mogiłach bezimiennych żołnierzy z okresu I i II Wojny Światowej.

Dnia 07 listopada 2014 roku w Klubie Wojskowym w Śremie odbył
się VII Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego. Wystąpiło
dziewięć zespołów muzycznych oraz dziesięć solistek z dwunastu
szkół. Nagrodę Grand Prix otrzymał zespół SP nr 1 im. M. Konopnickiej w Śremie. Kolejne nagrody w kategorii zespołów to: Zespół SP
i Gimnazjum w Zbrudzewie, SP w Pyszącej oraz SP nr 4 w Śremie.
Nagrody w kategorii solistów pierwsze miejsce Katarzyna Hoffa, drugie
Oliwia Starkiewicz obie z Zespołu SP i Gimnazjum w Dąbrowie, trzecie
Anna Chempińska ze SP nr 1 W Śremie. Organizatorami festiwalu byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki, Starostwo Powiatowe w Śremie, Urząd Miejski w Śremie, Śremski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Marii Konopnickiej oraz Klub Wojskowy. Nasz "Śremski" Oddział reprezentował prezes płk w st. spocz. Ryszard Wróbel.
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11 listopada 2014 roku Powiatowe Obchody Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę
w Kościele Garnizonowym pw. Św. Jana z Dukli w Śremie. Druga
część uroczystości odbyła się na pobliskim cmentarzu przy pomniku
poległych powstańców wielkopolskich z ziemi śremskiej. 96 lat temu
Polska wróciła na mapę Europy po 123 latach niewoli. Historię odzyskania niepodległości przez Polskę, a w szczególności Wielkopolskę
przypomniał Piotr Ruta, starosta śremski. Potem odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci, a żołnierze 6 batalionu dowodzenia SP oddali
salwę honorową. Uroczystość zakończyła się złożeniem przez przybyłe delegacje wiązanek kwiatów pod kwaterą Powstańców Wielkopolskich. W obchodach uczestniczyła delegacja naszego Oddziału
w składzie: Prezes Ryszard Wróbel, Franciszek Chiliński i Zygmunt
Dżendżera.

Od prawej: Kol. Ryszard Wróbel, Franciszek Chiliński i Zygmunt Dżendżera

W dniu 29.11.2014 r. w Klubie Wojskowym odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału. Głównym tematem było przedstawienie
planu przyszłorocznych obchodów 20-lecia naszego Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 12 z 17 członków oddziału. Zebranie otworzył
Prezes kol. Ryszard Wróbel. Powitał przybyłych członków i zapoznał
z porządkiem zebrania. Wybrano 4 osobowy komitet organizacyjny
obchodów. Przewodniczącym Został Kol. Józef Żeleźny. Członkami
komitetu zostali Kol. Zygmund Dżendżera, Tomasz Podgórski i An17
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drzej Korneluk. Ustalono i przegłosowano jednorazową składkę od
każdego członka Oddziału. Wstępnie ustalono listę zaproszonych Gości oraz harmonogram przygotowań do uroczystości.

W naszym oddziale podtrzymujemy tradycję corocznych, uroczystych spotkań wigilijnych, organizowanych wspólnie ze Śremskim Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W dniu 05.12.2014 r. świąteczną oprawę całej uroczystości nadał występ młodzieży z Zespołu
Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego. Uczniowie przedstawili
scenkę teatralną dotyczącą tematyki świątecznej, a na zakończenie
zaśpiewali kilka kolęd. Wszystkim przybyłym, Prezes naszego oddziału płk w st. spocz. Ryszard Wróbel, złożył serdeczne życzenia zdrowych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 2015 roku. Korzystając z okazji wręczył kol. Franciszkowi Chilińskiemu medal "Za Zasługi dla Związku" przyznany przez Zarząd
Główny. Zaproszeni goście spędzili czas w miłej i serdecznej atmosferze, częstując się tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, rozmawiając ze
sobą, wymieniając się doświadczeniami oraz wspólnie kolędując.
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Prezes płk w st. spocz. Ryszard Wróbel wręcza kol. Franciszkowi Chilińskiemu
medal "Za Zasługi dla Związku" przyznany przez Zarząd Główny

27 grudnia 2014 r. odbyły się w Śremie obchody 96. Rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które rozpoczęły się złożeniem
kwiatów przy Pomniku Dobosza w Parku Miejskim. Nasz Śremski Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności reprezentowali Kol. Prezes Ryszard Wróbel, Franciszek Chiliński i Andrzej Korneluk. Następnie odbyła się msza święta w kościele garnizonowym, po
której wszyscy uczestnicy obchodów udali się na pobliski cmentarz parafialny. Przy Kwaterze Powstańców Wielkopolskich został odczytany
Apel Poległych, a Kompania Honorowa 6. batalionu dowodzenia Sił
Powietrznych oddała salwę honorową ku czci poległych powstańców.
Następnie zebrani uczestnicy, przy akompaniamencie orkiestry prze19
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maszerowali ulicami Śremu pod wieżę ciśnień, gdzie na wzór wydarzeń sprzed 96 laty śremscy harcerze wywiesili biało - czerwoną flagę.

W dniu 27 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Politechnicznych
w Śremie odbyło się Styczniowe Spotkanie Pokoleń Potomków Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości wzięli udział: Starosta
Śremski Zenon Jahns, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu Wioleta Jastrząbek, przedstawiciele władz samorządowych, mundurowych oraz uczniowie ze szkół noszących imię
Powstańców Wielkopolskich z terenu powiatu śremskiego. Spotkanie
rozpoczęto prezentacją multimedialną najważniejszych wydarzeń
z roku 1918 i 1919. W dalszej części zostali przedstawieni potomkowie
ziemi śremskiej, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz
został zaprezentowany film poświęcony pamięci kpt. Czesława Klaczyńskiego. Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie oraz Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku. Nasz Śremski Oddział
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności reprezentowali Kol.
Prezes Ryszard Wróbel i Andrzej Korneluk.
W dniu 06.02.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału w lokalu "Jedynka" przy ul. Kochanowskiego 2 w Śremie. Zebranie otworzył Prezes Oddziału Kol. Ryszard Wróbel. W zebraniu
uczestniczyło 11 z 17 członków oddziału. Prezes Oddziału przedstawił
sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r. Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności
związkowej. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. przedstawił skarbnik
Kol. Zygmunt Dżendżera. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i dyskusji postanowili jednomyślnie udzielić Zarządowi
20
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absolutorium. W dalszej części zebrania przedstawiony został plan
Pracy Oddziału na rok 2015. Po krótkiej dyskusji Plan został przyjęty
do realizacji. Ostatnim punktem Walnego Zebrania był sprawozdanie
Przewodniczącego komitetu organizacyjnego obchodów 20-lecia Oddziału kol. Józefa Żeleźnego.

W dniu 11 lutego 2015r. Dowódca 6. batalionu dowodzenia Sił
Powietrznych ppłk Zbigniew Roszak spotkał się z Prezesem Zarządu
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności - Oddział Śrem płk
w st. sp. Ryszardem Wróblem celem zawarcia porozumienia o współpracy. Podpisanie porozumienia stanowi formalne zawiązanie dotychczasowych kontaktów, które utrzymywane są od chwili utworzenia
śremskiego oddziału ŚZPŻŁ. Podczas podpisania porozumienia obecni byli również: członkowie związku ppłk rez. Józef Żeleźny oraz kpt.
w st. sp. Andrzej Korneluk, natomiast ze strony batalionu por. Tomasz
Banicki. Po podpisaniu porozumienia o współpracy goście udali się do
sali tradycji jednostki, gdzie mogli wspominać spędzone w jednostce
lata. Przy tej okazji nie sposób pominąć fakt, że Prezes śremskiego
oddziału płk w st. sp. Ryszard Wróbel był w latach 1970 – 1984 dowódcą 6 Pułku Łączności. Na pamiątkę tej wizyty płk Ryszard Wróbel
stanął do pamiątkowego zdjęcia przy manekinie ubranym w jego mundur z tamtego okresu.
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ppłk Zbigniew Roszak i płk w st. spocz. Ryszard Wróbel podpisują porozumienie

W dniu 21 lutego 2015 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe płk.
mgr. inż. Stanisława Markowskiego. W wieku 87 lat, odszedł na
wieczną wartę jeden z głównych inicjatorów Komitetu Założycielskiego
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności a następnie wieloletni prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ i w ostatnim okresie Honorowy
Prezes Związku. W tych smutnych uroczystościach wziął udział Prezes naszego oddziału Pan płk Ryszard Wróbel.

22

KOMUNIKAT NR 31

Zbigniew Kosobucki
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
WARSZAWA – RAKOWIECKA
Działalność Oddziału we wrześniu poświęcona była uroczystym
obchodom 95-lecia kształcenia kadr łączności w Zegrzu. W obchodach
wzięli udział również członkowie Oddziału. Na zebraniu ogólnym
członków Oddziału złożono obszerne sprawozdanie z obchodów.
W 2014 roku nastąpiła istotna zmiana w strukturach dowodzenia
Siłami Zbrojnymi RP, w związku z powyższym Zarząd Oddziału
postanowił zapoznać kolegów ze zmianami. Na zebraniu ogólnym
członków Oddziału w październiku przedstawiciel Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP mjr Mirosław Fryga wygłosił
w sposób poglądowy prelekcję na temat ''Struktura organizacyjna DG
RSZ i współpraca z IC MON. W listopadzie na zebraniu ogólnym
członków Oddziału przedstawiciel Zarządu Planowania Systemów
Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego P-6 płk Janusz Piszczyk
przedstawił strukturę organizacyjną Zarządu, podporządkowanie
niektórych Instytucji i Oddziałów w świetle zmian w strukturach
dowodzenia Wojska Polskiego.
Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w październiku dokonano
analizy realizacji Planu Działalności na rok 2014 oraz propozycje do
planu na rok 2015. Przypominano o kolegach, którzy odeszli na
wieczną wartę i postanowiono odwiedzić ich groby oraz zapalić znicze
i złożyć proporczyki w hołdzie pamięci. Ustalono termin spotkania
opłatkowego na 10 grudnia godz.16 w restauracji hotelu "Parkowa".
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli członkowie Oddziału
/niektórzy z osobami towarzyszącymi/, sympatycy ŚZPŻŁ oraz
zaproszeni goście. W imieniu organizatorów gen. bryg. Edmund
Smakulski serdecznie powitał wszystkich uczestników spotkania
a w szczególności: dr inż. Romualda Hoffmanna - Szefa Inspektoratu
Informacyjnych Systemów Wsparcia Dowodzenia Siłami Zbrojnymi,
gen. bryg. Józefa Nasiadkę - Szefa Zarządu Planowania Systemów
Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego, gen. bryg. Henryka
Andrackiego - naszego byłego Szefa, gen. dyw. Stanisława
Krysińskiego - członka Honorowego SZPŻŁ, płk. Ireneusza Furę Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, płk.
Bernarda Mieńkowskiego – prezesa Honorowego Oddziału W-wa
Rakowiecka, ks. wikarego Hadriana z klasztoru O. Bernardynów,
23
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odczytał życzenia od ks. kapelana płk. Zenona Surmy – członka
Honorowego ŚZPŻŁ, który nie mógł z przyczyn służbowych
uczestniczyć w spotkaniu, złożył w imieniu Zarządu Głównego
i własnym wszystkim uczestnikom spotkania życzenia Świąteczne
i Noworoczne. Następnie ks. Hadrian omówił krótko historię klasztoru
O. Bernardynów, pobłogosławił opłatki, którymi uczestnicy dzielili się
i składali wzajemnie życzenia. Śpiewano również kolędy. Spotkanie
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Styczniowe posiedzenie Zarządu Oddziału poświęcone było
przygotowaniu Walnego Zebrania Członków Oddziału. Przygotowano
sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz Plan
Zasadniczych Zamierzeń Zarządu Oddziału na rok 2015.Ustalono
termin Walnego Zebrania Członków Oddziału na 26 lutego 2015 roku.
Walne Zebranie po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności
w 2014 r, sprawozdania finansowego za 2014 rok, propozycji planu
działalności na 2015 rok oraz dyskusji postanowiło udzielić Zarządowi
absolutorium, akceptuje przedstawiony Plan Działalności na rok 2015
oraz zaleca w dalszej działalności realizować uchwały Walnego Zjazdu
Delegatów i Walnego Zebrania Członków Oddziału, utrzymywać
kontakty dotyczące współpracy dla dobra Związku z Instytucjami
wojskowej łączności i informatyki w m.st. Warszawy i okolic, gromadzić
dokumenty i eksponaty związane z historią wojsk łączności
i informatyki oraz losami ich żołnierzy i przesyłać opracowane
materiały do redakcji wydawnictw Związku, podejmować starania
24
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w celu zachęty wstępowania do naszego Związku nowych kolegów
z grona łącznościowców i informatyków oraz sympatyków. Jednogłośnie zebranie postanowiło wybrać do Zarządu Oddziału na
następną kadencję kolegów z obecnego Zarządu. Delegatami na
Walny Zjazd Delegatów Związku zostali wybrani koledzy; gen. bryg.
Henryk Andracki, płk Marian Jakóbczak, płk Ryszard Kałamaga, płk
Eugeniusz Malczewski, płk Leon Rudnicki, gen. bryg. Edmund
Smakulski, płk Bogdan Tomaszewski, ppłk Marian Turek, płk Edward
Włodarczyk, płk Józef Wojciechowski.
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W dniu 19 marca na posiedzeniu Zarządu Oddziału opracowano
program uroczystego spotkania koleżeńskiego z okazji Świąt
Wielkanocnych. Ustalono formę uhonorowania tegorocznych Jubilatów; od Zarządu Głównego dyplomami gratulacyjno-życzeniowymi,
od Zarządu Oddziału upominki z życzeniami.
W spotkaniu Wielkanocnym uczestniczyli koledzy i sympatycy
ŚZPŻŁ /niektórzy z osobami towarzyszącymi/ oraz zaproszeni goście.
W imieniu organizatorów prezes Zarządu Głównego gen. bryg.
Edmund Smakulski powitał wszystkich uczestników a w szczególności
panie, Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu
Generalnego WP gen. bryg. Józefa Nasiadkę, inicjatora powstania
ŚZPŻŁ i naszego byłego przełożonego gen. bryg. Henryka
Andrackiego, dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
Honorowego Członka ŚZPŻŁ gen. bryg. Włodzimierza Nowaka,
Honorowych Członków ŚZPŻŁ, naszych byłych przełożonych gen.
bryg. Witolda Cieślewskiego, gen, dyw. Stanisława Krysińskiego, gen.
bryg. Wojciecha Wojciechowskiego, Honorowego Członka ŚZPŻŁ
Z – cę Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Projektami
Informatycznymi kmdr. Wiesława Magdziarza, Honorowego Prezesa
Oddziału płk. Bernarda Mieńkowskiego, tegorocznych Jubilatów; płk.
Hiernima Kozłowskiego 85 lat, ppłk. Tadeusza Markowicza 85 lat, płk.
Eugeniusza Hącel 80 lat, płk. Józefa Mareckiego 70 lat, oraz wymienił
nieobecnych z powodów zdrowotnych; Płk. Ryszarda Piotrowskiego
90 lat, płk. Stanisława Szejkę 90 lat, płk. Zbigniewa Bieleckiego 85 lat,
płk. Kazimierza Cierzniewskiego 85 lat, płk. Jana Paczóski 85 lat, płk.
Stanisława Skibińskiego 85 lat, złożył wszystkim obecnym życzenia
Świąteczne w imieniu własnym i Zarządu Głównego. W towarzystwie
prezesa Zarządu Oddziału prezes Z. G. wręczył jubilatom dyplomy
gratulacyjno-życzeniowe i upominki.
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Następnie zabrał głos prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew
Kosobucki, który złożył wszystkim obecnym życzenia Świąteczne
i poprosił Pana Boga o pobłogosławienie jajka i posiłku, którego
będziemy spożywać. Nastąpiła ceremonia składania sobie życzeń
i dzielenia się jajkiem. W trakcie kolacji były wystąpienia gości
i kolegów. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze.
Poza działalnością organizowaną przez Zarząd Oddziału,
członkowie Oddziału uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne Oddziały ŚZPŻŁ.
Pod kierownictwem płk. Malczewskiego został przygotowany
harmonogram prac dot. Opracowania historii organów kierowniczych
łączności i informatyki od czasów powojennych do 2015 roku,
a obecnie zbierane są materiały do wydania książki. Koledzy
uczestniczyli w V Konferencji Łączności w Sieradzu, wizyta
w Bydgoszczy, jako obserwatorzy ćwiczenia w Centrum Szkolenia Sił
Połączonych NATO (JFTC), uczestnictwo w uroczystościach 95-lecia
Szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu.
Na dzień 31.12.2014 roku stan Oddziału liczy 46 członków
zwyczajnych. Średnia wieku naszych członów jest powyżej 80 lat, na
46 członków tylko 10 nie ukończyło 80 lat.
Działalność naszego Oddziału uwidoczniona jest na stronie
internetowej, pierwotnie, jako zakładka strony Zarządu Głównego,
a obecnie, jako portal o adresie "www.szpzl.warszawa.pl". Administratorem naszej strony jest członek Zarządu Oddziału płk Leon
Rudnicki, dzięki któremu mamy ten portal.
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Mieczysław Hucał

Po zakończeniu obchodów 95. lecia szkolenia kadr łączności
w Zegrzu nie zwalniamy tempa i prowadzimy intensywną działalność
na tyle na ile pozwala nam czas i obowiązki zawodowe. Powoli zbliżamy się do połowy trzeciego roku działalności i sądzę, że mamy już
pewne osiągnięcia i doświadczenia na przyszłość.
20 września na zaproszenie władz Miasta i Gminy Serock oraz
Stowarzyszenia "Nasze Zegrze" zostaliśmy współorganizatorem VII
Wrześniowego Rajdu Pamięci. Rajd pieszy miał na celu propagowanie
wiedzy historyczno-krajoznawczej dotyczącej terenu miasta i gminy
Serock oraz zdrowego stylu życia. Wydarzenia historyczne związane
były między innymi z osobą mjr. Księcia Konstantego Michała Radziwiłła. Naszym zadaniem było przygotowanie i zabezpieczenie trasy
nr 1 - z Zegrza do Serocka. Trasa o długości około 8 kilometrów biegła
malowniczym brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego.

Nasza ekipa „rajdowa” razem z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock

Od czasu do czasu należy pamiętać również o sobie i zorganizować coś wyłącznie dla siebie. Dalego też pod koniec września odbyło
się kolejne, ale tym razem nietypowe zebranie członków Oddziału Ze28
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grze ŚZPŻŁ. Zebranie było nietypowe, ponieważ było zarazem spotkaniem integracyjnym członków Oddziału po bardzo intensywnym
okresie działalności. Był czas na podsumowanie dotychczasowej, tegorocznej działalności oraz omówienie najważniejszych zamierzeń,
jakie nas czekają w ostatnich miesiącach tego roku. Był też czas na
relaks, na luźne rozmowy i wymianę poglądów przy stole z kiełbaską
z grilla.

Spotkanie na „luzie”

10 października na zaproszenie Prezesa Koła nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wzięliśmy udział w obchodach święta 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Dywizji,
której sztab przez dziesiątki lat stacjonował w Legionowie. Główna
część obchodów odbyła się w parku miejskim im. Kościuszkowców na
osiedlu Piaski. Park funkcjonuje od sierpnia 2010 roku, w październiku
tego roku odbyły się na jego terenie pierwsze obchody z okazji święta
Kościuszkowców.
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Nasza delegacja podczas święta „Kościuszkowców”

Początek listopada to tradycyjnie czas zadumy i refleksji oraz
wspominania tych, co odeszli na wieczną wartę. Również członkowie
Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
pamiętają o tych, którzy opuścili nasze szeregi na zawsze. Każdego
roku meldują się na cmentarzach składając "Karty Pamięci" oraz zapalając symboliczne znicze.

Znicze i Karty Pamięci na cmentarzu w Serocku

11 listopada tradycyjnie braliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości w Serocku i Legionowie. W obchodach wzięła udział delegacja naszego Oddziału w osobach prezesa Zarządu Oddziału Mieczysława Hucała, sekretarza Zarządu Oddziału Emila Suski i członka
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Zarządu Oddziału Justyny Sadurek. Uroczystości w Legionowie tradycyjnie odbyły się na rondzie Armii Krajowej. Jednak w tym roku miały
one nietypowy charakter. Pierwszym elementem obchodów było wręczenie sztandaru Kołu nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Legionowie.

Składanie wiązanki kwiatów w Serocku

Ceremonia wręczania sztandaru 68 Kołu ZŻWP podczas obchodów w Legionowie
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Składanie wiązanki kwiatów w Legionowie

W listopadzie nawiązaliśmy pierwsze kontakty ze stowarzyszeniem Historycznym im. 10. Pułku Piechoty w Łowiczu. Stowarzyszenie
powstało w 2008 roku z inicjatywy ludzi pasjonujących się mundurem
oraz historią Łowicza z okresu II Rzeczypospolitej. Zajmują się głównie
rekonstrukcją historyczną, odtwarzają między innymi wyposażenie plutonu łączności pułku. Zrekonstruowana została biedka telefoniczna wz.
31 i łącznica polowa ŁP-10/28. Mamy nadzieję, że nasza współpraca
będzie się owocnie rozwijać w przyszłości.
2 grudnia gościliśmy członków Prezydium Zarządu Głównego Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności
w Zegrzu, gdzie odbywało swoje kolejne
posiedzenie. Pierwszym punktem wizyty
było zwiedzanie naszej wystawy w Muzeum Historycznym w Legionowie. Zarówno Prezes Zarządu Głównego gen. bryg.
Edmund Smakulski jak i pozostali członkowie Prezydium byli pod wrażeniem, jakie
wywiera wystawa. Jest to pierwsza wystawa, która tak szeroko i różnorodnie prezentuje dorobek wojskowych łącznościowców, a w szczególności łącznościowców z Zegrza. Przewodnikiem po wystawie był
prezes Zarządu O/Zegrze ppłk Mieczysław Hucał.
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Podczas zwiedzania wystawy

Przyszedł czas na podsumowanie drugiego roku działalności Oddziału. W dniu 11 grudnia odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze,
na którym dokonano podsumowania naszej działalności. Jednocześnie
zgodnie ze Statutem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podczas Walnego Zebrania Zarząd otrzymuje "legitymację" do dalszego kierowania pracą Oddziału. Gościem Honorowym był Prezes
Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski. W trakcie
zebrania generał Smakulski wręczał czterem naszym koleżankom Medale „Za zasługi dla Związku”, było to również wyrazem uznania dla
działalności całego Oddziału, co przewijało się także podczas wystąpienia Prezesa.
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Gen. bryg. Edmund Smakulski wręcza kol. Anecie Szczygieł Medal
„Za zasługi dla Związku”

Dzień później dokonaliśmy „otwarcia” wystawy poświęconej 95.
leciu szkolenia kadr łączności w Zegrzu w wersji wirtualnej. Od dzisiaj
będzie ją można zwiedzać nawet po jej zamknięciu w Muzeum Historycznym na naszej stronie internetowej www.szpzl.zegrze.waw.pl.

Strona „startowa” wystawy w wersji wirtualnej

Kiedyś musiał nadejść ten dzień. Po ponad trzech miesiącach
trwania, po odwiedzeniu jej przez ponad 2 tysiące zwiedzających
w dniu 19 grudnia wystawa " Druciki, pająki, radziki ... 95 lat tradycji
szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" przeszła do historii. Była
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to jak dotychczas największa znana nam wystawa poświęcona historii
łącznościowców w mundurach.

W trakcie demontażu wystawy

11 stycznia tradycyjnie, jak co roku wzięliśmy czynny udział
w XXIII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak
w roku ubiegłym byliśmy obecni w kilku miejscach. Główne nasze stanowisko zorganizowaliśmy w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Ponadto "graliśmy" jeszcze w dwóch miejscach
w Legionowie - Ratuszu Miejskim oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12.
Dodatkowo kilku naszych członków Oddziału wspierało akcję honorowego krwiodawstwa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym na ulicy
Jagiellońskiej w Legionowie. Jako, że nasze stoiska budziły powszechne zainteresowanie, więc nie umknęły uwadze również włodarzom Powiatu i Serocka. Gościliśmy u siebie Starostę Legionowskiego
Pana Jana Grabca oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pana Sylwestra Sokolnickiego. Tradycyjnie razem z nami „grali” zaprzyjaźnieni
żołnierze z 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.
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Nasza „ekipa” w Serocku

Stoisko O/Zegrze w Ratuszu Miejskim w Legionowie
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Starosta legionowski Pan Jan Grabiec przy naszym stoisku
w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Legionowie

W dniu 30 stycznia odbyło się pierwsze w 2015 roku posiedzenie
Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Miejscem posiedzenia tradycyjnie była siedziba Związku usytuowana w Zegrzu. Na zaproszenie prezesa Zarządu Głównego
gen. bryg. Edmunda Smakulskiego w posiedzeniu uczestniczył prezes
Zarządu Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał .

Prezydium ZG ŚZPŻŁ w Zegrzu
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W dniu 14 lutego zmarł,
a tydzień później odbyły
się uroczystości pogrzebowe płk. mgr. inż. Stanisława Markowskiego.
W wieku 87 lat, odszedł
na wieczną wartę jeden
z głównych inicjatorów
Komitetu Założycielskiego Światowego Związku
Polskich Żołnierzy Łączności a następnie wieloletni prezes Zarządu
Głównego ŚZPŻŁ i w ostatnim okresie Honorowy Prezes Związku. Był
wieloletnim dowódcą 1 Pułku Łączności, a później 2 Brygady Łączności w Wałczu. W tych smutnych uroczystościach wzięła udział delegacja Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
W tym samym czasie odwiedziliśmy Pana Jana Ambroziaka, który
podczas kampanii wrześniowej 1939 roku walczył, jako łącznościowiec
w szeregach armii polskiej. Pan Jan pomimo zaawansowanego wieku
(ur. w 1916 roku) trzyma się dziarsko. W czasie wojny był operatorem
radiostacji artyleryjskiej małej mocy. Dzisiaj mieszka w małej miejscowości pod Łowiczem. Warto dodać, że Pan Jan został w listopadzie
2013 roku mianowany do stopnia podporucznika. Więcej informacji
o Panu Janie znajduje się w artykule Emila Suski zamieszczonego
w tym wydaniu Komunikatu.

Podczas wizyty u ppor. Jana Ambroziaka
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Korzystając z pobytu w Łowiczu odwiedziliśmy również siedzibę
Stowarzyszenia Historycznego im. 10. Pułku Piechoty, która mieści się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w budynku dawnych koszar
10. pułku piechoty.

Zwiedzanie siedziby Stowarzyszenia

13 marca w Białymstoku odbyło się zebranie założycielskie nowego Oddziału Związku. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu
Głównego, prezes Zarządu Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał.
Jest to trzeci oddział, jaki powstał w trakcie obecnej kadencji Zarządu
Głównego ŚZPŻŁ, wcześniej były Zegrze i Białobrzegi.
20 marca ponownie zawitaliśmy do Łowicza. Na zaproszenie
Stowarzyszenia Historycznego im. 10PP uczestniczyliśmy w pierwszym Święcie Stowarzyszenia, które powstało w 2008 roku. Jest to
grupa ludzi pasjonujących się mundurem oraz historią Łowicza z okresu II Rzeczypospolitej. Obchody odbywały się na terenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu. Szkoła funkcjonuje w budynkach 10 Pułku Piechoty, który stacjonował w tym miejscu w okresie
przed II wojną światową. Korytarze zapełniły się formacjami militarnymi z różnych okresów. W obchodach udział wzięli przedstawiciele kilkunastu Grup Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszeń Historycznych, żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, przedstawiciele
Szefa Sztabu Generalnego WP, WKU Skierniewice, Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz władze samorządowe. W trakcie obchodów zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
Historycznym im. 10 pułku piechoty a Oddziałem Zegrze Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
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Prezes O/Zegrze ŚZPŻŁ Mieczysław Hucał i prezes SH im. 10PP Piotr Marciniak
po podpisaniu porozumienia o współpracy

Jedną z głównych atrakcji naszego stoiska był laserowy trenażer
strzelecki, który przez cały czas cieszył się niesłabnącym powodzeniem zarówno młodszych jak i starszych amatorów strzelania.

W trakcie strzelania z pistoletu SIG SAUER

Współpraca rozwija się bardzo obiecująco. Otrzymaliśmy obietnicę rewizyty przedstawicieli stowarzyszenia w pełnym „rynsztunku”,
z wyposażeniem plutonu łączności 10pp (w tym z biedką telefoniczną
wz. 1931) na jednej z kolejnych imprez, której my będziemy współ 40

KOMUNIKAT NR 31
lub organizatorem. Zostaliśmy również zaproszeni na kolejne wydarzenie organizowane latem przez SH im. 10PP a mające już charakter
„międzynarodowy”.
W przyszłości być może będzie okazja przejechać się Fiatem 508
w wersji wojskowej, który stowarzyszenie właśnie rozpoczęło odbudowywać.
W międzyczasie powstało 15 artykułów do kolejnego 31. Komunikatu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, których autorami byli członkowie naszego oddziału.

Marian Jakóbczak
DOBROWOLNE DARY NA FUNDUSZ ZWIĄZKU
Z wielką przyjemnością podajemy kolejną listę naszych zacnych
Ofiarodawców, którzy oprócz systematycznego opłacania składek
członkowskich dodatkowo finansowo wspomagają naszą związkową
działalność. Niniejsza lista obejmuje Ofiarodawców, którzy dokonali
wpłat na fundusz naszego Związku w okresie ostatnich 6 miesięcy tj.
od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku.
1. Bartnik Marian z Gdyni

75,00 zł

2. Kolebuk Władysław z Londynu

200,00 „

3. Okoń Eligiusz z Lublińca

25,00 „

4. Popczyński Jerzy z Zielonej Góry

35,00 „

5. Smakulski Edmund z Warszawy

200,00 „

6. Socha Antonina z Krakowa

25,00 „

7. Świerzyński Leszek z Legionowa

25,00 „

8. Tonkiel-Pietrzak Ewa z Łodzi

75,00 „

9. Tonkiel Henryk z Łodzi

75,00 „

Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie.

41

KOMUNIKAT NR 31

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Marian Jakóbczak
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w ostatnim okresie 6 miesięcy, z naszych związkowych szeregów, odeszli na wieczną wartę nasi
nieodżałowani członkowie:
- płk mgr inż. Józef Olszewski z Warszawy, w wieku 86 l.;
- kpt. mgr Ryszard Muszalski z Łodzi, w wieku 81 l.;
- mjr Zdzisław Szulczyński z Warszawy, w wieku 89 lat;
- płk mgr inż. Stanisław Markowski z Legionowa, w wieku 87 l.;
- płk mgr inż. Stanisław Różycki z Warszawy, w wieku 86 l.;
- płk dr inż. Jan Paczóski z Warszawy, w wieku 85 l.
Zachowajmy Ich w naszej pamięci.
Niech spoczywają w wiecznym pokoju.
Cześć Ich pamięci!
Ich Rodzinom i Najbliższym składamy
wyrazy głębokiego żalu i współczucia.
Płk mgr inż. Józef Olszewski
urodził się 6 czerwca 1928 roku
w Orzechowcu na dawnych Kresach
Wschodnich. Tam spędził swoje
dzieciństwo i przeżył okrutny okres
II wojny światowej - okupację radziecką, potem niemiecką i ponownie
radziecką. Tam też przeżył terror
Ukraińskiej Powstańczej Armii, przed
którą broniąc się, musiał wraz z rodzicami opuścić rodzinne strony
wyjechać na Ziemie Odzyskane do
Budzowa na Dolny Śląsk. Po ukończeniu Kursu Szkoły Powszechnej,
pracował w Urzędzie Gminy Stoszowice a następnie, jako poborca podatkowy w Urzędzie Powiatowym
w Ząbkowicach Śl.
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W 1949 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej
i skierowany do Podoficerskiej Szkoły Łączności w Zgierzu, po ukończeniu, której został skierowany do 5 Pułku Łączności w Warszawie.
Po przeszkoleniu na Kursie Chorążych Łączności, dalszą służbę pełnił
w tymże pułku, jako żołnierz zawodowy na stanowiskach: dowódcy
plutonu a następnie dowódcy batalionu uzupełniając jednocześnie
w tym czasie swoje średnie wykształcenie.
W latach 1961-1966 studiował w Wojskowej Akademii Techniczznej uzyskując dyplom mgr. inż. telekomunikacji. Dalszą służbę pełnił
w Szefostwie Wojsk Łączności MON na odpowiedzialnych stanowiskach - jako pomocnik szefa wydziału a następnie szef Wydziału
Łączności Przewodowo-Radioliniowej. W 1982 r został wyznaczony na
zaszczytne stanowisko zastępcy komendanta Wojskowego Instytutu
Łączności w Zegrzu.
W 1989 roku, po 40 latach służby, z honorem zakończył swą żołnierską drogę pozostawiając po sobie pamięć wybitnego wojskowego
specjalisty. Za wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany. Mi.in. był
kilkakrotnie awansowany na kolejne stopnie wojskowe aż do stopnia
pułkownika włącznie, był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
W okresie emerytalnego spoczynku był aktywnym członkiem Koła
nr 41 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności a następnie, przez 4 kolejne kadencję, był
nadzwyczaj aktywnym działaczem Władz Naczelnych Związku. Za
nadzwyczaj aktywną działalność związkową, Zarząd Główny ŚZPZŁ
nadał Mu tytuł „Honorowego Członka Związku” Przez ostatnie 10 lat
Jego życia, ciężka choroba, uniemożliwiła Mu dalszą działalność
związkową, co stało się Jego wielką goryczą.
Zmarł 10 października 2014 roku, w wieku 86 lat, w Warszawie.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Starej Miłosnej. Po żałobnej
Mszy św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy
udziale wojskowej asysty honorowej oraz licznym udziale kolegów
z Oddziału Warszawa-Rakowiecka ŚZPZŁ i Jego Rodziny, został pochowany na miejscowym cmentarzu przy ul. Gościniec. W imieniu zebranych nad Jego grobem, pożegnał Go prezes Zarządu OddziałuWarszawa-Rakowiecka ŚZPŻŁ płk Zbigniew Kosobucki. Uroczystość
zakończyła salwa honorowa wykonana nad Jego grobem przez asystę.

43

KOMUNIKAT NR 31
Kpt. mgr Ryszard Muszalski
urodził się 27 lutego 1933 roku
w Łodzi. W okresie okupacji hitlerowskiej, jako siedmioletni chłopiec, wraz
z rodziną, został wywieziony do
przymusowych prac na teren Prus
Wschodnich gdzie, mimo ciężkiej
niedoli, szczęśliwie udało Mu się doczekał końca wojny. W 1945 roku
powrócił do Łodzi gdzie uczęszczał
do Szkoły Powszechnej a po jej
ukończeniu do Technikum Elektrycznego. W 1953 roku, po ukończeniu
technikum, został powołany do zasadniczej służby wojskowej i skierowany do podoficerskiej szkoły w Samodzielnym Batalionie Łączności
6 KZ. Po przeszkoleniu został awansowany na stopień kaprala i dalszą
służbę pełnił, jako radiotelegrafista. Za nadzwyczaj wzorową i sumienną służbę, przed jej zakończeniem, w 1955 roku, został awansowany
na stopień chorążego.
Po zakończonej służbie wojskowej, powrócił do rodzinnej Łodzi
gdzie podjął zawodową pracę na różnych i odpowiedzialnych stanowiskach m.in.w Zakładach Włókienniczych „MALTEKX” a następnie
w „ESKIMO”. Pracując zawodowo podjął jednocześnie zaoczne studia
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po ukończeniu, których uzyskał dyplom magistra prawa i administracji.
Był wielkim społecznikiem miasta Łodzi – poświęcając się społecznej pracy w różnych stowarzyszeniach działających na rzecz promocji obronności kraju. M.in. był działaczem Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Krótkofalowców (SP7CKF) oraz – w ostatnich latach –
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Za swą nadzwyczaj aktywną działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany. M.in. był trzykrotnie awansowany na kolejne stopnie
wojskowe: podporucznika, porucznika i kapitana. Był odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązową, Srebrną
i Złotą Odznaką Zasłużony Działacz LOK, Brązowym Medalem za Zasługi dla LOK, Honorową Odznaką Miasta Łodzi
Zmarł 8 grudnia 2014 roku w wieku 81 lat. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 11 grudnia. Przy udziale Rodziny i licznego grona
członków LOK oraz Jego przyjaciół, pochowany został na cmentarzu
przy ul. Kurczaki w Łodzi.
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Mjr Zdzisław Szulczyński
urodził się 13 lutego 1925 roku
w m. Łężeczki pow. Międzychód
(woj. wielkopolskie) Tam też
ukończył Szkołę Powszechną.
W czasie okupacji hitlerowskiej
zmuszony był do ciężkiej pracy,
na gospodarstwie rolnym, u niemieckiego bauera, gdzie szczęśliwie udało Mu się doczekać
końca wojny. Po wyzwoleniu
pracował, jako dyżurny ruchu,
na stacji kolejowej Durzyniec,
k. Gorzowa na Ziemiach Odzyskanych.
W 1946 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej i następnie skierowany do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1949 roku, dalszą służbę pełnił na Węźle Łączności MON, jako
starszy technik sieci, a następnie w 5 Pułku Łączności na stanowisku
dowódcy kompanii i potem na stanowisku pomocnika dowódcy szkolnego batalionu.
Po 10 latach z honorem zakończył swą żołnierska służbę, w czasie, której starał się zawsze być oddanym sprawą wojska i Ojczyzny.
Za swe zasługi był awansowany na kolejne stopnie wojskowe oraz odznaczony m.in. Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
i Medalem Zasłużony Pracownik Łączności.
Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej ukończył Technikum Telekomunikacyjne i następnie podjął pracę w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych, na stanowisku kierownika serwisu, potem
w Zakładach Usług Telewizyjnych, na stanowisku kierownika zakładu.
Następnie pracował w Spółdzielni „Elektromat” a potem jeszcze 8 lat
w Centralnych Warsztatach Łączności, jako pracownik cywilny.
W okresie emerytalnego spoczynku wstąpił w szeregi Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym był aktywnym działaczem pełniąc przez kilka lat funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła
nr 41. Był też aktywnym członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności od początku jego powstania w 1993 roku.
Zmarł 10 grudnia 2014 r. w wieku 89 lat. Uroczystość pogrzebowa
odbyła się 17 grudnia w Pyrach. Po żałobnej Mszy św. w kościele parafialnym, dalsza uroczystość odbyła się na miejscowym cmentarzu
przy udziale Jego Rodziny, przyjaciół i licznym gronie członków
45

KOMUNIKAT NR 31
ŚZPŻŁ. Przemówienie pożegnalne nad Jego mogiłą wygłosił prezes
Zarządu warszawskiego Oddziału ŚZPŻŁ płk Zbigniew Kosobucki.
Płk mgr inż. Stanisław Markowski urodził się 11 października 1928 roku w Wielkim Łęcku pow. Działdowo
jako syn wiejskiego nauczyciela.
W 1939 rok ukończył 5 klasę Szkoły
Powszechnej. W czasie okupacji hitlerowskiej, wraz z rodziną, został wysiedlony do Mławy gdzie zmuszony był do
ciężkiej pracy w niemieckiej firmie, jednocześnie uczył się na tajnych kompletach. W 1944 r. wywieziony został do
kopania okopów. W 1945 roku ukończył
małą maturę a w 1948 Technikum Elektryczne w Gdańsku. Następnie, jako
technik pracował w Zjednoczeniu Elektrycznym w Gdańsku.
W 1948 r. został powołany do wojska i skierowany do Szkolnej
Kompanii Oficerów Rezerwy w Zegrzu gdzie w 1950 roku został promowany na stopień chorążego i skierowany do zawodowej służby wojskowej. Dalszą służbę pełnił, jako dowódca plutonu podchorążych
w OSŁR w Zegrzu a następnie w 41 PAH w Gdańsku. W latach 1955 1960 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu
studiów dalszą służbę pełnił na odpowiedzialnych stanowiskach
w SWŁ MON, następnie, jako dowódca batalionu radioliniowego
w Sieradzu, potem powrócił do SWŁ MON skąd po 4 latach skierowano Go na dowódcę 1 Pułku Łączności w Wałczu. Po reorganizacji pułku, został dowódcą 2 Brygady Łączności. Po 40 latach z honorem zakończył swą żołnierską drogę na stanowisku szefa Zespołu Rodzajów
Wojsk Inspekcji Sił Zbrojnych pozostawiając po sobie pamięć wybitnego dowódcy i wojskowego specjalisty. Był zawsze życzliwym w stosunku do podwładnych i kolegów, czym zaskarbił sobie wysoki autorytet i powszechne uznanie. Za gorliwą i sumienną służbę był wielokrotnie wyróżniany, m.in. był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi oraz władz terenowych
Po przejściu na emeryturę, nie pozostał w stanie zasłużonego
spoczynku, okazał się bowiem, że jest człowiekiem czynu. Na prośbę
ówczesnego szefa Wojsk Łączności MON gen. bryg. H. Andrackiego,
stał się głównym organizatorem Muzeum Wojsk Łączności. W ramach
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tej działalności nawiązał wiele kontaktów ze środowiskami łącznościowców w kraju i za granicą. To z Jego nadzwyczaj aktywnej działalności, zrodziła się koncepcja utworzenia stowarzyszenia - Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności, któremu poświecił resztę swoich sił życia. Był m.in. przewodniczącym Komitetu Założycielskiego
Związku, głównym organizatorem I Walnego Zjazdu Związku oraz,
przez 4 kadencję (13 lat prezesem Zarządu Głównego Związku.
Posiadał szczególne zasługi w procesie integracji wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności oraz w gromadzeniu dokumentów
i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności. Osobiście opracowywał i nadzorował publikacje związkowe. Za Jego nadzwyczaj aktywną związkową działalność, VII Walny Zjazd Delegatów, wyróżnił Go
tytułem „Honorowego Prezesa Związku”.
Zmarł, po długiej i ciężkiej chorobie, 14 lutego 2015 r., w wieku 87
lat. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Domu Pogrzebowym „Adwentus" w Legionowie, na którą obok Jego Rodzinny i przyjaciół, licznie przybyli przedstawiciele z instytucji wojskowych MON i jednostek
wojskowych oraz delegacje ŚZPŻŁ z Warszawy, Zegrza, Sieradza,
Śremu i Wałcza, a także delegacja z pocztem sztandarowym z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.
W imieniu ŚZPŻŁ pożegnał Go prezes Zarządu Głównego gen.
bryg. Edmund Smakulski oraz w imieniu byłych Jego podwładnych płk.
Witold Kowalski z Wałcza. Po głównej uroczystości złożono Jego prochy, na wieczny spoczynek, na miejscowym cmentarzu. Uroczystość
zakończyła salwa honorowa wykonana przez asystę oraz płynąca nad
Jego mogiłą melodia sygnalisty - „Śpij Kolego w ciemnym grobie…”
Płk mgr inż. Stanisław Różycki urodził się 15 marca 1929 r.
w miejscowości Ostróg na dawnych Kresach Wschodnich. Tam spędził swoje dzieciństwo i rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej oraz
był harcerzem. Tam też przeżył niedolę okupacji radzieckiej i niemieckiej i powtórnie radzieckiej oraz gehennę Ukraińskiej Powstańczej Armii. W 1945 roku, wraz z matką i młodszym rodzeństwem - bez ojca,
który został powołany do wojska – został przesiedlony na Ziemie Odzyskane do miejscowości Świebodzin.
Tam uzupełniał swoje wykształcenie oraz w miejscowej parafii katolickiej, wraz z bratem, należał do grupy ministrantów, której grupowym był Józef Zwierko (późniejszy pułkownik; po wielu latach razem
pełnili służbę wojskową - w oficerskiej szkole w Zegrzu a następnie
w Szefostwie Wojsk Łączności MON).
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W 1948 roku ochotniczo zgłosił
się do Oficerskiej Szkoły Łączności
w Sieradzu, którą po jej reorganizacji ukończył w Zegrzu. Jako oficer,
dalszą służbę pełnił w oficerskiej
szkole w Zegrzu na stanowisku dowódcy plutonu podchorążych a następnie jako starszy wykładowca.
W latach 1958 – 1963 studiował
w Wojskowej Akademii Technicznej
uzyskując dyplom mgr. inż. łączności. Po ukończeniu studiów dalszą
służbę pełnił na odpowiedzialnych
stanowiskach na Węźle Łączności
MON, w 1 Brygadzie Łączności,
Szefostwie Wojsk Łączności MON
oraz przez 16 lat w Sztabie Głównego Kwatermistrzostwa.
Po 42 latach z honorem zakończył swą żołnierską drogę na stanowisku inspektora do spraw łączności w Głównym Kwatermistrzostwie.
Za wzorową służbę wojskową był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Był awansowany na kolejne stopnie wojskowe aż do stopnia
pułkownika włącznie. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
W okresie emerytalnego spoczynku był aktywnym działaczem
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w szeregach, którego pełnił wiele funkcji. Był wiceprezesem a następnie, przez 13 lat, prezesem Zarządu Koła nr 41 oraz przez okres jednej kadencji członkiem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ŻŻWP. Za nadzwyczaj aktywną
związkową działalność wyróżniono Go m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Związku oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla
Organizacji Mazowieckiej Związku. Był też aktywnym członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, w którym przez okres
pierwszej kadencji pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Związku.
Zmarł, 11 marca 2015 roku, w wieku 86 lat, w Warszawie. Uroczystość pogrzebowa odbyła się na cmentarzu Wojskowym. Po żałobnej
Mszy św. w Domu Przedpogrzebowym, dalsza uroczystość złożenia
Jego prochów do grobu rodzinnego odbyła się na miejscowym cmentarzu W Jego ostatniej drodze, oprócz Rodziny i Najbliższych, towa48
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rzyszyła Mu asysta honorowa ze Stołecznego Garnizonu oraz liczne
grono członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
i delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym. Nad Jego mogiłą ostatnie pożegnanie wygłosił prezes Zarządu
Oddziału Warszawa-Rakowiecka ŚZPŻŁ płk Zbigniew Kosobucki.
Uroczystość zakończyła salwa honorowa nad Jego mogiłą oraz
melodia sygnalisty „Śpij kolego w ciemnym grobie.”
Płk dr inż. Jan Paczóski urodził się 22 kwietnia 1930 roku w m.
Doliwo pow. Siedlce. W okresie
swego wczesnego dzieciństwa doznał wielkich rodzinnych tragedii.
Najpierw zmarła Mu matka potem
schorowany ojciec. Został przyjęty
pod opiekę przez nauczycielską rodzinę Państwa Woszczerowiczów
z Siedlec, która – jak po latach
wspominał - miała bardzo duży
wpływ na kształtowanie Jego osobowości i wykształcenie.
Po ukończeniu Szkoły Powszechnej (w okresie okupacji)
rozpoczął naukę, na tajnych kompletach, w Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach, którą ukończył po wyzwoleniu.
W 1949 roku został przyjęty na studia, na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, skąd w 1951 roku został powołany do wojska
i skierowany na studia do Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów uzyskał dyplom inż. i został skierowany do dalszej
służby wojskowym w Poligonie Naukowo-Badawczym Sprzętu Łączności w Zegrzu – przemianowanym potem na Ośrodek Badawczy
Sprzętu Łączności, a następnie na Wojskowy Instytut Łączności. Tam,
w ciągu 29 lat, był wyznaczany na kolejne wyższe stanowiska służbowe - od inż. urządzeń technicznych aż do zastępcy komendanta ds.
naukowo-badawczych. Był też członkiem i następnie sekretarzem Rady Naukowej Instytutu. W Instytucie całą swoją energię życiową poświęcił w pracach naukowo-badawczych w zakresie wojskowej techniki łączności. Był współautorem wielu projektów urządzeń i autorem
licznych opracowań na tematy nowoczesnej techniki z zakresu łączności, publikowanych w różnych wydawnictwach technicznych wojskowych i cywilnych. Konsekwentnie podwyższał swoje kwalifikacje za49
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wodowe zdobywając kolejno - dyplom mgr. inż. oraz stopień naukowy
doktora nauk technicznych.
W 1982 roku został skierowany do dalszej służby w Ministerstwie
Łączności na stanowisko wicedyrektora Departamentu Spraw Obronnych.
Po 39 latach z honorem zakończył swą żołnierska drogę na stanowisku wicedyrektora Biura Spraw Obronnych Poczta Polska, Telegraf
i Telefon pozostawiając po sobie pamięć wybitnego wojskowego specjalisty w dziedzinie techniki łączności. Za wyjątkowe wyniki pracy
w tej dziadzinie, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. M.in. był
awansowany na kolejne stopnie wojskowe oraz odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym
Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi
i resortowymi.
Zmarł 1 kwietnia 2015 roku, w wieku 85 lat, w Warszawie. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 9 kwietnia na Starych Powązkach.
Po żałobnej Mszy św. w kościele p.w. św. Karola Boromeusza,
przy udziale Jego Rodziny, wojskowej asysty honorowej ze Stołecznego Garnizonu, delegacji z Wojskowego Instytutu Łączności i licznym
gronie członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
oraz Jego przyjaciół został odprowadzony, na wieczny spoczynek, do
grobu swych opiekunów z lat dzieciństwa – rodziny Woszczerowiczów.
Przemówienia pożegnalne nad Jego mogiłą wygłosili: prezes Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka ŚZPŻŁ płk Zbigniew Kosobucki oraz przedstawiciel Wojskowego Instytutu Łączności płk Edmund
Wirkus.
Uroczystość zakończyła salwa honorowa, wykonana przez asystę
honorową, nad Jego mogiłą oraz melodia, w wykonaniu sygnalisty,
z pieśni wojskowej – „Śpij kolego w ciemnym grobie”.
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JEDNOSTKI WOJSK ŁĄCZNOŚCI

Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej
w 2014 roku w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności RP
Minister Obrony Narodowej wyróżnił Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki tytułem honorowym "Przodująca Instytucja Wojskowa".
Akt nadania i znak tytułu honorowego „Przodująca Instytucja Wojska Polskiego” minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak wręczył
Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownikowi Ireneuszowi Furze podczas odprawy kierowniczej kadry MON
i SZ, która odbyła się 11 marca br. w centrum konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Odprawa kierownictwa resortu, najwyższych dowódców wojskowych i szefów komórek organizacyjnych MON jest corocznie organizowaną naradą, podczas której dokonuje się podsumowania realizacji
zadań z ubiegłego roku oraz określenia priorytetowych kierunków działalności resortu i sił zbrojnych na rok bieżący.
W pierwszej części odprawy wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, premier Ewa Kopacz, minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen oraz
przedstawiciele parlamentu i władz państwowych.
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Uroczystość wręczenia amarantowych sznurów wyróżniających
odbyła się 23 marca 2015 roku na placu apelowym CSŁiI. Uczestniczył
w niej Zastępca Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ pułkownik Paweł Mizerski, Zastępca Komendanta 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownik Adam Skiba, Proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu ks.
major Kryspin Rak oraz żołnierze i pracownicy wojska Centrum.
„Chciałbym wyraźnie podkreślić, że na ten tytuł zapracował cały stan
osobowy Centrum i to wasza rzetelna służba i praca złożyła się na ten
sukces. Mogę stwierdzić, że działalność szkoleniowa i wysiłek organizacyjny, jaki wkładamy w codzienną służbę i pracę został dostrzeżony
oraz doceniony przez naszych przełożonych. Przyznanie Centrum honorowego tytułu przodującej instytucji WP to z jednej strony duży nasz
sukces, ale to przede wszystkim wyzwanie do dalszej działalności – po
prostu ten tytuł jest zobowiązujący. Powinniśmy być świadomi, że dużo trudniej jest potwierdzić słuszność przyznania takiego tytułu.
W związku z powyższym oczekuję dalszego zaangażowania całego
stanu osobowego Centrum w realizację kolejnych zadań” – powiedział
Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura, po czym wręczył zebranym żołnierzom Centrum amarantowe sznury wyróżniające.
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbywa służbę wojskową wielu członków Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności, a ich profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków
służbowych, także znacznie przyczynił się do tak ważnego wyróżnienia zegrzyńskiej „kuźni łącznościowców”.
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Andrzej Banasiewicz
RZECZ O ŁĄCZNOŚCI W XVIII ZMIANIE POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W SIŁACH ZBROJNYCH ONZ
W SYRII (UNDOF 1982) I NIE TYLKO
Rok 1982. „O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju…” Ten
pamięta, że był to rok stanu wojennego. Wprowadzenie go 13 grudnia
1981 roku nie miało wpływu na realizację zobowiązań międzynarodowych, takich jak udział naszego wojska w misjach pokojowych ONZ.
Polska wydzielała w tym czasie m.in. batalion logistyczny (POLLOG)
do UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), stacjonujący w Syrii ok. 40 km od Damaszku, przy granicy z Izraelem w obozie zwanym Camp Faouer (od: FAO, Food and Agriculture Organization, ONZ-owskiej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa, która prowadziła tam jakieś badania a po ich zakończeniu obóz zajęły siły ONZ).
Wtedy byli to Polacy z Austriakami (POLLOG i AUSBATT). Po drugiej
stronie granicy w obozie zwanym Camp Ziouani stacjonowali Kanadyjczycy i Finowie (CANLOG i FINBATT). Kwatera Główna (HQ) UNDOF
mieściła się w Damaszku. Dowodził szwedzki generał Carl Gustaf
Stahl. Siły spełniały rolę rozjemczą i obserwacyjną a POLLOG zapewniał logistykę (rozminowanie terenu, dowóz żywności, wody). Zmiany
wystawiane przez okręgi wojskowe (wtedy SOW, POW, WOW) dokonywane były, co pół roku. W składzie każdej była grupa łączności
składająca się z dowódcy (oficer), trzech żołnierzy zawodowych (chorąży, podoficer) i żołnierza służby zasadniczej. Zadaniem grupy było
utrzymanie łączności z krajem oraz łączności wewnętrznej na potrzeby
jednostki.
XVIII Zmiana, którą wystawiał Śląski Okręg Wojskowy, pełniła
służbę od 1 czerwca do 12 grudnia 1982 roku. Była to pierwsza zmiana, która otrzymała zgodę na realizację rozmów telefonicznych przez
radio z rodzinami w kraju, przy użyciu będącej na wyposażeniu
a przeprowadzonej jeszcze z Egiptu radiostacji R-110. Zgoda, której
nie miały poprzednie zmiany, była prawdopodobnie skutkiem analizy
przez nasze władze wojskowe meldunków o nastrojach, jakie się wtedy pisało. Otóż poprzednia zmiana (XVII), którą wystawiał Pomorski
Okręg Wojskowy, wystartowała 12 grudnia 1981 r. Po wylądowaniu
w Damaszku chłopcy dowiedzieli się, że w kraju wprowadzono stan
wojenny. Przez dwa tygodnie nie docierała poczta, nie było wiadomo,
co się dzieje z rodzinami. Nie było wtedy internetu, telefonów komór55
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kowych, łączności satelitarnej. Nietrudno sobie wyobrazić ich samopoczucie. Ludzie byli wściekli i rozgoryczeni. W naszej zmianie było już
spokojniej i możliwość rozmowy z rodziną rozładowywała napięcie.
Przed wylotem grupa przechodziła intensywne i dobrze zorganizowane szkolenie. Szkoliliśmy się na Węźle Radiowym MON, pod
okiem pana ppłk. Jerzego Tomaszewskiego, na Węźle SOW a przede
wszystkim na zgrupowaniu, które miało miejsce od 2 stycznia do 30
maja w koszarach 99 paplot w Ząbkowicach Śląskich.
Wylot z Wrocławia do Damaszku miał miejsce 1 czerwca
o godz.17.30. Na lotnisku odbyła się ceremonia pożegnania Zmiany
przez szefa sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego, pana generała Jana Kuriatę, bardzo przez nas lubianego i szanowanego ze względu na
ogromną kulturę i życzliwość z jaką odnosił się do podwładnych. Żegnały nas też oczywiście rodziny, koledzy z pracy i znajomi. Na uroczystość przyleciał z Syrii nasz dowódca, ppłk Mikołaj Rokosz, który
w XVII Zmianie pełnił obowiązki szefa sztabu.

Pożegnanie XVIII Zmiany przez szefa sztabu SOW

Przelot samolotem IŁ-18 z międzylądowaniem Burgas (Bułgaria)
był dla nas atrakcyjny. Widoczny był Stambuł, Cypr a nad Bejrutem lot
odbywał się już na takiej wysokości, że widać było samochody na ulicach miasta. W Damaszku wylądowaliśmy 7 minut po północy.
Po przybyciu do obozu, gdzie czekali stęsknieni za krajem koledzy z POW przystąpiliśmy do przyjmowania obowiązków. Mój sympatyczny poprzednik, kpt. Krzysztof Kuliński, solidnie się napracował, że56
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by przekazać mi właściwie sprzęt i niezbędną wiedzę. Zaprowadził
książkę mienia, w której zewidencjonował cały sprzęt, zapoznał mnie
z przełożonym w Kwaterze Głównej ( był nim kanadyjski major nazwiskiem Cameron), z łącznościowcem z naszej ambasady w Damaszku
(był nim przemiły człowiek, pan Silski z równie sympatyczną małżonką,
często się odwiedzaliśmy). W dwumiesięczniku Golan News wydawanym przez UNDOF ukazała się informacja o rotacji w POLLOGu.

Golan News
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Na dachu ambasady w Damaszku

Przystąpiliśmy do pracy. System łączności nie był szczególnie
skomplikowany. Łączność wewnętrzna w obozie opierała się na urządzeniu konferencyjnym typu Lotos (L-232). Oficer dyżurny miał telefon
do Kwatery Głównej i bazowy radiotelefon Motorola.
Do dyspozycji mieliśmy radiotelefony K-2, które saperzy zabierali, kiedy szli „na ścieżkę”, czyli na rozminowanie a także używane przez nas
w czasie alarmów i ćwiczeń ewakuacji.

Alarm w obozie
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Do łączności z krajem służyła, stanowiąca już wtedy zabytek klasy
zerowej, radiostacja R-110. Przywędrowała ona do Syrii z Egiptu,
gdzie wcześniej nasi chłopcy pełnili służbę w UNEF II. Jakoś nie mogliśmy się doprosić władz centralnych jej zamiany na R-140. Ze
względu na ograniczenia terenowe (nic nie mogło się mieścić poza
ogrodzeniem obozu) nadajnik radiostacji trzeba było umieścić na południowym skraju a centrum odbiorcze po północnej stronie. W związku
z tym antena nadawcza typu V (dwa wąsy po 156 m) wisiała nad obozem, co wywoływało określone konsekwencje. Przy nadawaniu kluczem zakłócało pracę różnych urządzeń (Austriacy, co jakiś czas zgłaszali pretensje) a po rozpoczęciu pracy fonicznej efekty bywały komiczne. Nawet przy wyłączonych urządzeniach słychać było nadającego.

Wóz nadawczy R-110

Zespół, którym miałem zaszczyt i przyjemność dowodzić był znakomity i po latach wszystkich wspominam z przyjemnością i wzruszeniem. Głównym radiomechanikiem był st. chor. Stanisław Starzyk
z 1 BSap z Brzegu, krótkofalowiec z ogromnym doświadczeniem, „złota rączka”, człowiek do wszystkiego. Usuwał w mig wszystkie usterki,
robił nam i wywoływał zdjęcia. Pracował głównie na nadajniku z naszym jedynym żołnierzem służby zasadniczej, Krzysiem Smolarkiem,
sympatycznym łobuziakiem. Na centrum odbiorczym urzędowali: st.
sierż. Mieczysław Kozłowski z 10. pł, znakomicie znający sprzęt, bezkonfliktowy, koleżeński i uczynny, zaczynał wtedy zabawę z krótkofalarstwem co do dzisiaj jak wiem, jest jego pasją oraz chor. Andrzej Fischer z 3 BA z Biedruska, bardzo dobry radiotelegrafista, znający
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sprzęt, tak jak Mieczysław koleżeński i bezkonfliktowy (w warunkach
„obozowych” to ma duże znaczenie).

Grupa łączności przed domkiem LUBLIN

Któregoś dnia na początku zmiany sprawdzałem ukompletowanie
wozu odbiorczego, który stał przy naszym baraku i odkryłem tajemniczą metalową skrzynię, której wcześniej nie zauważyłem. Po otwarciu
nieco podskoczyło mi ciśnienie. W środku była przystawka P-327 służąca do odbioru emisji telegraficznych. Znałem ją jeszcze z Zegrza,
jako absolwent profilu „rozpoznanie radiowe”. Temat rozpoznania
chciałbym jeszcze potem rozwinąć. Urządzenie to razem z odbiornikiem R-250M z jednej strony a dalekopisem T-63 z drugiej tworzyło
stanowisko tzw. przechwytu maszynowego. Na centrum odbiorczym
mieliśmy oprócz BERYLA odbiornik R-250M. Był to w tamtych latach
bardzo popularny odbiornik KF stosowany w rozpoznaniu ale i w łączności na węzłach stacjonarnych, pomieszczeniach służb dyżurnych
i w aparatowniach polowych. Bardzo wygodny w obsłudze, pozwalał
na szybkie strojenie. Miał ciekawą cechę. Otóż, mimo że nie był do tego przeznaczony, można było na nim z całkiem dobrym efektem odbierać foniczne emisje jednowstęgowe, ustawiając rodzaj pracy na „telegraf” i manipulując tzw. trzecią heterodyną. Szybko podłączyliśmy
przystawkę do wyjścia pcz odbiornika a z drugiej strony dalekopis.
Odbiornik stroiło się na słuch na jakąś emisję telegraficzną, potem
w przystawce jeden kanał na „naciśnięcie” drugi na „zwolnienie”, włączało się dalekopis i naprzód. Jeśli wychodziła sieczka, zmieniało się
polaryzację. Okazało się to bardzo przydatne. Beryla przestaliśmy
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właściwie używać. Odbieraliśmy codziennie tzw. prasówkę, czyli Głos
Marynarza i Rybaka, nadawaną z Gdyni dla naszych chłopców na morzach i oceanach. Do dalekopisu ładowało się specjalny papier przekładany kalką i wychodziło trzy egzemplarze. To była technika!
Wynotowałem sobie częstotliwości kilku agencji prasowych m.in.:
Reuters, AP, DPA i mieliśmy pozasłużbową informację o sytuacji
w świecie. Bardzo ciekawy był np. dzień 11 listopada. Przygotowywaliśmy się do odbioru prasówki a ja w międzyczasie „szperałem” w sieci.
Stroiłem odbiornik na różne agencje i patrzyłem, co też tam o nas piszą. Nagle, około południa, kolejne agencje przerywały nadawanie.
Zapadła cisza, słychać było charakterystyczne ćwierkanie dalekopisu
„na stopie”. Ki diabeł, trzecia wojna się szykuje, pomyślałem. Trwało to
kilka minut po czym wszyscy zaczęli nadawać. Złapałem pierwszą
z brzegu agencję, akurat TASS. Informacja była następująca:
„wczoraj (po południu, podano godzinę, ale nie pamiętam) zmarł I sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, tow. Leonid
Breżniew”. Towarzysze radzieccy trzymali to prawie dobę w tajemnicy!
Zadzwoniłem natychmiast do zastępcy dowódcy ds. politycznych Tadka Witaka, bardzo równego gościa i dobrego kolegi a ten przekazał to
natychmiast dowódcy.
Na początku lipca pojawił się w eterze, gdzieś około 15MHz, tajemniczy terkot. Sygnał był tak silny, że wyginało wskaźnik i trzeba było zrzucać słuchawki żeby nie uszkodzić słuchu. Nie wiedzieliśmy co to
jest. Przypomniałem sobie o tym, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku pojawiła się w mediach wiadomość, że Rosjanie uruchomili ponownie radar DUGA, zwany na Zachodzie „Russian Woodpecker” (Rosyjski Dzięcioł). Faktycznie, w internecie jest informacja, że radar ten
uruchomiono 30 czerwca 1982 r.
Rozmowy telefoniczne realizowaliśmy bez specjalnych problemów. Współpraca z Warszawą układała się znakomicie. Fantastyczne
kompetencje, niezwykłą operatywność i życzliwość zespołu Węzła
Radiowego pamiętam do dziś. Od naszej grupy wymagało to jednak
dużego zaangażowania. Dwa razy w tygodniu prowadziliśmy seanse
od 17-ej potem od 14-ej czasem do wieczora, siedzieliśmy wtedy
wszyscy. Udawało się wykonać 8-10 rozmów w seansie.
2 lipca meldowałem dowódcy: „przygotowano sprzęt i przeprowadzono próby łączności fonicznej oraz rozpoczęto realizację połączeń
od 28 czerwca. Do tej pory w dwóch seansach łączności (28 czerwca
i 1 lipca) zrealizowano 22 rozmowy. Słyszalność w większości przypadków była dobra. Kanał radiowy jest bez zastrzeżeń. Kłopoty są tylko w tych przypadkach, kiedy jakość połączenia telefonicznego jest
słaba”.
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Oczywiście cały czas nadawano i odbierano szyfrówki. Pamiętam
jedną taką sytuację. Szyfranci przynieśli „tasiemkę” do nadania. Nawiązujemy łączność z Warszawą (SPT443 de SPT229, pamiętam do
dzisiaj, jak zapomnę to sobie śpiewam), puszczamy taśmę, nie przechodzi. Informują nas, że w Warszawie burza. Meldujemy dowódcy, że
są kłopoty, czy można jutro. Dowódca mówi: pilne, musi pójść. Co robić? Nadawajcie kluczem! Szyfranci przynoszą meldunek na blankietach. Kilkanaście telegramów po 50 grup. Jeden nie da rady, ręka
uschnie. Zawinęliśmy rękawy i do roboty. Ponieważ „z wykształcenia”
jestem również radiotelegrafistą (III klasa specjalisty na R-118 u kpt.
Cieplińskiego rok 1967, dowód obok) a poza tym bardzo tą robotę lubiłem, siadłem razem z chłopakami i dziobaliśmy na zmianę. Jakoś poszło.

Legitymacja specjalisty

W czasie całej zmiany nie zaliczyliśmy ani jednej wpadki. Zrealizowane były wszystkie seanse. Raz wystąpiło małe opóźnienie. Była
niedziela i nasz główny radiomechanik, Staszek Starzyk pojechał akurat na wycieczkę do Damaszku a w nadajniku radiostacji zatarł się tzw.
driver cewki stopnia końcowego. Mieliśmy zapasową cewkę, wymienialiśmy z Mieczysławem w pośpiechu, przy okazji stłukliśmy jakąś
lampę ale była zapasowa i seans wyszedł z małym poślizgiem.
Trochę o tym rozpoznaniu. Nasza znakomita Alma Mater Zegrzyniensis, którą wszyscy wspominamy z takim sentymentem, kształciła
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również w specjalności „rozpoznanie radiowe”. Głównym wykładowcą
sprzętu był kpt. Szymla, bardzo solidny gość, pamiętam, że wiedzę
przekazywał z pasją i zaangażowaniem. Absolwenci tej specjalności
trafiali potem do istniejących wtedy jednostek rozpoznania radioelektronicznego (Przasnysz, Grójec, Biała Podlaska i inne) oraz do nowo
formowanych okręgowych (armijnych) batalionów rozpoznania radioelektronicznego a także do dywizyjnych organów rozpoznania. W 1967
roku w SOW w Zgorzelcu powstał 11 brrel a w POW w Braniewie 12.
brrel. Trafiłem wraz z czterema kolegami z 24 plutonu do 11 brrel do
Zgorzelca. Początki były bardzo trudne. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom jednostka nie miała nowego sprzętu a np. stare, pamiętające
II wojnę namierniki radiowe UKF R-306. Był to tzw. kurnik, buda na
dwóch kołach, ciągnięta przeważnie za radiostacją R-118. W środku
był odbiornik R-312 (15-60MHz) a na dachu antena typu H, którą obracało się drewnianą kierownicą pod odbiornikiem, szukając minimum
sygnału. Miałem wątpliwą przyjemność wylądować z tym sprzętem
w 1968 roku na terenach na południe od Wrocławia (jakieś 150 km),
ale to już inna historia. Dopiero w roku 1969 otrzymaliśmy nowe namierniki R-363 (produkcji radzieckiej, pierwszy odbierałem osobiście
ze składnicy w Zegrzu), z którymi można było osiągać dobre wyniki.
Były wyposażone w nieruchomy system antenowy, dwa odbiorniki R323, urządzenie odbiorczo-wskaźnikowe ORLENOK i bardzo ciekawy
magnetofon drutowy.
W rozpoznaniu obowiązywała wtedy przy nazywaniu sprzętu reguła „+6, -6”. Otóż na bazie odbiornika R-311 (1-15MHz) był zbudowany namiernik R-305 (był to w zasadzie sam odbiornik na stojaku obrotowym, z anteną w kształcie rombu) a do obserwacji widma częstotliwości służyła przystawka panoramiczna R-317. Na bazie odbiornika
R-312 (15-60MHz) zbudowany był wspomniany namiernik R-306
a przystawka panoramiczna miała nazwę R-318. Z kolei na bazie odbiornika R-313 (60-300MHz) zbudowany był namiernik R-307, przystawka miała numer R-319. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem, parę
lat minęło.
Jeśli chodzi o legendarną radiostację R-118. Któż nie pamięta tego ciepełka na budzie i upajającego niczym Chanel nr 5 zapachu selenów. Jeszcze w latach 70. kiedy studiowałem w WAT radiostacja
stała w cyklu radio i ćwiczyliśmy na niej, w ramach tzw. projektu przejściowego, kontrolę stanu technicznego. Starsi koledzy pamiętają
czerwoną instrukcję, według której mierzyło się różne parametry (moce, czułości, zniekształcenia), podstawiało się to wszystko do wzoru
i wychodziła ocena. Wraz z kolegą tak solidnie przebadaliśmy ten egzemplarz, że wyszła dwója no i odpowiedzialny za sprzęt (wtedy por.
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Gajewski) dostał burę od przełożonych. Gotowi jesteśmy przeprosić za
tą niezręczność.
Oczywiście w czasie całej zmiany mieliśmy oprócz pracy okazję
do wyjazdów, wycieczek i rozmaitych wizyt. Odwiedzaliśmy Damaszek, Palmirę, Maloulę, Tartus, Latakię, Kuneitrę i górę Hermon (2814
m ale wjeżdża się samochodem) a także stacjonujących po drugiej
stronie granicy Kanadyjczyków i Finów.
Łącznościowcem po izraelskiej stronie był kpt. Lorent Tremblay (from
Quebec, French Canada, jak z dumą podkreślał). Z przejściem na
drugą stronę granicy sprawa nie była prosta. Trzeba było załatwić
w Kwaterze Głównej tzw. crossing podając imienną listę osób. Izraelczycy na przejściu dokładnie to sprawdzali, przeszukując przy tym autobus. Czasami kogoś cofali (wywiady działały). W czasie takiej wycieczki, kiedy staliśmy na granicy, do naszego autobusu podszedł
izraelski podpułkownik i zaczął do nas przemawiać po angielsku wyjaśniając, że ich rząd nie widzi przeszkód aby polscy żołnierze odwiedzali Izrael (wtedy nie utrzymywaliśmy stosunków dyplomatycznych)
i że oni nas tam serdecznie zapraszają. Któryś z kolegów walnął
z grubej rury: stary nie truj, powiedz lepiej skąd jesteś, z Radomia czy
ze Skierniewic. Pułkownik bąknął coś, że nie rozumie ale speszył się
i odpuścił agitację.
1 lipca Kanadyjczycy obchodzili swoje Święto Narodowe. Znalazłęm się w składzie delegacji zaproszonej na tę okoliczność. Uroczystość odbywała się w willi w Damaszku. Byliśmy nieco zaskoczeni tym
kapitalistycznym przepychem. W kraju socjalistyczna bieda a tam
szwedzki stół uginający się od mięsiwa, kanadyjscy oficerowie serwujący whisky (with ice or without?- z lodem czy bez, pytali). Lorent napoił mnie jakimś sfermentowanym mlekiem łosia. Kanadyjski attache
wojskowy rozpoczął uroczystość wchodząc na stół i z rękami w kieszeniach wygłosił mowę zaczynając od stwierdzenia, że dwa największe kraje świata to Kanada i Związek Radziecki. A mówił tak, ponieważ na sali byli oficerowie radzieccy (z UNTSO). Ale generalnie tematów politycznych się nie poruszało a ponieważ w tym czasie nasi piłkarze bardzo dobrze się spisywali w Mistrzostwach Świata w Barcelonie,
było o czym rozmawiać. A parę dni później, 10 lipca, wygrali 3:2
z Francją mecz o trzecie miejsce. Mieliśmy powód do dumy. 22 lipca
obchodziliśmy nasze Święto Narodowe Byli zaproszeni goście i defilada.
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Defilada 22 lipca

Dowódcą XVIII zmiany był ppłk Mikołaj Rokosz z 4 BSap z Gorzowa, którego pamiętam, jako oficera o bardzo wysokiej kulturze, doceniającego naszą pracę i odnoszącego się do łącznościowców z niezwykłą życzliwością. W Dniu Łącznościowca otrzymaliśmy wyróżnienia
i podziękowanie w postaci dyplomu.

W Dniu Łącznościowca
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Dyplom

Gdzieś po 4 miesiącach czas się już dłużył i zaczęliśmy niecierpliwie oczekiwać na zmienników, często podśpiewując pod nosem
„I wanna go home”. Zmiana następowała między 1 a 12 grudnia. Przekazaliśmy obowiązki kolegom z Warszawskiego Okręgu Wojskowego
i 12 grudnia udaliśmy się na lotnisko w Damaszku. Miało miejsce małe
zamieszanie. Kierowca samochodu z naszym frachtem podjeżdżając
do samolotu tak niezgrabnie manewrował, że otwierające się drzwi
uderzyły w kopułę na śmigle. Ponieważ znajdowały się tam rozmaite
czujniki pilot powiedział, że nie lecimy. Do kraju poszła niezbyt szczęśliwie sformułowana informacja, że samolot miał awarię. Nie powiedziano, że nie w powietrzu tylko przed startem, na ziemi. Czekające na
lotnisku rodziny wpadły w lekką panikę. Dopiero po dłuższej chwili informację sprostowano. Kilkanaście godzin czekaliśmy na lotnisku na
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przylot następnego samolotu. Będąc gdzieś nad Bułgarią słuchaliśmy
wiadomości z Warszawy I. Usłyszeliśmy, że Rada Państwa postanowiła zawiesić stan wojenny co przywitaliśmy brawami. Lądowanie we
Wrocławiu odbyło się już bez przygód.
Późniejsze zmiany w Syrii oraz inne misje (np. Jugosławia, Kambodża) były już wyposażane w radiostacje R-140 a rozmowy telefoniczne przez radio przejmowały Węzły Łączności okręgów, z których
były wydzielane.
Uwaga:
1. Zdjęcie wozu nadawczego R-110 pochodzi z książki Zbigniewa
Damskiego „Raport spod Góry Szejka, w której w sposób bardzo
interesujący opisuje on różne aspekty ówczesnej służby na Golanie.
2. Pożegnanie Zmiany przez szefa sztabu SOW fotografował Bogdan Stusik, w tamtych latach nasz okręgowy fotograf.

Mieczysław Hucał
HISTORIA PLUTONU ŁĄCZNOŚCI 2. GRUPY ARTYLERII
W trakcie prac w archiwum Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności natrafiliśmy na wiele bardzo ciekawych materiałów. Wiele jest zbyt obszernych, aby je udostępniać na łamach Komunikatów
i zasługuje na osobne wydawnictwa. Są też takie, które objętościowo
spełniają wymogi artykułu a jednocześnie są bardzo interesujące.
Do takich należą wspomnienia kpt. Ludwika Więckowskiego,
żołnierza, oficera wojsk łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. Poniżej udostępniamy ostatnie z kilku, które napisał, a dotyczą historii plutonu
łączności 2. Grupy Artylerii.
Poniższy tekst jest zamieszczony w formie oryginalnej, z użyciem
wszelkich nazw, nazwisk, skrótów i pisowni z tamtego okresu. Nie dokonałem żadnych zmian lub korekt. Jedynie ze względu na miejscowe
zatarcia i zniszczenia fragmentów oryginalnego tekstu niektóre nazwy
i nazwiska mogły być nieprawidłowo odczytane, ale były to a raczej
mam nadzieję mogły być sporadyczne przypadki /sądzę, że wszystko
zostało odczytane poprawnie/.
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Zapraszam do lektury wspomnień kapitana Ludwika Więckowskiego.
HISTORIA
Plutonu Łączności Dowództwa 2.Grupy Artylerii
(od września 1942r. – luty 1947r.)
Irak – Palestyna – Egipt – Włochy – W. Brytania.
S z k o c j a – Stobs, 1947r.
HISTORIA PLUTONU ŁĄCZNOŚCI 2.GRUPY ARTYLERII.
Po przybyciu Oddziałów A.P.W. z ZSSR były Pierwszy Pułk Łączności został przemianowany na Baon Łączności Armii przy Dowództwie A.P.W. Quzil Ribat na pustyni irackiej niedaleko m. Khanakin pod
dowództwem ppłk. Różnański Jana. W ramach organizacyjnych tego
Baonu powstały zalążki org. 3.Komp. Łączności Artylerii pod dowództwem por. Lichtarowicza Piotra.
Zespół organizacyjny tworzyli: por. Lichtarowicz Piotr d-ca komp.,
st. sierż. Kaczmarek Stefan d-ca 1.plutonu, plut. pchor. Borkiewicz
Henryk d-ca 2.plutonu, sierz. pchor. Chudala Gustaw d-ca 3.plutonu,
sierż. Matczuk Michał podof. Gospodarczy. W tym czasie rozpoczyna
się napływ żołnierzy do kompanii. Pierwsza faza prac w kompanii
ograniczyła się jedynie do pełnienia służb i organizowania poszczególnych działów, a to z powodu braku należytych form szkolenia oraz
dużego braku instruktorów.
7.XI.1942 r. na podstawie rozkazu D-twa A.P.W. Sztab Główny
Oddz. I. L.dz. 544/I/tj/42 – dnia 26.X.1942 r. przystąpiono do reorganizowania całego Batalionu Łączności Armii oraz przegrupowano
wszystkie kompanie.
6.XI.1942 r. skład 3.Kompanii Łączności przedstawia sie następująco: D-ca kompanii – por. Lichtarowicz Piotr, d-ca plutonu art. – por.
Lewicki Wiesław, z-ca d-cy Plutonu Łączności Artylerii – por. Jorman
Alojzy, Plut. Radio ”B” d-ca – por. Ziółkowski Anatol, z-ca sierż. –
pchor. Majewski Jan, Plut. Radio Spec. – d-ca por. Klimasz Karol, Plut.
Radio ”C” – ppor. Janisz Tadeusz.
Po reorganizacji kompania zostaje uzupełniona szeregowymi
6 B.Ł. 6 D.P. i z 7 Kompanii Łączności 7 D.P.
Od tego czasu zaczyna się mozolny okres szkolenia wszystkich
plutonów do przyszłych zadań. Stan kompanii dochodzi do 270 ludzi.
Żołnierzy ci w większości przybyli z ZSSR, w ich sercach panowała
radość i zadowolenie, to też z wolna zacierały się ślady przebytych łagrów, więzień i dwuletniej niewoli w raju bolszewickim. Duch żołnierza
był wspaniały, wysoce patriotyczny, każdy od najmłodszych lat do naj68
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starszego garnął się do pracy i nauki. Dnia 15.XI.1942r. przybyli do
kompanii pierwsi żołnierze kierowcy z 6 D.P. 7.XII.1942r. zostali przykomenderowani do kompanii ze Szkoły Podchorążych Wojsk Łączności pierwsi podchorążowie: st. sierż. pchor. – Moraz Leon kpr. pchor. –
Jabłoński Jan, kpr. pchor. – Więckowski Ludwik, st. szer. pchor. –
Krupowiecki Zygmunt, na szefa kompanii został wyznaczony: st. sierz.
pchor. – Moraz Leon, resztę podchorążych wyznaczono na funkcje instruktorów w Plut. Radio.
Od listopada począwszy prowadzi się szkolenie szeregowych. Zajęcia trwają od godziny 8.00 do 11.30 i od 14.00 do 17.30. prowadzi
się naukę w poszczególnych plutonach w każdej dziedzinie od przyszłych zadań, a więc: wyszkolenie piesze, nauka regulaminu, służba
wewnętrzna, regulamin służ. ruchu teleradiofonicznego, elektrotechnika, radiotechnika, sprzętoznawstwo, obrona plot., obrona pgaz., odbiór
i nadawanie znaków Morse’a. Wreszcie kompania otrzymuje pierwszy
sprzęt w postaci: trzech rst. Nr11, dwóch rst. 21 i jednej 9. Kilka aparatów telefonicznych i kilka telefonów oraz kilka wozów pod rst. 24 –
25.XII.1942 r. kompania obchodzi bardzo uroczyście Święta Bożego
Narodzenia, pierwsze na ziemi wolnej i na wolności. Uroczystą wigilię
zaszczycił swoja obecnością D-ca Baonu oraz ochotniczki P.S.K.
przydzielonego wg rozdzielnika. Z początkiem roku 1943 organizuje
się przy kompanii kury wojskowe dla rożnych specjalności, tworzy się
sieci ćwiczebne telefoniczne, telegraficzne i radiotelegraficzne. Całymi
dniami nieprzerwanie przygotowuje się do przyszłej akcji.
12.III.1943 r. przychodzi nowe uzupełnienie szeregowych Plutonu,
tym razem z najmłodszych żołnierzy R.P. ze Szkół Junaków: prawie
dzieci po 16 lat, a wielu z nich nawet tego nie miało. Dołączyli oni do
starej braci żołnierskiej i z biegiem czasu stali się oni prawdziwym
oczkiem w głowie dowódcy i instruktorów. W kompanii w dalszym ciągu jeszcze odbywają się zmiany etatów i obsad oficerskich, które jednak nic nowego nie wnoszą do ogólnego toku pracy i życia kompanii.
22.III.1943 r. Kompania zostaje przemianowana na Komp. Spec.
w składzie: Pluton Łączności Artylerii Drużyna Łączności, D-twa Art.
Gołębnik Polowy, Pluton Radiotelegr. ”B”, Pluton Radiotelegr. ”E”,
Sekcja Szyfrowa. D-cą kompanii pozostaje nadal por. Lichtarowicz
Piotr. Obsada oficerska zmienia się niemal każdego dnia, co jednak
nie ma znaczenia większego w dziejach Kompanii.7.IV.1943 r. Kompania znowu zostaje definitywnie przemianowana na Kompanie Łączności Artylerii w składzie: D-two Kompanii – oficerów 2 + 18 szeregowych. Drużyna stacyjna – 1 + 26 szeregowych. Drużyna Radio – 1 +
20 szeregowych. Dwie drużyny budowlane – po 1 + 8 każda. Drużyna
Łączności D-twa Artylerii Korpusu – 1 + 18. D-ca Kompanii Artylerii
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pozostaje nadal por. Lichtarowicz Piotr, z-ca por. Gęndzinski Stanisław. Do Kompanii Łączności Artylerii zostaje czasowo przydzielony
Gołębnik polowy, Sekcja Szyfrowa, Pluton Radiotelegr. ”E”, Pluton
Radiotelegr. ”B” i Sekcja Kontroli Ruchu. W dniu 8.IV.1943r. d-ca
Kompanii por. Lichtarowicz wyjechał na pierwsze ćwiczenia aplikacyjne Gr. Art. Do Khanaqin. 22.IV.1943r. pluton Łączności Artylerii bierze
pierwszy udział w strzelaniu ostrym i ćwiczeniach Grupy Artylerii
w składzie: Pluton Radio, Pluton Budowlany, Drużyna stacyjna, Drużyna Gońców. Ćwiczenia wypadły dla kompanii bardzo dobrze.
Wszystkie drużyny otrzymały ustną pochwałę za należyte spełnienie
zadań od D-cy Artylerii płk. Ząbkowskiego. 1.V.1943 r. kompania bierze czynny udział w ćwiczeniach szkieletowych 11.Baonu Łączności,
z których wróciła z pochwałami dla d-cy Kompanii i instruktorów oraz
całego zespołu.
25 i 26.IV.1943 r. Kompania obchodzi Święta Wielkanocne bardzo
uroczyście. W uroczystym święconym przygotowanym pod kierownictwem pchor. L. Więckowskiego i st. szer. Zacharę wzięli udział D-ca
Baonu, jego zastępca i adiutant.
3.V.1943 r. D-ca Kompanii zostaje awansowany do stopnia kapitana. 10.V.1943 r. kompania otrzymuje uzupełnienie w sprzęcie:
4 rdst. Nr 9, 4 rdst. Nr19 i 2 rdst. Nr21.
Stan drużyny Radio przedstawia się następująco:
D-ca Drużyny Łączności Radio Artylerii Korpusu – pchor.. Sienkiewicz Stanisław.
szer.
Klewżyc Jan
szer.
Pisarek Tadeusz
szer.
Szandrowski Stanisław
kpr.pchor. Krupowiecki Zygmunt
szer.
Bobrowski Leopold
st.szer.
Nejman Jozef
kpr.
Rakowicz Stanisław
szer.
Wierzbicki Stanisław
szer.
Korzun Jozef
st. szer.
Dutkiewicz Stanisław
st. szer.
Zachara Stanisław
szer.
Szczygieł Bolesław
szer.
Doleżal Tadeusz
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Drużyna Łączności Radio D-cy Grupy Artylerii pchor. Więckowski
Ludwik.
st.szer.
Ostrzywilk Ludwik
szer.
Łukaszewski Mieczysław
kpr.
Zieleniewski Wiktor
szer.
Bartnicki Józef
szer.
Wojtolewicz Tadeusz
kpr.
Radecki Franciszek
szer.
Pietrzak Stefan
szer.
Wira Jozef
st. szer.
Nitychoruk Józef
szer.
Machinski
szer.
Sawicki Bronisław
kpr.
Kozłowski Jan
st.szer.
Rakowski Stanisław
szer.
Grumowicz Wacław
11.V.1943 r. powrócił z kursu Łączności w Madi Egipt ppor. Widłaszewski Wacław z przydziałem na d-cę grupy wyszkolenia spec radio, gdzie wyszkolenie prowadzili szer. inż. Piciej Józef, kpr. pchor.
inż. Jabłoński Jan i pchor..kpr. Więckowski Ludwik.
18.V.1943r. odszedł z kompanii na zawsze Gołębnik Polowy wraz
z obsługą. 19.V.1943r. Kompania zostaje przesunięta z oddziałami
11.Baonu Łączności w ramach całego 2.Korpusu w rejon Kirkuku.
Część Kompanii przewieziona zostaje własnymi środkami lokomocji,
reszta zaś na wozach przydzielonych z Kompanii transportowej. Nowy
rejon zakwaterowania osiągnięto popołudniu dnia 19.V.1943r. i rozłożono obóz niedaleko rafinerii i tuż przy D-twie 2. Korpusu. Tu odbywa
się dalsze uzupełniające szkolenie techniczno-bojowe.
22.V.1943 r. na podstawie rozkazu t.j. Nr 53 – Sekcja Kontroli Ruchu oraz Pluton Radio ”E” zostają przesunięte do Kompanii Parkowej
Znowu odbywają się dalsze przegrupowania szeregowych i oficerów.
Odchodzi z dniem 23.V.1943r. por. Gędziński i por. Jorman do Kompanii Parku.
Po przegrupowaniach d-two Kompanii przedstawia się następująco:
D-ca Kompanii – kpt. Lichtarowicz Piotr, z-ca – ppor. Widłaszewski Wacław. D-ca Drużyny Łączności Artylerii Korpusu – ppor. Olszewski Tadeusz. W skład kompanii wchodzą: drużyna d-cy kompanii,
2 drużyna Radio, 2 drużyna tel.-bud., 1 drużyna tel.-bud. stacja. Sek71
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cja szyfrów i drużyna gońców mot. oraz drużyna kierowców rozbita
w poszczególne drużyny. Po tej reorganizacji kompania przeżywa
okres bardzo krytyczny w swojej historii. Z nadejściem lata stany kompanii zostają przerzedzone przez epidemie malarii. Zaledwie kilku
uchroniło się przed jej skutkami, a to pracowali oni i pełnili służbę ponad siły.
31.V.1943 r. powrócili ze szkoły podoficerskiej szer. A.Cepryński,
Korzun, M. Krukowski, T. Krystman, Bobrowski, M. Rudek, I. Soja,
T. Rudnicki, T. Kulczycki, M. Sachrewicz. Z dniem1.VI.1943 r. wszyscy
wyżej wymienieni zostali awansowani do stopnia st. Szeregowych.
2.VI.1943 r. odchodzi z kompanii kpr.pchor. Jabłoński Jan do Baonu
Sztabowego Armii. 7.VI.1943 r. kompania wysyła delegację na przemówienie Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego w 3.D.S.K. w składzie
1 +7. 9.VI.1943 r. odeszli i zostali skreśleni z ewidencji Kompanii ofic.
i szer. Plut. Radio Spec. ”B”. 7.VI.1943 r. wrócili po ukończeniu kursu
radiomechaników szer. inż. Pociej i zostal awansowany do stopnia
st.szer. 9.VI.1943 r. druż. Radio w składzie pchor.. Więckowski d-ca +
6 rdst z obsługą etatową wzięli udział w ćwiczeniach szkieletowych Gr.
Artylerii armii.
17.VI.1943 r. do 20.VI.1943 r. Kompania w pełnym składzie bierze
udział w ćwiczeniach Kwat. Sztabu A.PW., ćwiczenia wypadły pomyślnie. Pluton otrzymał pochwały D-cy Grupy Artylerii i D-cy Baonu Łączności.
22 i 23.VI.1943 r. Kompania bierze udział w zorganizowaniu łączności dla ćwiczeń połączonych z ostrym strzelaniem grupy Artylerii.
W dniu 24.VI.1943 r. Kompania bierze udział w ramach całego
Baonu w uroczystościach Święta Bożego Ciała. W dalszym ciągu poza
ćwiczeniami na sieciach tele i radio oraz ćwiczeniach szkieletowych
prowadzi się energiczne doskonalenie wszystkich drużyn na kursach
oddziałowych, a nawet brytyjskich.
3.VII.1943 r. w Kompanii rozpoczęto przymusową naukę języka
angielskiego. Na instruktora został przykomenderowany sierż. Berry
Szkot z Armii Brytyjskiej. Nauka ta została przerwana z powodu odwołania instruktora.
W dniu 7.VII.1943r. Kompania w składzie: 2 drużyny Radio, 2 drużyny Budowlane, 4 gońców mot. i drużyna gospodarcza, drużyna Stac.
Sekcji Szyfrów – wzięły udział w ćwiczeniach szkieletowych całego
Polskiego korpusu, z którego wrócili 13.VII.1943r. Łączność radiowa
i telefoniczna działały bez zarzutu.
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14.VII.1943 r. zostali awansowani do stopnia ppor. pchor. H. Borkiewicz i pchor. S. Sienkiewicz.
15.VII.1943 r. zostały przeprowadzone zmiany w etatach. D-cą
Plutonu Radio został wyznaczony – ppor. Sienkiewicz Stanisław, D-ca
Plutonu Tel. – ppor. Borkiewicz Henryk.
Od 19.VII do 24.VII.1943 r. kompania wzięła udział w ćwiczeniach
grupy Artylerii połączonych z ostrym strzelaniem. 30.VII.1943 r. Kompania wyjechała na wycieczkę zorganizowaną przez 11.B.Ł. w góry
Ruwandiz, z której wróciła 4.VIII.1943 r.
W dniu 6.VIII.1943 r. zostali przeniesieni z kompanii do 11. Baonu
Łączności: ppor. Sienkiewicz Stanisław i ppor. Olszewski Tadeusz,
ppor. Borkiewicz Henryk, który został w plutonie aż do odwołania.
Do 3.D.S.K. odeszli: st. Szer. Salamoński Henryk, szer. Bobrowski Leopold, szer. Wierzbicki St., szer. Korzun Józef, szer. Klancewicz
Eugeniusz., szer. Bruhg Franciszek, szer. Wiktorowicz Wł., szer. Wojtowicz Marian, szer. Wojtowicz Br.
Do Parku Łączności: plut. Szkuta Zygmunt, szer. Krawczyk Mieczysław, szer. Wróblewski Jan.
Do Kompanii Parkowej: kpr. Kazuro St., szer. Hrebien Mieczysław, szer. Sosonko Bolesław, szer. Partyka Zygmunt, szer. Sawicki
Zygmunt, szer. Wałaszewicz Roman, szer. Koralski Kazimierz, szer.
Sadowski Witold.
7.VIII.1943 r. rozkazem A.P.W.L. 1dz.512/Łacz./43/ tj. Kompania
Łączności Artylerii ulega reorganizacji zgodnie z etatem angielskim
M.E./1182/1 M.E./1183/1.
Pluton Łączności grupy Artylerii: D-a Plut. – kpt. Lichtarowicz
Piotr, z-ca d-cy – Moroz Leon pchor.., elektromechanik Auerhan Henryk. 1.Drużyna Tele.: d-ca plut. – Pieczek Antoni, z-ca – st. szer. Soja
Jozef, telefoniści: szer. Olszewski K., Jankiewicz Cz., Kozakiewicz R.,
Rudek M., kierowcy samochodów: szer. Węglewski S., Dalecki J.
2. Drużyna Tel.: D-ca drużyny – kpr. Wilczyński Aleksander, jednocześnie podoficer gospodarczy z-ca d-cy drużyny – st. Szer. Krukowski M., telefoniści: szer. Poznar W., Sujka J., Dąbrowski J., kowalski Jan, Kurzawa Tadeusz, kierowcy samochodów: Ciechanowicz A.,
Szul Stefan.
Drużyna stacyjna: D-ca Drużyny – Gruszecki Stefan, z-ca d-cy
drużyny – kpr. Mondry Jan, telefoniści: st. szer. Idzikowski Wacław, st.
szer. Krystman T., szer. Biernikowicz J., szer. Siergiej W., szer. Sacharewicz M., szer. Nieumierzycki A., szer. Pasynczuk Br., kierowca
samochodu – kpr. Pajkowski J.
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Drużyna Radiotelegr.: D-ca Drużyny – kpr.pchor. Więckowski Ludwik oraz z-ca rst Nr1. Radiotelegrafiści: szer. Bartsch Zb., szer. Grumowicz W. Kierowca samochodu – Kwasik K. Rdst. Nr19: D-ca rst. –
kpr. Radecki Fr. Radiotelegrafiści: szer. Szczygieł B., Łukaszewski M.,
Kierowca samochodu – Szandrowski St. Rdst. Nr19: d-ca rdst – kpr.
Zieleniewski W. Radiotelegrafiści: st. szer. Ceryński A., szer. Bartnicki
J. Kierowca samochodu – st. szer. S. Majewski. Rdst. Nr 19: D-ca rdst.
– st. szer. Kulczycki T., radiotelegrafiści: szer. Pietrzak S., st. szer.
Maciejak A. Kierowca samochodu – st. szer. Nejman. Radiomechanik
– kpr. Pociej Jozef. Pocztowy kier. sam. – szer. Gratkowski J. Kucharze – st. szer. Rożek J., szer. Dadziak W.
Drużyna gońców: D-ca drużyny – sierz. Holewa Adolf. Gońcy: kpr.
Mazurkiewicz K., szer. Kochaniec W., szer. Kozorewicz E., szer. Żur
J., szer. Skośkiewicz A.. Kierowca: szer. Kondratowicz E.
Drużyna Łączności Artylerii Korpusu: D-ca drużyny – ppor. Widłaszewski Wacław, z-ca d-cy drużyny – sierż. Madczuk Michał, elektromechanik – szer. Taraszek J. D-ca drużyny radio i rdst. Nr 1 – kpr.
pchor. Krupowiecki Z. radiotelegrafiści: st. szer. Zachara W., szer. Pisarek T. Kierowca samochodu – szer. Czernik W. Rdst. Nr19 (2): d-ca
rdst – kpr. Nitychoruk J. Radiotelegrafiści: st. szer. Ostrzywilk J., st.
szer. Rudnicki R., Kierowca samochodu – szer. Dutkiewicz St. Rdst.
Nr19 (3): D-ca rdst – st. Szer. Urbaczka T. Radiotelegrafiści: szer. Wira Józef, szer. Czarnomodry J. Kierowca samochodu – Kluj A. Rdst.
Nr19 (4): D-ca rdst. Kpr. Rakowicz St. Radiotelegrafiści: szer. Domanski M., szer. Sawicki Br. Kierowca samochodu – Sliwinski J. Rdst
Nr 19 (5): D-ca rdst. st. szer. Klewzyc Jan. Radiotelegrafiści: szer. Doleżal T., szer. Wojtulewicz. Kierowca samochodu – Wojtulewicz. Kierowca pocztowy: szer. Kwiatkowski St. szer. Warchoł R. Kucharz:
szer. Żyliński K.
9.VIII.1943 r. kompania w dwóch rzutach przechodzi na podstawie
rozkazu Wojska Łączności do rejonu postoju Grupy Artylerii korpusu.
Przy odejściu z 11. Baonu Łączności – Dowódca Baonu przydzielił dla
kompanii, jako część należności ze sklepiku żołnierskiego w sumie
145 Dinar i 432 Filsa, na uruchomienie sklepiku w ramach kompanii.
11.VIII.1943 r. Kompania otrzymuje pełne wyposażenie w sprzęt
łączności, pgaz i broń.
14.VIII.1943 r. odbyło się o godzinie 18.00 powitanie Kompanii
przez Szefa Sztabu Grupy Artylerii mjr. Łagodzie Wł.
6.IX.1943 r. rozpoczyna się przejazd na nowe m.p. przez Bagdad,
Habania, przez pustynie Transjordanską do Palestyny, gdzie
13.IX.1943 r. osiągnęła nowe m.p. przy D-twie Grupy Artylerii w Izdu74
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cie. Bezpośrednio po osiągnięciu m.p. został zorganizowany Ośrodek
Łączności, sieć telefoniczna, sieć radiowa, siec kurierów i gońców na
linii Izdud – Julis – Kilo 89.
20.IX.1943 r. wyrusza pierwsza wycieczka do Jerozolimy i Betlejem.
21.IX.1943 r. odchodzą na kursy maturalne: st.szer. Krukowski,
M. Cyprynski, A.Kulczycki, Bartnicki. Dolezal T., Pisarek T. Na kursy
licealne: kpr.pchor. Krupowiecki Z. i kpr. Zieleniewski W.
27.IX.1943 r. Pluton bierze udział w ćwiczeniach jednodniowych
2. Korpusu.
28.IX.1943 r. Pluton bierze udział w ostrym strzelaniu Grupy Artylerii przez zapewnienie środków łączności.
Na nowym miejscu postoju w Palestynie rozpoczynają się znowu
tragiczne dnie malaryczne, znowu każdego dnia wyrywa atak malarii
kogoś z szeregów na długie dni leczenia.
Od 2.X. – 7.X.1943 r. Pluton bierze udział w ćwiczeniach 2. Korpusu ”NARCYZ”, z którego wszyscy wrócili zadowoleni, z dalszą otuchą do pracy, z wiarą w lepszą przyszłość.
Od 9.X. – 14.X.1943 r. Pluton bierze udział w ćwiczeniach sztabowych Korpusu.
17.X.1943 r. wrócił ppor. Widlaszewski W. Przybycie majorów angielskich – mjr. Perkins i Demoon.
21.X. – 2.XI.1943 r. cała kompania bierze udział w ćwiczeniach
2. Korpusu ”WIRILE”.
11.X.1943r. zdezerterował i został skreślony ze stanu ewidencyjnego kpr. Auerhan Henryk, wysłano go do ładowania akumulatorów do
Nacharyja i nie wrócił. Karty pościgowe wysłano 24.X.1943 r.
3.XI.1943 r. zorganizowano wycieczkę do Morza Martwego.
5.XI.1943 r. stwierdza komisja rewizyjna, iż obrót obrót i majątek
sklepiku wynosi 229D. i 836 milsow. Na miejsce kpr. Auerham Henryka przydzielony został z 11. Baonu Łączności plut. Rafalski Stefan.
10.Xi.1943 r. przydzielony został na podstawie rozkazu D-cy
Wojsk Łączności na d-cę Plutonu Łączności Artylerii Korpusu ppor.
Olszewski Tadeusz.
11.XI.1943 r. Kompania w pełnym składzie wzięła udział w Święcie Niepodległości.
12, 13, 14.XI.1943 r. Pluton Łączności Grupy Artylerii bierze
udział w ostrym strzelaniu grupy oraz w ćwiczeniach pokazowych dla
Naczelnego Wodza Gen. Sosnowskiego w BERSHEBIE.
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20.XI.1943 r. Delegacja Kompanii bierze udział w uroczystości
przyjazdu Naczelnego Wodza Gen. Sosnowskiego do oddziałów Grupy artylerii.
23.XI.1943 r. Kompania bierze udział w ostrym strzelaniu Grupy
Artylerii.
Od 30.XI. do 6.XII.1943 r. odbywa się przemarsz kompanii na nowe m.p. do Egiptu, które osiągnięto dnia 6.XII.1943r. w rejonie Quassasin.
8.XII.1943 r. wycieczka żołnierzy Plutonu do Kairo pod kierownictwem ppor. Olszewskiego T. 10.XII.1943r. Pluton bierze udział
w ostrym strzelaniu Grupy Artylerii.
1.XII.1943 r. szer. Nieumierzycki zostaje odkomenderowany na
kurs elektromechaników.
Na terenie Egiptu w czasie wolnym od ćwiczeń w Grupie Artylerii
– Kompania prowadzi dalsze szkolenie uzupełniające.
20.XII.1943 r. – 23.XII.1943r. Udział Plutonu przez zorganizowanie łączności w ćwiczeniach Grupy Artylerii w rejonie Almaza.
28.XII,1943 r. ppor. Olszewski z częścią samochodów i kierowców
wyjeżdża do Włoch. Samochody zostały przemalowane i wszystkie
znaki oddziałowe, co oznacza, że niedługo nastąpi oczekiwana chwila.
29.XII.1943 r. wracają z kursów kierowcy. Kozorowicz E. Kozakiewicz J. Gratkowski S. Skoskiewicz A., Taraszek J.
31.XII.1943 r. odchodzi na podstawie Rozkazu Pers. 2. Korpusu
ppor. Borkiewicz H.
24 i 25.XII.1943 r. obchodzono bardzo uroczyście Święta Bożego
Narodzenia, których organizatorem był inz. Pociej. Punktem szczytowym wigilii było przybycie D-cy Grupy Artylerii oraz gości angielskich
zaproszonych przez Pluton.
3.I.1944 r. ppor. Widłaszewski zostaje wyznaczony na d-cę
Ośrodka Łączności Grupy Artylerii.
5.I.1944 r. zostają awansowani na stopień kaprala: st.szer. Soja
J., st. Szer. Zachara W.
W kompanii zostaje ogłoszone pogotowie marszowe.
Majątek sklepiku wynosi 280 D. i 763 Milsy, które przelano na
fundusz Gosp. Plutonu.
9.I.1944 r. zostaje awansowany do stopnia plutonowego:
kpr.pchor. Więckowski L. i kpr. Mazurkiewicz K., do stopnia kaprala:
st.szer. Bartsh Zbigniew, do stopnia st. szeregowca: szer. Dąbrowski
J.
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17.I.1944 r. na podstawie Rozk. Kwat. 2. Korpusu Pluton Łączności grupy Artylerii i Pluton Łączności Artylerii Korpusu zostaje przeniesiony do rejonu wyczekiwania Al. Amarya pod Aleksandrią. W okresie
tym odbyło się kilka wycieczek celem zapoznania się z zabytkami Kairu, Aleksandrii, Luksoru i innych miejscowości.
Kompania została zaokrętowana na okręt E.E.1176 Blok B. dnia
17.II.1944 r. Pluton dołączył do kierowców, którzy poprzednio osiągnęli
m.p. S. Bazilio.
24.II.1944 r. odchodzi do D-twa Artylerii Korpusu Drużyna Łączności Artylerii Korpusu z całym sprzętem etatowym pod d-twem ppor.
T. Olszewskiego.
23.II.1944 r. zostają awansowani do stopnia plutonowego: kpr.
Pociej J. i równocześnie zostaje wyznaczony na kancelistę D-cy Łączności Grupy Artylerii i radiomechanika.
Z dniem 27.II.1944 r. następuje nowa reorganizacja Kompanii
Łączności Artylerii w składzie dwóch Plutonów. Pluton Łączności Artylerii Korpusu i Pluton Łączności grupy Artylerii Korpusu. D-cą kompanii
zostaje kpt. Czapliński z jednoczesnym pełnieniem funkcji D-cy Łączności Artylerii Korpusu. Z-cą d-cy kompanii zostaje kpt. Lichtarowicz P.
z jednoczesnym pełnieniem obowiązków D-cy Grupy Łączności Artylerii Korpusu. Stałe miejsc kompanii wraz z całym Plut. Art. Korpusu
mieści się przy D-twie Artylerii Korpusu, miejsce z-cy D-cy – przy Dtwie Grupy Artylerii Korpusu. D-ca Plutonu Łączności Grupy Artylerii
zostaje wyznaczony ppor. Widlaszewski W. od tego momentu następuje rozdział Kompanii, który później stał się powodem usamodzielnienia się pod każdym względem i stania się samodzielną jednostką
pod nazwą Pluton Łączności Grupy Artylerii.2.III.1944 r. Pluton organizuje Ośrodek Łączności przy D-twie Grupy Artylerii, którego d-cą zostaje sierż. Gruszecki Stefan z jednoczesnym pełnieniem funkcji d-cy
drużyny stać.
W tym dniu część Plutonu wyjeżdżam w dwóch etapach na ćwiczenia Grupy Artylerii pod d-twem ppor. Widlaszewskiego i pchor..
Więckowskiego. Są to pierwsze ćwiczenia na terenie Włoch.
8.III.1944 r. zostaje zorganizowany dla żołnierzy i Plutonów Łączności pułkowy kurs radiotelegrafistów i radiotelefonistów celem ujednolicenia i wyrównania różnic w pracy i nieścisłości regulaminowych. Na
instruktorów zostali wyznaczeni: plut. inż. Pociej J. plut. pchor. Więckowski L., st. szer. pchor. Zubrzycki S.
13.III.1944 r. na D-cę Ośrodka Łączności zostaje wyznaczony st.
sierż. pchor. Moroz.
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Fundusz sklepiku został rozdzielony proporcjonalnie – na Pluton
Łączności Grupy Artylerii 129, 315; Pluton Łączności Artylerii Korpusu
51, 720.
W dniach od 15 do 20.III.1944 r. następuje przesunięcie Plutonu
przez Bari, Fogia, Campobaso do Casalcipriano, gdzie przygotowuje
się gruntownie do wzięcia udziału w akcji, a następnie zajmuje stanowiska w Coli Al. Volturno nad rzeką Volturno, tuż pod górą Monte Marone.
20.III.1944 r. Pluton przystępuje do rozbudowy pierwszych sieci
bojowych Grupy Artylerii, które to stanęły gotowe do pracy dnia
20.III.1944r. o godz. 08.00. praca była bardzo ciężka, warunki terenowe wybitnie niesprzyjające jak łączności radio tak i telef. Teren górzysty pokryty śniegiem i poprzecinany głębokimi jarami. W drugim dzień
Świąt Wielkanocnych Niemcy przeprowadzili atak na Monte Marone,
który dzięki Grupie Artylerii i dobremu działaniu łączności został odparty. W kilka dni potem zdarzył się wypadek samochodowy spowodowany przez kierowcę Kozakiewicza, skutkiem czego st.szer. Poznar Wł,
i szer. Kozakiewicz zostali odwiezieni do szpitala.
Dnia 13.IV,1944 r. został przykomenderowany do Plutonu z Parku
Łączności Korpusu szer. Krawczyk M., a na jego miejsce odszedł szer.
Śliwiński Jan.
W dniach 16-17.IV.1944 r. po krótkim pobycie na froncie Pluton
wraz z Grupą Artylerii schodzi w rejon Roccaravindola (obok mostu 25
Łuków), gdzie przeprowadza się gruntowne uporządkowanie sprzętu.
Od 19.IV.1944 r. Pluton grupami przechodzi w rejon Monte Cassino, gdzie przystąpiono do zorganizowania łączności, w skład patroli
budowlanych na okres gorączkowej pracy zostali wcielenie rtelegr.
I telef. Stać. Budowa odbywała się w warunkach terenowych bardzo
ciężkich, przez góry, po bezdrożach, pod ciągłym ogniem i obserwacją
nieprzyjaciela.
Dnia 26.IV.1944 r. zainstalowano Ośrodek Łączności Grupy Artylerii, do którego zbiegło się 62 połączeń linii telefonicznej. Wybudowano ponad 100 mil kabla. Wybudowano jednocześnie Wysuniętą Centralę Telef. Grupy Artylerii, która obsługiwała dziesięciu abonentów.
Ważniejsze połączenia telefoniczne były dublowane lub budowane
sposobem siatkowym. Do miejsca postoju Plutonu i D-twa Grupy Artylerii sprowadzono wozy lekkie. Cały sprzęt ciężki Plutonu pod D-twem
plut. Mazurkiewicza K. pozostawiono z dala od frontu w Venafro. Dzięki sprężystej pracy, umiejętnej organizacji – plut. Mazurkiewicz dostarczał zawsze na czas żołnierzom Plutonu w strefie przyfrontowej żywność, materiały pędne i wszelkie niezbędne uzupełnienie w sprzęcie.
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Po ukończeniu rozbudowy sieci poszczególni żołnierze przystąpili niezwłocznie do budowania schronów, co było konieczne, gdyż w pierwszych dniach przybycia Plutonu w rejon rozlokowania, co jakiś czas
spadała lawina pocisków niemieckich. Od momentu przybycia czynna
jest tylko łączność telefoniczna, rdst. przygotowane i zestrojone do
pracy czekają na swoją kolejkę, gdyż dla nich obowiązuje na razie cisz
radiowa. W dalszym ciągu trwają przygotowania we wszystkich kierunkach do mającego nastąpić zadania. Utrzymuje się łączność radiową i telefoniczną z sąsiednimi oddziałami brytyjskimi. W związku
z prowadzeniem ognia Grupy Artylerii przy współpracy z lotnikiem zorganizowano dodatkowo kilka powietrznych punktów obserwacyjnych
(Kusubiow).
Dnia 11 maja 1944 r. godz. 23.00 – cały Pluton trwa na powierzonych mu stanowiskach służbowych. Wszystkie telefony i rdst pracują
bez przerwy. Wszyscy żołnierze w napięciu i największym natężeniu
kierują swój wysiłek dla wspólnego zwycięstwa.
W dniu 12 maja o godz. 5 rano, do sieci radiowej Grupy, na moje
ogólne wywołanie, zgłosiła się rst. niemiecka sygnałem wywoławczym
9 PALu, który w nocy odszedł z Grupy na wzmocnienie A.D 3D.S.K
i wyszedł z naszej sieci radiowej. Stację niemiecką rozpoznałem natychmiast, ponieważ jej operator nie umiał wymawiać poprawnie polskiej litery Ł. Na moje zawołanie wszystkie stacje MARIA jak mnie słyszycie, odpowiadał kolejnością 9 PALu Maria 2 słyszę dobzie słucham.
W czasie sprawdzania tożsamości kodem, odpowiadał poprawnie na
dwa kody cyfrowe i kryptonimy. Na trzeci niestety nie mógł odpowiedzieć odpowiadając MARIA 2 ne znaju, ne znaju, nie ma. Z rozmowy
wnioskowałem, że musi być Czechem, Ukraińcem, Słowakiem lub Rosjaninem. Przejechałem się po nim serdecznie od ruskiej matuszki
i zaznaczyłem, że wysługuje się Niemcom. Po czem nakazałem
wszystkim stacjom w sieci przejść na zapasową częstotliwość nowe
hasła, kody i kryptonimy. Niemiec tymczasem w dalszym ciągu wołał
na starej częstotliwości i starych sygnałach do godz. 2-giej
i nadawał fałszywe meldunki i rozkazy, często przechodził na pracę
kluczem. Po godz. Drugiej przestał wołać zapewne znalazł inną sieć,
w której zapewne siał zamieszanie.
13.V.1944 r. zachorował sierz. Gruszecki S. i w stanie bardzo
ciężkim został odwieziony do szpitala na operacje ślepej kiszki.
Od dnia 26.IV.1944 r. do 23.V.1944 r. usunięto na liniach telef.
centr. Grupy Artylerii 122 uszkodzeń, z czego 102 powstały na skutek
ognia art. npla i bombardowania, 20 uszkodzeń powstało drogą mechaniczną. Na liniach wysuniętej centrali telef. Grupy Artylerii usunięto
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80 uszkodzeń. Największe nasilenie ognia nieprzyjaciela w dniu
7.V.1944 r. spowodowało 26 uszkodzeń na naszych liniach, mimo tego
jednak łączność była utrzymana. Przy naprawie linii w tym dniu wyróżnił się: st. szer. Sdunek Wł., kpr. Wilczyński Aleksander, kpr. Soja Jozef, st. szer. Krukowski Mieczysław. Wszyscy wymienieni mimo silnego ognia art. nplan oraz palącej się benzyny przy wybuchach palącej
się amunicji własnej niestrudzenie naprawiali uszkodzenia na liniach.
W dniu 9.V.1944 r. w czasie bombardowania szpitala wyróżnili się
przy naprawie linii: szt. szer. Dąbrowski Jozef, st. szer. Nejman Jozef,
szer. Łukaszewski Mieczysław, szer. Cepryński Andrzej i szer. Węglowski Stefan. Uszkodzenia powstałe na liniach były bardzo trudne do
odnalezienia ze względu na wielką ilość linii biegnących w tym samym
kierunku. Dla zabezpieczenia ich przed częstymi uszkodzeniami,
w najbardziej niebezpiecznych miejscach zakopywano ich w ziemie.
Dzień po dniu, noc po nocy trwa mrówcza praca żołnierzy łącznościowców. Patrole liniowe łączności Grupy Artylerii działają tak sprawnie, że prawie zawsze przybywają pierwsze na miejsce uszkodzenia.
Naprawa uszkodzeń, w zależności od warunków, trwa od 30 minut do
godziny. Łączność telefoniczna i radiowa w czasie natarcia działały
bardzo dobrze. Dzięki ofiarnej pracy wszystkich żołnierzy Plutonu oraz
ich sumienności i uczciwości – D-ca Grupy Artylerii miał w każdej
chwili zapewnioną łączność z podległymi oddziałami.
Wreszcie dnia 18 maja 1944 r. zostaje zdobyty wspólnym wysiłkiem żołnierza polskiego klasztor Monte Cassini.
Dnia 19.V.1944 r. Pluton przebudowuje dotychczasową łączność
do dalszego działania. Przez cały okres akcji żołnierze plutonu Łączności grupy Artylerii wykazali wielką odwagę i chęć do walki, ofiarność
i sumienność w pracy, i ambicje łącznościowca.
Od dnia 25.V.1944 r. Pluton rozpoczął częściowe zwijanie linii,
z których większa część jednak z powodu bardzo trudnych warunków
terenowych pozostała na zawsze w terenie.
Dnia 27.V.1944 r. następuje wymarsz rzutów kwaterunkowych na
obranie miejsca odpoczynku dla znękanych uczciwą pracą żołnierzy.
Od 28.V. do 30.V.1944 r. Pluton zostaje zluzowany i przechodzi
na odpoczynek do miejscowości Campochiaro. Tam następuje okres
urlopów i wycieczek oraz niezbędnych uzupełnień. Duch żołnierz jest
bardzo dobry, wszyscy wykazują chęci do dalszej pracy i walki. Na
odpoczynku praca wszystkich gałęzi została skrócona do minimum.
Cały wolny czas poświęca się rozrywkom oraz zażywania rozkoszy
ciepła rodzinnego uroczych Włoszek, z którymi szybko zdołano wejść
w szczerą przyjaźń. Miejscowe restauracje często są zapełnione bra80
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cią żołnierską, a wszędzie leje się wino rosso i bianco. Niekiedy przy
takiej libacji dochodziło do małych awantur, które jednak wówczas,
które jednak wówczas zostają zlikwidowane i ogólnie nie przynoszą
ujmy Plutonowi. Pod koniec tak błogiego odpoczynku przybyła w rejon
Plutonu Czołówka Rewiowa 2.korpusu.
W dniu 18.VI.1944 r. Pluton zostaje poderwany i przygotowany do
nowego wymarszu na front.
Dnia 19.VI.1944 r. Pluton marszem kołowym przez Campobasso,
Termoli, Ortona, Peskcara stanął w rejonie Spoltory, gdzie przystąpiono niezwłocznie do rozbudowy sieci łączności dla dalszych działań bojowych grupy Artylerii, tym razem nad błękitnym Adriatykiem. Łączność telefoniczną rozbudowano bardzo słabo, gdyż w związku z szybkim wycofaniem się nieprzyjaciela, było tutaj jedynie pole do popisu
dla radiooperatorów Plutonu. W związku z dużymi odległościami rzutów rozpoznawczych, w niektórych wypadkach dla należytego funkcjonowania łączności radio musiał się uruchomić dwie rdst. Mimo tego Dca grupy Artylerii ma stale zapewnione środki łączności dla sprawnego
dowodzenia i kierowania ogniem.
Tutaj następuje zmiana etatowej obsady Plutonu. Od tej chwili
Pluton przedstawia się następująco:
Dowódca łączności Grupy Artylerii:
kpt. Lichtarowicz Piotr,
Dowódca Plutonu Łączności Grupy Artylerii: ppor. Widłaszeski Wacław.
Z-ca D-cy plutonu Grupy Artylerii:
st. sierż. pchor. Moroz Leon.
Drużyna D-cy: Podof. Gospodarczy:
plut. Mazurkiewicz K.
Radiomechanik i kancelista:
plut. Pociej J.
Elektromechanik:
plut. Rafalski Stefan,
Mechanik samochodowy: st.szer. Kwasik Karol, szer. Kondratowicz E., Kozorowicz E., Krawczyk M., Kwiatkowski St., Dalecki J.
Gońcy motorowi: szer. Kochaniec Wł., Żur Józef, kucharz: st.szer.
Rożek J. Pocztowy: szer. Dadziak Walenty.
DRUŻYNA STACYJNA: D-ca Druż. sierż. Gruszecki Stefan.
Z-ca d-cy druż.: kpr. Mondry Jan.
Telefoniści: st.szer. Idzikowski W., st. szer. Krystman T., szer.
Biernikowicz Jan, szer. Nieumierzycki Mikołaj, szer. Siergiej Wacław,
kierowca: kpr. Pajkowski Jozef, sierż. Gruszecki S., kpr. Mondry J.,
kpr. Pajkowski J., pełnią równocześnie obowiązki szyfrantów.
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DRUŻYN ARADIO: D-ca Druż.: plut. pchor. Więckowski Ludwik.
Z-ca d-cy druz.: kpr. Radecki Franciszek.
Radiotelegrafiści: kpr. Zieleniewski W., st. szer. Ceprynski A., st.
Szer. Bartnicki J., Szczygieł B., Łukaszewski M., Grumowicz W.
Kierowcy samochodowi: st.szer. Nejman, st.szer. Majewski St.,
szer. Szandrowski St.
DRUŻYNA BUDOWLANA I: D-ca Druż.: plut. Pieczek Antoni.
Z-ca d-cy druż.: kpr. Soja Józef.
Telefoniści: st. szer. Jankiewicz Cz., szer. Olszewski K., szer.
Gratkowski J., kierowca szer. Węglewski St.
DRUZYNA BUDOWLANA II: D-ca Druż.: kpr. Wilczynski Aleksander. Z-ca d-cy druż.: st.szer. Krukowski Mieczysław.
Telefoniści: st.szer. Poznań Wł., st.szer. Dąbrowski J., szer. Kurzawa P., Sujka J., Szul Stefan, kierowca: Ciechanowicz A.
Sprzęt motorowy Plutonu przedstawiał się następująco:
Łazików 4. Wozów 15 CWŁ ogólnego użytku 3. Wozów przystosowanych pod rdst. 3. Wozów G.M.C. 2,5 ton 3. Wozów 5-ton. ogólnego użytku 1. Wóz pancerny 1 White. Wóz dowodzenia (Command
LP) 1. Motocykle 2.
Etatowa broń Plutonu: Pistolet maszynowy TMC szt. 37. Kb szt.
24. Pistolety szt. 2.
Ponieważ środki techniczno – łącznościowe przydzielone etatem
Plutonowi nie były wystarczające, dlatego też w posiadaniu Plutonu
znajdowała się dość duża ilość sprzętu nadetatowego koniecznie potrzebnego do wiązania się z powierzonych Plutonowi zadań.
22.VI.1944r. Z parku wozów Plutonu w pięćdziesięciometrową
przepaść, z powodu złego ustawienia, zsunęła osę Dodga 15 CTW
i uległa zupełnemu zniszczeniu. Na jej miejsce otrzymał Pluton nowy
wóz tego samego typu.
Od dnia 17.VI.1944r. do dnia 26.VI.1944r. na sieci radio Grupy Artylerii nadano wiadomości 70, odebrano 67. Stały nasłuch trwał 214
godzin. Budowano linie do Ośrodka Łączności Peskara i pułków
wchodzących w skład Grupy Artylerii, w sumie 67 mil kabla podwójnego. Na Ośrodku Łączności wysłano 616 pism tajnych i 609 zwykłych.
Gońcy motorowi przebyli trasę 80 mil.
Dnia 24 – 25.VI.1944r. następuje przesunięcie Grupy Artylerii
w rejon Marina Palmesse. W czasie przemarszu, jak i po osiągnięciu
nowego m.p. działała tylko łączność radiowa, a to ze względu na to, że
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sieć telefoniczna nie była w ogóle rozbudowana. Gońcy motorowi
przebyli na tym m.p. ogółem 320 mil.
25.VI.1944r. Grupa Artylerii przechodzi przez m. Porto San Gorgo, Fermo do Monte Urano. Tutaj wybudowano połączenia telefoniczne do Wys. Ośrodka Łączności grupy Artylerii 6 mil, 11. PAC 0,5 mili,
Lotnisko 4 mile, 3. DSK 2 mile, AD 3. DSK 1 mile, 2/7 Plot 1 mile, 8
Plot C. 2 mile P.O. Grupy Artylerii 4 mile, Sztab zwalczania Artylerii 0,5
mili. Od wysuniętego Ośrodka Łączności grupy Artylerii do 17. PAC 8
mil, 26. Pac 4 mile, 10. PAC 12 mil, 7. PAK 9 mil, AD 5. KDP 6 mil.
Centr. Topogr. 2,5 mili.
Przyjęto i wysłano pism tajnych 1092, pism zwykłych 900. Gońcy
motorowi przebyli ogółem 935 mil.
W dniu 2.VIII.1944 r. Pluton wchodzi w rejon Potenza. Na sieci
radio nadano wiadomości 40, odebrano 24, rdst. PO cały dzień przekazywało komendy ogniowe. Wybudowano linie od centrali do AD 3.
DSK 8 mil, do lotniska samolotów art. 1 mile, PO Gr. Art. 6 mil, Sztabu
Zwalczania Artylerii 1 mile. Przyjęto i wysłano pism tajnych 355, zwykłych 180. Trasa gońców 215 mil.
Dnia 4.VIII.1944 r. sieć telefoniczna została. Pluton przechodzi
w rejon Recanati. Sieć radio ejst niezmiernie czynna, stały nasłuch
trwa nieprzerwanie 96 godzin. Pluton buduje linie od centrali do PO
Grupy 3 mile. 10 PAC 2,5 mili, 11 PAC 2 mile, 17. PAC 3,5 mili, 26.
PAC 4 mile, Lotnisko 3,5 mili, AD 3.DSK 3 mile, Centrala Wzrok. 8 mil.
Uszkodzeń na liniach usunięto 44. Przyjęto – wysłano pism tajnych
557, zwykłych 540. Gońcy przebyli trasę 130 mil.
7.VII.1944 r. następuje przesunięcie grupy Artylerii w rejon Baniola. Tutaj Grupa Artylerii zatrzymuje się na dziesięć dni. Do czasu rozbudowy łączności drutowej trwa nieprzerwanie stały nasłuch – ogólnie
godzin 202. Przekazano wiadomości 202, odebrano 259. Wybudowano linie telefoniczne od centrali Grupy Artylerii do AD 5. KDP 7 mil,
5. Brygady Piechoty 9 mil, Centr. Top. 3,5,mili, 11. PAC 4 mile, 17.
PAC 11mil, 26 PAC 11 mil, 10.Pac 5,5 mili, Wysunięty PO Grupy Artylerii 9 mili, Bat. Dzw. 3 mile. Grupa Peter 7 mil, Lotnisko 5,5 mili, Sztabu Zwalczania. Artylerii 1 mila.
Usunięto uszkodzeń na liniach 125. Przyjęto i wysłano pism tajnych 1911, zwykłych 1650. Gońcy przebyli ogółem 562 mile.
Dnia 18.VII,1944 r. Pluton przechodzi w rejon San Pietro. Stały
nasłuch radiowy godzin 24, załatwiono telegr. w sumie 90. Wybudowano linie AD 5. KDP 2 mile, przedłużono linie od starego m.p. 2, ile,
wysłano i przyjęto pism tajnych 323, zwykłych 220. Trasa gońców mil
140.
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20.VII.1944 r. następuje przesunięcie Grupy Artylerii w rejon LECASSINE. Na sieciach radio nadano wiadomości 83, odebrano 112.
Stały nasłuch trwał 82 godz. Dla należytego funkcjonowania Sztabu
Zwalczania Artylerii i osobno sieć lotnicza.
Praca na tych sieciach dała bardzo dobre wyniki i przyczyniła się
wybitnie do skutecznego zwalczania punktów obrony npla. Wybudowano połączenia telef. Od centrali Grupy Artylerii do 11. PAC 9 mil, 17.
PAC 5 mil, 8 Plot. C 1 mila, AD 5. KDP 5 mil, 26. PAC 5 mil. Połączenie rokadowe między 11. PAC a 26. PAC 3 mile. Uszkodzeń na liniach
usunięto 37. Przyjęto i wysłano pism tajnych 412, zwykłych 480. Trasa
gońców mil 87.
23.VII. 1944 r. grupa Artylerii przechodzi w rejon Castel Feretto.
Na sieci radio Grupy artylerii odebrano wiadomości 114, nadano 96.
Stały nasłuch trwał godzin 150. Ogółem rozwinięto 56 mil kabla, naprawiono 24 uszkodzenia. Zainstalowano sprzęt łączności: 2 centrale
telefoniczne BD 12 i 2 centrale UC 10. Aparatów telefonicznych: 11 f
i 5 ap L. Rdst: 4 rdst Nr 19, 4 rdst 22. 2 odbiorniki podsłuchowe R 109.
Przyjęto i wysłano pism tajnych 969, zwykłych 690. Trasa gońców
ogółem 750 mil.
28.VII.1944 r. Pluton przechodzi w rejon San Vito. Na sieciach radio grupy Artylerii nadano wiadomości 90, odebrano 96. Ponadto
przeprowadzono 28 rozmów d-ców. Do sieci telefonicznej z poprzedniego m.p. dobudowano dodatkowo 25 mil kabla. Zainstalowano z powodu dużych odległości Carier. Przyjęto pism ogółem 2446. Trasa
gońców 650 mil.
16.VIII,1944 r. grupa Artylerii przechodzi do rejonu San Amico.
Ponieważ sieć z poprzedniego m.p. była rozbudowana w tymże rejonie, wobec tego wybudowano nieznaczne uzupełnienia do stałej sieci.
16.VIII.1944 r. Pluton przechodzi do rejonu Filetto. Na sieciach
Grupy Artylerii przeprowadzono rozmów d-ców 63, odebrano wiadomości 161, nadano 98. Prowadzono stały nasłuch godzin 103. Rozbudowano kabla 57 mil. Naprawiono uszkodzeń na liniach 44. Następuje
przesunięcie Grupy artylerii w rejon Monte Porzio. Na czas trwania akcji w tym rejonie, z powodu obecności D-cy Artylerii Korpusu, w rejonie
Grupy Artylerii przystąpiono do większej, jak zwykle, rozbudowy
ośrodków łączności. Na sieciach radio załatwiono 43 telegr. Rozbudowano ogółem 90 mil kabla. Przyjęto i nadano pism 1311. Trasa gońców ogółem 480 mil.
28.VIII.1944 r. Pluton przechodzi w rejon Lucrezia. Na sieciach
Grupy Artylerii załatwiono wiadomości 30, rozmów d-ców 26. Wybu-
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dowano sieć połączeń telef. mil 40. Usunięto uszkodzeń na liniach 54.
Przyjęto i wysłano pism 792. Trasa gońców 320 mil.
W całym tym okresie Pluton Łączności grupy Artylerii przyczynie
się wybitnie do uwięczonych powodzeniem walk 2. Korpusu, które dały
przerwanie w dniach 24 i 26. VI.1944 r. przełamanie linii obrony npla
nad rzeką Chienti, zaś 17 i 18.VII.1944 r. zdobyciem Ancony. Wreszcie rozbicie umocnień nad rzeką Matauro, oraz w końcowej fazie,
w dniu 2.IX.1944 r. pada kinia Gotów.
Dnia 5.IX.1944 r. Pluton po zluzowaniu całego Korpusu, przechodzi na odpoczynek w ramach Grupy Artylerii do miasteczka Porto Racanatti. Czas wolny od zajęć służbowych przeznacza się na organizowanie wycieczek oraz kąpieli morskich. Wieczory spędzają żołnierze
w domach znajomych Włochów, oraz w miejscowych kinach i teatrach.
W połowie września dochodzi do awantur między cywilami i żołnierzami bryt. a żołnierzami Plutonu. Awantura skończyła się tragicznie,
gdyż w jednej został zraniony nożem jeden z żołnierzy oraz szer. Kochaniec Wł. stracił dwa zęby. Stało się to na skutek napadu Włochówna spokojnie idących żołnierzy. Od chwili powstała nienawiść żołnierzy
do ludności cywilnej, a objawiło się tym, że od godziny 20.00 miasto
stało się wyłącznie rejonem wojskowym i żaden cywil nie wytykał nosa
poza bramę swego domu. Z powodu częstych zajść ulicznych Pluton
został ukarany przez szefa Plutonu zakazem opuszczania koszar.
Dnia 1.IX.1944 r. został awansowany do stopnia sierżanta: plut.
Rafalski Stefan, do stopnia plutonowego: kpr. Wilczyński Aleksander
i do stopnia kaprala: st. szer. pchor. Zubrzycki Stanisław. Dużo czasu
poświęcano na uzupełnienie w sprzęcie, konserwacji oraz napraw.
8.IX.1944r. Pluton organizuje dwie większe wycieczki do Rzymu
i Campbasso.
14.IX.1944 r. zostali odesłani z Plutonu do Szkoły Podchorążych
Wojsk Łączności: kpr. Radecki Franciszek, st. szer. Krukowski Mieczysław, st. szer. Kulczycki Tomasz.
19.IX.1944 r. zostaje otwarty Kurs Doskonalący dla rtelegr. Pułków i Plutonu. Na kurs przybyło 80 szer. art. bez szeregowych 9. PALu, którzy byli odkomenderowani na przezbrojenie do Bazy. Na instruktorów zostali wyznaczeni: plut. pchor. Więckowski Ludwik, plut. inż.
Pociej Józef, sierż. Rafalski Stefan, kpr. pchor. Zubrzycki Stanisław,
kpr. Zielenewski Wiktor.
28.IX.1944 r. zostali przykomenderowani do Plutonu: st. szer.
Bulka Wilhelmi szer. Kustra Kazimierz, obaj z przydziałem do Drużyny
Radio, szer. Pstrąg Kazimierz z przydziałem do Drużyny Budowlanej.
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29.IX.1944r. z powodu przygotowań do wymarszu na front, oraz
natychmiastowego odejścia 10. PAC i 11. PAC na zagrożony odcinek
frontu Rimini, na wsparcie korpusu Kanadyjskiego – nastąpiło rozwiązanie kursu. Z Plutonu wydzielono jedną drużynę wzmocnioną, która
odeszła z 10. I 11. PAC, na front dla zapewnienia tym pułkom należytej łączności. Reszta Plutonu przygotowuje się na dalszy udział w akcji.
30.IX.1944r. przy silnej burzy deszczowej Pluton wyrusza przez
Ancone, Senigalic, Caravalle, Jesi, Foglino, Perlia, Azis, Arezzo, Bango.. w czasie drogi Pluton zwiedził klasztor Ojców Dominikanów
w Asyżu.
Dnia 14.X.1944 r. Pluton osiągnął m. San Emigla Selvadiana di
Bagnio. Główne nasilenie łączności spoczywało jedynie na radio, siec
telef. nie była prawie rozbudowana, a to z powodu złych warunków terenowych. W późniejszej fazie walk na tym odcinku wybudowano Wys.
Centr. i Ośrodek Łączności Grupy Artylerii. Od centrali wys. żołnierze
Plutonu: sierż. Rafalski, st.szer. Poznar, kpr. Rudek, szer. Szandrowski – budowali linie telef. dla obserwatora art. tuż za kompanią nacierającej piechoty.
19.X.1944 r. Druzyna radio została wysłana na zajęcie nowego
m.p. w m. Monte-Quidi, dokąd dołączyła reszta Plutonu dnia
20.X.1944 r. Po przesunięciu się linii frontu poprzez Santa Sofia, Galeata, Predapio na północ – Grupa Artylerii przechodzi do m. Pinetto,
po zażartych bojach o Monte Chioda, Monte Pratelo, Monte Lecia.
1.XI.1944 r. część Plutonu z ciężkim sprzętem wyjeżdża drogą
okrężną na odcinek 3. DSK przez Santa Sofia, Bibena Arezzo.
Dnia 3.XI.1944r. oddziały Grupy Artylerii zatrzymują się na nocleg
w miejscowości Monte Varchi. 5.XI.1944r. osiągnięto miejscowość
Bocconi.
6.XI.1944 r. uruchomiony zostaje Ośrodek Łączności. Działa jedynie łączność radiowa, łączność telef. bardzo słabo rozwinięta.
7.XI.1944 r. następuje połączenie się z Grupą Artylerii i pozostałą
częścią Plutonu w m. Pomico. Tutaj przystąpiono niezwłocznie do zorganizowania i wybudowania połączeń dla przyszłego wsparcia natarcia 3. DSK. Kilkakrotnie zmieniamy miejsce postoju, po zażartych walkach przechodzimy przez Rocca San Casciano, Dowadole i wiele
mniejszych wsi i miasteczek w Apeninach. 10.XI.1944r. zostaje zdobyte Forli.
12.XI.1944 r. zostali przydzieleni z 7. Kompanii Łączności do Plutonu: st.szer. Błażyca Jerzy, st.szer. Moździara Wilhelm, obaj z przy86
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działem do drużyny radio. Kpr. Pająk Franciszek, szer. Piątek Alojzy,
obaj z przydziałem do drużyny stacyjnej, oraz szer. Rózga Maksymilian z przydziałem do 1. Drużyny budowlanej.
27.XI.1944 r. na kancelistę d-cy Łączności grupy Artylerii zostaje
wyznaczony kpr. Mondry J., a to z powodu odejścia plut. inż. Pocieja
na instruktora do Szkoły Radiotechnicznej 2. Korpusu w Rzymie. Na
radiomechanika został przykomenderowany z 11. Baonu Łączności
szer. Bronicki Tadeusz.
1.XII.1944. Pluton przechodzi w rejon Faenzy. Ośrodek Łączności, centr. telef. Zainstalowano w m. Santa Lucia. Po udanym natarciu
5. Korpusu brytyjskiego oraz 2. Korpusu, Grupa Artylerii i Pluton przygotowują się do zmiany m.p. za cały czas akcji w górach, Apeninach,
Pluton mimo przeszkód, jakie stawiały silne zaminowane tereny oraz
teren błotnisty i górzysty poprzecinany głębokimi jarami – wywiązywał
się należycie ze swych zadań. Łączność radiowa i telef. działały prawie zawsze należycie.
W połowie listopada Pluton stracił, na skutek wypadku drogowego, gońca motorowego szer. Kochaniec Wł., którego w stanie bardzo
ciężkim odwieziono do szpitala, a następnie skierowano na prawie
roczne leczenie do Anglii.
Jeżeli chodzi o łączność radiową, to, mimo że warunki pracy były
wysoce sprzyjające, to jednak łączność radiowa nie była dostatecznie
wykorzystywana. Tłumaczyć to należy pewną obawą ze strony d-ców,
dla których telefon jest znacznie wygodniejszy w użyciu i ze względu
na zachowanie tajemnicy służbowej. Zasadniczym środkiem łączności
w działaniach okazał się telefon, co sprawiało zawsze duże trudności
w nadmiernej ilości rozbudowania sieci telefonicznej, a to ze względu
na niewystarczający stan etatowy drużyn budowlanych. Dlatego też
prawie zawsze drużyny budowlane były uzupełniane telegrafistami
i kierowcami, a niekiedy drużyną gospodarczą. Przy częstych zmianach m.p. Pluton nie był w stanie zwinąć należycie swoich linii. Warunki pracy były bardzo trudne, w pewnych momentach nawet Pluton
rozpadł się dla sprawnego działania Grupy Artylerii na trzy rzuty.
Wszyscy żołnierze Plutonu wywiązali się na tym odcinku bardzo dobrze z powierzonych im zadań.
29.XI.1944 r. zostali awansowani, mianowani za czyny bojowe
z dniem 1.XI.1944 r. podporucznikami: st. sierż. pchor. Moroz Leon
i plut. pchor. Więckowski Ludwik.
10.XII.1944 r. Pluton przechodzi w rejon Savignano, gdzie zainstalowano Ośrodek Łączności Grupy Artylerii oraz wybudowano siec
połączeń do oddziałów grupy Artylerii.
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21.XII.1944r. Pluton w ramach Grupy Artylerii przechodzi na odcinek obrony do m. Fogniano. Po osiągnięciu nowego m.p. zainstalowano w m. Fogniano: Ośrodek Łączności oraz centrale telef. Rozbudowano siec telefoniczną ogółem 112 mil kabla. Ponadto zainstalowano
w Wys. Centr. Grupy Artylerii w m. Brizigela, która była bardzo pomocna w utrzymaniu łączności telef. z najbardziej oddalonymi jednostkami.
Dnia 16.XII.1944 r. zostali awansowani do stopnia starszego szeregowca: szer. Dadziak Walenty, szer. Grumowicz Wacław, szer. Nieumierzycki Anatol. Dnia 19.XII.1944r. został wyznaczony na d-ę
Ośrodka Łączności ppor. Więckowski L.
25 – 26.XII.1944 r. Pluton obchodzi uroczyście Święta Bożego narodzenia. W uroczystej wigilii wzięli udział: D-ca grupy Artylerii w towarzystwie oficerów swego Sztabu.
27.XII.1944 r. D-ca Łączności grupy artylerii kpt. Lichtarowicz
Piotr otrzymał urlop na Śr. Wschód. W związku z tym na pełniącego
obowiązki d-cy Łączności Grupy Artylerii został wyznaczony ppor. Widłaszewski W. wszystkie czynności związane z Plutonem do czasu
przybycia z urlopu D-cy Łączności grupy Artylerii pełnić będzie ppor.
Moroz Leon.
Dnia 1.I.1945 r. na szefa Plutonu wyznaczono sierż. Rafalski Stefan.
Dnia 2.I.1945 r. na podoficera samochodowego wyznaczono
st.szer. Kwaśnik Karol. Opieka i nadzór nad sprzętem samochodowym
i technicznym została powierzona ppor. Więckowski L.
5.I.1945 r. na podstawie rozkazu D-ctwa 2. Korpusu został przeniesiony z Plutonu do 17. Kompanii Łączności ppor. Moroz Leon.
W związku z tym, aż do czasu powrotu z urlopu D-cy Łączności Grupy
Artylerii – na D-cę Plutonu został wyznaczony ppor. Więckowski L.
8.I.1945 r. Rozkazem 11. Baonu Łączności zostali przydzielenie
do Plutonu: st.szer. Kroczek Jan, szer. Pilarski Stefan, szer. Lesiak
Józef, szer. Regula Roman.
Dnia 20.II.1945 r. Pluton w ramach Grupy Artylerii przechodzi na
nowe m.p.
21.II.1945 r. Pluton marszem kołowym osiągnął miejscowość m.
Savignano, niedaleko miasteczka Marceno. Tutaj natychmiast przystąpiono do przebudowy poprzedniej sieci telef. oraz pewnych niezbędnych uzupełnień. Ponieważ pułki Grupy Artylerii pozostały na
dawnym m.p. – do istniejącej już sieci wybudowano dodatkowo 36 mil
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kabla, pozostawiając jednocześnie w dalszym ciągu centralę Wys.
Grupy Artylerii w m. Brizigela.
Dnia 12.III.1945 r. został awansowany do stopnia porucznika:
ppor. Widlaszewski W.
3.III.1945 r. przybyli po ukończeniu Szkoły Podchorążych:
kpr.pchor. Radecki Fr., st. szer. pchor. Krukowski Mieczysław. Pchor.
Radecki Fr. został wyznaczony na d-cę Drużyny Radio, st. szer. pchor.
Kulczcki T. na z-cę pchor. Krukowski M. na podoficera technicznego
Plutonu.
5 i 6.III.1945 r. Pluton przechodzi w rejon Feanzy, 4 mile na
wschód od Feanzy, tuż przy drodze Nr 9. Na nowym m.p. natychmiast
przystąpiono do rozbudowy łączności telef. Zainstalowano Ośrodek
Łączności oraz uruchomiono 5 sieci radio.
15.III.1945 r. został przeniesiony Rozk. D-cy Wojsk Łączności
2. Korpusu – do 11. Baonu Łączności kpt. Lichtarowicz Piotr.
Z dniem 18.III.1945 r. zostali odkomenderowani do Szkoły Podchorążych Wojsk Łączności: kpr. Zieleniewski Wiktor, st.szer. Cepryński Andrzej, szer. Bartnicki Józef.
1 – 2.IV.1945 r. Pluton obchodzi Święta Wielkanocne.
Od dnia 4.IV.1945r. Pluton przechodzi do rozbudowy sieci łączności do działania ”BUCLAND”. Zainstalowano Ośrodek Łączności Grupy
Artylerii, rozbudowano sieć połączeń telef. oraz zorganizowano 5 sieci
radio.
7.IV.1945 r. zostali awansowani do stopnia kaprala: st.szer. Nejman Józef, st.szer. Idzikowski Wacław. Do stopnia plutonowego: kpr.
Mondry Jan, kpr. Pajkowski Józef, kpr. Zieleniewski Wiktor, kpr.pchor.
Radecki Franciszek.
Rozkazem z dnia 30.II.1945 r. Pluton zostaje przesunięty w rejon
Scaldino skąd Grupa Artylerii przygotowuje się do uderzenia na Bologne.
Od 9.IV.1945 r. wybudowano linii telef. 48 mil, naprawiono uszkodzeń 43.
12.IV.1945 r. Pluton przesuwa się w rejon Casanigo. Rozbudowano siec telef. 37 mil kabla.
15.IV.1945 r. Pluton przechodzi w rejon Giowannini. Rozbudowano siec telef. 24 mile.
16.IV.1945 r. Pluton przesunął się do Chiavica.
W dniu 17 – 18.IV.1945 r. Pluton przesuwa się do Casola Canino.
19.IV.1945 r. Pluton przechodzi w rejon Via Madonnina.
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21.IV.1945 r. Pluton przechodzi w rejon Ozzano Emigla. Praca
Plutonu na tym odcinku przyczyniła się do zwycięstwa 2. Korpusu
przez rzekę Senio, Santerno, Gaiano.
21.IV.1945 r. została zdobyta Bologna, a tym samym oddziały
grupy Artylerii przeszły do odwodu w rejon Sigizzia. Teren ostatnich
walk od Scaldino aż po ostatnie m.p. grupy Artylerii nizinny, płaski, gęsto zadrzewiony, pocięty gęstą siecią dróg i kanałów. Do drugiego wału często zaminowany. Dogodny do budowy linii telefonicznych o tyle,
że można wykorzystać podpory naturalne. Odległość punktów podległych grupie Artylerii waha się w granicach od 4 do 10 mil. Czas do
budowy linii, za wyjątkiem pierwszego m.p. Grupy Artylerii bardzo
ograniczony, nie wystarcza nawet na rozbudowę nowej sieci telef.
Stan plutonu w czasie ostatniej ofensywy nie był pełny. Brakowało
6 szeregowych przebywających w tym czasie na kursach i w szkołach.
Dlatego też niezbędną rzeczą było wzmocnienie jego zespołem budowlanym, Plutonu Łączności Artylerii Korpusu oraz 3 szeregowymi
z 7. P.Panc. Mimo tego, w skutek codziennych zmian m.p. całkowite
rozbudowanie sieci telef. Natrafiło na trudności. Ośrodek Łączności
Plutonu nie był przewidziany etatem, jednak praktyka wykazała, że jest
konieczny dla sprawnego i zorganizowanego funkcjonowania Grupy
Artylerii. Zorganizowanie Ośrodka Łączności odbiło się niekorzystnie
na pracy innych drużyn, z których szeregowi byli przydzieleni do obsługi Ośrodka Łączności.
Współpraca z pułkami angielskimi nie natrafiła na żadne trudności, przeciwnie, dało się zauważyć wzajemne zrozumienie.
W związku z częstą zmianą m.p. Pluton nie był w stanie zwijać
swoich linii podczas zmian m.p. W związku z tym linie na poszczególnych odcinkach zostały zwinięte w terminie późniejszym. Nowością
w tej akcji było należyte wykorzystanie samolotów art., które dzięki dobrej łączności radio – wykonały duże zadanie. Warunki pracy radio były prawie przez cały okres akcji dobre, z wyjątkiem okresów w godzinach wieczornych, gdzie silne przeszkody atmosferyczne uniemożliwiały pracę. Najbardziej była wykorzystana sieć lotniczo ogniowa, co
wybitnie przyczynił się do zniszczenia wielu punktów oporu npla.
Teren ostatnich walk dla gońców motorowych był dość dogodny.
Gęsta sieć dróg pozwalała na dostarczanie poczty na czas. Trudności,
z jakimi spotkali się gońcy to – zablokowane drogi, silny ruch pojazdów
mechanicznych, brak dokładnych oznaczeń, a jeżeli one były to nie
w odpowiednich punktach, co utrudniało gońcom odnalezienie poszczególnych d-tw.
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Przez cały czas akcji nie stwierdzono specjalnych odchyleń pracy
na sieciach radio i telef., ani też żadnych wykroczeń, które mógłby wykorzystać npl.
Współpraca ze sztabem nie natrafiała na żadne trudności, a przeciwnie, dało się zauważyć duże zrozumienie dla spraw łączności, tak
koniecznych dla dobrego funkcjonowania Sztabu.
27.IV.1945 r. Pluton zakończył rozdział swej historii bojowej
i przeszedł do pracy pokojowej. Początkowe okresy spędzone na urlopach, organizowaniu wycieczek oraz konserwacji sprzętu motorowego
i technicznego.
21.V.1945 r. zostali awansowani: do stopnia st. sierż. – sierż.
Gruszecki Stefan, do stopnia sierżanta – plut. Mazurkiewicz Kazimierz.
Dnia 15.V.1945 r. został wyznaczony na szefa Plutonu sierż. Mazurkiewicz Kazimierz, z jednoczesnym pełnieniem funkcji podoficera
gospodarczego.
W dniu 12.V.1945 r. grupa Artylerii przechodzi w rejon San Elpidio
a Mare.
12.VI.1945 r. Pluton przechodzi w rejon Dozza pod Bolognią.
W pierwszych dniach lipca Pluton zostaje przesunięty do m. San
Elpidio. Po zorganizowaniu łączności i Ośrodka Łączności na nowym
m.p. następuje okres normalnego życia i toku pracy Plutonu. Niektórzy
żołnierze kończą kursy kierowców, i inne.
23.VII.1945 r. został wyznaczony na oficera oświatowego kpr.
pchor. Zubrzycki Stanisław.
2.VI.1945r. został odkomenderowany sierż. Rafalski Stefan do
12. PAC w charakterze instruktora telefonistów.
26.VI.1945 r. został zweryfikowany w stopniu plutonowego szer.
Pilarski Stefan.
20.VIII.1945 r. powrócili po ukończeniu Szkoły Podchorążych plut.
pchor. Zieleniewski Wiktor, kpr.pchor. Cepryński Andrzej, st. szer.
pchor. Bartnicki Józef.
17.VIII.1945 r. rozkazem D-cy 11. Baonu Łączności zostali przeniesieni do 3. Kompanii Łączności: szer. Jankiewicz Czesław i szer.
Rózga Maksymilian.
23.VIII.1945 r. D-ca Grupy Artylerii awansował do stopnia kaprala:
st. szer. Zdunek Wł., st. szer. Nieumierzycki Anatola.
25.VIII.1945 r. rozkazem D-cy Łączności 2. Korpusu zostali awansowani z dniem 1.VIII.1945r. do stopnia kaprala: st. szer. Kulczycki
Tomasz, st. szer. pchor. Krukowski Mieczysław, st. szer. Kwasik Karol
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– do stopnia st. szeregowca: szer. Szandrowski Stanisław i szer. Węglarski Stefan.
28.IX.1945 r. przybyli z W. Brytanii st. szer. Kochaniec Wł., po wyleczenia.
3.IX.1945 r. szer. Lesiak Józef otrzymał długoterminowy urlop do
francji od dnia 6.IX.1945 r.
11.IX.1945 r. zostali odkomenderowani do 1. Kompanii Łączności
11. Baonu Łączności st. szer. Różek Jan, szer. Kurzawa Tadeusz,
szer. Ciechanowicz Augustyn, szer. Krawczyk Mieczysław. Do
2. Kompanii Łączności 11 Baonu Łączności: szer. Dalecki Józef, szer.
Kozorowicz Eugeniusz, szer. Żur Józef. Do Kompanii Dowodzenia
11. Baonu Łączności: szer. Kwiatkowski Stanisław.
W dniu 11.IX.1945r. przybyli, jako uzupełnienie na miejsce odkomenderowanych z Plutonu: szer. Kopczyk Piotr, szer. Nieszporek
Franciszek, szer. Mąkosza Zenon, szer. Sokołowski Puire, szer. Masiuk Włodzimierz, z 1. Kompanii Łączności szer. Skipioł Edmund, szer.
Kulesza Piotr, szer. Pryszcz Konrad, szer. Świniarski Franciszek
z 2. Kompanii Łączności.
19.IX.1945 r. został awansowany do stopnia kaprala: st. szer.
Bartnicki Józef.
1.X.1945 r. został awansowany do stopnia plutonowego:
kpr.pchor. Zubrzycki Stanisław.
9 i 10.X.1945 r. Pluton wziął czynny udział w ćwiczeniach Grupy
Artylerii połączonych z ostrym strzelaniem.
12.X.1945 r. Pluton przesuwa się do Porto Civitanowa.
9.X.1945 r. zostaje przydzielony rozkazem D-cy 2. Grupy Artylerii
do oPlutonu: szer. Bujak Stanisław, później zweryfikowany kpr.pchor.
30 i 31.X.1945 r. Pluton bierze udział w ćwiczeniach 2. Grupy
Atrylerii połączonych z ostrym strzelaniem na poligonie Tolentino.
Z dniem 1.XI.1945 r. na podstawie rozkazu D-twa 2. Korpusu
Grupa Artylerii została przemianowana na D-two 2. Grupy Artylerii,
a tym samym została zmieniona nazwa Plutonu na: Pluton Łączności
2. Grupy Artylerii.
2.XI.1945 r. Pluton przechodzi do m. Fermo. Po przybyciu na nowe m.p. zorganizowano Ośrodek Łączności, zainstalowano centr. telef. Oraz uruchomiono sieć dowodzenia. Linie telef. Do centrali budowały pułki, praca Plutonu ograniczyła się do wybudowania połączeń
wewnętrznych.
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30.XI.1945 r. Pluton złożył na dzieci uchodźców polskich we Włoszech 62 tabliczki czekolady. 22 funty mleka w proszku i jedną skrzynię sucharów. W ciągu całego miesiąca Pluton odbył trzy strzelania
ostre z kb i Tmc.
2.XII.1945 r. zostają wysłani w celu ukończenia Szkoły Powszechnej: szer. Masiuk Włodzimierz, st.szer. Pietrzak Stefan, kpr.
Idzikowski Wacław, plut. Pajkowski Józef.
9.XII.1945 r. w Plutonie zostaje zorganizowany Kurs Doskonalący
dla szeregowych pułku, oraz szeregowych Plutonu. Na instruktorów
wyznaczono: ppor. Więckowski L., sierż., Rafalski St., plut. pchor. Radecki Fr., plut. pchor. Zubrzycki St., kpr.pchor. Krukowski.
21.XII.1945 r. zostali odkomenderowani, jako instruktorzy na kurs
łączności przy 9. PAC: sierż. Rafalski St., plut. pchor. Zubrzycki St.
25 i 26.XII.1945 r. Pluton urządził wspaniałe Święta Bożego Narodzenia. Uroczystość wigilijną zaszczycili swoją obecnością D-ca
2. Grupy Artylerii gen. Ząbkowski w towarzystwie oficerów Sztabu.
W ciągu miesiąca listopada i grudnia Pluton szkoli szeregowych
na kursach własnych i organizowanych przez inne oddziały. Ponadto
por. Widłaszewski W. i ppor. Więckowski L. prowadzili 80 godzin wykładów z dziedziny łączności na kursie oficerów sztabowych przybyłych z Murnau.
2.I.1946 r. Pluton zorganizował i urządził zabawę żołnierską dla
żołnierzy Plutonu i ich zaproszonych gości. Zabawa udała się całkowicie i długo pozostała w pamięci wszystkich uczestników. Dochód zabawy w kwocie 9.527 lirów przelano na fundusz gospodarczy Plutonu.
15.I.1946 r. przybył do Plutonu na uzupełnienie etatu szer. Skwara Eryk po ukończeniu Szkoły Radiotechnicznej w Rzymie.
17.I.1946 r. został skreślony ze stanu ewidencyjnego Plutonu
ppor. inż. Pociej Józef i zostali przeniesieni do Szkoły Radiotechnicznej w Rzymie.
Dnia 2.III.1946 r. otrzymał urlop na Śr. Wschód ppor. Więckowski
Ludwik i wyjechał w dn. 3.II.1945 r.
Dnia 2.III. 1946 r. przybył w miejsce pozostającego na urlopie
ppor. Więckowskiego L. z 11. Baonu Łączności ppor. Tołowiński Stefan.
23.II.1946r. został zakończony kurs dla szeregowych pułku i Plutonu.
22.II.1946r. zmarł na udar serca w szpitalu wojskowym w Bari kpr.
Soja Józef, przebywający na kursie podof. łączności w 7. DP.
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W ciągu miesięcy stycznia i lutego Pluton przeprowadził dwutygodniowe ćwiczenia na sieciach radio, oraz odbył 8 strzelań ostrych.
Ponadto w miesiącu styczniu 3 i 21.1946 r. Pluton odbył dwa ćwiczenia szkieletowe posterunków dowodzenia i łączności. w związku ze
strzelaniem na poligonie Tolentino kursu oficerów sztabowych, Pluton
pod d-twem ppor. Więckowskiego L. odbył ćwiczenia w terenie. Pluton
utrzymuje nadal łączność na sieci telef. i sieci radio z d-twem 2. Korpusu oraz Dywizjami i oddziałami 2. Grupy Artylerii.
20.III.1946 r. wyjechał w podróż służbową kpr. Bartsch Zbigniew
do Francji na okres trzech tygodni.
W pierwszych dniach marca z Plutonu został odkomenderowany
na studia wyższe do Torino por. Widłaszewski W.
31.III.1946 r. powrócił z Kursu Maturalnego kpr.pchor. Kulczycki
T. oraz ze Szkoły Powszechnej plut. Pajkowski Józef, kpr. Idzikowski
W., st. szer. Pietrzak Stefan, szer. Masiuk Włodzimierz.
Dnia 1.VI.1946 r. zostaje zorganizowany2-gi Kurs dla Radiotelegrafistów pułków. W ciągu marca Pluton przeprowadził szkolne strzelanie ostre z kb i Tcm Nr 3, 4, 5 i 6.
18. IV.1946 r. powrócił z urlopu na Śr. Wschód ppor. Więckowski L.
23.IV.1946 r. zostali awansowani do stopnia sierżanta – plutonowy Pieczek Antoni, do stopnia plutonowego – kpr. Bartsh Z. do stopnia
kaprala – st.szer. Stromski E., do stopnia st. Szeregowca – szer. Pasynczuk Bronisław, szer, Bronicki Tadeusz, i do stopnia kaprala –
st.szer. Grumowicz Wacław, st.szer. Krystman Tadeusz, do stopnia st.
Szeregowca – szer. Reguła Roman, szer. Olszewski Kazimierz, szer.
Pstrong Kazimierz, szer. Kondratowicz Eugeniusz, szer. Szul Stefan,
szer. Sujka Julian.
27.IV.1946 r. został odkomenderowany do Oddziału Wsp. Lotn.
sierż. Rafalski Stefan.
29.IV.1946 r. – odszedł do 11. Baonu Łączności szer. Bronicki
Tadeusz.
30.III.1946r. został przeniesiony z Ośrodka Rozbudowy Wojsk
Łączności na stanowisko D-cy Łączności 2. Grupy Artylerii kpt. Nanke
Eryk, który przybył do Plutonu dnia 26.IV.1946r. Pluton bierze udział
w ćwiczeniach i strzelaniu ostrym na poligonie Tolentino.
W ciągu marca i kwietnia Pluton przeprowadzał doskonalenie oficerów Sztabu 2. Grupy Artylerii w prowadzeniu rozmów radiowych
i obsłudze rdst. Na szczeblu Grupy Pluton wziął udział w 3 dniowych
ćwiczeniach aplikacyjnych oraz w 1 dniowych ćwiczeniach szkieletowych z ograniczoną łącznością telefoniczną, z pełnym wykorzystaniem
etatowych sieci radio.
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W dniu 19.VI.1946 r. zakończono Kurs Instruktorski podoficerów
łączności pułków. Poza ćwiczeniami terenowymi z Grupą Artylerii –
Pluton prowadzi normalną pracę w Ośrodku Łączności oraz w sieciach
radio i telef.
3.V.1946 r. zostaje awansowany do stopnia plutonowego kpr. Rudek Mieczysław.
6.V.1946 r. delegacja Plutonu w składzie ppor. Więckowski Ludwik, st.sierż. Gruszecki Stefan, pchor.. Krukowski Mieczysław, pchor.
Kulczycki Tomasz, szer. Łukaszewski Mieczysław – wzięła udział
w uroczystościach poświęcenia cmentarza Poległych Żołnierzy 2. Korpusu w walkach nad Adriatykiem w Loreto.
5.V.1946 r. został odkomenderowany z Plutonu ppor. Tołowiński
Stefan do Szkoły Taktycznej w Beneweto. Na kurs Szkoły Powszechnej odeszli: st.szer. Pietrzak Stefan i szer. Masiuk Włodzimierz.
8.V.1946 r. pluton bierze udział w drugiej części ćwiczeń 2. Grupy
Artylerii na poligonie w Tolentino.
9.V.1946 r. powrócił z kursu CWŁącz. po ukończeniu kpr. Grumowicz Wacław.
16.V.1946 r. zostali odkomenderowani jako instruktorzy: plut.
pchor. Radecki Franciszek do 9.PAC, plut. pchor. Zubrzycki Stanisław
do 12. PAC.
17.V.1946 r. Pluton wysyła delegację na uroczystość 2-giej rocznicy zdobycia Monte Cassino.
14.VI.1946 r. zakończono kurs radiotelegrafistów dla radiotelegrafistów pułków artylerii.
27.VI.1946 r. został przeniesiony pod każdym względem do Oddziału Wsparcia Lotniczego sierż. Rafalski S.
29.VI.1946 r. Pluton urządził zabawę żołnierską, z której dochód
w kwocie 16.037 lirów przelano na Fundusz Gospodarczy plutonu.
2.VII.1946 r. odszedł do 11. Baonu Łączności ppor. Tołowiński
Stefan.
W dniach od 17 do 30.VI.1946 r. pod przewodnictwem ppor.
Więckowski L. została zorganizowana wycieczka na Monte Cassino
przez Rzym. W drodze powrotne z wycieczki, żołnierze biorący udział
zwiedzili Neapol, Capua, Beneveto, Fogia, Bari. Na cmentarzu cywilnym w Bari w czasie wycieczki postawiono nagrobek śp. kpr. Soja Józefowi.
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Dnia 12.VII.1946 r. zostały rozwiązane wszystkie kursy prowadzone w ramach org. 2. Grupa Artylerii.
Od dnia 15.VII.1946 r. wyjechał pierwszy rzut Plutonu do W. Brytanii, w składzie: sierż. Pieczek A., pchor. Krukowski M., kpr. Nejman
J., kpr. Stromski E., kpr. Krystman T., kpr. Geller W., st.szer. Szandrowski S., st.szer. Mozdziara, st.szer. Majewski St., st.szer. piątek A.,
st.szer. Sujka J., szer. Mąkosza Z., szer. Kochucki T., szer. Kopczyk
P., szer. Sokołowski P.
13.VII.1946 r. został awansowany z dniem 5.VI.1946r. do stopnia
st.sierż.: sierż. Mazurkiewicz Kazimierz.
W okresie od 15 do 26.VII.1946 r. Pluton zdał sprzęt motorowy
i tech. łączn. Przykre to były momenty dla żołnierzy, którzy tyle lat zżyli
się w wspólnej walce przeciw wrogowi. Nic tak nie było straszne jak to,
że sprzęt, na którym żołnierz wierzył, że dojdzie do Polski został mu
wyrwany z ręki w chwili, gdy on po tylu latach tułaczki i krwawych walk
nie miła przed sobą tego celu, za który walczył i cierpiał. Nie danym
mu było jeszcze wrócić do stron rodzinnych, do Polski takiej o jakiej
marzył.
W uznaniu zasług położonych na froncie włoskim – żołnierze Plutonu otrzymali:
KRZYŻ VIRTUTI MILITARI V kl. Zdunek Władysław.
KRZYŻ WALECZNYCH – po raz pierwszy:
Kpt. Lichtarowicz Piotr, por. Widłaszewski Wacław, ppor. Więckowski Ludwik, ppor. Moroz Leon, sierż. Pieczek Antoni, plut. Wilczyński Aleksander, kpr. Soja Józef, st.szer. Dąbrowski Józef, szer. Sujka
Julian, st.szer. Węglewski Stefan, szer. Kochaniec Władysław,
kpr.pchor. Zubrzycki Stanisław, kpr. Rudek Mieczysław, pchor. Kulczycki Tomasz, pchor. Krukowski Mieczysław, kpr. Idzikowski Wacław,
st.szer. Krystman Tadeusz, st.szer. Sacharowicz Mikołaj, szer. Szul
Stefan, szer. Żur Józef, szer. Olszewski Kazimierz, szer. Kurzawa Tadeusz, szer. Kozarowicz Eugeniusz, szer. Jankiewicz Czesław, szer.
Łukaszewski Mieczysław, szer. Siergiej Wacław, szer. Poznar Władysław, st.szer. Grumowicz Wacław, szer. Pstrong Kazimierz, szer. Lesiak Józef, szer. Kwiatkowski Stanisław, szer. Rózga Maksymilian,
szer. Szandrowski Stanisław, szer. Kondratowicz Eugeniusz,
plut.pchor. Radecki Fr.
KRZYŻ WALECZNYCH – po raz drugi:
por. Widlaszewski Wacław.
BRĄZOWY KRZYŻ Z MIECZAMI:
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Ppor. Więckowski Ludwik, ppor. Pociej Józef. St. szer. Poznar
Władysław, pchor. Radecki Franciszek, sierż. Rafalski Stefan, st. szer.
Majewski St., sierż. Mazurkiewicz Kazimierz, kpr. Nejman Józef, plut.
Pajkowski Józef. St. sierż. Gruszecki Stefan, plut. Mondry Jan, plut.
pchor. Zieleniewski Wiktor, szer. Pasynczuk Bronisław, kpr. Bartsch
Zbigniew, st. szer. Piątek Alojzy, st. szer. Moździara Wilhelm, st. szer.
Kroczek Jan.
Ponad wszyscy żołnierzy biorący udział w bitwie i Monte Cassino
zostali odznaczeni Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino. Medal
Wojska otrzymało oficerów 2, szeregowych 46.
Brytyjskie odznaczenia Gwiazda za Wojnę 1939/1945, Gwiazda
Italii, British War medal otrzymali: oficerów 2, szeregowych 46.
Włoski Krzyż ”Croce al. Valore Militare”:
por. Widlaszewski Wacław, ppor. Więckowski Ludwik, sierż. Mazurkiewicz Kazimierz.
Dnia 25.VII.1946 r. reszta Plutonu – drogą kołową przez Włochy,
Austrię, Niemcy, Francję przybywa dnia 29.VIII.1946r. do W. Brytanii.
Po krótkim odpoczynku i obiedzie w porcie Dover, Pluton wyrusza
w dalszą drogę i dnia 30.VII.1946 r. osiągnął rejon przeznaczenia na
obóz Stobs Camp koło Hawick w Szkocji.
13.VIII.1946 r. Pluton przejął centrale obozową i uruchomił pocztę
służbową i prywatną dla żołnierzy obozu.
26.VIII.1946 r. wyjechał do kraju: kpt. Kwasik Karol, kpr. Plieth
(Pająk) Franciszek, st. szer. Bulka Wilhelm, st. szer. Kroczek Jan, st.
szer. Węglewski Stefan, st. szer. Pstrąg Kazimierz, szer. Pryszcz Konrad.
31.X.1946 r, wyjechał do kraju: st. szer. Moździara Wilhelm,. st.
szer. Piontek Alojzy, oraz w dniu 27.XII.1946r. kpr. Nejman Józef
i szer. Nieszporek Franciszek.
W styczniu 1947r. Pluton zostaje rozdzielony na 2 grupy. Jedna z
nich pod d-twem kpt. Nanke Eryka przechodzi do D-twa Grupy Brygadowej Lowland Districk, druga natomiast pod d-twem ppor. Więckowski Ludwik, pozostaje przy D-twie 2. Grupy Artylerii przemianowanej
na 11. Brygadę.
8.II.1947 r. wyjechał po zdemobilizowaniu się st. szer. Skwara
Eryk do Brazylii, plut. pchor. Zubrzycki Stanisław na demobilizacje we
Włoszech.
Z pozostałych żołnierzy wielu ubyło na różne kursy, tak, że w obozie pozostała jedynie konieczna obsługa centrali telefonicznej i poczty.
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Po przemianowaniu 2. Grupy Artylerii na 11. Brygadę – kończy się
szczytny okres historii żołnierzy Plutonu Łączności 2. Grupy Artylerii,
żołnierzy, dla których nie były straszne niewola, łagry, kazamaty oraz
najcięższe doświadczenia. Pozostała garstka nadal jest ożywiona wysokim patriotyzmem i dalej trwać będzie aż sprawiedliwości stanie się
zadość, wysiłki ich, i praca przyniosła im cel, za który walczyli.
Historię napisał:
Marzec 1947r.
(-) ppor. Więckowski Ludwik

Wojciech Reszka
SZACUNEK I UZNANIE ŻOŁNIERSKIE POPRZEDNIKOM.
HISTORIA POWSTANIA POMNIKA NA TERENIE
4. ŁUŻYCKIEGO PUŁKU ŁĄCZNOŚCI
Z inicjatywy kadry pułku, synów uczestników wojny obronnej
1939 roku powstała z początkiem 1972 roku chęć upamiętnienia historycznego faktu stacjonowania przed wybuchem II wojny światowej
61. pułku piechoty wielkopolskiej w koszarach zajmowanych przez
4. Łużycki pułk łączności. Sporadyczne dotychczas kontakty i wizyty
z reguły 1 września w rocznicę wybuchu działań II wojny światowej,
wraz z tą inicjatywą ożywiły się. Inicjatywa spotkała się z oczekiwaną
akceptacją wzajemnej współpracy. Powstał projekt tablicy pamiątkowej
ku czci żołnierzy 61. pułku piechoty wielkopolskiej, którzy z tych koszar
wyruszyli na wojnę w 1939 roku. Wskazano miejsce jej lokalizacji –
była to zewnętrzna ściana bloku Klubu Żołnierskiego naprzeciw wejścia do sztabu pułku i nieistniejącej już dzisiaj dobudówki obok wejścia
do sztabu, w której znajdowała się wtedy przeszklona dyżurka oficera
dyżurnego pułku. Dzisiaj na tym miejscu znajduje się biuro przepustek.
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Tablica pamiątkowa pomnika. Zdjęcie z lutego 2015 roku wykonane przez Szefa
sekcji wychowawczej. 1. Brygady Logistycznej mjr mgr Pawła Wąsowicza

Następnie w planowanym miejscu, na lewo od wejścia do klubu,
została przymocowana przez pracowników Wojskowej Administracji
Koszar w końcu sierpnia 1972 roku.
Pod pamiątkową tablicą umieszczono uchwyty z metaloplastyki
dla składania wieńców i kwiatów.
Uroczystego odsłonięcia tablicy w trakcie uroczystego apelu 4. łużyckiego pułku łączności dla uczczenia 33 rocznicy napaści Niemiec
hitlerowskich na Polskę, dokonał syn żołnierza 61. pułku piechoty
wielkopolskiej Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy pan Franciszek Lech. Obecni byli przedstawiciele dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz ponad 300 byłych
żołnierzy 61 pułku piechoty wielkopolskiej i batalionów Obrony Narodowej mobilizowanych w pułku w 1939 roku. Po apelu pułku i odsłonięciu pamiątkowej tablicy dostojni goście w stołówce żołnierskiej poczęstowani zostali wojskową grochówką i zwiedzili koszary. Wspominali epizody z życia i służby oraz atmosferę przed wymarszem z koszar na wojnę. Wielu kombatantów przyjechało z wnukami z odległych
stron Polski. Dla żołnierzy łącznościowców była to żywa i niezapomniana, budząca szacunek lekcja historii.
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Od tego czasu częściej jak dotychczas w pułku goszczono na
większości uroczystościach żołnierzy 61. pułku piechoty wielkopolskiej, zawsze z właściwym szacunkiem i godnością należną starszym
kolegom. Przedstawicielem tego środowiska w kontaktach z dowódcą
pułku lub z zastępcą był ppłk Brunon Różański - najstarszy stopniem
żyjący żołnierz tego historycznego pułku.
Z inicjatywy kpt. Ryszarda Kellera później zrodził się pomysł przeniesienia tablicy pamiątkowej na inne bardziej godne miejsce najlepiej
w pobliżu placu musztry i niedaleko sztabu. Pomysł ten został zaakceptowany przez ówczesnego Dowódcę 4. Łużyckiego pułku łączności
płk. dypl. Janusza Modrzyńskiego. W uzasadnieniu konieczności
przeniesienia tablicy pamiątkowej w rozmowie z dowódcą pułku, kpt.
Keller podawał utrudnienia w czasie uroczystego składania kwiatów
z powodu każdorazowego pokonywania niewygodnych schodów, będących przed wejściem do klubu żołnierskiego. Ponadto mało godne
i ciasne miejsce oraz niepożądaną bliskość przejścia do ówczesnego
biura przepustek i kiosku RUCH. Tak z tego pomysłu zaczął powstawać projekt, szkice wykonywane przez nieprzeciętnie uzdolnionego
plastycznie st sierż Ryszarda Oszuścika, zdjęcia – wzorce z innych
miejsc upamiętniających wojenny żołnierski wysiłek wykonywał doskonały fotograf st. sierż. Zenon Marer.
Powstawał projekt. Myślano też o niełatwym zdobyciu odpowiednich materiałów. Projekt musiał być technologiczny. Planowano przenieść pamiątkową tablicę, po wykuciu ze ściany Klubu Żołnierskiego,
na wybudowany naprzeciw wejścia do sztabu pułku, na rogu trawnika,
tyłem i skosem do bloku gabinetowej bazy szkoleniowej, fragment wyszczerbionego ceglanego muru. W tle ceglanego muru miały być niskopienne drzewa lub krzewy iglaste, a po prawej stronie wkomponowana armata przeciwpancerna. Czoło muru, prócz pamiątkowej tablicy
przeniesionej ze ściany klubu, miała ozdabiać powiększona pamiątkowa odznaka 61 pułku piechoty wielkopolskiej.
Przed murem na wyłożonych, na podłożu betonowym, ceglanym
chodniku, z ceglanymi po bokach krawężnikami, przedpiersiu po lewej
stronie, miały być trzy łuski armatnie blisko siebie, jako wazony do
umieszczania kwiatów. Najniżej pod tym wszystkim na pomniku miały
być wmurowane na dwu centymetrowych nóżkach litery napisu „ W 40.
rocznicę LWP żołnierze łącznościowcy”. Napis ten przez swe dwu centymetrowe oddalenie od muru tworzyć miał podcienienie liter. Wizualny i wykonany w rzutach z wymiarami projekt został bez zmian pod
koniec czerwca zatwierdzony przez płk. Janusza Modrzyńskiego. Mimo to obawiano się zarzutu samowoli budowlanej, szczególnie ze
strony ówczesnych oficerów Zarządu Politycznego Pomorskiego
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Okręgu Wojskowego. Takie komentarze były. Nawet jeden z tych oficerów płk J. chciał w dniu wykuwania tablicy z muru koniecznie wpłynąć na zatrzymanie prac.
Z prostego zamiaru powstał projekt pomnika. Prace przy jego wykonaniu postępowały bardzo szybko. Wykonawcami byli żołnierze
i pracownicy Wojskowej Administracji Koszar. Nie bez trudu, z dużym
ryzykiem uszkodzenia, wykuto ze ściany kluby ciężką tablicę. By jej
nie uszkodzić podłożono odpowiednie drewniane rusztowanie, które
dla zamortyzowania ewentualnego upadku, pokryto materacami z hali
gimnastycznej i z magazynu mundurowego. Ślad po tablicy zamurowano i otynkowano, a całą ścianę, by nie szpeciła pomalowano. W tym
czasie powstawała murowana część pomnika. Kpt. Ryszard Keller pozyskał osobiście z cegielni z Fordonu specjalne kanalizacyjne jasnoczerwone cegły do budowy fragmentu muru. Z nich to na odpowiednim
wylanym fundamencie postawiono mur. Wyłożono też, nieco dla spływu wody nachylony ceglany chodnik z podniesionymi ceglanymi krawężnikami. Metaloplastyk samouk chor. Cieszko korzystając ze wzoru
odznaki dostarczonej przez ppłk. Brunona Różańskiego wykonał powiększoną odznakę na pomnik. Mjr Ryszard Kasprzak osobiście ze
składnicy z Grudziądza przywiózł armatę przeciwpancerną odpowiednio już przygotowaną do zamontowania jako część pomnika. Wszystkie prace postępowały równolegle i spontanicznie. Jeden z murarzy
z tak zwanej grupy WAK pouczony przez ojca powiedział, że taki mur
będzie lepiej wyglądał i będzie dobrze zakonserwowany dla ochrony
przed warunkami atmosferycznymi jak zostanie posmarowany słoniną.
Próba na cegle wykonana w obecności kpt. Ryszarda Kellera dała dobre rezultaty. Cegła tak zakonserwowana dostała bardziej żywą barwę
z lekkim połyskiem. Nie wchłaniała też wody. Pozyskanie kawałka surowej słoniny z magazynu żywnościowego pułku wymagało zachowania całej procedury, podpisów i decyzji. Wreszcie rozpisano w zużyciu
słoninę na pomnik z uzasadnieniem dla konserwacji. Odpowiednimi
smarami zakonserwowano armatę, a łuski wypolerowano i trwale polakierowano. Lakierem też pokryto odznakę i wycięte litery. Pomnik był
gotowy do odsłonięcia.
28 sierpnia 1983 roku uroczyście odsłonięto wybudowany w niespełna dwa miesiące pomnik nazywany od tego czasu w pułku „ Pomnikiem żołnierzy 61. pułku piechoty wielkopolskiej”. Odsłonięcia uroczystego dokonali, pełniący w tym dniu obowiązki dowódcy pułku zastępca do spraw liniowych ppłk mgr inż. Jerzy Pyrka, ppłk Brunon Różański i kpt. mgr Ryszard Keller.
W czasie uroczystości odsłonięcia pomnika odczytano też rozkaz
o wyróżnieniach wykonawców dyplomami pamiątkowymi i urlopami.
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Najważniejsza była jednak satysfakcja z dzieła, które co prawda ze
zmianami stoi do dziś na terenie 1 Brygady logistycznej im. Jana Kazimierza w Bydgoszczy w koszarach przy ulicy Powstańców Warszawy 2.
Zatwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk
nr 28 poz 417 z 15 lipca 1924 rok
odznaka ma kształt stylizowanego
srebrnego orła z opuszczonymi
skrzydłami, trzymającego w szponach jednej łapy tarczę krzyżacką
pokrytą białą i czarną emalią,
a w drugiej łapie przyłbicę rycerską. Na łapach orła zerwane łańcuchy (symbol wyzwolenia spod
pruskiego panowania) Nad tarczą
wpisano inicjały 61PP. Oryginał
był wykonany w srebrze ze złoconą koroną, częściowo emaliowany, na rewersie próba srebra 900.
Wykonał odznakę Paul Kinder
w Bydgoszczy w 1924 roku.
Odznaka pamiątkowa noszona przez żołnierzy 61 pułku piechoty
wielkopolskiej. Zdjęcie powiększonej odznaki z pomnika wykonane
w lutym 2015 roku przez szefa sekcji wychowawczej 1 Brygady logistycznej mjr. Mgr. Pawła Wąsowicza.

Marek Dąbrowski
BARWY I SYMBOLE ŁĄCZNOŚCI
Barwy proporczyków określały przynależność do danej służby.
Noszone były zarówno na kołnierzach kurtek i na kołnierzach płaszczy
sukiennych. Były to barwne trójkąty równoramienne (dł. 6 cm, szer.
3 cm). Proporczyki wykonywane były z różnych dostępnych materiałów: płótna, sukna, aksamity, rypsu, itp. W roku 1945, gdy zaczęto
w WP wprowadzać nowe jednostki zmieniły się częściowo barwy oraz
kształt proporczyków. Nowy wzór proporczyka stanowiły dwa równoległe trójkąty materiału zszyte razem bokami długości 7 cm. Wymiary
trójkątów: dolny – 2x7x8cm, górny 2x7x6,5cm. Na kołnierze płaszczy
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sukiennych w miejsce proporczyków wprowadzono dwa paski materiału szerokości 0,5 cm zszyte razem i przyszyte do kołnierza w odległości 7 cm od dolnych rogów kołnierza.
W 1952 r. zostały wprowadzone oznaki korpusów osobowych.
Wykonane one były z blach niklowej (dla służby zdrowia – mosiężnej).
Nakładane były one na dotychczas noszone patki (łapki, wypustki. Na
kołnierzach płaszczy sukiennych oznaki noszone były poniżej barw
broni. Część oznak wykonana była w wersji: prawa i lewa.
Gdy nie obowiązywało noszenie hełmu nakryciem głowy od 1937
roku była rogatywka polowa (polówka). Godło na rogatywce haftowano
szarą nicią na owalnej podkładce sukiennej. Do ubiorów wyjściowych
jednak używano rogatywek garnizonowych usztywnionych wprowadzonych do użytku w 1935 roku, na których stosowano właściwy (barwą) dla danego rodzaju wojsk otok.

1. Barwa broni na kołnierzach kurtek i płaszczy wprowadzona we
wrześniu 1943 roku.
2. Barwa broni na kołnierzach kurtek i płaszczy wprowadzona
w styczniu1945 roku.
3. Patka (łapka) łączności z haftem oficerskim – 1936r.
4. Patka (łapka) łączności noszona na kołnierzach kurtek (szafirowa) 1943-1952.
5. Patka (łapka) łączności noszona na rogach płaszczy, pelerynach
sukiennych i podhalańskich(szafirowa) 1943-1952.
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6. Patka (łapka) łączności wprowadzona w 1941 roku.
7. Patka (łapka) łączności (1952-1960).
8. Jw. z oznaką korpusu osobowego łączności (odmiana).
Tu zamieszczam fotografie swojego ojca Stanisława Dąbrowskiego, który w latach 1949-1952 służył w garnizonie Zegrze. Na podstawie zamieszczonych fotografii widoczne są zmiany, jakie zachodziły
w symbolice wojsk łączności. Niestety jakość zamieszczonych zdjęć
jest niezbyt dobra. Bystre oko jednak wypatrzy wskazane szczegóły.
SYMBOLIKA WOJSK ŁĄCZNOŚCI I JEJ PRZEMIANY NA PRZEŁOMIE
LAT 1949-1952 (Zegrze)

1949-1952

od 1952

Oznaka radiotelegrafisty (PSZ)
wg wzoru używanego przez
MW w latach 1952-1971
(prawdopodobnie pozostałości
po armii radzieckiej.

Na zdjęciach szer. elew oraz kpr.
Stanisław Dąbrowski
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MARYNARKA WOJENNA (1952-1971) – oznaki naramienne (przyszywane na lewy rękaw munduru) specjalistów w Polskiej Marynarce
Wojennej. Haftowane (wyszywane) nićmi złoto-żółtymi dla podoficerów
lub czerwonymi dla marynarzy. Zbliżone formą do oznak Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie.
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1. Oznaka sygnalisty – na okrągłej (czarnej) podkładce sukiennej
nałożony motyw dwóch skrzyżowanych chorągiewek sygnalizacyjnych. Chorągiewki wykonane żółtą nicią, gęstym haftem maszynowym. Oznaka o średnicy około 80 mm.
2. Oznaka radiotelegrafisty – na okrągłej (czarnej) podkładce sukiennej nałożony motyw kotwicy z odchodzącymi od niej 6 błyskawicami. Kotwica i błyskawice wykonane żółtą nicią, gęstym
haftem maszynowym. Oznaka o średnicy około 80 mm.
3. Oznaka operatora radiolokacji – na okrągłej (czarnej) podkładce
sukiennej nałożony motyw sześciu stylizowanych błyskawic, na
których umieszczona jest litera „W”. Błyskawice i litera wykonane
żółtą nicią, gęstym haftem maszynowym. Oznaka o średnicy
około 80 mm.
4. Oznaka hydroakustyka – na okrągłej (czarnej) podkładce sukiennej kompozycja koła z nałożonymi błyskawicami i harpunem.
Koło, błyskawica i harpun wykonane żółtą nicią, gęstym haftem
maszynowym. Oznaka o średnicy około 80 mm.
5. Oznaka telefonisty-telegrafisty – na okrągłej (czarnej) podkładce
sukiennej kompozycja anteny kierunkowej na tle kotwicy wykonane żółtą nicią, gęstym haftem maszynowym. Oznaka o średnicy około 80 mm.
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1. Batalion dowodzenia 15 BZ. Wyszywana, wym. 17 mm x 51
mm.
2. Batalion dowodzenia 4 Brygady Kawalerii Pancernej (Orzysz).
Rozformowana w r.2000. Wyszywana, wym. 20 mm x 54 mm.
3. Batalion dowodzenia 6 BKPanc. Wyszywana, wym. 20 mm x
57 mm.
4. Batalion dowodzenia 14 BKPanc. Metal, wym. 15 mm x 45
mm.
5. Jw. Wersja żołnierska, metal, wym. 15 mm x 45 mm.
6. Sztab i batalion dowodzenia 15 BKPanc. Tłoczona, wym. 19
mm x 52 mm.
7. Jw. Metal, wym. 15 mm x 45 mm.
8. Kompania łączności 15 BKPanc. Tłoczona, wym. 19 mm x 50
mm.
9. Jw. Metal, wym. 15 mm x 45 mm.
10. Kompania ochrony i regulacji ruchu bdow 15 BKPanc. Tłoczona, wym. 24 mm x 60 mm.
11. Jw. Metal, wym. 15 mm x 45 mm.
12. Bateria techniczna 2 Pplot. Tłoczona (także z D - dowodzenie), wym. 22 mm x 45 mm.
13. 10 Pułk Dowodzenia (Wrocław). Wyszywana, wym. 16 mm x
45 mm.
14. 11 Pułk Radioelektroniczny (Legnica). Obecnie batalion. Metal, wym. 15 mm x 45 mm.
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15. 11 Batalion Dowodzenia (Żagań). Metal, wym. 20 mm x 51
mm.
16. Jw. Metal, wym. 15 mm x 44 mm.
17. 16 Batalion Dowodzenia (Elbląg). Metal, wym. 16 mm x 46
mm.
18. Węzeł Łączności MON (Warszawa). Wyszywana, wym. 15
mm x 45 mm.
19. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (Zegrze). Wyszywana, wym. 15 mm x 45 mm.
20. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych (Zegrze). Projekt niezatwierdzony. Wyszywana, wym. 20 mm x 45 mm.
21. Jw. Projekt niezatwierdzony. Wyszywana, wym. 20 mm x 45
mm.
22. Jw. Komenda Szkoły i Kurs Kandydatów na Żołnierzy Zawodowych (kierunek – łączność). Wyszywana, wym. 15 x 45.
23. Jw. Kurs Kandydatów na Żołnierzy Zawodowych (kierunek –
muzyk). Wyszywana, wym. 15 mm x 45 mm.
24. 9 Batalion Dowodzenia Wyszywana, wym. 15 mm x 45 mm.
25. 21 BSP (Rzeszów). Sztab SPECJALISTÓW batalion dowodzenia. Wyszywana, wym. 40 mm x 50 mm.
26. Pluton dowodzenia 12 Batalionu Rozpoznawczego. Metal,
wym. 16 mm x 60 mm.
OZNAKI SPECJALISTÓW WOJSKOWYCH
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1-4. Oznaki specjalistów wojsk łączności (wojska lądowe). Tłoczony symbol błyskawicy (w pionie) na tle okręgu i dwóch fal, z białej
gumy, na sukiennej podkładce koloru khaki. Pośrodku błyskawicy mały
okrąg z oznaką klasy (1, 2, 3, M). Oznaki o średnicy 70 mm.
5-8. Oznaki specjalistów wojsk łączności (lotnictwo i wojska obrony powietrznej). Tłoczony symbol błyskawicy(w pionie) na tle okręgu
i dwóch fal, z białej gumy, na sukiennej podkładce koloru chabrowego.
Pośrodku błyskawicy mały okrąg z oznaką klasy (1, 2, 3, M). Oznaki
o średnicy 70 mm.
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13

14

16

15

9-12. Oznaki specjalistów wojsk radiotechnicznych (wojska lądowe). Tłoczony symbol błyskawicy(w poziomie) na tle trzech koncentrycznych pierścieni, z białej gumy, na sukiennej podkładce koloru
khaki. Pośrodku błyskawicy mały okrąg z oznaką klasy (1, 2, 3, M).
Oznaki o średnicy 70 mm.
13-16. Oznaki specjalistów wojsk radiotechnicznych (lotnictwo
i wojska obrony powietrznej). Tłoczony symbol błyskawicy(w poziomie)
na tle trzech koncentrycznych pierścieni, z białej gumy, na sukiennej
podkładce koloru chabrowego. Pośrodku błyskawicy mały okrąg
z oznaką klasy (1, 2, 3, M). Oznaki o średnicy 70 mm.
18

17
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20

19

21

22

23

24

17-20. Oznaki specjalistów służby elektrogazowej (lotnictwo
i wojska obrony powietrznej). Tłoczony symbol błyskawicy(w pionie) na
tle białego koła, z białej gumy, na sukiennej podkładce koloru chabrowego. W dolnej części oznak mały okrąg z oznaką klasy (1, 2, 3, M).
Od okręgu z klasą specjalności odchodzą liście (7) w formie wieńca
laurowego. Oznaki o średnicy 70 mm.
21-24. Oznaki specjalistów – strzelców radiotelegrafistów (lotnictwo i wojska obrony powietrznej). Tłoczony symbol samolotu (w poziomie), z białej gumy, na sukiennej podkładce koloru chabrowego.
W dolnej części oznak mały okrąg z oznaką klasy (1, 2, 3, M). Od
okręgu z klasą specjalności odchodzi wieniec laurowy. Oznaki o średnicy 70 mm.
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25

26

28

29

27

30

25. Oznaka specjalisty elektryka (Marynarka Wojenna). Haftowana, złociste: litera „E” na tle okręgu i 6 błyskawic, na sukiennej podkładce koloru czarnego. Oznaka o średnicy 75 mm.
26. Oznaka specjalisty elektryka (Marynarka Wojenna). Drukowana na nabuku żółte: litera „E” na tle okręgu i 6 błyskawic. Oznaka
o średnicy 75 mm.
27. Oznaka specjalisty elektryka (Marynarka Wojenna). Tłoczone
symbole w kolorze czerwonym: litera „E” na tle okręgu i 6 błyskawic,
na sukiennej podkładce koloru czarnego. Oznaka o średnicy 70 mm.
28. Oznaka specjalisty sygnalisty (Marynarka Wojenna). Haftowane, dwie złociste: skrzyżowane ze sobą na tle okręgu chorągiewki,
na sukiennej podkładce koloru czarnego. Oznaka o średnicy 75 mm.
29. Oznaka specjalisty sygnalisty (Marynarka Wojenna). Drukowane na nabuku dwie żółte: skrzyżowane ze sobą na tle okręgu chorągiewki. Oznaka o średnicy 75 mm.
30. Oznaka specjalisty sygnalisty (Marynarka Wojenna). Tłoczone w kolorze czerwonym: dwie skrzyżowane ze sobą na tle okręgu
chorągiewki, na sukiennej podkładce koloru czarnego. Oznaka o średnicy 70 mm.
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32

31

33

34

35

36

37

38

31-34. Oznaka specjalisty sygnalisty (Marynarka Wojenna). Drukowane na nabuku dwie czerwone skrzyżowane ze sobą na tle czerwonego okręgu chorągiewki. W górnej części oznak mały okrąg
z oznaką klasy (1, 2, 3, M). Oznaka o średnicy 75 mm.
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35-38. Jw. Czerwony kolor zastąpiony żółtym. Dla potrzeb tej
książki ze względu na brak dostępu do oryginałów i fotografii zmienione zostały oznaki stopni specjalności w oznakach o numerach 31-38.
39. Oznaka specjalisty operatora radiolokacji (Marynarka Wojenna). Drukowana na nabuku czerwone: litera „W” na tle okręgu i 6 błyskawic. Oznaka o średnicy 75 mm.
40. Oznaka specjalisty operatora radiolokacji (Marynarka Wojenna). Haftowana na sukiennej podkładce koloru czarnego, czerwone:
litera „W” na tle okręgu i 6 błyskawic. Oznaka o średnicy 70 mm.
41. Oznaka specjalisty radiotelegrafisty (Marynarka Wojenna).
Haftowana na sukiennej podkładce koloru czarnego, złociste symbole:
kotwica z odchodzącymi od niej 6 błyskawicami na tle okręgu. Oznaka
o średnicy 70 mm.
42. Oznaka specjalisty radiotelegrafisty (Marynarka Wojenna).
Tłoczone na sukiennej podkładce koloru czarnego w kolorze żółtym
symbole: kotwica z odchodzącymi od niej 6 błyskawicami na tle okręgu. Oznaka o średnicy 70 mm.
43. Oznaka specjalisty radiotelegrafisty (Marynarka Wojenna).
Drukowane na nabuku czerwone: kotwica z odchodzącymi od niej
6 błyskawicami na tle okręgu. Oznaka o średnicy 75 mm.
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55

56
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56

57

44-47. Oznaka specjalisty telefonisty - telegrafisty (Marynarka
Wojenna). Drukowane na nabuku czerwone: kotwica z zamieszczonym pośrodku symbolem anteny kierunkowej na tle okręgu. Oznaka
o średnicy 75 mm.
48-51. Oznaka specjalisty telefonisty - telegrafisty (Marynarka
Wojenna). Drukowane na nabuku żółte: kotwica z zamieszczonym pośrodku symbolem anteny kierunkowej na tle okręgu. Oznaka o średnicy 75 mm.
52. Oznaka specjalisty telefonisty - telegrafisty (Marynarka Wojenna). Tłoczone na sukiennej podkładce koloru czarnego czerwone:
kotwica z zamieszczonym pośrodku symbolem anteny kierunkowej na
tle okręgu. Oznaka o średnicy 70 mm.
53. Oznaka specjalisty telefonisty - telegrafisty (Marynarka Wojenna). Tłoczone na sukiennej podkładce koloru czarnego żółte: kotwica z zamieszczonym pośrodku symbolem anteny kierunkowej na tle
okręgu. Oznaka o średnicy 70 mm.
54. Oznaka specjalisty telefonisty - telegrafisty (Marynarka Wojenna). Haftowane na sukiennej podkładce koloru czarnego złociste:
kotwica z zamieszczonym pośrodku symbolem anteny kierunkowej na
tle okręgu. Oznaka o średnicy 70 mm.
55. Oznaka specjalisty torpedysty (Marynarka Wojenna). Haftowane na sukiennej podkładce koloru czarnego złociste: koło, błyskawica i harpun. Oznaka o średnicy 75 mm.
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56. Oznaka specjalisty torpedysty (Marynarka Wojenna). Tłoczone na sukiennej podkładce koloru czarnego czerwone: koło, błyskawica i harpun. Oznaka o średnicy 75 mm.
57. Oznaka specjalisty torpedysty (Marynarka Wojenna). Tłoczone na sukiennej podkładce koloru czarnego czerwone z umieszczoną
poniżej klasą - 3: koło, błyskawica i harpun. Oznaka o średnicy 75 mm.
58. Przypis 21.
„Wprowadzone do użytku w wojskach lądowych i lotniczych w latach 1970 i 1973, zaś w Marynarce Wojennej w 1952, 1970 i 1973.
Oznaki posiadają cztery klasy: mistrzowska oraz 1, 2 i 3. Tłoczone są
z tworzywa sztucznego na sukiennych podkładkach odpowiedniej
barwy: khaki – dla wojsk lądowych, chabrowej – dla lotnictwa i obrony
powietrznej kraju oraz czarnej dla Marynarki Wojennej. Wielkość podkładki 70 mm.
W Marynarce Wojennej w 1952 oznaki haftowane (wyszywane)
były nićmi złoto-żółtymi – dla żołnierzy zawodowych i czerwonymi –
dla marynarzy. Wielkość podkładki 80 mm.” Współcześnie oznaki MW
także wykonywane są metodą haftu. W użyciu są też identyczne tworzone metodą sitodruku. Marynarka jest jedyną formacją w wojsku polskim, w której zachowane jest noszenie oznak specjalności wojskowych. Od 1973 roku „tłoczone są z tworzywa sztucznego na podkładce
sukiennej koloru czarnego kolorze żółtym dla żołnierzy zawodowych,
czerwonym dla podoficerów i szeregowców (70 mm). Nad oznaką na
wysokości 1 cm umieszcza się gwiazdkę określającą klasę specjalności (24 mm):
- dla klasy trzeciej – kolor czerwony;
- dla klasy drugiej – kolor srebrny;
- dla klasy pierwszej – kolor złoty;
- dla klasy mistrzowskiej – litera „M.”
Oznaki o numerach 55-57 zamieszczam ze względu na błyskawicę wchodzącą w skład wzoru graficznego, ale nie tylko. Uważnym rzuciło się zapewne w oczy, że prawie identyczna oznaka w PSZ określała specjalistę - podsłuchowca podwodnego. Występowały też oznaki
z oznaczeniami: 1, 2, M.
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Bartłomiej Gałaj
STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE
im. 10 PUŁKU PIECHOTY
Zalążkiem Stowarzyszenia Historycznego im. 10. pułku Piechoty
było spontaniczne spotkanie kilku z nas przy okazji inscenizacji walk
o Łowicz w 2007 roku. Doszliśmy do wniosku, że Łowicz ze swoją bogatą historią powinien mieć stowarzyszenie, które będzie kultywować,
pielęgnować i przypominać jego historię, a w szczególności tę z okresu II Rzeczypospolitej.
Od razu przystąpiliśmy do realizacji jednego ze swych „założycielskich” postanowień tworząc Grupę Rekonstrukcji Historycznej odtwarzającą postaci żołnierzy 10. Pułku Piechoty, który przed II wojną światową stacjonował w Łowiczu, i który w Kampanii Wrześniowej w ramach Bitwy nad Bzurą złożył krwawą ofiarę w walkach z niemieckim
najeźdźcą o Łowicz i okolice.

Jak to zwykle bywa początki nie były łatwe, lecz z czasem nasza
praca zaczęła przynosić efekty. W prasie lokalnej coraz częściej zaczęły się ukazywać artykuły na temat historii 10PP, oraz relacje z uroczystości, w których braliśmy udział. Widok historycznego munduru
został życzliwie przyjęty przez łowicką społeczność, wzbudzając jednocześnie ciekawość – po co? dlaczego? cóż to takiego ten 10PP? …
o to nam właśnie chodziło.
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W międzyczasie w roku 2008 w Starostwie Powiatowym zostało
zarejestrowane Stowarzyszenie im. 10 Pułku Piechoty. Dzięki życzliwości dyrektora ZSP nr 1 im. 10 Pułku Piechoty, Pana Dariusza Żywickiego, Stowarzyszenie nasze otrzymało siedzibę w murach tejże
szkoły, a które to przed wojną były koszarami im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Stale rosła liczba członków Stowarzyszenia, zarówno
tych mundurowych, jak i „cywilnych” i w końcu osiągnęliśmy stan liczebny pozwalający na założenie (w miejsce poprzedniego) stowarzyszenia z wpisem do KRS. Tak w roku 2010 powstało Stowarzyszenie
Historyczne im.10 Pułku Piechoty.
Między tzw. urzędniczą papierologią, pracą a domem, dopracowywaliśmy pieczołowicie nasze żołnierskie, rekonstrukcyjne sylwetki.
Po osiągnięciu należytego poziomu stanęliśmy przed wyborem – co
dalej? Czy zostajemy w tym miejscu? Czy w dalszym ciągu przemy
dalej? Jeżeli tak to, w którą stronę? Niepohamowana chęć działania
nie pozwoliła nam spocząć na laurach. Postanowiliśmy dźwignąć od
podstaw temat przedwojennej, polskiej łączności wojskowej, która do
tej pory w sposób marginalny gościła wśród rekonstruktorskiej braci.
Godziny spędzone przy regulaminach, zdjęciach z epoki, w muzeach,
warsztatach itd. zaowocowały zrekonstruowaniem patrolu telefonicznego z prawdziwego zdarzenia razem z biedką telefoniczną wz. 31,
łącznicą polową ŁP-10 wz.28, oraz masą drobniejszego sprzętu zbudowanego z troską o najdrobniejsze detale.

Innym niezwykle ambitnym przedsięwzięciem jakie podjęliśmy było jak najwierniejsze zrekonstruowanie sztandaru 10. Pułku Piechoty.
Była to dla nas sprawa absolutnie honorowa. Prace zajęły nam niemal
5 lat i obejmowały m.in. badanie oryginału znajdującego się w Mu120
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zeum Wojska Polskiego, poszukiwanie najwyższej jakości materiałów
w całej Europie, poszukiwanie najwyższej klasy wykonawców biegłych
w przedwojennym rzemiośle artystycznym. Nieskromnie możemy
stwierdzić, iż cały trud dał wspaniały efekt. Jest to jedyny w kraju tak
wiernie zrekonstruowany sztandar przedwojennego pułku Wojska Polskiego. W uroczystości jego poświęcenia wzięło udział wielu znamienitych gości oraz przedstawicieli wojska i miejscowych władz. W Dniu
Wojska Polskiego 15 sierpnia 2014 roku mieliśmy zaszczyt jako jedyny
poczet sztandarowy iść na czele rekonstruktorów w uroczystej defiladzie wojskowej w Warszawie. Rok wcześniej zaszczytu tego dostąpił
także nasz sprzęt łączności.

Obecnie stowarzyszenie liczy kilkunastu członków mundurowych
oraz kilku „cywilnych”, ale szczególną dumą są członkowie honorowi,
wśród których są m.in. byli żołnierze 10 Pułku Piechoty, których zaszczyt mieliśmy osobiście poznać oraz osoby szczególnie zasłużone
dla kultywowania pamięci naszego pułku.
W ciągu niemal 7 lat naszego istnienia zrealizowaliśmy szereg
projektów unikalnych w skali całego kraju. Oprócz wspomnianych wyżej możemy tu jeszcze wymienić:
 rekonstrukcję płomienia z fanfary 10 Pułku Piechoty (jedyna
w Polsce tak wierna replika przedwojennego płomienia);
121

KOMUNIKAT NR 31
 odbudowę sprzętu i wyposażenia łączności WP z lat 19251939 - telefony AP30 i AP36;
 rekonstrukcja rowerów wojskowych PWU typ XX;
 koordynowaliśmy przygotowanie rekonstrukcji historycznych
Łowicz 1939 (2008,2009) oraz rekonstrukcję z okazji 150
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (2013);
 sprawujemy opiekę nad miejscami pamięci i grobami żołnierzy, które znajdują się na około 30 cmentarzach w okolicy
Łowicza;
 bierzemy udział w ogólnopolskich uroczystościach m.in. defilada w Warszawie z okazji Dnia Wojska Polskiego 15 sierpnia i Dnia niepodległości 11 listopada;
 udział w projektach filmowych (m.in. Bitwa Warszawska
w reżyserii Jerzego Hofmanna, Pre Mortem, Tajemnice Westerplatte, Wołyń w reżyserii Wojciecha Smażowskiego);
 organizowanie żywych lekcji historii w szkołach z terenu
Powiatu Łowickiego;
 zorganizowaliśmy szereg wystaw i imprez okolicznościowych tj.
- „Łowicz i jego mieszkańcy w obiektywie. 1939 –
fotorekonstrukcja”;
- 95 rocznica przybycia do Łowicza 10 Pułku Piechoty –
wystawa zdjęć oraz uroczystość wręczenia repliki
sztandaru 10 Pułku Piechoty;
- Dzień dziecka 2012;
- Dni Święta Pułkowego;
- Zorganizowaliśmy szereg wystaw i imprez okolicznościowych tj.
 Braliśmy udział w dziesiątkach inscenizacjach historycznych,
ogólnopolskich zlotach, uroczystościach rocznicowych na terenie całej
Polski od Westerplatte poprzez Poznań, Warszawę, Mławę, Kutno,
Sochaczew, Skierniewice, Kielce po Katowice.
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W naszych działaniach wspierają nas oraz współpracujemy
z licznymi instytucjami lokalnymi, a także państwowymi, m.in.:
 Ministerstwo Obrony Narodowej;
 Sztab Generalny Wojska Polskiego;
 10 Opolska Brygada Logistyczna z Opola;
 Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności;
 Centralna Biblioteka Wojskowa;
 Centralne Archiwum Wojskowe;
 Muzeum Wojska Polskiego;
 Fundacja Polonia Militaris;
 Fundacja Było… nie minęło Adama Sikorskiego;
 Urząd Miasta Łowicza;
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im. 10. Pułku Piechoty
w Łowiczu;
 Muzeum w Łowiczu;
 Łowicki Ośrodek Kultury;
 Nowy Łowiczanin;
 Archiwum w Łowiczu;
 Muzeum w Kutnie;
 Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich;
 Magazyn Classic Auto.
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Mieliśmy także przyjemność współpracować z kolegami z innych
grup i stowarzyszeń w tym:
 Stowarzyszenie Historyczne „Pionierzy 40. Pułku Piechoty Dzieci
Lwowskich”;
 Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7DAK z Poznania;
 Stowarzyszenie Historyczne „Cytadela”;
 Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty;
 Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej II bat. 18 Pułku Piechoty z Sochaczewa;
 Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pionier 39;
 Grupa Rekonstrukcji Historycznej 37. Pułku Piechoty z Kutna;
 Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi.
Nie sposób wymienić wszystkich uroczystości i przedsięwzięć
w jakich mieliśmy zaszczyt wziąć udział. Nie sposób zliczyć naszego
czasu jaki poświęciliśmy aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy z tak bogatym bagażem dokonań, doświadczeń i życzliwych
wspomnień. Mimo to mamy w dalszym ciągu ogromny zapał do pracy
i realizujemy kolejne ambitne projekty unikatowe w skali kraju. Z wielką
chęcią podejmiemy współpracę z każdą osobą bądź instytucją, której
leży na sercu kultywowanie pamięci należnej naszym przodkom, oraz
wskrzeszanie tradycji niegdyś przez nich zapoczątkowanych. Jest to
sprawa wielkiej wagi, gdyż „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości”. - Józef Piłsudski.

Od redakcji:
Autor artykułu Bartłomiej Gałaj jest wiceprezesem Stowarzyszenia
Historycznego im.10. Pułku Piechoty z Łowicza, które od 2014 roku
współpracuje z Oddziałem Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
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Iwona Banaszek
Z CYKLU: MIEJSCA PAMIĘCI
FORT III W POMIECHÓWKU:
Stamtąd nikt nie słyszał krzyków...
„Na placu wewnątrz fortu nie było śniegu, tylko żółty piasek. Widoczne były kupki popiołu ze spalonych ciał ludzkich. Prawie na całym
placu płytko zakopane były zwłoki ludzkie. W wielu miejscach wystawały z ziemi ręce, nogi, gdzie indziej plecy lub też inne części ubrania.
W jednej z izb na środku sufitu był odbity krwawy ślad człowieka. Od
tego kształtu były ślady ściekającej krwi…” - tak wyglądał w relacji Ireny Fałkowskiej-Iglickiej w lutym 1945 r. teren jednego z obozów hitlerowskich - obozu w Pomiechówku. Największego na Mazowszu.
Mazowiecki fragment drogi krajowej nr 62, to znany tranzyt tirów
zmierzających w kierunku wschodniej granicy państwa. Codziennie
przejeżdża nią kilka tysięcy potężnych pojazdów. Ale na dobrą sprawę, nawet gdyby natężenie ruchu było mniejsze, to i tak przypadkowy
podróżnik nie zwróciłby uwagi na mijany po drodze Pomiechówek –
teren ogrodzony drutem kolczastym i porośnięty gęstą roślinnością,
znajdujący się tuż za nim. Uroczy zagajnik wygląda na tyle zwyczajnie,
że trudno domyślić się, iż za linią drzew znajduje się miejsce wzbudzające dreszcz grozy.
Jeszcze do niedawna ów obiekt był całkowicie anonimowy. Jedynie starsi mieszkańcy, historycy i miłośnicy Twierdzy Modlin zdawali
sobie sprawę, że miejsce na „górce za Pomiechówkiem” to były obóz
śmierci. Według większości opracowań historycznych – największe
miejsce kaźni na Mazowszu, które pochłonęło ok. 65 tysięcy ofiar.
W opinii więźniów, którzy „przeszli” przez cele Fortu III, to właśnie ten
obóz śmierci nad Wkrą zasługuje na miano najgorszego z wojennych
miejsc zagłady. Przeżywali go zazwyczaj tylko ci, którzy mieli to
„szczęście”, że zostali stąd wywiezieni do Auschwitz, Dachau, Mauthausen lub innych obozów śmierci…
„Obóz w Pomiechówku mogę krótko określić, jako jedną z największych katowni i najbardziej ohydne miejsce zbrodni, jakie istniało
podczas okupacji na terenie III Rzeszy i terenach zagarniętych przez
wojska niemieckie” – zeznał dla Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Władysław Grylak. „Stwierdzam to z całą odpowiedzialnością. Podczas okupacji przeszedłem aż przez 5 obozów hitlerowskich – Pomiechówek, Auschwitz, Mauthausen, obóz w Jugo125

KOMUNIKAT NR 31
sławii i Neumark. Katownia w Pomiechówku pod każdym względem
była najgorsza. W najbardziej zwyrodniały sposób faszyści niemieccy
znęcali się nad więźniami. Mordowano ich masowo, bez jakichkolwiek
podstaw, w sposób szczególnie wyrafinowany i zwyrodniały. W Pomiechówku było również najgorsze wyżywienie i najgorsze warunki
sanitarne”.
Choć do dzisiaj na Forcie III w Pomiechówku ciąży piętno śmierci,
należy zaakcentować inne wydarzenia związane z tym historycznym
obiektem. Ponura karta tych militarnych budowli jest wyjątkowa i bolesna, ale nie jest jedyna. Po założeniu i rozbudowie Twierdzy Modlin na
styku Narwi i Wisły, oraz po kilku wojennych kampaniach, w XIX wieku
zaczęto rozbudowywać dodatkowe linie obrony „twierdzy-matki”.
Pierwszą była tzw. wewnętrzna (umocnienia oznaczone I-VII), składająca się z samodzielnych Fortów umiejscowionych od kilku do kilkunastu kilometrów od twierdzy. Forty te, mimo że niepołączone ze sobą
podziemnymi ciągami komunikacyjnymi (do dzisiaj krążą takie mity!),
mogły dawać sobie wzajemnie osłonę artyleryjską i były w zasięgu baterii twierdzy głównej. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia,
w 1883 roku, w odległości 5 km od twierdzy głównej – dokładnie na
podwyższeniu nad Wkrą pomiędzy Pomiechówkiem a Stanisławowem
– rozpoczyna się budowa Fortu nr III. Ukończono go pięć lat później,
jako jeden z ośmiu tworzących pełną linię wewnętrznej obrony.

Pociski po egzekucjach tkwią cały czas w ścianach fosy Fortu
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Fort spełniał ważne zadania obronne podczas obydwu wojen.
W czasie I wojny światowej był teatrem zmagań wojsk rosyjskich
i niemieckich, a podczas II wojny światowej stał się symbolem bohaterstwa wrześniowych obrońców. Zacięty opór obrońców spowodował,
że Niemcy nie mogąc przełamać obrony, posłużyli się mieszkańcami
Pomiechówka, tworząc z nich rodzaj żywej tarczy dla atakujących żołnierzy Wehrmachtu. Nie pomogło to jednak w zdobyciu warowni. Fort
poddał się dopiero po 21 dniach obrony.
To jednak nie koniec wojennej historii reduty w Pomiechówku.
Okres okupacji stanowi najbardziej ponurą kartę w jego dziejach.
Fort po klęsce wrześniowej pełnił funkcję więzienia dla obrońców
Modlina i okolicznych placówek. Trwało to krótko, bo już od lutego
1940 r. więzienie zostało przekształcone na obóz dla przymusowo wysiedlanych mieszkańców okolic Nasielska i Płońska, których od marca
1941 wywożono stąd na roboty do Niemiec. Teren fortu wykorzystywano też do mordowania osób kalekich i starców z okolicznych domów opieki społecznej.
Przez kilka miesięcy działało też getto, a faktycznie obóz zagłady
dla żydów z terenu północnego Mazowsza. Od maja 1942 do końca
lipca 1944 r. na forcie otwarto więzienie karno-śledcze, w którym również na wielką skalę stosowano tortury i egzekucje. Hitlerowcy cenili
sobie położenie fortu z dala od jakichkolwiek zabudowań. Teren osady
Pomiechówka znajdował się na tyle daleko, że „stamtąd nikt nie mógł
usłyszeć krzyków katowanych ludzi”. Przystąpiono zatem do systematycznej likwidacji inteligencji polskiej. W pierwszej kolejności byli tu
mordowani nauczyciele, księża i właściciele ziemscy. Kiedy dziś idzie
się przez teren fortu, wiele mówi on o tragedii ostatnich dni przetrzymywanych tam ludzi.
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Fort Pomiechówek III

NAJWIĘCEJ MÓWIĄ NAPISY
Więźniów przetrzymywano w betonowych bunkrach-celach.
„Przeżyłem Pomiechówek, Stutthof i roboty na terenie Niemiec” - mówi
Kazimierz Baniak, jeden z więźniów Fortu III. - W Pomiechówku były
najcięższe warunki. Obóz był położony z dala od ludzi, bez możliwości
kontaktowania się z kimkolwiek, z podziemnymi celami i lochami,
w których nie było ani jednej pryczy, ani okien. Spało się na betonie.
W jednej celi znajdowało się nawet ponad 100 osób. Nie było miejsca
na wyciągnięcie nóg.
Jedną z najgorszych tortur było przywiązywanie więźniów do metalowego kółka w ścianie, tak aby więzień nie mógł ani usiąść, ani stać
prosto. Prawie codziennie dokonywano egzekucji. Gdy liczba mordowanych nie była zbyt duża używano szubienicy, na której wieszano do
25 osób jednocześnie lub rozstrzeliwano przy ścianie jednego z bunkrów. W masowych egzekucjach używano cekaemu ustawionego na
wale ziemnym. Więźniowie ustawiali się po prostu nad wykopanymi
dołami, do których byli strącani po rozstrzelaniu.
Dziś, gdy wchodzi się do cel, w których przetrzymywano więźniów, zaskakuje nieskazitelna biel ścian. Pod powłoką białej farby, którą naniesiono już po wojnie, znajduje się kilka tysięcy różnego rodzaju
napisów: nazwisk, miejscowości, dat, niekiedy wezwań Bożej pomocy.
Prawie wszystkie zostały wyryte w ścianie przez więźniów. Prawie
wszystkie są wołaniem o pamięć o ich tragedii.
Ale nie tylko napisy na murach mówią o tragedii obozu. Najbardziej szokujące są relacje świadków, choć niewielu może opowiedzieć
o tym, czym tak naprawdę stał się III Fort po klęsce wrześniowej. Pobyt w hitlerowskim obozie karno-śledczym przeżyli tylko ci, którzy mieli
to „szczęście”, że zostali wysłani do Oświęcimia, Stutthofu i innych ob129
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ozów. Tych, którzy pozostali tam do końca, nie było wśród żywych
w dniu wyzwolenia Pomiechówka.
W KAŻDY PIĄTEK PALONO LUDZI
Jakimś szyderstwem szatana jest fakt, że właśnie w piątki dokonywano największych i najbardziej bestialskich mordów. Znane są fakty mordowania księży na terenie obozu w Pomiechówku: „Widziałem,
jak pewnego dnia przywieziono grupę księży katolickich - zeznawał po
wojnie Feliks Skolasiński. - Wkrótce usłyszałem potworne jęki i ujadania sfory psów. Następnego dnia spalono strzępy kapłańskich szat.
W każdy piątek palono ludzi na stosie. W inne dni po prostu wieszano,
rozstrzeliwano lub oddawano psom”.
Do obozu przywożono także kobiety i dzieci. Ich los w większości
pozostaje nieznany. Jedna z więźniarek - Wiktoria Karaszewska opowiadała po wojnie, że na 10 cel jedna była kobieca. „Przywożono również do obozu dzieci razem z zakonnicami. Co się z tymi dziećmi stało? Nie wiem” - dodaje. Zakonnice zostały zamordowane.
Bilansu ofiar do dziś nie udało się ustalić. Śmierć w III Forcie
w Pomiechówku poniosło od 50 do nawet 100 tys. ludzi, w większości
Polaków. Prawdziwej liczby nie da się ustalić, bo Niemcy dla zatarcia
śladów swych zbrodni wydobywali i palili zwłoki pomordowanych więźniów. Nie wszystkie jednak zwłoki zdołano spalić. W kwietniu 1945 r.
przeprowadzono ekshumację i wydobyto 6 tys. ciał. Z obawy przed
epidemią przerwano ją jednak i powtórnie zasypano doły. Miejsce
spoczywania więźniów wskazuje tylko wyraźnie obniżony poziom ziemi. Wiadomo też, że część więźniów wymordowano też w okolicznych
lasach. Gdzie jeszcze znajdują się groby pomordowanych w Pomiechówku? Nikt nie potrafi powiedzieć.

Koszary Fortu III - tu znajdowały się cele więzienne)
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Mirosław Pakuła
BŁĘDY W WOJSKACH ŁĄCZNOŚCI II RZECZYPOSPOLITEJ
To co się działo w wojskach łączności w 20-leciu międzywojennym
powinno być ostrzeżeniem dla współczesnych dowódców najwyższego
szczebla decydujących o kształcie i zadaniach organów kierowniczych
łączności oraz dla szefów tych organów. Permanentne reformy, brak
organu nadrzędnego, środków na modernizację, czy wreszcie niefachowość i wybujałe ambicje oficerów odpowiedzialnych za wojska
łączności II Rzeczypospolitej przyczyniły się w dużym stopniu do braku
łączności i sparaliżowania dowodzenia w kampanii 1939 r., zwłaszcza
na wyższych szczeblach.
Brak organu nadrzędnego
Główne organy kierownicze wojsk łączności znajdowały się
w dwóch instytucjach: Ministerstwie Spraw Wojskowych (MSWojsk.)
i Sztabie Głównym (SG; wcześniej Sztabie Generalnym). W MSWojsk.
istniał najpierw Inspektorat Wojsk Łączności, potem Wydział Wojsk
Łączności, Szefostwo Łączności, a następnie Dowództwo Wojsk
Łączności. W SG działał Referat Łączności, a potem Szefostwo Łączności. Mówiąc w uproszczeniu komórka łączności w MSWojsk. odpowiadała za organizację, wyszkolenie i wyposażenie wojsk łączności,
zaś komórka ta w SG za przygotowywanie planów łączności.
Warto dodać, że Szefostwa Łączności utworzono także w Dowództwie Lotnictwa oraz w Dowództwie Obrony Przeciwlotniczej
MSWojsk. Oficerowie łączności byli również w inspektoratach armii.
Dodatkowo w sprawy łączności w wojsku było „zamieszane” Biuro
Wojskowe w Ministerstwie Poczt i Telegrafów.
Mnogość osób odpowiedzialnych za łączność, ich samodzielność,
brak podporządkowania jednemu organowi nadrzędnemu łączności
powodowały, że każdy prowadził własną działalność. Dodatkowym
utrudnieniem były wzajemne animozje i rywalizacja.
Skutecznym rozwiązaniem tego problemu mogło być utworzenie
stanowiska inspektora wojsk łączności w Generalnym Inspektoracie Sił
Zbrojnych (GISZ), jednak tego nie uczyniono.
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Nie kończące się reorganizacje
Na jesieni 1920 r. wszedł w życie projekt organizacji wojsk łączności w czasie pokojowym. Przewidywał on utworzenie: 1. pułku łączności w Zegrzu i 2. pułku łączności w Poznaniu. Oba pułki miały składać się z 4 batalionów telegraficznych i kompanii telegraficznej specjalnej.
W 1921 r. podjęto decyzje o charakterze centralizacyjnym dotyczącą utworzenia trzech pułków łączności: 1. pułku w Zegrzu, 2. pułku
w Jarosławiu i Radymnie, 3. pułku w Grudziądzu. Pułki miały składać
się z 3-4 batalionów telegraficznych, batalionu radiotelegraficznego
i kompanii telegraficznej specjalnej.
W czerwcu 1924 r. zarządzona została reorganizacja pułków
łączności. W miejsce dotychczasowych trzech pułków łączności utworzono dwa pułki łączności: 1. pułk w Zegrzu oraz 2. pułk w Jarosławiu
i Radymnie, w skład których weszło po 5 batalionów telegraficznych.
W 1926 r. rozpoczęto proces decentralizacji. Zarządzono kolejną
reorganizację pułków i sformowano trzy samodzielne bataliony łączności (Kraków, Poznań, Brześć).
W 1929 r. utworzono trzy Grupy Łączności podległe bezpośrednio
pod II wiceministra Spraw Wojskowych.
Przedostatnia reorganizacja wojsk łączności została dokonana
w 1931 r. Zlikwidowano wówczas między innymi Grupę Łączności nr 3
oraz 1. pułk łączności.
W wyniku dokonanych zmian, stan organizacyjny formacji telegraficznych przedstawiał się następująco:
Grupa Łączności nr 1 w Warszawie:
- kadra 3., 4., 8. batalionu telegraficznego,
Grupa Łączności nr 2 w Krakowie:
- 5., 6., 7. batalion telegraficzny,
- kadra 2. batalionu telegraficznego,
- 3., 4., 7. pluton telegraficzny.
W latach 1932-1934. zlikwidowano dowództwa obu Grup Łączności, w związku z redukcją batalionów telegraficznych i przeniesieniem
części kompanii z tych batalionów do dywizji piechoty.
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Spóźniona modernizacja
Zdecydowanie największe zasługi dla wojsk łączności II Rzeczypospolitej miał dowódca wojsk łączności MSWojsk. płk Heliodor Cepa
powołany na to stanowisko w grudniu 1934 r. Ten energiczny oficer
i doskonały fachowiec przyczynił się do usprawnienia szkolenia i modernizacji technicznej formacji łączności. Modernizacja wojsk łączności
zaczęła się bowiem dopiero od 1935 r.
Największy wysiłek płk Cepa położył jednak na polu modernizacji
technicznej wojsk łączności. Od początku działalności w Dowództwie
Wojsk Łączności dostrzegał największe braki właśnie w tym zakresie.
Sprzęt był przestarzały, nieliczny i niedostosowany do potrzeb wojennych.
Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu przystąpiono do planowej
rozbudowy istniejącego przemysłu teletechnicznego oraz wyszukiwania nowych firm – dostawców sprzętu dla wojsk łączności. W 1935 r.,
sprzęt dla wojsk łączności produkowało zaledwie 9 zakładów,
a w 1938 r. już 25 firm.
Planowe działanie w zakresie modernizacji sprzętu zapewniały
utworzone Biuro Badań Technicznych Wojsk Łączności i Kierownictwo
Zaopatrzenia Wojsk Łączności.
W latach 1936-1939 zrodziło się i zostało wdrożonych do wojska
wiele udanych rodzimych konstrukcji, między innymi: radiostacje serii
„N” i „W” (N1, N2, W1), aparaty telefoniczne AP-36, APL-37 oraz łącznice telefoniczne ŁP-6/36.
W zakresie modernizacji sprzętu łączności, a zwłaszcza motoryzacji wojsk łączności, nie udało się jednak osiągnąć pełnego sukcesu.
Na drodze stanęły ograniczone środki finansowe a także machina biurokratyczna spowalniająca procesy zamówień sprzętu.
Absurdalny plan
Zapewne w dobrej wierze, za rozwiązanie problemów łączności
wojskowej w wypadku wojny zabrał się szef Ministerstwa Poczt i Telegrafów (MPiT) Ignacy Boerner. Zgłosił pomysł oparcia łączności wojennej na wyższych szczeblach oparciu o cywilną sieć telekomunikacyjną przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon (PPTiT). Wysunął nawet absurdalną koncepcję likwidacji wojsk łączności, po odpowiedniej modernizacji cywilnej sieci łączności. Śmierć ministra Boernera w 1933 r. na krótko przerwała prace nad tymi chybionymi po133
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mysłami, jednak jego następca Emil Kaliński już na początku 1934 r.
wrócił do prac koncepcyjnych.
Konsultacje Ministerstwa Poczt i Telegrafów ze Sztabem Głównym przeciągały się. W wyniku tego aż do wiosny 1939 r. plany oparcia łączności na wyższych szczeblach o sieć cywilną, nie zostały doprecyzowane.
Prawdziwie tragiczny w skutkach był nieudany, wykonany w pośpiechu w marcu 1939 r. plan łączności na wypadek „Z”. Dokument
powstał w Szefostwie Łączności Sztabu Głównego pod kierunkiem
ppłk. Józefa Łukomskiego, co ważne - bez udziału Dowództwa Wojsk
Łączności i Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
Podstawowym założeniem planu była wspomniana wcześniej zasada, że cała łączność telefoniczna i telegraficzna Naczelnego Dowództwa z armiami oraz łączność armii z dywizjami i brygadami miała
być oparta na sieci telefonicznej i telegraficznej przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska, Telegraf i Telefon. Sieć wojskowa miała być
rozwijana tylko w obrębie wielkich jednostek oraz częściowo między
wielkimi jednostkami a armiami. W związku z powyższym cały personel PPTiT na obszarze operacyjnym miał być zmilitaryzowany.
Wprost nie do uwierzenia jest fakt, że dowódca wojsk łączności
płk Cepa, mający być naczelnym dowódcą łączności na wypadek wojny, otrzymał plan łączności na wypadek konfliktu na Zachodzie dopiero w sierpniu 1939 r. Świadczyło to albo o niefrasobliwości Sztabu
Głównego i lekceważeniu Dowództwa Wojsk Łączności, albo o „dokładnym” przestrzeganiu odziedziczonych po czasach marszałka Piłsudskiego zasad ochrony tajemnicy w obawie przed dekonspiracją
zamiarów wojskowych.
Tragiczne skutki
Skutki zastosowania planu łączności na wypadek „Z” okazały się
tragiczne już 6 września 1939 r., gdyż Naczelny Wódz opuszczający
stolicę został pozbawiony łączności przewodowej za pomocą, której
miał łączyć się z armiami. Sieć cywilna poczty była przestarzała, a na
terenach wschodnich słabo rozwinięta. Poza tym przeważały linie napowietrzne, w dodatku zwykle położone przy liniach kolejowych, co
spowodowało ich natychmiastowe zniszczenie przez Niemców.
W Brześciu łączność radiową ze stolicą utrzymywano przez radiostację UKF Marynarki Wojennej w Pińsku. Prawdziwą katastrofą była
utrata szyfrów (3 września), które dostały się w ręce Niemców. Ograniczyło to dowodzenie przez środki radiowe.
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Nowy ośrodek łączności Naczelnego Wodza został zorganizowany 12 września we Włodzimierzu. Nie udało się nawiązać łączności
przewodowej z Warszawą. Łączność radiowa dalej była oparta na radiostacji pińskiej.
Kolejny ośrodek powstał 14 września 1939 r. w Młynowie. Zorganizowano tam łączność telegraficzną i telefoniczną z węzłem brzeskim
i radiostacją pińską.
Po przybyciu sztabu Naczelnego Wodza do Kołomyi natychmiast
zorganizowano łączność radiową z Warszawą (na krótko), Lwowem
i Stanisławowem za pomocą radiostacji Straży Granicznej.
Ostatni ośrodek łączności Naczelnego Wodza na terenie Polski
został rozwinięty w Kosowie. Nawiązano łączność telefoniczną i telegraficzną z Kołomyją. Z tego ośrodka nadano ostatni telegram Naczelnego Wodza.

ppłk Emil Kaliński, szef Wydziału
Wojsk Łączności Dep. VI
MSWojsk. w latach 1922- 1926,
minister Poczt i Telegrafów
w latach 1933-1939

Ignacy Boerner, minister Poczt
i Telegrafów w latach 1929-1933
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płk Heliodor Cepa, dowódca wojsk
łączności
Ministerstwa Spraw Wojskowych
w latach 1934-1939

ppłk Józef Łukomski, szef
łączności
Sztabu Głównego WP
w latach 1937-1939

1 batalion telegraficzny w Zegrzu Płd.
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5 batalion telegraficzny w Krakowie

6 batalion telegraficzny w Jarosławiu

7. batalion telegraficzny w Poznaniu
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Pułk radiotelegraficzny w Warszawie

Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu
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Personel pocztowy przy telegrafie Hughes’a (Juzie)

Telegrafistki – juzistki pracujące w placówkach pocztowych miały być mobilizowane na wypadek wojny. Na zdjęciu – kurs juzistek w Zegrzu
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Większości linii napowietrznych przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon biegła wzdłuż szos lub linii kolejowych, co przyczyniło się do ich szybkiego
zniszczenia przez Niemców we wrześniu 1939 r.
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WSPOMNIENIA ŁĄCZNOŚCIOWCÓW

Po przeniesieniu z Sieradza do Zegrza w 1956 roku, gdy sprowadziłem rodzinę po półrocznej „kawalerce” i po ustabilizowaniu się
w nowym środowisku, włączyłem się w grono społeczników organizujących działalność kulturalną środowiska rodzin wojskowych i rodzin
pracowników cywilnych.
Działalność kulturalno-oświatowa miała swój wymiar zajęć programowych. Była także realizowana społecznie w ramach Uczelnianego Klubu Podchorążych i Garnizonowego Klubu Oficerskiego.
Wśród tych osób prym wodził kpt. Zbigniew Niegrzybowski, wówczas kierownik Garnizonowego Klubu Oficerskiego. Początkowo organizowaliśmy autokarowe wyjazdy do teatrów i do kin w Warszawie.
Wśród uczestników takiego wyjazdu powstała myśl by organizować także jednodniowe wycieczki krajoznawcze z odpłatnością za
zwiedzanie. Podjęliśmy ten temat i w roku 1957 zorganizowaliśmy taką
pierwszą wycieczkę do Kazimierza nad Wisłą, Nieborowa, Puław
i Puszczy Kampinoskiej. Zainteresowanie tego typu działalnością doprowadziło wkrótce do założenia wojskowego koła PTTK w roku 1957.
Od tego czasu wzrosła ilość ale i jakość organizowanych imprez
krajoznawczych i turystyki pieszej tak dla rodzin wojskowych jak i dla
podchorążych. Po kilku latach działalności, w roku 1966 zgłosił się do
mnie sierż. pchor. Karol Kruszel, który w rozmowie ze mną przedstawił
się jako przodownik turystyki pieszej drugiego stopnia i zaproponował
aby wśród podchorążych zainteresowanych krajoznawstwem przeszkolić kilku jako przodowników turystyki pieszej pierwszego stopnia.
Podjąłem ten temat.
Najpierw rozmowy w Zarządzie Mazowieckim PTTK. Potem kontakt z ogniwem działalności turystycznej w Dowództwie Okręgu Wojskowego. I na koniec, tak przygotowany odbyłem rozmowę z zastępcą
Komendanta Szkoły d/s politycznych i otrzymałem placet na takie
szkolenie czterech podchorążych plus ja.
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Prowadził to szkolenie Sekretarz Komisji Turystyki Pieszej Okręgu
Mazowieckiego PTTK Piotr Berłowski, nieżyjący od kilkunastu lat,
świetny organizator turystyki pieszej. Mój przyjaciel do smutnego końca. Kilkudniowe zajęcia mieliśmy w dawnym dworku we wsi Kampinos.1 Szkolenie to pozwoliło wzmocnić grupę organizacyjną naszego
koła PTTK.
Pierwsza impreza świeżo upieczonych przodowników turystyki
pieszej odbyła się nie latem, ale w pełni zimy. Uczestniczyliśmy w tzw.
„Rajdzie zbuntowanych”. Bo to nie było lato, tylko zima.
Odtąd działalność naszego koła była intensywna. Powstały także
sekcje kajakowa i żeglarska oraz motorowa.
Sekcja Żeglarska „Narew” Wojskowego Koła PTTK zorganizowała
pierwszą wyprawę kajakową, którą był spływ czterech małżeństw wojskowych z jezior mazurskich poczynając od jeziora Nidzkiego. Potem
Pisą do Narwi i stąd już do przystani w Zegrzu. Byli to pp. Niegrzybowscy, Wróblewscy, Kokalscy i Pirszowie.
W lipcu 1964 roku reprezentacja OSŁ zajęła pierwsze miejsce
w Żeglarskich Akademickich Mistrzostwach Polski.
Sekcja motorowa pierwszą wycieczkę odbyła do Pułtuska i okolic.
Na dwudziestolecie OSŁ w roku 1964 kpt. Zbyszek Niegrzybowski, kierownik Garnizonowego Klubu Oficerskiego przedstawił Komendantowi Szkoły płk. Gierasimczykowi potrzebę odnowienia sali lustrzanej w kasynie. Było to właściwie konieczne, bowiem dwie duże płaszczyzny ścian były wypełnione malunkami prymitywnego malarza. Jeden „obraz” przestawiał szturm na Berlin, a drugi przedstawiał generała Kazimierza Pułaskiego w bitwie pod Savannah. Rzecz w tym, że
generał siedział na wspiętym ogierze, którego najlepiej wymalowany
fragment stanowił dowód, że to był na pewno ogier.
Salę odnawiał z zachowaniem kolorystyki stylu rokoko, malarz
pokojowy Sawicki, znany z tego, że nie wchodził na drabinę bez rozgrzania się butelką „jabcoka”, dziś zwanego „mamrotem”.
Sala lustrzana po prawidłowo wykonanym malowaniu była oświetlana niby żyrandolem. Kapitan Niegrzybowski zamówił piękny, ozdobiony kryształkami żyrandol. Świetnie pasował do stylu sali.
Pani Kujawa po praktyce w Chyżnem namówiła mnie w 1972 roku
na organizację i prowadzenie dwutygodniowego turystycznego obozu
rowerowego dla młodzieży rodzin wojskowych i pracowników cywilnych w WSOWŁ. Komendant wyraził zgodę. W obozie uczestniczyło
1 W tym dworku w roku 1863 kwaterował sztab Zygmunta Padlewskiego, generała powstania styczniowego.
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dziesięć dziewcząt i chłopców w wieku 15 -17 lat Najpierw musiałem
przekonać Kwatermistrza Okręgu aby zgodził się na grupę koedukacyjną. Taką decyzję podjąłem po doświadczeniach z obozem stałym
dla dziewcząt na przejściu granicznym w Chyżnem. Rowery, sprzęt
obozowy wraz z kuchnią plecakową dostarczono nam do koszar. Do
obsługi przydzielono samochód ciężarowy z kierowcą, podoficera jako
szefa z żołnierzem pomocnikiem i pielęgniarkę. Czas obozu dwa tygodnie. Dzięki dobrej pracy zespołu organizacyjnego impreza okazała się
być atrakcyjna dla młodzieży. Organizowałem, więc jeszcze cztery takie obozy.
Pierwsza trasa to Ziemia Lubelska, druga po ziemi Mazurskiej,
trzecia po Wielkopolsce, czwarta zachodnim wybrzeżem Bałtyku i piąta po Ziemi Świętokrzyskiej. Po skompletowaniu uczestników zapoznałem ich z trasą. Następnie na każdy dzienny odcinek wybraliśmy
po dwie osoby, które miały obowiązek przygotować informacje
o atrakcjach danej trasy z dostarczonych materiałów turystycznych.
Po dwóch podejściach do Wojskowej Akademii Technicznej okazało się, że inżyniera ze mnie nie będzie. Postanowiłem zostać dobrym pedagogiem i po czterech latach ukończyłem studia na wydziale
pedagogiczno - politycznym w roku 1974.
Przed tym musiałem otrzymać zgodę na zmianę korpusu oficerów
łączności na korpus oficerów politycznych. Napisałem więc prośbę do
szefa oddziału szkolenia ppłk. Stanisława Szewczyka. Gdy podałem
mu tę prośbę, przeczytał powoli jakby zastanawiając się. Spojrzał na
mnie i bez słowa podarł ją. Próbowałem potwierdzić prośbę słownie.
Kategoryczna odpowiedź brzmiała: „nie wyrażam zgody”. Odpowiedziałem: „obywatel pułkownik nie widzi za tym papierkiem człowieka”
i wyszedłem z pokoju.
Następnego dnia zadzwonił do cyklu i poprosił mnie do telefonu.
Polecił, abym napisał prośbę jeszcze raz i dostarczył mu. Tym sposobem rozpocząłem studia.
W 1970 roku generał Wojciech Jaruzelski minister Obrony Narodowej zreformował kształcenie oficerów politycznych. Zlikwidował
Szkołę Oficerów Politycznych w Łodzi i wprowadził we wszystkich
Szkołach Oficerskich szkolenie podchorążych do służby politycznej
i wychowawczej.
W każdym roczniku podchorążych był jeden pluton o profilu społeczno-politycznym. W ten sposób przyszły oficer polityczny na podstawie studiów pierwszego stopnia przygotowany był do prowadzenia
w jednostce działalności kulturalno - oświatowej. Jednocześnie, znał
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specjalność jednostki, w niezbędnym zakresie. W naszym przypadku
zapoznawali się ze sprzętem łączności.
Wraz z wprowadzeniem „Programu rozwoju kultury w Siłach
Zbrojnych „ w celu podnoszenia kwalifikacji podchorążych politycznego kierunku szkolenia oraz pełniejszego przygotowania ich do organizacji tej działalności w środowisku wojskowym, przy wyższych szkołach oficerskich powołano filie Studium pod nazwą Ośrodki Dydaktyczne tego Studium.
W 1971 roku przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie powołano Wojewódzki Ośrodek Dydaktyczny, stanowiący filię Państwowego
Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. Dyrektorem wówczas był red. Lucjan Powichrowski, który często bywał w Szkole
i wspierał mnie swoim doświadczeniem.
Dla podchorążych profilu politycznego prowadziłem dwa przedmioty: „Wybrane Zagadnienia Kultury” i Techniczne Środki Nauczania
i Propagandy. Program pierwszego przedmiotu mogłem zaproponować sam w oparciu o studia. Wykorzystałem również swoją wiedzę
Warszawskiego Przewodnika turystycznego PTTK po rocznym studium zaocznym, oraz wiedzę Przodownika Turystyki Pieszej z uprawnieniami na kraj. Pomocne były mi materiały wydawane przez Studium.
W ramowym programie przedmiotów społeczno-politycznych na
pierwszy przedmiot było 32 godz. na I roku, 10 na II i 16 na III.
Wśród zajęć w tym przedmiocie utkwiły mi w pamięci dwa, pierwszy wykład to „Style w architekturze.” Mój ulubiony styl to Gotyk. Postanowiłem więc po omówieniu tematu w oparciu o wiedzę przewodnika warszawskiego oraz o bogaty zestaw ilustracji z wydawnictw albumowych z tej dziedziny, postanowiłem pokazać podchorążym ten styl
„na żywo”, na przykładzie kościoła Panny Marii na Nowym Mieście,
jedynym w Warszawie bez dodatków w stylach późniejszych. Wybrałem więc dzień w którym jechaliśmy do teatru. Wcześniej porozumiałem się telefonicznie z księdzem proboszczem, co do czasu zwiedzania, tak by to nie kolidowało z działalnością kościoła w tym dniu. Weszliśmy więc do pustego kościoła. Zamknąłem go od wewnątrz wielkim
kluczem i pokazałem podchorążym wspaniałości architektury gotyckiej. Licho mnie podkusiło, bo miałem jeszcze trochę czasu przed
przedstawieniem. Chciałem bowiem pokazać dodatkowo fragment
kryształowego sklepienia gotyckiego, zachowanego w zakrystii kościoła św. Anny. Ustawiłem więc podchorążych w kolejkę i takim sposobem ograniczyłem czas oglądania do minimum, bo zbierało się co raz
więcej wiernych.
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Czas w drodze do teatru wykorzystałem na uzupełnienie informacji o tym cacku architektury gotyckiej.
Dzień tego wyjazdu akurat był „Międzynarodowym Dniem Teatru”
w Polsce. Podchorążowie w wyjściowych strojach obejrzeli „Balladynę”
Słowackiego reżyserii i inscenizacji Adama Hanuszkiewicza. Po
przedstawieniu na scenę wszedł Adam Hanuszkiewicz, wygłosił krótkie przemówienie w związku z „Dniem Teatru”. Po nim wkroczyła trójka podchorążych z bukietem róż. Najpierw się przedstawili z której to
szkoły są, złożyli gratulacje. Potem były brawa i na koniec spotkanie
z twórcą tego spektaklu w pomieszczeniu pod sceną.
Następnego dnia wezwał mnie do siebie Zastępca Komendanta
Szkoły d/s politycznych, płk Kuczyński i tłumaczyłem się ze zwiedzania
kościołów.
Drugim zapamiętanym tematem było „Zachowanie przy stole podczas przyjęcia” Wybrałem obiad. Pomógł mi w tym kierownik Kasyna,
który przygotował stół odpowiednio nakryty i w trakcie posiłku mówiłem
o przeznaczeniu i sposobie układania elementów nakrycia. W pamięci
utkwiło mi pełne zainteresowanie podchorążych informacjami o zachowaniu się przy stole.
W zajęciach pozaprogramowych wykorzystywałem działalność
naszego Koła PTTK. Było to okazją do wprowadzenia podchorążych
w organizację imprez turystycznych. Dlatego tylko w latach 19711973 podchorążowie uczestniczyli w 18 imprezach organizowanych
przez nasze koło i w 10 imprezach organizowanych przez inne ośrodki.
***
Wstępem do rozpoczęcia zajęć z przedmiotu „Techniczne środki
nauczania i propagandy” była konferencja naukowa w Wojskowej
Akademii Technicznej prowadzona przez gen. bryg. Tadeusza Dziekana, zastępcę Szefa GZP d/s szkolenia wojskowego. Ponad to ukończyłem kurs Technicznych Środków Dydaktycznych w W.A.T. razem
z plutonem czwartego rocznika.
Do tego przedmiotu przygotowałem salę wyposażoną w różnego
rodzaju rzutniki światła, plansze z budową sprzętu, kamerę filmową
8 mm, dwa aparaty fotograficzne itp.
Zajęcia organizowałem na bazie różnych ośrodków szkolenia,
w zależności od poznawanego sprzętu. I tak: szkolenie z obsługi kamery filmowej 16 mm i aparatu projekcyjnego odbywało się w Warszawie, w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego na
kursie obsługi technicznych środków nauczania. W Centrum Szkolenia
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Policji w Legionowie odbywały się zajęcia z Fotografiki. Podchorążowie robili zdjęcia różnymi aparatami, wywoływali filmy i robili odbitki.
Przy tej okazji podchorąży Jeży Sztorc jako pracę dyplomową
przedstawił film 16 mm „XX lat WSOWŁ”. Tradycją było, że najciekawsze prace dyplomowe były prezentowane ministrowi Obrony Narodowej gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu w Domu Wojska Polskiego. Prezentowali je już jako oficerowie. Jego praca została zakwalifikowana
do prezentacji. W tym czasie ppor. Sztorc był akurat na ćwiczeniach.
Do prezentacji wystąpiłem, jako promotor. W oznaczonym dniu z pudłem pod pachą, przy projektorze gotowym do pracy czekałem na
swoją kolej. Minister podszedł i zapytał, ile minut ma film. Gdy powiedziałem, że 16 i pół minuty, spojrzał na zegarek i powiedział, że niestety nie ma już czasu, „ale obiecuję, że na pewno go obejrzę”.
***
To, co działo się w OSŁ i potem w WSOWŁ w ciągu 24 lat mojej
służby w Zegrzu, w zakresie szeroko rozumianej pracy kulturalnej
i oświatowej, w obszarze działalności społecznej jak i służbowej, z konieczności przedstawiam często skrótem, by mieć możność przekazania czytelnikom jak najwięcej wydarzeń w tej dziedzinie. I tak:
 „Wodniacy z Zegrza zdobyli Słoneczny Puchar Ekspresu
Wieczornego” (Expres Wieczorny 12 czerwca 1967);
 „Flotylla kajaków płynie na trasie Kazimierz - Warszawa. 200
wodniaków walczy o Słoneczny Puchar Wisły Expresu
Wieczornego”. (Expres Wieczorny 8 czerwca 1967);
 „Górskie Zawody na Orientację”. Drugie miejsce z 593
punktami zajęli podchorążowie z OSŁ w Zegrzu: plut. pchor.
K. Kruszel, szer. pchor. J Kuligowski, i szer. pchor. M. Janiak;
 „II miejsce podchorążych z WSOWŁ w IV Górskich Zawodach
na Orientację” (Głos Żołnierza. Gazeta W.O.W. CzwartekPiątek 6-7 czerwca 1968.)
Drużyna w składzie: mjr
Włodzimierz Bławdziewicz, sierż. pchor. Karol Kruszel i plut.
pchor Jerzy Kuligowski;
 „Z mapą i kompasem po Księżycowy Puchar Mazowsza”
Zdobywcą Pucharu okazała się drużyna podchorążych
z WSOWŁ w składzie: plut. pchor. M. Janiak, plut. pchor. M.
Frajtak i kpr. pchor. G. Długoński. (Głos Żołnierza, Gazeta
W.O.W. Czwartek - Piątek, 4 - 5 lipca 1968);
 „Puchar Słoneczny” zdobyli wodniacy „Energetyka” przed
Kołem PTTK przy Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk
Łączności.” (Expres Wieczorny).
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Dwutygodniowy obóz rodzin wojskowych w Bieszczadach
(3-16.08.1969) organizowany wspólnie z kołem z Zegrza południowego. Bazę mieliśmy w Wetlinie nad potokiem. Przejazd do Wetliny autokarem a za nami samochód ciężarowy ze sprzętem. Posiłki każda rodzina pitrasiła dla siebie. Więc bagażu było sporo.
W czerwcu 1968 roku siłami oficerów cyklu zorganizowaliśmy podróż historyczno - krajoznawczą dla podchorążych czwartego rocznika. Trasę podróży organizatorzy, wśród których byłem i ja, opracowali
tak, aby stanowiła określony ciąg historyczny z jednoczesnym krajoznawstwem.
W roku 1975 staraniem ppłk. Ryszarda Laufersweilera Szkoła
otrzymała zgodę od Kwatermistrza Okręgu Pomorskiego na ulokowanie przy Sezonowym Wojskowym Ośrodku Wczasowym w Unieście
nad jeziorem Jamno, pięciu domków campingowych oraz na zaprowiantowanie w Ośrodku.
Organizację tego wypoczynku Komendant Szkoły powierzył Zarządowi naszego koła PTTK. Zakupione składane domki campingowe
należało przed sezonem poskładać i wyposażyć w pościel i niezbędne
wyposażenie jak wiadro, miednica, szczotka i kosz na odpady. Zaś po
ostatnim turnusie domki rozebrać i przechować do następnego sezonu. Pościel wymienialiśmy w ten sposób, że pierwszy turnus przywoził
z Zegrza komplet pościeli. Następnie drugi turnus przywoził czystą pościel dla siebie a ja lub Henryk zabierał zużytą z powrotem. Na pierwszy turnus z czterema żołnierzami przyjeżdżał prezes Koła ppłk Henryk Stalewicz, a na ostatni ja.
W pozostałych turnusach z pośród uczestników wybierano kierownika z obowiązkami jakie wypełniał tak, jak my dwaj. Z tych wczasów korzystaliśmy przez pięć lat.
Uczestniczyliśmy także w Centralnych Rajdach Wojska Polskiego
w biegach na orientację w Bieszczadach organizowanych od 1964 roku. W tych wspaniałych imprezach uczestniczyłem najpierw jako zawodnik wraz z dwoma podchorążymi, potem jako kierownik reprezentacji z WSOWŁ, a następnie jako członek zespołu organizacyjnego.
Kilkanaście lat podchorążowie, członkowie koła PTTK brali udział
w Centralnych Ogólnopolskich Zlotach Młodzieży „Palmiry”
Oddzielne wspomnienie, to moje uczestnictwo w zespole organizatorów tych Zlotów. Imprezy te firmował Stołeczny Zarząd Wojewódzki PTTK. Zaczęło się od udziału podchorążych w kilku kolejnych
Zlotach. Dowództwo WOW było zainteresowane udziałem wojska
w ruchu turystycznym. Stąd doszło do współpracy z ogniwem zajmującym się turystyką w wojsku w GZP WOW. Praktycznie zaś z kpt.
147

KOMUNIKAT NR 31
Adamem Śliwakowskim, z którym ta współpraca przerodziła się w
przyjaźń do dziś. Razem organizowaliśmy Centralne Ogólnopolskie
Zloty Młodzieży „Palmiry” przez kilkanaście lat
Udało się nam najpierw uzyskać orkiestrę wojskową na zakończenie kolejnych „Palmir”. Następnie doszło do udziału kompanii honorowej, zwykle od saperów z Kazunia. Wtedy to uzgodniliśmy z Adamem, że należy wprowadzić na zakończenie Zlotu apel poległych.
Opracowaliśmy tekst apelu, który ja czytałem. W 1973 roku obchodziliśmy 100- lecie Turystyki Polskiej. Z tej okazji XIII zlot organizowany
był pod protektoratem Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTTK oraz Zarządu Politycznego WOW. Władze wojskowe poprosiły o tekst apelu
poległych. I „sprawa się rypła”. Wezwany przed Szefa GZP gen. broni
Włodzimierza Sawczuka otrzymałem pytanie: „dlaczego w obecnym
apelu brak Armii Radzieckiej?” Odpowiedziałem, że przez Puszczę
Kampinoską nie przechodziły oddziały radzieckie. Decyzja była krótka
- nie będzie w apelu Armii Radzieckiej, nie będzie Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestry. W tej sytuacji powiedziałem, że
w apelu będzie jednak zwrot o oddziałach radzieckich „walczących na
skraju puszczy”. Mój pomysł został przyjęty z uśmiechem i apel poległych czytałem przy udziale werbli Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Sprawy formalne, związane z „Palmirami” załatwiał Oddział Żoliborski PTTK i w związku z tym i ja brałem udział w spotkaniach o tym
temacie. Przy tej okazji nawiązaliśmy współpracę w sprawie szkolenia
przodowników turystyki pieszej na rozszerzenie uprawnień na kolejne
województwa. Brałem w tym udział w ramach urlopu. Przekazuję tę
informację ze względu na ciekawe i kłopotliwe zakończenie.
W sierpniu 1968 r. razem z Edwardem Pluczyńskim, członkiem
Komisji Turystyki Pieszej zorganizowaliśmy dziesięciodniowy rajd pieszy dla ośmiorga przodowników po północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Zaczęliśmy w Augustowie, a zakończyliśmy
w Gołdapi przygodą z przekroczeniem granicy państwowej ZSSR.
Według planu mieliśmy jeszcze odbyć wycieczkę na Górę Tatarską,
najwyższego wzniesienia Wzgórz Szeskich. Jednak po dwóch dniach
deszczowych nastał piękny, słoneczny dzień i nasi „kursanci” (pięć
dziewcząt i trzech młodzieńców) wyprosili na nas dzień opalania i wypoczynku. Tak więc, postanowiliśmy wynająć pięć kajaków i wypłynąć
na jezioro Gołdap. Ponieważ był to poniedziałek, przystanie były nieczynne. Trafiła się jednak możliwość dostać kajaki. Podczas gdy
zmienialiśmy ubiory na plażowe, dowiedziałem się od gospodarza, że
i tu, podobnie jak na Zalewie Zegrzyńskim. jeżdżono na nartach wodnych. Dowodem tego miały być czerwone boje wyznaczające trasę.
Popłynęliśmy więc na wschodnią stronę jeziora i po krótkim opalaniu
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postanowiliśmy opłynąć jezioro. Po drodze podpłynąłem z Edwardem
do rzekomej, jak się wkrótce okazało „boi” i na częściowo podtopionej
odczytałem fragment napisu „...nica”, co przyjęliśmy za „stanica”? (!).
Wkrótce, płynąc wzdłuż zarośniętego szuwarami brzegu, usłyszeliśmy
głośną komendę - „dawaj siuda streliat budu”. Wtedy „zaskoczyłem ten napis to była „granica” Zdziwieni zobaczyliśmy zanurzonego po
ramiona sowieckiego pogranicznika z kałasznikowem nad głową! Kazał nam płynąć wzdłuż brzegu, a sam szedł dalej w wodzie aż do miejsca gdzie było możliwe wyjść na brzeg. Tu czekała na nas grupa straży granicznej. Kazano nam wyciągnąć kajaki z wody. Szczęśliwie
przypomniałem sobie opowiadanie znajomego, który prowadząc grupę
w Bieszczadach, gdy przekroczyli pas zaoranej ziemi by się pożywić,
zostali zabrani najpierw na strażnicę, następnie przewieziono ich do
Lwowa. Tam trzymano w hotelu przez trzy dni, by wreszcie dostawić
na graniczne przejście do Polski. Z tym, że zanim sprawdzili tożsamość grupy, pozwolili nawet chodzić po mieście. Przygoda zakończyła
się koniecznością zapłacenia za „zwiedzanie” Lwowa niemałą kwotę
od osoby. Dlatego, gdy zapytano nas o ubrania, ukryte w dziobach kajaków, odpowiedziałem, że są zostawione na przystani. Każde z nas
miało swoje dokumenty przy sobie. Dowódca grupy zebrał je od nas.
Ja miałem dowód razem ze służbową legitymacją. Gdy chciałem ją
zostawić, wyrwał mi z ręki. Dowiedzieliśmy się, że mamy czekać aż
przyjedzie dowódca strażnicy. Gdy po długim czekaniu przyjechał oficer w stopniu kapitana zapytał - kto tu starszy? Zgłosiłem się ja i wtedy
zapytał dalej - wy major? Po potwierdzeniu wyprostował się i zasalutował i poprosił o pomoc przy spisywaniu naszych dokumentów. Następnie zabrał je ze sobą i kazał znowu czekać. Wreszcie przyjechał
wraz z majorem, dowódcą i kapitanem, jego zastępcą, z polskiej placówki granicznej i nastąpił kolejny akt tego zdarzenia. Dostaliśmy zgodę na powrót do przystanie, skąd miano nas zawieźć na strażnicę. Na
takie polecenie nie mogłem się zgodzić, bo najpierw trzeba się ubrać
(!), a następnie mamy zamówiony obiad w restauracji. Ostatecznie, już
pod wieczór znaleźliśmy się na strażnicy. Rozdano nam kartki papieru
i długopisy i polecono opisać jak przekroczono granicę. Pan kapitan
pilnie strzegł, abyśmy nie ściągali od siebie. Następnie dostaliśmy
dwustronicowe formularze do wypełnienia. Zatrzymano dalej dokumenty i mieliśmy odebrać je następnego dnia. Pech chciał, że do tego
wszystkiego jedna z uczestniczek powinna wrócić do Warszawy, bo
miała zdawać zaległy egzamin na uczelni. Znowu perturbacje i wreszcie zwrócono jej legitymację studencką i pojechała nocnym pociągiem.
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Winę za tę przygodę ponosiliśmy my z Edwardem. Na naszej turystycznej mapie granica była powyżej jeziora. My byliśmy na terenie,
gdy było już po „poprawkach” granicznych. Pan major był zdenerwowany, bo to był „minus” na granicznej służbie.
W tym czasie, wspólnie z kpt. Zbyszkiem Niegrzybowskim zorganizowaliśmy dwa bale kostiumowe w Sylwestra w latach 1973
i 1974. Grała orkiestra złożona z podchorążych czwartego rocznika.
Kostiumy wypożyczyłem z Teatru Polskiego. Warunkiem wstępu były
stroje kostiumowe, maski nieobowiązkowo. Często odbywały się zabawy taneczne, zwłaszcza w karnawale. Obowiązkowo z okazji dnia
Święta Wojska Polskiego. Było też kilka balów dla podchorążych
czwartego rocznika.
Wśród podchorążych, zwłaszcza pierwszego roku było wielu harcerzy z różnymi stopniami, drużynowi, przyboczni i z funkcji szczepu,
działających w ramach Kręgu Wojskowego Związku Harcerstwa Polskiego. Dzieci i młodzież rodzin wojskowych i pracowników cywilnych
zorganizowana była w harcerstwie. Był szczep, drużyny harcerskie
i gromady zuchowe. Komendantką była druhna Ekiert, nauczycielka
w szkole podstawowej. Harcerstwem w Garnizonie kierowała druhna
Janina Dębska, żona oficera, pracująca w Wojskowym Instytucie
Łączności w Zegrzu płd. Wspólnie organizowaliśmy czterokrotnie obozy harcerskie dla dzieci i młodzieży z Zegrza Płd. i Zegrza, wówczas
Płn.
W Domu Wojska Polskiego, w dawnym pałacu Lubomirskich obróconym o 90 stopni i przesuniętym w rejon osiedla za Żelazną Bramą,
instruktorką KO była pani Maria Sumerowa i organizowała działalność
Ośrodka Dydaktycznego będącego filią Studium. Współpraca
z Ośrodkiem polegała na tym, że ja zgodnie z planem zajęć zamawiałem spotkania podchorążych z ciekawymi osobami. Między innymi
podchorążowie spotkali się z Wojciechem Siemionem, Ignacym Gogolewskim, Karoliną Beylin i Krzysztofem Zanussim. Korzystałem też
z różnych imprez organizowanych przez Dom Wojska Polskiego.
W marcu 1971 roku, w porozumieniu z zarządem klubu PTTK
„Varsovia” jego członkowie zostali zaproszeni do WSOWŁ i zwiedzali
wybrane sale wyposażone w sprzęt łączności.
W roku 1973 hospitował mnie na zajęciach z czwartym rocznikiem
podchorążych profilu politycznego gen. bryg. Tadeusz Dziekan. Po
skończonym wykładzie, w gabinecie kierownika cyklu, generał ocenił
mój wykład na „dobrze” bo jeden fragment powinien być inaczej sformułowany. Wtedy ja odważyłem się powiedzieć, że fragment ten pasował do celu jaki sobie postawiłem w tym wykładzie. Generał chwilę
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milczał, wyjął pióro i skreślił to słowo „dobrze” i napisał „bardzo dobrze”. Obejrzał po tym salę do zajęć z technicznych środków nauczania i propagandy.
Krótko po tym otrzymałem polecenie przygotować organizację
dwudniowego kursu dla wykładowców zajęć prowadzonych z podchorążymi profilu politycznego ze wszystkich Wyższych Szkół Oficerskich.
W gronie siedmiu przybyłych na to spotkanie, po szczegółowym omówieniu dokumentów organizacji procesu szkolenia, większość czasu
spędziliśmy na wymianie doświadczeń, z dotychczasowego procesu
szkolenia w każdej ze Szkół. Pod koniec drugiego dnia przybył gen.
Dziekan. Gdy wszedł do sali, akurat prezentowałem kolegom rzutnik
światła dziennego. Generał poleciłbym nie przerywał pokazu. Gdy na
przezroczystej folii rysowałem polskim mazakiem, tusz jakby rozlewał
się. Na koniec, generał omówił swoje doświadczenia z wizytacji we
wszystkich szkołach. Podziękował mi za wykonane zadanie i w nagrodę otrzymałem cztery japońskie markery.
Na koniec pragnę podkreślić wagę działalności turystycznej i krajoznawczej w procesie kształcenia zachowań podchorążych wobec
kontaktów ze społeczeństwem, podczas których korzystali z doświadczeń innych organizatorów. Jednocześnie, podczas współpracy dbali
o zachowanie postaw przypisanych przyszłym oficerom. Z drugiej
strony często byli współorganizatorami różnych imprez historycznych,
pamiętając, że prezentują swoją Szkołę.
W 180. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej, w roku 1974, zarząd
naszego koła skorzystał z możliwości wypożyczenia strojów kosynierów z pamiętnej ”Defilady Tysiąclecia”, by wystąpić w tej roli na uroczystościach pod Maciejowicami wobec kilkuset uczestników tej imprezy nie incognito lecz jako prezentujących WSOWŁ.
Po przejściu na emeryturę przez pierwsze kilka lat odwiedzałem
Szkołę przy okazji okolicznościowych wydarzeń. W 1984 roku zostałem zaproszony na konferencję naukową „40 lat WSOWŁ”.

151

KOMUNIKAT NR 31

Pierwsza wycieczka W. K. PTTK. W środku z zegarkiem na ręku
prezes Henryk Stalewicz

Sekcja motorowa W.K. PTTK w Pułtusku
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Obóz rowerowy w Wielkopolsce, 1969 r.

15 pluton na zajęciach „Techniczne środki nauczania”
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Pieszy Rajd Wojskowych Kół PTTK w Karkonoszach, 1-2 maja 1970 r.

Obóz „rodzinny” w Bieszczadach, sierpień 1969 r.
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„Smacznego”

Podróż historyczno-krajoznawcza w „pechowym” Kazimierzu Dolnym
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Podróż historyczno-krajoznawcza w „pechowym” Kazimierzu Dolnym.

Płk Mirosław Wieczorek prowadzi poloneza.

Członkowie Klubu PTTK „Varsovia” zwiedzają OSŁ, 1972 r.
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Henryk Maksymowicz
WSPOMNIENIA Z PRZEBIEGU SŁUŻBY
W WOJSKACH ŁĄCZNOŚCI
Ja Henryk Maksymowicz do służby zawodowej zostałem wcielony
w 1955 r. Sprawdzając się na wszystkich stanowiskach służbowych
szybko awansowałem. Do 1960 r. otrzymałem stopień sierżanta zauważony przez wyższych oficerów. Płk Bernard, kwatermistrz czyni
mnie swoim podwładnym i przenosi do Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności (w momencie przeniesienia zegrzyńska szkoła nosiła
nazwę: Oficerska Szkoła Łączności – red.) na stanowisko szefa MPS.
W wymienionej szkole łączności pracowałem od 1960 do 1984 roku.
Wzorowo wykonując swoje obowiązki służbowe poznałem cały
stan osobowy Szkoły.
Byli oficerowie, którzy swoje mierne osiągnięcia usprawiedliwiali
złym poziomem podwładnych
Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego w rozkazie Okręgu wyróżnił służbę MPS, której byłem szefem, zaliczając ją do najlepszych służb z podległych jednostek. Udzielił mi wysokiej nagrody pieniężnej. Dowódca Grupy Inspekcyjnej – generał w rozkazie inspekcyjnym odznaczył mnie złotym Krzyżem Zasługi (pozytywny wynik w czasie inspekcji mógł się przyczynić do wystąpienia do przewodniczącego
Rady Państwa o nadanie krzyża – red.).
Pułkownik Kluczyński zdjął mnie ze stanowiska. Na moje miejsce
wyznaczył pana kapitana Szydłowskiego. W świetle bolesnych wspomnień, Pan Panie Pułkowniku Jarema (płk Aleksander Jarema pracował w WSOWŁ od 1979 do 1987 r. pełniąc funkcję dowódcy batalionu
łączności, potem batalionu zabezpieczenia szkolenia – red.) należy do
najszlachetniejszych warstw kadry oficerskiej. Przepraszam, że ja chorąży ośmieliłem się oceniać starszych oficerów, ale czynię to z potrzeby szczerego żołnierskiego serca.
Pan Pułkownik Jarema dowodząc batalionem utrzymywał dyscyplinę i posłuszeństwo własnym autorytetem. Promieniował wiedzą dowódczo-wychowawczą, wymuszał posłuszeństwo ojcowską łagodnością, prawością szlachetnego charakteru. Pod rozkazami i w obecno157
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ści Pana Pułkownika Jaremy nawet oficerowie polityczni nabierali cech
prawicowych.
Nikogo nie skrzywdził. Skrzywdzonych, którzy sprawdzili się na
wszystkich stanowiskach służbowych wspierał i stawał w obronie.
Sprawiedliwie awansował i nagradzał. Tu pozwolę wspomnieć wyczytane słowa: „człowiek inteligentny nie skrzywdzi”.
Kończąc swoje rozważanie z okresu owocnych lat młodości, stojąc na baczność, życzę Panu Panie Pułkowniku długich lat w dobrym
zdrowiu i wszelkiej pomyślności.
Z poważaniem – pragnący wyrazić należny szacunek, chorąży
Henryk Maksymowicz.
Od redakcji
Zachowano oryginalną pisownię.
Autor ma 85 lat, jest chorążym w stanie spoczynku, mieszka w Legionowie.

Mirosław Pakuła
MIGAWKI Z MOJEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1984-2015
Część 1. Okres podchorążacki 1984-1988
1 lutego 2015 r. odszedłem na emeryturę po przesłużeniu 30 lat
i 4 miesięcy. Całą swoją służbę wojskową spędziłem w Zegrzu. Okres
ten minął błyskawicznie. Był pełen różnych przeżyć. Wesołych i smutnych, miłych i przykrych. Poznałem wielu ludzi, zyskałem wielu przyjaciół i mam nadzieję niewielu wrogów.
Do zawodowej służby wojskowej trafiłem trochę przez przypadek.
Po ukończeniu szkoły średniej planowałem studia pedagogiczne, lecz
ostatecznie trafiłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności
w Zegrzu, by uniknąć dwóch lat zasadniczej służby wojskowej. Ze
względu na odpowiednią średnią ocen ze szkoły średniej byłem zwolniony z egzaminów wstępnych, z wyjątkiem sprawdzianu z wychowania fizycznego.
Bramę koszar przekroczyłem około południa 5 września 1984 r.
Pamiętam dokładnie pierwszą noc i dzwonienie linek przy masztach
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na placu apelowym, gdyż budynek naszej kompanii znajdował się tuż
obok placu. W sali było nas jedenastu.
Trafiłem do 3 plutonu 5 kompanii podchorążych. Moim dowódcą
drużyny został sierż. pchor. Janusz Nawrot ps. „Doktor” (praktykant
z III rocznika), dowódcą plutonu był ppor. Tomasz Baliński ps. „Balon”,
a dowódcą kompanii kpt. Kazimierz Borowski ps. „Borman”.
Nie bardzo mi się podobało to wojsko. Mój charakter maminsynka
kłócił się z trudami wojska, a zwłaszcza „unitarki”. 1 października zaśpiewałem Gaudeamus, dostałem indeks i tak się zaczęło. Przygotowania do październikowej przysięgi były długie i męczące. Oczywiście
ze względu na wzrost maszerowałem w pierwszej czwórce. Po przysiędze pierwsza przepustka.
Pierwszą wartę miałem w Dzień Podchorążego, tj. 29 listopada
1984 r. Pełniłem służbę na posterunku zewnętrznym – magazynie
amunicji, skąd obserwowałem iluminację podczas uroczystego capstrzyku. Ta pierwsza warta, to w ogóle była wielkim przeżyciem. Jak
pełniłem pierwszą zmianą na posterunku, to miałem czujność i nieufność rysia. Wszędzie słyszałem zbliżających się ludzi, którzy chcieliby
wejść na ogrodzony posterunek. Gdyby ktoś próbował przeskoczyć
płot zastrzeliłbym go wówczas na pewno. Ten posterunek w okresie
letnim nie był taki zły. Obwałowanie powodowało, że wartownik nie był
widoczny. Można było zdjąć buty i poleżeć na trawie.
Nauka szła mi raczej średnio. Ja, z natury i zamiłowania humanista trafiłem do uczelni technicznej. Mimo, że zdawałem egzaminy sesyjne i nie miałem przez pierwsze dwa lata poprawek, to męczyłem się
z fizyką, matematyką, elektroniką i elektrotechniką. Największe „przeboje” miałem z wykładowcą elektrotechniki mjr. Laskowskim ps. „Cmokała”. Siedziałem w pierwszej ławce i kiedyś patrząc mu w oczy zasnąłem. Wściekł się. Spałem też na wykładach politycznych płk. Micorka.
Ogólnie, to podobnie jak moi koledzy, spałem na początku swojej
służby w każdej chwili i gdzie popadnie. Zapisałem się do Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Ares”, który działał przy Klubie Podchorążego
w kinoteatrze „Fala”, by… spać. Seanse były między obiadem i kolacją. Wygodne fotele w kinoteatrze sprzyjały zasypianiu już na początku
seansu. Spałem też na warcie. Pełniąc służbę na posterunku przy
sztabie, zasnąłem idąc i obudziłem się w żywopłocie. Innym razem
z kolegą Józkiem Zakrzewskim będąc na patrolowym posterunku
dwuosobowym, spałem pod drzewem przykryty pałatką. Drzemałem
też w kotłowni w sztabie, gdzie można było wejść od strony parku.
Szukał mnie wówczas oficer dyżurny z dowódcą warty, ale jakoś uniknąłem konsekwencji.
159

KOMUNIKAT NR 31
Miałem kłopoty z WF-em. Nie mogłem opanować przewrotu w tył
i robiłem za mało podciągnięć na drążku, a to podlegało zaliczeniu.
Wieczorami chodziłem do kącika sportowego w budynku kompanii
i zawzięcie trenował. Nauczyłem się wszystkiego, łącznie z wymykiem
na drążku. Podciągnięcia robiłem „technicznie” tj. przez odpowiedni
balans ciała. Było to takie „gibanie” i nazwano mnie „Gibeliusem” (był
taki Niemiec w „Stawce większej niż życie”). Bardzo nie lubiłem tej
ksywki. Ostatecznie z WF-u nie byłem najgorszy i na trzecim roku zdałem na czwórkę test inspekcyjny. Zapewne mój wykładowca WF-u por.
Melion był dumny, że zrobił z takiej ofermy sportowca.
Na pierwszym roku miałem kiepsko, bo byłem notorycznie „ścigany”. Ówczesny trzeci rocznik to byli wychowankowie mojego brata,
który 6 lat wcześniej także skończył WSOWŁ i tam pracował. Ponieważ brat był dla nich surowy, to oni potem odgrywali się na mnie. Jak
tylko wyszedłem z pododdziału, to od razu czepiali się mnie. Głównie
chodziło o podobne niewłaściwe oddawanie honorów. „Podchorąży,
wróćcie się” – słyszałem bardzo często. Po koszarach chodziłem „kanałami” jako to się przyjęło mówić, tj. przemykałem, żeby nie wpaść na
jakiegoś podchorążego ze starszego rocznika.
Chyba na drugim roku był „bunt”. Nie pamiętam już o co chodziło,
w każdym razie moja kompania odmówiła zjedzenia obiadu. Dowódca
„Borman’ wyprowadził nas na marsz karny. Doskonale dziś pamiętam
jego mowę na trasie, przy ogrodzeniu kościoła w Woli Kiełpińskiej.
Tłumaczył nam, że skraca nam wspaniałomyślnie skraca trasę i ma
nadzieję, że „bunty” się już nie powtórzą. I tak wszyscy wiedzieliśmy,
że to wcale nie było skrócenie, bo i tak szliśmy już w kierunku Zegrza.
Marsze były cudnymi przeżyciami. Wymarsz był poprzedzony
alarmem. Zwykle wiedzieliśmy, że będzie alarm, mimo że to była tajemnica. Większość z nas była już spakowana, żeby jak najszybciej
wyjść na alarmową zbiórkę. W plecaku musieliśmy pakować wszystko
„co Ojczyzna dała”. Było to bardzo ciężkie. Niektórzy zamiast wyposażenia do plecaka wkładali poduszki, ale to zwykle wyłapywali dowódcy. Przy takich marszowych okazjach robiło się też żarty. Wysportowanemu koledze Robertowi włożyliśmy ciężarek 17,5 kg służący do
wyciskania, a on nawet nie poczuł. Ale on taki był. Na marszach nie
szedł tylko biegł.
Inna historia marszowa jest związana z jednym porucznikiem, którego nazwiska nie wymienię, bo mnie dobrze zna i na pewno by się
obraził. Ruszyliśmy na marsz kwartalny plutonami. Tylko pierwszy dowódca plutonu miał mapę. Pozostałe plutony miały maszerować za
pierwszym i być w kontakcie wzrokowym. W drodze powrotnej do Ze160
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grza wszystko się posypało. Plutony oddaliły się od siebie i straciły
kontakt wzrokowy. Moją grupę prowadził por. M. Zgubiliśmy się, nadrobiliśmy drogi, ludzie już padali. Rozpacz przyszła bardzo blisko Zegrza (o czym nikt nie wiedział). Stanęliśmy na skrzyżowaniu na rogu
cmentarza w Woli Kiełpińskiej i pytamy swojego dowódcę gdzie iść.
„Wy prowadzita” – mówi. Jedni poszli w lewo, inni w prawo, pozostali
prosto (ci wyszli najlepiej). A kolega „Oli” powiedział, że chrzani to
wszystko i położył się w przydrożnym rowie. Okazało się, że podobna
sytuacja była w innych plutonach. Ludzie wracali do Zegrza grupami
i pojedynczo aż do drugiej w nocy. Większość poobcierała nogi.
Przez pierwsze dwa lata nie mogłem się zaadoptować, nosiłem
się z zamiarem rezygnacji. Na trzecim roku poczułem się pewniej, poza tym było bez sensu rezygnować po takim okresie. Zostałem.
Na ostatniej sesji na drugim roku nauki miałem problemy z „titawą”. Nie udało mi się zaliczyć nadawania kluczem z prędkością 12
grup na minutę. Ponieważ po drugim roku był podział na kierunek radiowy i kierunek telefoniczno-telegraficzny (TT), trafiłem na ten drugi.
Zamiast nadawania kluczem trenowałem pisanie na dalekopisie. Pamiętam treningi telegraficzne. Zamiast nadawać treningowe telegramy
pisało się z kolegami z drugiego końca Polski o różnych „pierdołach”.
To było takie dzisiejsze mailowanie lub esemesowanie.
Chyba na drugim roku miałem ciekawą historię z wysadzaniem
kostek trotylu na zajęciach saperskich na zegrzyńskiej „Saharce”. Przy
sporządzaniu zapalnika lontowego zrobiłem błąd i do spłonki włożyłem
ukośnie ściętą końcówkę lontu, która była przeznaczona do przyłożenia zapałki sztormowej i zapalenia. Mimo to udało mi się odpalić lont,
ale kostka trotylu nie wybuchła. Pomyślałem, że wykładowca mjr Dadas lub instruktor podchorąży z SPR podejdą i wysadzą niewybuch,
a tymczasem okazało się, że musiałem tam podejść z SPR-owcem.
Co czułem, nie trudno się domyślić. Oczywiście nic się złego nie stało,
ale cały czas miałem niepokój, że trotyl wybuchnie jak podejdziemy.
Również chyba na drugim roku w kinoteatrze „Fala” zafundowano
nam nie lada atrakcję – występ młodzieżowego zespołu Daab w którym grał wtedy, wówczas jeszcze długowłosy Andrzej Krzywy. Na początku koncertu podchorążowie siedzieli grzecznie w fotelach, ale
później wstawali, śpiewali, tańczyli przy scenie, wywołało dziwne miny
naszych dowódców, którzy też byli na koncercie.
W muzyczny klimat wpisał się też okres przebywania w zegrzyńskim SPR-ze Marka Sierockiego, znanego prezentera „Telexpresu”.
Sierocki organizował i prowadził liczne dyskoteki i koncerty. Nie przeszkodziło to podchorążym trzeciego i czwartego roku „ścigać” Sieroc161
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kiego za oddawanie honorów. Mniej więcej w tym samym czasie
w SPR-ze był też aktor Cezary Pazura, ale nie pamiętam go, bo nie
był jeszcze tak sławny – dopiero zaczynał karierę.
Na trzecim roku zostałem „aresztowany”. Jak czekaliśmy w kolejce po obiad w stołówce podchorążackiej, to wszedł oficer dyżurny por.
Ciekanowski i zaczął przeklinać do nas. Wyrwało mi się: „tylko nie
k…a obywatelu poruczniku”. Usłyszał, wściekł się, wezwał patrol
z warty - „spermenów” (podchorążych SPR), którzy zaprowadzili mnie
na wartownię. Jeszcze dziś dokładnie pamiętam „defiladę” po koszarach w obecności dwóch uzbrojonych wartowników. Oczywiście po
2 godzinach wypuścili mnie z „ancla”, ale pietra miałem strasznego.
Na trzecim roku już było całkiem nieźle. Poczułem się pewnie,
przez jakiś czas byłem nawet dowódcą plutonu – dowodziłem kolegami. Obudziła się też we mnie zadziorność (a może głupota) podchorążacka i zacząłem „ścigać” młodszych kolegów za niewłaściwe oddawanie honorów.
Wyjeżdżałem na przepustki, już po cywilnemu, bo przez pierwsze
dwa lata można było jeździć tylko w wyjściowym mundurze. Niekiedy
zostawało się na weekend i wtedy było całonocne oglądanie filmów
video (dopiero co weszły odtwarzacze VHS). Alkoholu raczej unikałem, ale kiedyś, wraz z kolegami „zamówiliśmy” u kolegi Jarka Berlińskiego, który miał jechać do Serocka, nieco piw. Przywiózł, z lubością
się nimi raczyliśmy, a w porywie fantazji rzucaliśmy w dźwig stojący
naprzeciwko przy budującym się nowym internacie nr 301 (od trzeciego roku mieszkaliśmy w sąsiednim internacie nr 220 na 1 piętrze).
Niestety nasza radość nie uszła uwadze mającego nadzór por. M,
o którym już wspominałem. Zabrał nam torbę z piwem i wezwał do
swojej kancelarii. Dał nam po 1 piwie i mówi: „Bierzta i spierda… ta”,
po czym zabrał resztę piw dla siebie. To jednak nie był jeszcze koniec
historii. Na drugi dzień na apelu południowym por. M mówi: „największe pijaki z 3 plutonu – wystąp !”. Gdy wystąpiliśmy kompania wybuchła śmiechem, gdyż ci co wystąpili nie byli raczej znani ze skłonności
do alkoholu.
Fajne były zajęcia z mobilnym sprzętem łączności w terenie. Podchorążowie wyjeżdżali na kilkudniowe zajęcia w okolice Popowa,
Pniewa, Woli Kiełpińskiej i Nasielska. Wylądowałem kiedyś z dwoma
kolegami i radiostacją R-105D w lesie blisko Wielęcina koło Zator. Kolacji nie dowieźli, a żołądki przyrastały do krzyża. Kolegę zostawiliśmy
na nasłuchu, a sami poszliśmy na wieś po prowiant. Ludność obdarowała nas chlebem, kiełbasą i mlekiem. Taka kompozycja nie wyszła
nam jednak na zdrowie i dobrze, że byliśmy w lesie.
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Prawdziwą „gwiazdą” zajęć z mobilnym sprzętem łączności był
sierż. Włodzimierz Łazęcki, dowódca wozu dowodzenia R-3M na „skocie”. Na początku zajęć Włodek zajmował miejsce na rozkładanym taborecie zakładając w ten sposób swoje stanowisko dowodzenia.
Wszystkie dyspozycje szły z tego miejsca. Włodek lubił „docierać”
podchorążych. Przed wejściem do skota należało wyczyścić buty aby
nie nanieść piasku. Lubił też wymyślać trudności. Kolegom polecił kręcić korbką by podnieść maszt od radiolinii, twierdząc, że pneumatyczne urządzenie do pompowania jest niesprawne (co było nieprawdą).
Kiedyś jego skot wjechał w tył poloneza. Kierowca skota co prawda
zatrzymał się za osobówką, ale skot miał tendencję do „bujnięcia”,
więc „pocałował” tył „poldka” i wrócił do poprzedniej pozycji.
Lepiej nie cytować tego co Włodek powiedział kierowcy.
Na trzecim roku szkoły mieliśmy treningi w jeździe Starami 660 po
„Skubiance”. Zajęcia prowadził ppłk Stanisław Kania ps. „Panc-sam”,
gdyż uwielbiał podawać sygnatury literatury, np. „Panc.-sam” i dalej
numer. Stary 660, tzw. „sierściuchy”, miały podwójne wysprzęglanie,
tzn. żeby wrzucić kolejny bieg należało wcisnąć sprzęgło, wrzucić na
luz, ponownie wcisnąć i dopiero wrzucić bieg. Ta nienormalność powodowała ciągłe zgrzyty, gdyż podchorążowie zapominali o podwójnym naciskaniu pedału sprzęgła. W ogóle jazda sierściuchami była
ekstremalna. Nie miały wspomagania kierownicy stąd ciężko było pokonać ostre skręty zwłaszcza przy większej prędkości. Z tego powodu
kolega „położył” stara w rowie.
Poranne zaprawy fizyczne były także wielką „atrakcją”. Wyjście
w samym majtkach (beegesach) przy porannym chłodzie było nie lada
przeżyciem. Ale przynajmniej człowiek był zdrowy, zahartowany. Przez
4 lata nie brało mnie przeziębienie. Trasy były różne, ale liczyły około
3 km. Oczywiście za każdym razem kombinowało się jak skrócić dystans. Skrót był przy śmietniku za stołówką. Trzeba było błyskawicznie
dobiec i pokonać płot jednostki (trasa wiodła też poza jednostką – dzisiejszą ulicą Juzistek). Nie było to łatwe: smar na płocie, drut kolczasty
i chmara kontrolerów zaprawy.
Na trzecim raku podchorążych kierowano na półroczne praktyki
w jednostkach wojskowych. Trafiłem z kilkoma kolegami do 12. Pułku
Radioliniowo-Kablowego w Świeciu nad Wisłą. Mieszkaliśmy w internacie w jednej sali. Mieliśmy już trochę na pagonach i braliśmy się za
„ściganie” „zetki’ tzn. żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Mieliśmy
też służby dublera pomocnika oficera dyżurnego. Pamiętam jak zrobiłem kiedyś zadymę w jednej z kompanii. W czasie kontroli wykryłem
nieprawidłowości i wpisałem je w książkę meldunków podoficera dyżurnego kompanii. Miało się to na mnie zemścić. Dzień w którym mia163
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łem owoce swojej „służbistości” zaczął się fatalnie. Zasnąłem w pociągu i w ostatniej chwili wysiadłem na stacji Terespol Pomorski zostawiając rękawiczki wojskowe. Na biurze przepustek miał służbę szef kompanii, którą przydarzyło mi się „przeczyścić”. O coś się do mnie przyczepił, wywiązała się niemiła rozmowa i wylądowałem u dowódcy pułku na dywaniku. Jakoś mi się jednak upiekło. Nie była to jedyna zadyma z naszym udziałem w tym pułku. Przez „ściganie” żołnierzy ich dowódcy pełniąc służbę oficera dyżurnego robili nam „naloty” w internacie, sprawdzali porządki itd.
W WSOWŁ zdarzały się częste wypadki utonięć podchorążych lub
żołnierzy służby zasadniczej w Zalewie Zegrzyńskim (często wskutek
nadmiernego spożycia alkoholu). To była prawdziwa plaga. Na tablicach w kompaniach wisiały kartki z mapą Zalewu z zaznaczonymi
miejscami utonięć – ku przestrodze. Tragiczne zdarzenie miało też
miejsce na moim roczniku. Koledzy z 6. kompanii wracali z Białobrzegów lub Nieporętu po lodzie do Zegrza. Utonęli na wysokości ujścia
Kanału Żerańskiego. Z kolei kolegę z mojej 5. kompanii Marka Godlewskiego niedługo przed promocją spotkało tragiczne zdarzenie.
Wracając z Serocka wdał się w jakąś awanturę, został pobity i ciągany
za samochodem. Jakoś wyżył, ale nie wrócił do sprawności. Coś
z głową było nie tak. Odwiedził nas przed promocją, ale słabo poznawał ludzi.
Przygotowania do promocji po czwartym roku było bardzo intensywne, ale cieszyliśmy się, że to koniec. Promocja przebiegła dobrze,
chociaż pogoda była fatalna. Padał deszcz, nie wyszły prawie wszystkie robione wówczas zdjęcia.
Koledzy rozjechali się po Polsce, a ja i 9-ciu innych zostaliśmy
w WSOWŁ. Koledzy pukali się w czoło i mówili: 4 lata w Zegrzu wam
nie wystarczy? Okazało się, że pozostanie do pracy w Zegrzu nie było
złym rozwiązaniem.
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Na I roku WSOWŁ. Siedzę drugi od lewej
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Przysięga. 5. kompanię pchor. prowadzi por. Kazimierz Borowski,
a ja maszeruję czwarty od lewej

Kapral podchorąży (II rok studiów)
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Zbiórka na placu musztry na początku II roku w WSOWŁ.
Od lewej stoją ppor. Sławomir Moch, ppor. Tomasz Baliński
i por. Sławomir Pakuła (mój brat)

Po II roku WSOWŁ. Z kolegami Kubajewskim i Rejkiem
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Plutonowy podchorąży (III rok)

Zbiórka na III roku. Stoję czwarty od lewej.
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Wręczenie dyplomu ukończenia WSOWŁ (na dzień przed promocją)

Próba generalna do promocji (zdjęcia z promocji nie udały się)
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Jan Zagrodzki
MOJA DROGA „NA SPOCZNIJ!”
Po repatriacji ze wschodu dorastałem w przygranicznej wsi powiatu przemyskiego. Wokół nie było wsi spokojnej, wsi wesołej, lecz ciężka praca rolników i odgłosy akcji „WISŁA”. Kontakt ze światem nasza
wiejska społeczność uzyskała poprzez głośniki rozprowadzone w ramach radiofonizacji wsi. Słuchaliśmy wtedy wszyscy tego samego,
najczęściej program I z Warszawy. Poza tym co bogatsi gospodarze
uprawiali turystykę, która realizowana była konnym zaprzęgiem do
powiatu oddalonego od o 18 km na wtorkowe i piątkowe targi z zaopatrzeniem dla miasta. Kto nie posiadał zaprzęgu ten mógł drobnicę
w koszyku dowieźć w budzie ciężarowego samochodu przystosowanego do przewozu pasażerskiego.
W nauce nie dawałem rodzicom żadnych powodów do zmartwień.
Pewnego razu moja matka zwierzyła mi się, że chciałaby abym został
księdzem. Dlaczego? – zapytałem. Bo jesteś syneczku podobny do
naszego proboszcza, odpowiedziała. Była to prawda, ponieważ ja byłem w domu jedynakiem, zaś parafia też miała jednego księdza, obaj
więc cieszyliśmy się dobrym wyglądem. Pomimo to nie czułem w sobie
duchowego powołania i po skończeniu dwuletniej szkoły zawodowej
na kierunku ślusarza budowlanego w Przemyślu „zaczepiłem się” na
jeden rok do Liceum Plastycznego w Jarosławiu. Tę drugą szkołę porzuciłem dla intratnej posady kierownika świetlicy gromadzkiej w Poździaczu, stanowiska dobrze płatnego i prestiżowego.
Chłopakowi ze wsi w tym czasie „pisane było najprościej pójść „na
księdza” lub do wojska. Wybrałem to drugie. Pragnąłem jeszcze przed
wojskiem dorobić więcej pieniędzy by móc co nieco ulżyć rodzicom.
W tym celu zatrudniłem się na dziewięć miesięcy w Kopalni Węgla
Kamiennego „Sośnica”.
Zasadniczą służbę wojskową odbywałem w samodzielnej kompanii obrony przeciwchemicznej 5. Saskiej Dywizji Pancernej w Gubinie.
Tam też zakontraktowałem się na podoficera zawodowego. Czas wolny od służby wykorzystałem na ukończenie szkoły średniej. Mając za
sobą zdobyte kwalifikacje chemika rozpoznania skażeń i sapera
(ukończyłem półroczny kurs saperski w ramach KDPZ we Wrocławiu
celem uzyskania uprawnień do obsługi polowych elektrowni oświetleniowych) postanowiłem spróbować sił u profesora Sylwestra Kaliskiego na kierunku łączności (WAT w Warszawie). Studia ukończyłem
w 1970 r. z dyplomem inżyniera elektronika.
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Na kolejnym stanowisku w Szefostwie Wojsk Łączności Śląskiego
Okręgu Wojskowego od jednego z kolegów usłyszałem taki oto komplement – cytuję: „mając przeszkolenie chemiczne, saperskie i łączności powinieneś „przerobić” jeszcze czołgi i artylerię. Dałoby ci to szansę na objęcie stanowiska dowódcy okręgu”
We Wrocławiu kolejno obejmowałem takie stanowiska jak: pomocnik dowódcy kompanii dowodzenia ds. technicznych Okręgowego
Węzła Łączności SOW, kierownik grup[y konserwacyjnej stacjonarnej
sieci łączności SOW, pomocnik szefa zaopatrzenia w Szefostwie
Wojsk Łączności SOW i kierownik działu zaopatrzenia w 4. OWRSŁ.
Z ostatniego stanowiska w 1991 r. odszedłem na emeryturę po odsłużeniu 35 lat w wojsku w stopniu majora.
Przez lata służby wojskowej udzielałem się sportowo (poza WFem grałem dość dobrze w szachy). Indywidualnie zdobyłem dwa razy
mistrzostwo Śląskiego Okręgu Wojskowego. Z drużyną szachową
SOW uczestniczyłem wiele razy w mistrzostwach drużynowych WP.
Z moim udziałem, za trzy kolejne zwycięstwa, nasza drużyna zdobyła
Puchar Szefa GZP na własność.
Obecnie w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej (dawny kompleks sztabowy SOW) prowadzę koło szachowe. Poza tym amatorsko
zajmuję się malarstwem olejnym na płótnie. Z tą profesją związany jest
mój zakonspirowany dla otoczenia pseudonim o treści: „Przy sztalugach”

Przy szachownicy kpr. zaw. Jan Zagrodzki
z 60. kopchem 5. SDPanc reprezentujący
drużynę SOW na mistrzostwach w Domu
WP (lata 60. ub.w.)
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Młody oficer po studiach w WAT w roli wykładowcy sieci „PERT”
dla oficerów SWŁ SOW

Po latach realizujący kolejną pasję (mjr rez. na tle swoich prac)
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Emil SUSKA
RADIOTELEGRAFISTA ‘39 ROKU
Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności jest stowarzyszeniem kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego, integrującym wszystkie te środowiska.
Przewodnim zadaniem Związku jest zjednoczenie rozproszonych
w kraju i za granicą środowisk łącznościowców i informatyków aprobujących konieczność wspólnego działania na rzecz zachowania i popularyzacji ich tradycji oraz upamiętniania ich wkładu w dzieło odzyskania i utrzymywania niepodległości Polski. Dlatego statutowa działalność związku realizowana jest m.in. poprzez inicjowanie i popieranie
różnych form odtwarzania, upamiętniania i upowszechniania rzetelnej
historii, a także opracowywanie i wydawanie biuletynów (komunikatów)
oraz innych publikacji obrazujących życie Związku oraz zawierających
publikacje historyczne, opisy działań Wojsk Łączności i Informatyki,
związane z nimi wspomnienia łącznościowców itp. Oddział Zegrze jest
integralną częścią Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
i realizuje z dumą przytoczone powyżej zadania. Dlatego dzięki dużemu zaangażowaniu prezesa Zarządu Oddziału Zegrze ppłk. Mieczysława Hucała, który nawiązał kontakt ze Stowarzyszeniem Historycznym im. 10 pułku piechoty w Łowiczu, dotarliśmy do prawdopodobnie najstarszego żyjącego Polskiego łącznościowca - „Radiotelegrafisty 39 roku” – Jana Ambroziaka.
Jan Ambroziak. Człowiek niezwykły. Obecnie mieszkaniec wsi
Piaski, niegdyś wzorowy łącznościowiec. Urodził się 23 października
1916 roku, jako jeden z pięciorga rodzeństwa. Pod okiem dwojga rodziców Konstancji i Piotra wychowywał się i pracował w ich gospodarstwie. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Nieborowie. W 1937 r.,
21 letni Jan otrzymał wezwanie do komisji poborowej Rejonowej Komendy Uzupełnień w Łowiczu, która zakwalifikowała go jako zdolnego
do służby wojskowej w pierwszej kategorii wojskowej.
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Zdjęcia kart książeczki wojskowej Jana Ambroziaka

Służbę wojskową rozpoczął 15 lutego 1939 r., jako 23 latek, w 26
pułku artylerii lekkiej w Skierniewicach, uzyskując stopień kanoniera
(stopień wojskowy w artylerii, odpowiednik stopnia szeregowego w innych rodzajach wojsk). Jako młody kanonier Jan Ambroziak w ramach
2 baterii został przydzielony do plutonu łączności do obsługi radiostacji
małej mocy - N1/T.

Fotografie Jana Ambroziaka

Z chwilą wybuchu wojny obronnej w 1939 roku, 26. Dywizja Piechoty, w której składzie występował 26. pułk artylerii lekkiej, wchodziła
w skład Armii "Poznań". Jednym z najważniejszych działań wojennych
26 pułku artylerii lekkiej, wśród której znajdował się nasz kanonier Jan
Ambroziak, była bitwa nad Bzurą. 26. Dywizja Piechoty bohatersko
broniła przeprawy przez rzekę, próbując za wszelką cenę powstrzymać wroga. Wymiana ognia poprzez walczące strony, oraz ciągły
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ostrzał Niemców w kierunku Bednar od strony Kominy, powodowała
straty zarówno w ludziach jak i sprzęcie. Pułk, w którym służył Pan
Jan, prowadził ciężkie jednodniowe boje pod Emilianowem. Niestety
przewaga Niemców była jednak coraz większa, w konsekwencji czego
w dniach 17 - 18 września 1939 roku, 26 pułk artylerii lekkiej został
rozbity, a żołnierze wzięci do niewoli. Wśród żołnierzy, którzy znaleźli
się w niewoli, znalazł się również kanonier Jan Ambroziak, który 28
września został osadzony w jednym z trzech obozów przejściowych
w Żyrardowie. O jego pobycie w obozie poinformowano rodzinę zamieszkującą pobliskie Miedniewice. Wraz z ubraniami cywilnymi do
Żyrardowa udali się rodzice Jana. Przemycili za ogrodzenie ubranie,
które nałożył na mundur i wraz z innymi cywilami, przy ogromnym
szczęściu, został wypuszczony na wolność. Pan Jan Ambroziak powrócił do swej rodzinnej wsi Piaski, z czasem poświęcając się rolnictwu i pracy na ojcowiźnie. Pan Jan ożenił się i doczekał się trzech córek, siedmiorga wnucząt i tyleż samo prawnucząt. Po śmierci żony
w 1992 r. pozostał na gospodarstwie u jednej z córek, z którą zamieszkuje do dzisiaj. Po przeszło 74 latach postanowieniem prezydenta RP z dnia 27 listopada 2013 r. został mianowany do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. W dniu 28 grudnia 2013 r. wręczenia aktu
mianowania na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) Panu Janowi AMBROZIAKOWI, jednemu z ostatnich Radiotelegrafistów 39 roku, dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach pan
ppłk Stanisław Biernat.

Akt mianowania oraz wyciąg
z postanowienia Prezydenta RP o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego
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W dniu 21.02.2015 roku, delegacja Oddziału Zegrze, na czele
z jej prezesem ppłk. Mieczysławem Hucałem, odwiedziła Pana Jana.
Delegacja wręczyła weteranowi upominki – gadżety Oddziału Zegrze
oraz miło spędziła czas w atmosferze tak znakomitego człowieka.

4. wspólna fotografia członków Oddziału Zegrze, stowarzyszenia 10. pułku piechoty Łowicz z Panem Janem Ambroziakiem

Reasumując należy podkreślić, że czerpanie informacji z ust żyjących, którzy byli bohaterami ówczesnych wydarzeń, jest najcenniejszą
wartością, ponieważ możemy usłyszeć historię prawdziwą i nie ubarwioną. Dlatego opisany powyżej człowiek, to najbardziej autentyczny
element historii łączności, która jest jednym z najbardziej wrażliwych
elementów naszego życia, przez niektórych zwanym nerwem. Szczególnie wysoko oceniał łączność nasz wielki przywódca Józef Piłsudski
mówiąc: „Łączność w wojsku podczas wojennych wypadków jest taką
samą bronią jak armata, karabin maszynowy, jak kuchnia polowa, jak
wóz amunicyjny kompanii.” Szczególnie ważnym, jak nie najważniejszym, elementem podczas II wojny światowej była właśnie łączność.
To od Niej zależał los wielu ludzi, żołnierzy walczących o wolność. Bez
względu na rodzaj formacji, czy to wojska artylerii, piechoty czy zmechanizowane, to właśnie łączność dawała poczucie bezpieczeństwa.
To od żołnierzy operatorów łączności zależał los czasami całego pododdziału. Dlatego dziękujemy naszemu Radiotelegrafiście Janowi Ambroziakowi za trud i poświęcenie oraz możliwość upamiętnienia tradycji, ponieważ niezmiennym i najważniejszym pozostaje rola człowieka
w procesie ewolucji systemów łączności.
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Jan Stanisław Jeż
PIOSENKI O ZEGRZU
Gdzie ta szkoła?
Słowa: Jan Stanisław Jeż
Muzyka: Bernard Zaborowski
Była kiedyś tutaj w Zegrzu szkoła, jakiej nie znał świat,
przeżyliśmy w niej radośnie kilka pięknych lat,
edukacja ważna sprawa, ważni także my
i dlatego o niej dzisiaj głośno śpiewajmy.
Refren:
Gdzie ta szkoła wymarzona w snach?
Gdzie dowódcy z tych cudownych lat?
Kilku z nich jest tutaj pośród nas
i wspomina ten wspaniały czas.
Gdzie dziewczyny nasze z tamtych lat,
co stworzyły nam baśniowy świat,
gdzie są nasi kumple z tamtych dni?
Wielu z nich po nocach nam się śni.
Tu uczyli nas mądrości wszelkich, aby godnie żyć.
Tu solidnie w kość nam dali, nie ma co tu kryć.
Lecz porażki i kłopoty poszły w siną dal
i dlatego naszą szkołę wysławiamy tak.
Refren:
Gdzie ta szkoła wymarzona w snach?

177

KOMUNIKAT NR 31

178

KOMUNIKAT NR 31

W uroczym Zegrzu
Słowa: Jan Stanisław Jeż
Muzyka: Bernard Zaborowski
W uroczym Zegrzu tuż na skraju puszczy,
gdzie woń żywicy dochodzi z wszech stron,
wije się Narew błękitem swej wstęgi - bis
i w świat unosi naszej pieśni ton.
- bis
Tu spędziliśmy swe młodzieńcze lata,
tu nas uczono, by uczciwie żyć,
tu poznaliśmy sekrety wszechświata, - bis
żeby rozważnym oraz mądrym być. - bis
Tu przeżyliśmy pierwsze niepokoje,
pierwsze miłości w nieznaną szły dal,
tutaj na spacer pod rękę we dwoje
- bis
szliśmy nad zalew słuchać szumu fal.. - bis
Nie ma już szkoły, poszła w zapomnienie
i naszych mistrzów prawie nie ma już,
tylko zostało cudowne wspomnienie - bis
piękne i barwne niczym bukiet róż.
- bis
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Arkadiusz Ożarowski
NA DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
/70 – lecie zakończenia II wojny światowej/
Żołnierz, który szedł od Lenino,
Wyzwalał Warszawę, Kołobrzeg,
Na murach Berlina rozwinął,
Biało-czerwoną, tam doszedł.
Polak nie przeszedł w cieniu wydarzeń,
Berlińskiej bitwy zwycięskiej,
Lecz walczył dzielnie z podniesioną twarzą,
By wróg poniósł zasłużoną klęskę.
Pamiętał o tym by znicz zapłonął,
W miejscach, gdzie polegli koledzy,
Znak krzyża zrobił ręką zranioną,
W zadumę popadł na miedzy.
O tych co doszli, lecz tam zostali,
W czterdziestym piątym , w maju,
Szmat czasu temu Berlin zajęli,
Lecz nie wrócili do kraju.
To jest historia krwią zapisana,
Która ma różne odcienie,
Młodym Polakom mało jest znana,
Odchodzi już w zapomnienie.
Dziś tamtych zdarzeń weterani,
Czczą pamięć braci i kolegów,
Którzy Ojczyznę kochali bez granic.
Salutują im w jednym szeregu.
Wiarusy jeszcze się spotkają,
Czterdziesty piąty rozważać,
O swą historię zadbają,
I nie pozwolą ją skażać.
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SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

W trakcie prac z archiwum Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności natrafiliśmy na wiele bardzo ciekawych materiałów. Będziemy starali się publikować te najciekawsze a często niedostępne
już poza archiwum ŚZPŻŁ.
Prezentowany artykuł został napisany przez kpt. Sionkowskiego
w roku 1920 i dotyczy historii gołębi pocztowych, szeroko wówczas
wykorzystywanych w wojsku. W oryginale artykuł był opublikowany
bez zdjęć.
Poniższy tekst jest zamieszczony z zachowaniem oryginalnej
pisowni.
Zapraszam do lektury
Od najdawniejszych już czasów używano gołębi do przenoszenia
wiadomości. Doświadczenia, jakie wówczas robiono, pociągnęły za
sobą staranną hodowle tych ptaków tak, że przez umiejętne krzyżowanie wyhodowano rasę z zaletami, które powinien posiadać gołąb
pocztowy, tj. szybki i wytrwały lot, zdolności orientacyjne, bystry wzrok
i silne przywiązanie do gniazda. Rasę te nazwano później gołębiami
pocztowymi.
Gołąb pocztowy długo stanowił najpewniejszy i najszybszy środek
komunikacji. Dopiero znalezienie telegramu i telefonu obniżyło rolę jego do znaczenia drugorzędnego, a szybkie rozpowszechnienie tych
środków technicznych spowodowało zejście hodowli gołębi pocztowych jedynie do roli sportu.
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Austria - I wojna światowa - hodowla gołębi pocztowych dla potrzeb wojska

Dzięki miłośnikom, którzy popierali gołębiarstwo pocztowe i udoskonalali tresurę, sport ten rozwijał się i rozpowszechniał szybko, najbardziej w Belgii, gdzie już w roku 1765 ukazała się w „Gazette de
Bruxelles” pierwsza wzmianka o targu gołębi pocztowych, odbytym
w Brukseli na Grande Place, a w roku 1839 rząd belgijski wyda pierwszą ustaw o ochronie gołębi pocztowych. Wówczas jeszcze każdy hodowca pracował we własnym zakresie, stowarzyszeń żadnych nie było.
Ustawa o ochronie gołębi pocztowych przeszkodziła myśliwym
belgijskim w uprawianiu ich ulubionego sportu i wkrótce po ukazaniu
się, na ich żądanie, została zniesiona. To skłoniło hodowców i miłośników gołębi pocztowych do tworzenia związku, by wspólnymi siłami
bronić swych praw było to pierwsze zapoczątkowanie istniejących
obecnie towarzystw hodowli gołębi pocztowych, które następnie tworzyły się we wszystkich państwach europejskich.
Z wielkim powodzeniem używano gołębi pocztowych w wojsku
podczas oblężenia Paryża przez Niemców w roku 1870. Wówczas,
kiedy stolica Francji, ze wszech stron otoczona przez wojska nieprzyjacielskie, odcięta była od świata, gołąb pocztowy stanowił jedyny środek, za pomocą którego komunikowała się z rządem i miastami wolnymi od nieprzyjaciela. Usługi, które oddały gołębie pocztowe w tym
tak krytycznym dla państwa francuskiego czasie, są nieocenione. Niewielka ilość gołębi, którą Rosebeke oddał do dyspozycji rządowi, przeniosła przeszło półtora miliona depesz o bardzo obszernej treści, gdyż
przy pomocy mikrofotografii depesze zmniejszano do tego stopnia, że
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jeden gołąb przenosił naraz 12 stron druku. Gołąb pocztowy odzyskał
swoje znaczenia i ponownie zwrócił swoją uwagę na swą wartość przy
użyciu go jako środka łączności. Rządy zaczęły interesować się hodowlą i tresurą gołębi pocztowych, a około 1888 roku Niemcy zaczęły
urządzać stacje wojskowe; ich śladem poszły i inne państwa. Stacje
wojskowe urządzano w twierdzach; mając na uwadze, że podczas oblężenia, jak to było w roku 1870 w Paryżu, gołąb może oddać cenne
usługi. Dowództwa twierdzy znaczyły kierunki i punkty, do których gołębie ćwiczono i w ten sposób zapewniono łączność pomiędzy twierdzą i punktami strategicznymi na wypadek oblężenia jej przez nieprzyjaciela. O użyciu gołębi na froncie jeszcze nie myślano. Dopiero w regulaminie niemieckim z roku 1906 znajduję się krótka wzmianka o tresurze gołębi dla patroli pogranicznych. W tym zassie gołębiarstwo
pocztowe poczęło się szybko podnosić.

Austriacki gołębnik polowy z 1918 roku

Dalszy rozwój i doskonalenie środków technicznych do przesyłania wiadomości, jak telefonów, telegrafii j, radiotelegrafii, telegrafii optycznej i lotnictwa, spowodował zaniedbanie wojskowego gołębiarstwa
pocztowego, które znów poczęło upadać. Nie zlikwidowano wprawdzie
stacji, ale też nie dokładano szczególnych starań do ich rozwoju oraz
udoskonalenia tresury. Istniał więc w roku 1914 we Francji, Włoszech,
Austrii, Niemczech i Rosji cały szereg stacji wojskowych, które mimo
średniej wartości, już w krótkim czasie po wybuchu wojny światowej
przyniosły wojskom walczącym wielkie korzyści.
Przypuszczenie, że liczne i nadzwyczaj udoskonalone środki
techniczne, uzupełnione przez gońców, sztafety, rakiety, cyklistów
i motocyklistów, wystarczą we wszystkich okolicznościach – zawiodło;
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okazał się, szczególnie na froncie niemiecko – francuskim, że skoncentrowany ogień artylerii, miotaczy min, karabinów maszynowych
i innych środków walki, uniemożliwił funkcjonowanie tych środków,
druty bowiem nieraz już po półgodzinnym ogniu były przerwane, a naprawianie ich podczas walki – wykluczone; o przesyłaniu meldunków
przez gońca nie można było pomyśleć; meldunki przesyłane sztafetą
podczas trwania ciężkiego ognia nadchodziły z tak znacznym opóźnieniem, że posiadały znaczenie informacyjne, zaś do użycia cyklistów
lub motocyklistów potrzeba dobrych dróg, których na znacznej przestrzeni poza frontem nie było.

Austriacki gołębnik polowy z roku 1936

Wówczas przystąpiono do zastosowania gołębi pocztowych na
froncie.
Do jakiego znaczenia doszło to zastosowanie już w najkrótszym
czasie – dowodzą następujące przykłady.
Niemiecki batalion szturmowy Nr 7, w raporcie swym z dnia
29.V.1918 do dowództwa 7. armii, pisze:
W celu połączenia się z 7 blokami szturmowymi batalion otrzymał
do dyspozycji: 1) sztafetę, 2) telefon, 3) 2-ch motocyklistów, 4) gołębie
pocztowe.
Przesyłanie meldunków sztafetą trwa 1 do 20ch dni; telefonem –
na takie odległości podczas najcięższych walk – prawie wykluczone;
motocykliści z powodu wielu uszkodzeń aparatu przewożą meldunki
w najlepszym wypadku w ciągu 3-ch do 5-ciu godzin; najpewniejszą
łączność utrzymywały dotychczas gołębie pocztowe z gołębnika polo185
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wego 291-VII. Przesyłanie przez gołębie meldunku otrzymywał bataljon po 30 tu do 60-ciu minutach.
Spis gołębników polowych 7 armii niemieckiej z dnia 4. VII. 1918 r.
wykazuje 54 gołębniki; dla jednego gołębnika przewidywano 80 do 150
sztuk gołębi.
Gołębie pocztowe zasłużyły się tak wysoce, że nawet cesarz Wilhelm bardzo się nimi zainteresował i zwiedzał gołębniki polowe.
O takiej wizycie pisze komendant gołębnika polowego NR 291VII. w swym raporcie z dnia 8 czerwca 1918., że 5, 6 i 7 czerwca 1918.
przybyli liczni generałowie i wyżsi oficerowie ze sztabu cesarza, aby
zasięgnąć informacji o czynności i taktyce gołębnika. 8. czerwca
o godz. 5 i pół popołudniu cesarz w towarzystwie hrabiego von DohnaSchlobitten i kapitana Möves zwiedził gołębnik i polecił komendantowi
wyjaśnić czynności gołębnika, zastosowanie gołębi, nakładanie tulejek, używanie bloczków telegramowych; okazywał przy tym wielkie zainteresowanie i wdał się z komendantem w dłuższą rozmowę.
10. czerwca przybył do gołębnika generalny adiutant generał von
Estorff i kazał sobie wyjaśnić techniczne i taktyczne zastosowanie gołębi pocztowych aż do najdrobniejszych szczegółów.
Z jedenastu wojskowych centrów hodowli gołębi w kraju Niemcy
wysłali w roku 1918 na front 77.148 sztuk.
Należy przy tym zaznaczyć, że jak w innych państwach, tak
i Niemczech, prywatne towarzystwa hodowców gołębi pocztowych pokrywały główną część potrzeb wojska.
Większe i jeszcze szersze zastosowanie znalazły gołębie pocztowe w wojsku francuskim, gdzie telegrafia optyczna była gorsza. Używano gołębi, oprócz dotychczasowych lotów jednostronnych, również
i do lotów powrotnych, a nawet - co zdawało się stać w sprzeczności
z naturalnym usposobieniem ptaka – wprowadzono w wojsku francuskim nocną służbę gołębi. Okazało się, że gołąb przy odpowiednim
wytresowaniu zdolny jest do orientowania się i odnalezienia gołębnika
w ciemności.
Loty gołębi powrotne i nocne są więc zdobyczami wojska francuskiego.
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Francja - I Wojna Światowa - transport gołębi pocztowych

Naczelne dowództwo francuskie w jednym ze swych sprawozdań
o służbie łączności na froncie w roku 1916. pisze między innymi:
Usługi, jakie mogą oddać gołębie pocztowe.
„Wiadomo że w nowoczesnej walce działalność artylerii nieprzyjacielskiej, niedostateczna przejrzystość powietrza, spowodowana eksplodowaniem licznych granatów, min itd. czynią niedostatecznymi
większość środków łączności, używanych do zapewnienia ścisłej łączności dowództw z walczącymi oddziałami, tak, że nieraz zawodzą one
w chwilach najbardziej krytycznych. Linie telefoniczne w strefie natarcia są zazwyczaj poprzerywane. Intensywny ruch na drogach frontowych oraz surowe przepisy znacznie opóźniają dostarczenie dowództwom informacji. Gońcy przybywają z wielkim opóźnieniem wskutek
stanu terenu lub gwałtowności ognia zaporowego. Sygnały wzrokowe,
zaćmione dymem lub kurzem, pozostają bez skutku. Wreszcie obserwacja powietrzna w wielu niekorzystnych warunkach z powodu niepogody lub oddalenia od celu nie zawsze dostarcza dowództwom dokładnych informacji o przebiegu walki.
Jedynie gołębie pocztowe dział ją prawidłowo, nie zważając na
ostrzeliwanie, dym, kurz lub mgłę, i przenoszą w stosunkowo niedługim przeciągu czasu dokładne wiadomości o sytuacji wojsk walczących. Dzięki nim dowództwo zawsze jest poinformowane o sytuacji
jednostek pierwszej linii, o punktach osiągniętych i otrzymuje na czas
ocenę położenia i żądania wykonawców, zna straty i stan zmęczenie
ludzi, stopień nieprzyjacielskiego oporu, skuteczność ostrzeliwania
pewnego odcinka, konieczność wzmocnienia na punkcie zagrożonym
itd.
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W czasie bitwy pod Verdun łączność za pomocą gołębi pocztowych oddała nieocenione usługi. Powinno się, więc dążyć do jej rozpowszechniania i zastosowania.
Przytoczone poniżej przykłady przypominają poszczególne okoliczności, w których używano gołębi pocztowych, i dowodzą, że, nawet
w chwilach najbardziej krytycznych wojsko, wyposażone w gołębie
pocztowe i umiejące ich rozsądnie używać, może utrzymać łączność
z dowództwem, dostarczyć mu wiadomości i zapewnić sobie pomoc”.
O żadnym za środków łączności dowództwo nie wypowiedziało
się tak pochlebnie. Ma to też większe znaczenie, że wypowiada się
ono w ten sposób już w roku 1916. Gołębie pocztowe i później nie zawiodły, przeciwnie, im bardziej potęgował się ogień nieprzyjacielski, im
trudniej było utrzymać łączność w przednie strefie bojowej, tym więcej
stosowano gołębie pocztowe i zawsze z dobrymi wynikami.
9. czerwca 1916 roku podczas bitwy o Thiaumont dowództwo
otrzymuje sprzeczne wiadomości o zajęciu fermy Thiaumont. Kapitan
de Montarby został wysłany na zwiady. Odjeżdżając, zabrał ze sobą
dwa gołębie pocztowe. O godz. 16-tej przybył do okopów piechoty
pólnoco-wschodzie fermy. Z tego punktu wysłał meldunek. O godz. 16tej min. 8 gołąb przybył do gołębnika, skąd przesyła się meldunek telefoniczny do dowództwa; dowództwo otrzymuje go o godz. 16-tej min.
10 kpt. De Montarby wysyła 2-gi meldunek z okopów położonych
o 500 m. na północny-zachód od fermy. Meldunek ten dowództwo
otrzymało o godz. 16-tej min. 20. W przeciągu więc 20 minut dzięki gołębiom pocztowym dowództwo zostało zupełnie dokładnie poinformowane.

Francja - I Wojna Światowa - załadunek gołębi pocztowych do wagonu
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Od 21-go do 23-go czerwca Niemcy prowadzili szczególnie silne
natarcie. Wszystkie połączenia telefoniczne zniszczono. Ogień zaporowy artylerii uniemożliwił gońcom dostęp do terenu; łączność wzrokowa, o którą kuszono się na próżno, narażała życie oficerów
i szeregowych. Podpułkownik Giraron, dowódca 67 p. p. posługuje się
gołębiami, meldunki jego dowództwo otrzymuje w przeciągu 20 minut.
Dowództwo zawiadamia, że meldunki nadchodzą dobrze i że dąży do
wsparcia pułku. 67 p. p. zaciekle stawia czoło najcięższym atakom aż
do nadejścia posiłków.
W tym czasie nieprzyjaciel stara się zniszczyć Froid de Terre.
Dowodzący nim kpt. Dartygnes może porozumieć się z przełożonym
dowództwem jedynie za pomocą gołębi pocztowych. 23-go o godz.
9-tej rano zawiadamia, że nieprzyjaciel jest o 500 m. od frontu;
o godz. 10-tej daje znać o okrążeniu fortu, o zniszczeniu wieżyczek
karabinów maszynowych, żąda przeciwnatarcia i zapewnia, że wytrzyma do ostatka. O godz. 11-tej puszcza 3-go gołębia zawiadamia,
że sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna, lecz duch załogi jest doskonały i że będą walczyć do ostatka. Dowództwu udało się przyjść
z pomocą tym dzielnym i uwolnić ich dzięki gołębiom pocztowym.
4-ty gołąb wypuszczony przez pomocnika lekarza, zawiadamia,
że fort został uwolniony, lecz nie posiada żadnych połączeń, ani sposobu porozumiewania się i prosi o przysłanie w ciągu następnej nocy
znacznej liczby sanitariuszy i gołębi pocztowych.
Gołębie pocztowe w dniu 20. września zasłużyły na specjalną
wzmiankę w rozkazach dowództwa.
Tego dnia Niemcy skierowują potężny wysiłek na odcinku Bouchavenes, którego broniła 127 dywizja piechoty. Połączenia telefoniczne z tyłami przecięto, łączność przez ziemię nie działa, nie sposób
porozumiewać się za pomocą sygnałów. Co pozostaje? Dzielni gońcy
i 8 małych gołębi. dowództwo powiedziało pułkowi: „Jeśli cały wasz
system łączności pęknie. Pozostaną wam te gołębie – ufajcie im”. Pułk
znał dobrze gołębie. Ich działalność umożliwiła dowództwu wybawienie pułku 24-go czerwca, gdy zmęczony rozpaczliwymi wysiłkami,
opuszczony z powodu swych skoków naprzód, zdziesiątkowany przez
nieprzyjacielskie karabiny maszynowe, ustawione na forcie Vaux, czepiał się odzyskanych pozycji. Lecz w Verdun dano mu starych bywalców, przyzwyczajonych od 4-ch miesięcy do ognia, znających doskonale okolice swego gołębnika; gołębie te nigdy nie mieszkały i nie
chciały mieszkać gdzieindziej, tylko w swym stałym gołębniku na cytadeli.
Tutaj zaś, co mu dano? Czteromiesięczne żółtodzioby (pisklęta).
Pułkownicy Garcon i Goureau przesyłają swoje meldunki przez poje189
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dyncze gołębie, gdyż mają ich tylko 8, a wiedzą, że przed końcem akcji więcej ich nie otrzymają. Wszystkie gołębie dosięgają celu, wszystkie przybywają wcześniej od najdzielniejszych gońców, podczas bowiem gdy ci ostatni uzależnieni od pooranej granatami ziemi, suną się
od jednego otworu, wydrążonego przez pocisk, do drugiego, gołębie
rozporządzają przestrzenią. Kilku ruchami skrzydeł wymykają się
z najbardziej niebezpiecznej strefy. Skutkiem nietresowania gołębie,
oddane płk. Garcon i Goureau, oddalają się od prostej linii i robią drogę dłuższą przybywają mimo to jednak szybko i pewnie.
Meldunek wysłany o godz. 7.40 d-two otrzymuje o godz. 8.20.
„
„
„
9.35 „
„
„ 10.05
„
„
„
9.50 „
„
„ 10.15
„
„
„ 10.30 „
„
„ 10.55
„
„
„ 10.55 „
„
„ 11.15
„
„
„ 13.16 „
„
„ 13.50
„
„
„ 14.30 „
„
„ 15.00
Meldunki te dają d-twu dokładne wiadomości o przygotowaniach
nieprzyjaciela, o koncentracji jego wojsk, jego natarciach i niepowodzeniach, następujących po nich, o wzięciu do niewoli oddziałów, które
dotarły do Bouchavenes, umożliwiają ustalanie celów artylerii, wskazują dowództwu zastosowanie odwodów i szybko dają mu znać o szczęśliwym wyniku walki tego trudnego dnia.
Nie tylko w wojsku lądowym, lecz również w marynarce i lotnictwie
gołąb pocztowy odgrywał ważną role.
W niektórych marynarkach europejskich każdy marynarz – oficer
i szeregowy – obowiązkowo musiał przejść kurs służby gołębi pocztowych.
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Francuski gołębnik polowy z okresu I wojny światowej

„Daily Telegraph” z dnia 27. Października 1917. roku zawiera następujący komunikat:
Zakaz polowania na gołębie.
„Marszałek French przedłożył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wniosek, usilnie prosząc o poczynienie energicznych kroków
przeciwko osobom, strzelającym do gołębi latających na wolności.
W ostatnim bowiem czasie stwierdzono dużo wypadków zestrzeliwania gołębi pocztowych przez osoby prywatne. Ponieważ gołębie pocztowe używane są na szeroką skalę przez dowództwa wojsk lądowych,
marynarki i lotnictwa do przenoszenia wiadomości, polowanie na gołębie wywołać może najpoważniejsze sytuacje dla wojska. Np. we wrześniu zastrzelono 2 gołębie, które przenosiły meldunki uszkodzonych
na morzu wodnopłatowców.
Również w służbie wywiadowczej, w braku innych środków, używano gołębi pocztowych. Przewożono je płatowcami i spuszczono
przy pomocy baloników na teren, obsadzony przez nieprzyjaciela,
skąd wypuszczano je do lotu powrotnego. Że czynność ta dotkliwie
szkodziła nieprzyjacielowi, dowodzi fakt, że Niemcy wydawali specjale
tajne instrukcje, nakazujące postępowanie wobec tej akcji i wypłacali
nagrody: za odstawienie gołębia szpiegowskiego 20 mk., za odstawienie balonika 50mk. – Mając na uwadze, że polowa gaża porucznika
armii niemieckiej wynosiła wówczas 250 ml., musimy przyznać, że
kwoty te były bardzo wysokie.
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Przytoczone fakty przedstawiają nam jasno, jak wielką wagę kładziono na używanie gołębi pocztowych i jaką wartość przedstawiały
one jako środek łączności.
Nic więc dziwnego, że sprawa gołębi pocztowych we wszystkich
większych państwach europejskich obecnie jest więcej niż aktualną,
że nietylko wojska, ale i społeczeństwa wszystkich większych państw
z całą energią pracują nad rozpowszechnieniem hodowli i udoskonaleniem tresury tych ptaków.
Z jaką energią np. we Francji organizują się towarzystwa, dowodzi
fakt, że w Douai, miasteczku, które prawie od początku aż do końca
wojny obsadzone było przez Niemców, i które gospodarczo bardzo
ucierpiało, obecnie istnieją znów towarzystwa tak liczne i silne. że wychodzi tam nawet czasopismo, poświęcone wyłącznie hodowli i tresurze gołębi pocztowych.
We Francji gołębiarstwo już od dawna jest ulubionych sportem
szerokich warstw ludności. Obecnie zaś społeczeństwo francuskie,
zdaje sobie sprawę z ważności gołębi pocztowych dla celów obrony
ojczyzny, zajmuje się gołębiarstwem nie tylko dla swej przyjemności,
lecz w celu przygotowania na wypadek wojny dostatecznego i wyćwiczonego materiału gołębiarskiego. Żadne wojsko, bowiem, ze względu
na olbrzymie koszty, nie jest w stanie utrzymywać stale i wytresować
takiej ilości gołębi, jaka jest potrzebna do wyposażenia wszystkich oddziałów w razie mobilizacji i do pokrycia braków podczas wojny. Każde
wojsko pokrywa raczej znaczną część swych potrzeb z hodowli prywatnych towarzystw gołębi pocztowych. Dlatego właśnie jest rzeczą
tak ważną tworzenie jak najliczniejszych towarzystw na podstawie
prawnie ulegalizowanej. Ogólnie jest przyjęte, że członkowie takich
towarzystw obowiązani są według statutu na wypadek wojny oddać
wszystkie swe gołębie do dyspozycji wojska. Ściśle regulują sprawę tę
ustawy o gołębiach pocztowych. Podobna ustawa ma się niebawem
ukazać i u nas.
W zamian za to i za wszystkie prace w dziedzinie gołębiarstwa
pocztowego, z których w końcu korzysta wojsko i państwo, rządy popierają moralnie i materialnie już w czasie pokoju miłośników gołębi
pocztowych, towarzystwa i związki gołębiarskie.
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Polska - okres II RP- psy z jukami do przenoszenia gołębi

Na podstawie doświadczeń wojennych oraz idąc śladem wojsk
państw sprzymierzonych, Min. Spraw Wojskowych wprowadziło i naszemu wojsku gołębie pocztowe jako środek łączności. Gołębiarstwo
wojskowe rozwija się należycie. urządzone stacje pracuję systematycznie i dobrze. Tym jednakże M. Ś. Wojsk. zadowolić się nie może,
gdyż jak wyżej powiedziano, największa ilość gołębi, którą wojsko
utrzymywać może, nie wystarczy do zaspokojenia jego potrzeb wojennych. Braki więc i u nas będzie musiało pokrywać gołębiarstwo prywatne. O tym przed rokiem jeszcze nie było mowy. Istniało bowiem
z wiosną zeszłego roku zaledwie jedno towarzystwo hodowli gołębi we
Lwowie i sekcja gołębi pocztowych przy towarzystwie ornitologicznym
w Poznaniu. Oba stowarzyszenia posiadały razem zaledwie kilkaset
gołębi. Wobec tego M. S. Wojsk. Czyniło starania celem rozpowszechnienia hodowli i tresury oraz tworzenia towarzystw. Akcja ta
odniosła pożądane skutki na Pomorzu i w Poznańskiem, gdzie powstało dotychczas kilkanaście towarzystw, posiadających już dość pokaźną ilość gołębi. Już w roku ubiegłym towarzystwa poznańskie
i pomorskie ćwiczyły swe gołębie, organizowały loty konkursowe, wydawały nagrody najlepsze wytresowanie gołębi. Jesienią r. ub. odbyła
się w Poznaniu wystawa gołębi pocztowych, a co najważniejsze, dzięki
inicjatywie p. Pawlaka, prezesa poznańskiego tow. hod. goł. poczt.
„Poczta Wojenna”, towarzystwa poznańskie i pomorskie zrzeszały się
w związek pod przewodnictwem wspomnianego tow. „Poczta Wojenna”. Mamy więc w Poznaniu związek towarzystw gołębi pocztowych,
który kieruje technicznymi i naukowymi sprawami gołębiarstwa cywil193
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nego na terenie Pomorza i Wielkopolski i służyły jako łącznik z władzami cywilnymi i wojskowymi.
Gorzej przedstawia się sprawa w Małopolsce. Towarzystwo we
Lwowie od początku swego istnienia pracuje wspólnie z Szefem Łączności D. O. K. i w zakresie swej organizacji notuje sukcesy zadawalające. Towarzystwo to zorganizowało również wystawę gołębi pocztowych na Targach Wschodnich. Rozpowszechnianie gołębiarstwa
w Galicji i tworzenie towarzystw, mimo starań zamiłowanego hodowcy
p. Wiśniewskiego, prezesa towarzystwa i sekretarza p. Victoriniego,
redaktora „Hodowli drobiu”. Pisma towarzystwa gospodarskiego, postępuje bardzo powoli.

„Oswajacz” na gołębniku stałym

Zastraszona terrorem rosyjskim i odwykła od gołębia pocztowego
ludność b. zaboru rosyjskiego najtrudniej daje się skłonić do zajęcia
się tym sportem. Kilkakrotnie przedsięwzięte kroki do zorganizowania
towarzystwa w Warszawie nie doprowadziły dotychczas do skutku,
głównym zaś tego powodem jest, jak wspomniałem, zanik w ludności
zamiłowania do gołębi pocztowych wskutek tego, że pod zaborem rosyjskim utrzymywanie gołębi pocztowych było surowo wzbronione
osobom prywatnym2).
Głównym zaś hamulcem rozwoju gołębiarstwa pocztowego we
wszystkich dzielnicach państwa jest w ogóle panująca drożyzna. Wysokie ceny materiałów budowlanych i robocizny nie pozwalają miłośnikowi na urządzenie gołębnika. Ceny, które płaci się za gołębie, mogą
zapłacić tylko zamożniejsi; wysokie ceny zboża, potrzebnego do wy2

Obecnie i zaborze rosyjskim sprawa ta stoi bez porównania le……….. dzięki pracy autora tego artykułu.
(Uwaga Redakcji).
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żywienia gołębi, zmuszają do redukcji stanu gołębi; co gorsza, złe ich
odżywanie wpływa ujemnie na ich zdrowie, na zdolności gołębia i jego
potomstwo. Wysoka taryfa kolejowa powstrzymuje rozwój tresury.
Każdy miłośnik gołębi pocztowych widzi wartość w swym gołębiu dopiero wówczas, jeżeli gołąb dobrze lata. Do osiągnięcia tego celu potrzebny jest systematyczny trening i ćwiczenie. Z powodu wysokiej taryfy hodowcy zmuszeni są do ograniczenia do minimum podróży ze
swoimi gołębiami.
Mino tych i wielu innych trudności, z którymi walczy zapoczątkowana u nas organizacji gołębiarstwa pocztowego, z postępów w ostatnich 10-ciu miesiącach systematycznej pracy możemy być najzupełniej zadowoleni. W tym czasie tworzyliśmy niemal co trzy tygodnie
jedno nowe towarzystwo; obecnie liczymy ich trzynaście; posiadają
one znaczną ilość gołębi i mogą również wykazać bardzo dobre wyniki
tresury z ostatniego roku.
Ponieważ ruch ten rozwijał się przeważnie na terenie byłego zaboru pruskiego konieczne było przedsięwzięcie kroków celem zainteresowania tą sprawą społeczeństwa dzielnic pozostałych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zdaje sobie sprawę z ważności gołębia pocztowego jako środka łączności, chętnie wzięło udział
w tej pracy, wydało odpowiednie zarządzenia i wezwało przez odnośne władze ludność do tworzenia towarzystw.

Polska - okres II RP - gołębnik polowy wz. 27
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Na skutek zarządzeń ze wszystkich stron kraju nie tylko miłośnicy
i osoby prywatne, ale i zarządy gmin, magistratów, rady szkolne, dyrekcje szkół i starostwa wyraziły chęć współpracy nad organizacją
i tworzeniem towarzystw hodowli gołębi pocztowych oraz prosiły
o bliższe informacje. Przy należytym poparciu, szczególnie ze strony
władz, powstaną liczne towarzystwa we wszystkich okolicach państwa.
Przeprowadzić to mogliby najłatwiej starostowie, jak to uczynił starosta
w Starym Samborze, który po otrzymaniu informacji zawezwał miłośników gołębi, wydał odpowiednie wskazówki i w przeciągu 14 dni zorganizował towarzystwo. Ministerstwo Spraw Wojskowych, znając ciężkie
warunki, w których buduje się nasze młode gołębiarstwo pocztowe,
postanowiło popierać je moralnie i materialnie w takiej mierze, na jaką
pozwala gospodarcze i finansowe położenie państwa.
Poświęcono już na to znaczne fundusze i środki: towarzystwa
otrzymały subwencje na rok 1921 i 1922, dostarczono wszystkim hodowcom gołębi pocztowych obrączki rodowe dla młodych gołębi na rok
1922. Ministerstwo Spraw Wojskowych wyjednało w Min. Kol. Żelaznych dla towarzystw gołębi pocztowych daleko idące ulgi przy przewozie gołębi kolejami na ćwiczenia, oraz 50% zniżkowej opłaty za
przewóz gołębi pocztowych na wystawy.
Na skutek interwencji Ministerstwa Spraw Wojskowych bardziej
rozwinięte towarzystwa oddają nowo tworzącym się pewna ilość gołębi
rozpłodowych po cenie kosztu.
Celem ochrony gołębi pocztowych przed złodziejami i ptactwem
drapieżnym wydane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
odpowiednie zarządzenia.

Polska - okres II RP - z przodu widoczna klatka do przenoszenia gołębi
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Są to znaczne pomoce, które niemało przyczyniły się do rozwoju,
jaki wykazuje gołębiarstwo pocztowe w Polsce.
W celu moralnego poparcie miłośników gołębi pocztowych, projektuje się na przyszłość nagrody w formie dyplomów i medali za wybitne loty konkursowe i inne zasługi na polu hodowli i tresury gołębi
pocztowych.
Gołębiarstwo pocztowe w Polsce robi znaczne postępy i dąży do
przeprowadzenia organizacji na wzór francuski, t. j. utworzenia przy
każdym D. O. K. związku towarzystw hodowli gołębi pocztowych, które
obejmować ma wszystkie towarzystwa, znajdujące się na obszarze
odnośnego D. O. K.; związki okręgowe zaś mają połączyć się w jeden
centralny związek na cała Polskę.
(-) kpt. Sionkowski

Mieczysław Hucał
JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A
Podczas wystawy " Druciki, pająki, radziki ... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" zorganizowanej w Muzeum
Historycznym w Legionowie, a której współorganizatorem był Oddział
Zegrze ŚZPŻŁ największą perełką był aparat telegraficzny Hughes'a
popularnie nazywany Juzem.
Był to pierwszy w historii rodzaj telegrafu automatycznie zapisującego treść wiadomości. Urządzenie zostało zaprojektowane i opatentowane przez Davida Hughes'a w 1855 roku w Stanach Zjednoczonych. W przeciwieństwie do wcześniej używanych aparatów transmitujących znaki alfabetu Morse'a, aparat Hughes'a operował znakami pisarskimi. W ciągu zaledwie kilku lat od opatentowania, system Hughes'a został przyjęty przez większość firm telekomunikacyjnych
w Stanach Zjednoczonych, wkrótce system Hughes'a stał się także
standardem w krajach europejskich, w tym i w Polsce.
Aparaty Juz znalazły zastosowanie również w Wojsku Polskim.
Używane w okresie II RP pochodziły w całości z dostaw zagranicznych. Juzy polowe znajdowały się na wyposażeniu kompanii telegraficznych występujących na szczeblu Naczelnego Dowództwa, armii
i dywizji. Aparaty znajdowały się również w placówkach pocztowych
Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Urządzenia te miały być wykorzystywane na wypadek wojny. W tym celu w Zegrzyńskim Centrum Wy197
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szkolenia Łączności prowadzono kursy dla telegrafistek, które miały
być mobilizowane.

Sala wykładowa z aparatami Juz

W latach 1929-1934 odbyło się 7 kursów, na których przeszkolono
293 słuchaczki, które od nazwy aparatu określano mianem „Juzistek”.

Telegrafistki w trakcje zajęć z obsługi aparatów Juz

Oprowadzając zwiedzających po wystawie zdałem sobie sprawę
jak duża niewiedza panuje na temat tego urządzenia, choć było ono
„sztandarowym” sprzętem łączności w CWŁ w okresie międzywojennym. Dotyczy to zarówno wojskowych jak i „cywili”, bardzo często do198
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piero słuchając informacji na temat tego aparatu kojarzyli skąd się
wzięła nazwa „Juzistki”. Nawet Zegrzyniacy dopiero na wystawie stojąc przed urządzeniem i jego opisem zaczynali kojarzyć fakty. Dlatego
postanowiłem przybliżyć „temat” Aparatu Hughes'a. Poniższy opis ma
swoje źródło w materiałach pochodzących z Archiwum Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Juz w Muzeum Historycznym w Legionowie

Juz był aparatem drukującym, pracującym prądem stałym o natężeniu 12 - 15 miliamperów. Aparat miał napęd mechaniczny ciężarowy
i pracował systemem prądu roboczego. Do przesłania jednego znaku
był potrzebny tylko jeden impuls prądu, wysyłany naciśnięciem klawisza z aparatu nadawczego. Telegrafowanie juzem opierało się na synchronizmie mechanizmów aparatu nadawczego i odbiorczego.
Zasięg łączności tego aparatu w warunkach polowych wynosił
około 200km. Przy użyciu translacji można było go zwiększyć do około
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900km. Wydajność juza wynosiła przeciętnie od 200 do 270 znaków
na minutę. Telegramy nadawane juzem, zarówno na stacji odbiorczej,
jak i nadawczej były drukowane na taśmie papierowej. Taśma w aparacie nadawczym stanowiła kontrolę własnej pracy i dowód prawidłowego nadania przesyłanej wiadomości.
Zasada działania dwu połączonych ze sobą juzów polegała na
tym, że koła czcionkowe (drukujące znaki) tych aparatów musiały być
uruchomione równocześnie z jednakowego położenia początkowego
i obracać się z jednakową prędkością, wskutek czego w obu aparatach
były zawsze przechodziły te same znaki naprzeciwko wałka drukującego.

Stół aparatowy

Przy pomocy urządzenia napędowego koło czcionkowe każdego
aparatu otrzymywało stały i równomierny ruch obrotowy, którego szybkość można było zmieniać przy pomocy regulatora. W dwu aparatach
połączonych ze sobą szybkość obrotową kół czcionkowych regulowało
się dopóty, dopóki nie nastąpiła synchronizacja obrotów. Z chwilą wyregulowania obrotów, należało w obu aparatach za pomocą nastawiaka ustawić koła czcionkowe w jednakowym położeniu. Zamykając teraz obwód prądu elektrycznego przez naciśnięcie klawisza na stacji
nadawczej, uruchamiany był mechanizm drukujący, który przyciskał
taśmę do koła czcionkowego w aparacie odbiorczym jednocześnie ze
stacją nadawczą. Od tej chwili otrzymywaliśmy przy każdym naciśnięciu klawisza na taśmie papierowej w obu aparatach odbicie tej samej
litery.
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Do umożliwienia wysłania impulsu prądu do stacji odbiorczej zawsze w tej samej chwili, kiedy żądana litera znajdowała się naprzeciw
mechanizmu drukującego, służył mechanizm nadawczy. W skład mechanizmu nadawczego wchodziła m. in. klawiatura składająca się z 28
klawiszy, ustawionych dwoma szeregami i umieszczonych w wycięciu
stołu aparatowego. Górny szereg zawierał 14 klawiszy czarnych,
oznaczonych kolejno od A do N w kierunku od lewej do prawej. W dolnym szeregu znajdowało się 14 klawiszy białych, odpowiadających literom od O do Z w kierunku odwrotnym. Każdy klawisz miał oprócz
liter także drugie oznaczenia, mianowicie cyfry lub znaki.
W aparacie rozróżniane były następujące najważniejsze zespoły
części składowych:
 stół aparatowy i mechanizm napędowy;
 mechanizm ruchowy;
 regulator;
 mechanizm nadawczy;
 mechanizm odbiorczy;
 mechanizm drukujący;
 przyrządy dodatkowe.

Mechanizmy aparatu Juz
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Podczas wystawy Juz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem

Obecnie w Polsce w dobrym stanie zachowanych jest tylko kilka
egzemplarzy tego aparatu. Na co dzień zobaczyć go można między
innymi w Muzeum Techniki w Warszawie i w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Egzemplarz prezentowany na naszej wystawie pochodził z Wrocławia.

Juz tuż przed wyjazdem z Wrocławia
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Iwona Banaszek
MASZYNY SZYFRUJĄCE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Enigma - niemiecka przenośna maszyna szyfrująca opracowana
przez Hugo Kocha, który sprzedał patent rozwiązań wykorzystanych
przy jej budowie inżynierowi Arturowi Scherbiusowi, a ten z kolei wraz
z Richardem Ritterem założył firmę produkującą maszyny szyfrujące
Scherbius & Ritter.

Enigma była używana komercyjnie od lat 20. XX wieku, a później
została zaadaptowana przez instytucje państwowe wielu krajów. Podczas II wojny światowej maszyna ta była wykorzystywana głównie
przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe i wywiadowcze Niemiec, ale także innych państw. Enigma należała do rodziny elektromechanicznych wirnikowych maszyn szyfrujących i była produkowana
w wielu różnych odmianach.
Najczęściej odszyfrowywanymi wiadomościami były przekazy zaszyfrowane Enigmą w wersji Wehrmachtu (Wehrmacht Enigma). Brytyjski wywiad wojskowy oznaczył Enigmę kryptonimem ULTRA. Nazwa
ta powstała ze względu na najwyższy stopień utajnienia faktu złamania
szyfru Enigmy, wyższy niż najtajniejszy (ang. Most Secret), czyli Ultra
tajny.
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Historia Enigmy jako niemieckiego systemu łączności szyfrowej
zaczęła się w latach 1926-28, kiedy w niemieckich służbach wprowadzono automatyczne urządzenia szyfrujące. Jeszcze przed dojściem
Hitlera do władzy, w 1932 roku chciano stworzyć liczniejszą armię.
Rozbudowa wojsk szybkich i lotnictwa mogących posłużyć w „wojnie
błyskawicznej” wymagała niezawodnych środków szyfrowania. Z czasem wszystkie niemieckie siły zbrojne oraz dowództwa, od Kwatery
Głównej Hitlera po dywizje pułki i brygady zostały wyposażone w maszyny Enigma. Na frontach II wojny światowej działało prawdopodobnie ponad 100 tys. takich urządzeń. Po wojnie były one niszczone
przez aliantów, część z nich zaś sprzedano, gdyż popyt na nie był duży. Może właśnie dlatego tak długo złamanie tego kodu owiane było
tajemnicą. Do dziś zachowało się prawdopodobnie kilka egzemplarzy
Enigmy. Jeden z nich został przekazany Polsce przez brytyjskiego
księcia Andrzeja.
Duże zainteresowanie Enigmą pojawiło się w Europie w latach 70tych. Gustav Bertrand, były szef francuskiego radiowywiadu, który blisko współpracował z wywiadem polskim za czasów II wojny światowej,
w swej książce z 1973 roku ujawnił fakt, iż niemiecki szyfr złamali
alianci, a kluczową rolę odegrali Polacy. Nie on pierwszy jednak o tym
wspominał, jak się powszechnie uważa, gdyż kilka lat wcześniej pisał
już o tym Władysław Kozaczuk („Bitwa o tajemnice”). Rok później,
w publikacji F.W. Winterbothama „The Ultra Secret” (bowiem Enigma
w Anglii nazywana była Ultra) znaczenie Polaków zostało zupełnie
zredukowane. Autor wspomina jedynie o „jakimś” polskim mechaniku
zatrudnionym w Niemczech przy budowie maszyn szyfrujących. Wywołało to dyskusje, czy w ogóle nasi rodacy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.
Po raz pierwszy poza Polską w 1974 roku, w USA zostały podane
nazwiska polskich autorów matematycznego rozwiązania Enigmy.
Polscy łamacze szyfrów
Już na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku Polacy próbowali
złamać kod Enigmy. W tym czasie oficerowie Sztabu Głównego Wojska Polskiego zorganizowali kurs kryptologii dla wybranych studentów
matematyki Uniwersytetu Poznańskiego, co miało pozostać tajemnicą.
Uczestniczyli w nim m.in. trzej późniejsi łamacze szyfrów – Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, którzy potrafili pogodzić
kurs szyfrów i obowiązki studentów.
Jako pierwszy Enigmą zajął się Rejewski, dzięki któremu w 1933
roku zbudowano replikę tej maszyny. Samo posiadanie jej nie pozwoliło odczytywać zaszyfrowanych wiadomości, jednak Polacy próbowali
złamać tajemniczy kod, a ułatwiały im to pomyłki samych szyfrantów.
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W 1933 roku nasi rodacy odczytywali komunikaty niemieckie. Sukces
przyszedł w samą porę, gdyż w Niemczech dokonywał się przewrót,
który 30 stycznia 1933 roku oddał władzę w ręce Hitlera. Po kilku latach, w czasie których znacznie polepszyło się szyfrowanie, odczyt
rozkazów stał się dużo trudniejszy, szczególnie po 15 września 1938
roku. W lipcu 1939 roku, tuż przed atakiem na nasz kraj, polscy kryptolodzy spotkali się w Warszawie z przedstawicielami Francji oraz Wielkiej Brytanii i przekazali im zrekonstruowaną Enigmę, a także wszelkie
materiały na temat sposobu kodowania. Brytyjczycy byli osłupieni wynikami działań polskich specjalistów i po raz pierwszy musieli uznać
ich wyższość. Skorzystali oni z owoców 8-letniej francusko-polskiej
przyjaznej współpracy. W ostatnie dni sierpnia 1939 roku trwały gorączkowe prace w Biurze Szyfrów. Wprowadzono całodobowe dyżury
kryptologów. W wyniku działań wojennych kryptolodzy polscy musieli
ewakuować się do innych krajów.
Losy trzech matematyków
Marian Rejewski (1905-1980), urodzony w Bydgoszczy, pracował
jako asystent na Uniwersytecie Poznańskim, po czym przeniósł się do
Biura Szyfrów w Warszawie. Po wojnie, w roku 1946, jako jedyny
z trójki Polaków wrócił do ojczyzny, do żony i dwójki dzieci. W 1967
roku napisał wspomnienia z pracy w Biurze Szyfrów, ukazując prawdę
o złamaniu Enigmy. Zdeponował je w Wojskowym Instytucie Historycznym, jednak nie doczekały się wydania. Zmarł w Warszawie.
Henryk Zygalski (1907-1978), urodzony w Poznaniu, po zakończeniu wojny pozostał na zawsze w Wielkiej Brytanii. Pracował tam
w polskim collage’u. Uwielbiał grać na fortepianie. Zmarł w Plymouth.
Jerzy Różycki (1909-1942), urodzony w Olszanach na Kijowszczyźnie, w Poznaniu prócz matematyki studiował jeszcze geografię.
Z powodu wojny, podobnie jak poprzednicy, musiał opuścić kraj,
a w nim żonę i kilkumiesięczne dziecko. Ten najmłodszy z polskich
kryptologów zginął w czasie wojny. Utonął w okolicach Balearów w katastrofie statku, który w styczniu 1942 roku wracał z rejsu do Algieru.
W Pyrach pod Warszawą, w miejscu, gdzie Polacy przekazali
aliantom dane o sposobie kodowania Enigmy, znajduje się tablica pamiątkowa, na której wypisane są nazwiska w/w kryptologów. Również
w Bletchley Park ma się pojawić tablica im poświęcona.
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Opis działania

Tak jak inne maszyny oparte na rotorach Enigma jest połączeniem systemów elektrycznego i mechanicznego. Część mechaniczna
składa się z alfabetycznej 26 znakowej klawiatury, zestawu osadzonych na wspólnej osi i obracających się bębenków nazywanych rotorami lub wirnikami (niem. Chiffrierwalzen) oraz mechanizmu obracającego jeden lub kilka rotorów na raz za każdym naciśnięciem klawisza.
Części mechaniczne służą jako elementy obwodu elektrycznego właściwe kodowanie liter odbywa się elektrycznie. Po naciśnięciu klawisza obwód elektryczny zamyka się, a prąd przepływa przez elementy składowe maszyny ostatecznie powodując zapalenie się jednej
z wielu lampek podświetlających literę wyjściową. Na przykład, jeśli
kodowana wiadomość zaczyna się od liter ALA..., operator maszyny
naciska najpierw literę A, która może spowodować zapalenie się
lampki z literą Z. W ten sposób pierwszą literą zakodowanej wiadomości będzie Z. Następnie operator naciska klawisz z literą L, która zostaje zakodowana w analogiczny sposób i tak dalej.
Prace nad Enigmą prowadzone były również w Wielkiej Brytanii,
w Bletchley Park, jednak tam Polacy nie zostali zaproszeni do współpracy. To centrum dekryptażu rozpoczęło działalność w 1938 roku,
podczas wojny nazywane było Stacją X. Pracowali tam najlepsi brytyjscy matematycy (np. Alan Turing), lingwiści i inżynierowie oraz agenci
wywiadu. Bletchley Park uznawane jest za kolebkę informatyki. Choć
zatrudnionych było tam kilkanaście tys. osób, to nie znali oni szczegółów akcji. Poza tym cały ośrodek owiany był tajemnicą, a o jego istnieniu opinia publiczna dowiedziała się dopiero w latach 70-tych.
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Powszechnie uważa się, iż dopiero w Bletchley Park rozpoczęły
się działania prowadzące do rozkodowania Enigmy, lecz wiedza Polaków była dla Brytyjczyków bezcenna i bez niej alianci nie zdołaliby odczytać tajnych niemieckich depesz przed bitwą o Atlantyk.
Maszyna Lorenza (Lorenz-Chiffre, Schlüsselzusatz; Lorenz SZ
40 i SZ 42) - niemiecka maszyna szyfrująca używana podczas II wojny
światowej dla przekazu informacji przez dalekopisy. Brytyjscy analitycy, którzy zakodowane komunikaty dalekopisowe określali kodem
"Fish" (ryba), szyfry maszyny Lorenza i ją samą nazywali "Tunny"
(tuńczyk). O ile słynna Enigma była używana przez jednostki polowe,
o tyle Tunny służyła do komunikacji wysokiego szczebla, gdzie można
było wykorzystać ciężką maszynę, dalekopis i dedykowane łącza. Maszyna Lorenza przypominała Enigmę ponieważ również korzystała
z rotorów, lecz działała na innej zasadzie. Miała wymiary 51 cm × 46
cm × 46 cm i stanowiła przystawkę do standardowego dalekopisu Lorenza. Z punktu widzenia kryptografii, implementowała szyfr strumieniowy.

Opis działania
Ówczesne dalekopisy nadawały każdą literę, ogólnie zaszyfrowaną kodem Baudot albo podobnym, jako pięć bitów na pięciu równoległych liniach. Maszyna Lorenza produkowała grupę pięciu bitów pseudolosowych i kombinowała ją za pomocą logicznego operatora XOR
z bitami litery tekstu jawnego. Bity pseudolosowe były generowane
przez 10 "kół kryptograficznych" (rotorów), z których pięć obracało się
w sposób regularny (tzw. koła chi) a pięć pozostałych w sposób nieregularny (koła psi). Krok obrotu kół psi zależał od jeszcze dwóch dodatkowych rotorów, zwanych motorycznymi (napędowymi). Maszyna Lorenza w swej funkcji nieregularnego obracania pięciu rotorów (które
albo razem się obracały albo razem pozostawały w spoczynku bez
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dodatkowych interakcji między liniami) stanowi w praktyce 5 równoległych generatorów pseudolosowych. Liczby igieł na każdym z rotorów
były względnie pierwsze.
Niemiecki system szyfrowania Lorenz
Naczelne Dowództwo Niemieckiej Armii zwróciło się do firmy Lorenz o wyprodukowanie dla niego maszyny szyfrującej kod dalekopisowy o wysokim bezpieczeństwie w celu umożliwienia całkowicie tajnej komunikacji radiowej. Firma Lorenz zaprojektowała maszynę szyfrową opartą na addytywnej metodzie szyfrowania wiadomości dalekopisowych wynalezionej w 1918 przez Gilberta Vernama w Ameryce.
Dalekopisy nie opierają się na 26 literowym alfabecie i kodzie
Morse'a, od których zależała Enigma. Dalekopisy używają 32 znakowego kodu Baudota. Zwróć uwagę, że kod ten składa się z pięciu kanałów, z których każdy jest strumieniem bitów mogących być przedstawionymi jako dziurka lub jej brak na taśmie perforowanej, 0 lub 1,
kropka lub krzyżyk.

System Vernama szyfrował tekst wiadomości przez dodanie do
niej znak po znaku zbioru zasłaniających znaków, wytwarzając w ten
sposób zaszyfrowane znaki, które były transmitowane do zamierzonego odbiorcy. Prostota systemu Vernama polegała na tym, iż zasłaniające znaki były dodawane w dosyć specjalny sposób (znany jako dodawanie modulo 2). Następnie dokładnie te same znaki zasłaniające
dodane modulo 2 do odebranych znaków zaszyfrowanych powodowały wydobycie oryginalnej wiadomości, która mogła dalej zostać wydrukowana.
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Działanie dodawania modulo 2 jest dokładnie takie samo jak logiczna operacja XOR:
0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 0
Jeśli A jest literą tekstu jawnego, a C jest znakiem zasłaniającym,
to zgodnie z poniższym rachunkiem literą szyfru jest F. Z rachunku
możesz również zobaczyć, że dodanie C do F daje z powrotem A:
A + C = F

F + C = A

1 + 0 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0

0 + 1 = 1

0 + 1 = 1

1 + 1 = 0

0 + 1 = 1

1 + 1 = 0

0 + 0 = 0

0 + 0 = 0

Vernam proponował, aby zasłaniające znaki były zupełnie przypadkowe i wydziurkowane wcześniej na papierowej taśmie, która byłaby zużywana znak po znaku synchronicznie ze znakami wprowadzanej wiadomości. Taki system szyfrowania (jednorazowy) używający czysto
losowych znaków zasłaniających jest nie do złamania.
Trudność polegała na zapewnieniu, iż w warunkach wojennych te
same taśmy z przypadkowymi znakami będą dostępne po obu końcach połączenia komunikacyjnego i że obie zostaną ustawione na tę
samą pozycję startową. Firma Lorenz zdecydowała, że będzie pod
względem operacyjnym prościej zbudować maszynę generującą ciąg
znaków zasłaniających. Ponieważ była to maszyna, to nie mogła tworzyć zupełnie przypadkowego ciągu znaków. Tworzył ciąg znany jako
ciąg pseudolosowy. Na nieszczęście dla Niemieckiej Armii był on bardziej "pseudo" ni losowy i dlatego właśnie został złamany.
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Zabawną rzeczą na temat maszyny Lorenz było to, że łamacze
szyfrów z Bletchley Park nigdy nie widzieli rzeczywistej maszyny Lorenz aż do zakończenia działań wojennych, lecz łamali jej szyfry już od
dwóch i pół roku.
Pierwsze przechwycenia wiadomości
Sygnały dalekopisowe wysyłane przez Niemców i szyfrowane
maszyną Lorenz zostały po raz pierwszy usłyszane na początku roku
1940 przez grupę policjantów z Południowego Wybrzeża, którzy prowadzili nasłuch możliwych transmisji niemieckich szpiegów z terenu
Anglii. Brygadier John Tiltman, jeden z głównych łamaczy szyfrów
w Bletchley Park, zainteresował się szczególnie tymi zaszyfrowanymi
wiadomościami dalekopisowymi. Nadano im nazwę kodową "Fish" (ryba). Wiadomości, które (jak odkryto później) były szyfrowane za pomocą maszyny Lorenz, znano pod nazwą "Tunny" (tuńczyk). Tiltman
znał system Vernama i wkrótce zidentyfikował te wiadomości jako szyfrowane na sposób Vernama.
Ponieważ system Vernama polegał na dodawaniu znaków, Tiltman doszedł do wniosku, że jeśli operatorzy popełnią błąd i użyją tych
samych ustawień początkowych maszyny Lorenz dla dwóch wiadomości (głębokość), to poprzez dodanie do siebie takich dwóch zaszyfrowanych tekstów znak po znaku ciąg znaków zasłaniających zniknie.
Otrzymałby wtedy ciąg znaków, z których każdy reprezentował by sumę dwóch odpowiadających sobie znaków w oryginalnych niemieckich
tekstach wiadomości. Dla dwóch zupełnie różnych wiadomości praktycznie nie jest możliwe przypisanie właściwych znaków każdej z nich.
Tylko niewielkie fragmenty na początku mogły być odtworzone, lecz
nie kompletne wiadomości.
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Niemiecka pomyłka
Gdy wzrosła liczba przechwytywanych wiadomości przez jednostkę w Knockholt w Kent, w Bletchley Park stworzono nowy oddział, którego kierownictwem zajął się major Ralph Tester - oddział ten znany
był jako Testery. Przechwycono pewną liczbę wiadomości, lecz nie było dużego postępu w złamaniu tego kodu aż do momentu, gdy Niemcy
popełnili horrendalny błąd. Wydarzyło się to 30 sierpnia 1941. Pewien
niemiecki operator musiał przesłać długi ciąg prawie 4000 liter z jednej
części Niemieckiego Naczelnego Dowództwa do drugiej - prawdopodobnie z Aten do Wiednia. Prawidłowo ustawił maszynę Lorenz a następnie wysłał, wykorzystując niemieckie imiona, dwunastoliterowy indykator do operatora na drugim końcu połączenia. Ten operator ustawił swoją maszynę Lorenz i poprosił operatora nadającego o rozpoczęcie nadawania wiadomości. Po wprowadzeniu ręcznie prawie 4000
znaków operator odbierający wysłał z powrotem przez radio wiadomość po niemiecku "nie dostałem tego - wyślij jeszcze raz".
Teraz obaj ustawili swoje maszyny Lorenz z powrotem w tej samej pozycji startowej. Było to absolutnie zakazane, ale zrobili to. Następnie operator nadający rozpoczął ponowne ręczne wpisywanie
wiadomości. Gdyby był on robotem u użył dokładnie tych samych naciśnięć klawiszy jak za pierwszym razem, to nasłuchowcy mieliby jedynie dwie identyczne kopie tej samej zaszyfrowanej wiadomości. Jeśli na wejściu maszyny jest ten sam tekst, to maszyna, generując takie
same znaki przesłaniające, tworzy ten sam szyfr. Lecz będąc tylko
człowiekiem oraz wkurzywszy się na myśl o powtórnym wklepaniu tej
samej wiadomości, operator wysyłający zaczął tworzyć różnice w drugiej wiadomości w porównaniu z pierwszą.
Wiadomość rozpoczynała się od dobrze znanego niemieckiego
wyrażenia SPRUCHNUMMER - "numer wiadomości". Za pierwszym
razem operator ten wpisał SPRUCHNUMMER. Za drugim razem wpisał SPRUCHNR i dalej resztę tekstu wiadomości. Teraz NR znaczyło
to samo co NUMMER, zatem jaką robiło to różnicę? Oznaczało to,
że bezpośredni za N oba teksty były różne. Lecz maszyna generowała
ten sam ciąg zasłaniających znaków, dlatego oba teksty różniły się
począwszy od tego miejsca.
Nasłuchowcy w Knockholt zdali sobie sprawę z możliwej wagi
tych dwóch wiadomości, ponieważ dwunastoliterowe indykatory były
takie same. Wysłano je pocztą ekspresową do Johna Tiltmana w Bletchley Park. Tiltman zastosował na tej parze tę samą addytywną technikę, którą stosował na poprzednich Głębokościach. Lecz tym razem
był w stanie pójść o wiele dalej w rozpracowaniu rzeczywistego tekstu
wiadomości, ponieważ po użyciu SPRUCHNUMMER na początku, na211
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tychmiast zauważył, że druga wiadomość była prawie identyczna
z pierwszą. W ten sposób połączone błędy związane z ponownym
ustawieniem maszyn na tej samej pozycji startowej oraz ponownym
przesłaniu tekstu z małymi różnicami pozwoliły Tiltmanowi odtworzyć
całkowicie oba teksty. Drugi był około 500 znaków krótszy od pierwszego, ponieważ niemiecki operator oszczędzał swoje palce. Ten fakt
również pozwolił Tiltmanowi przypisać właściwą wiadomość do jej oryginalnego tekstu szyfrowego.
Teraz Tiltman mógł dodać razem znak po znaku odpowiednie szyfry i teksty wiadomości otrzymując po raz pierwszy długi ciąg zasłaniających znaków generowanych przez niemiecką maszynę szyfrującą.
Nie wiedział jak to ta maszyna zrobiła, lecz wiedział, że to właśnie generowała!
Rozwiązanie zagadki
John Tiltman dał swój długi ciąg zasłaniających znaków młodemu absolwentowi chemii, Billowi Tutte, który niedawno przyszedł do
Bletchley Park z Cambridge. Bill Tutte zaczął wypisywać wzory bitowe
z każdego z pięciu kanałów w postaci dalekopisowej tego ciągu znaków przesłaniających przy różnych okresach powtarzania. Było to
przed erą komputerów i wszystko musiał zapisywać ręcznie w długich
sekwencjach.
Gdy wypisał wzory bitowe z kanału 1 z okresem powtarzania 41,
to zaczęły się wyłaniać różne prawidłowości, które nie były takie przypadkowe. Pokazało to, że okres powtarzania 41 posiadał jakieś znaczenie w metodzie generowania tego szyfru. Następnie przez ponad
dwa kolejne miesiące Tutte wraz z innymi członkami sekcji Badań rozpracowali kompletną strukturę logiczną maszyny szyfrującej, którą teraz znamy pod nazwą Lorenz.
To była fantastyczna zmiana sił i na początku 1942 Laboratoria
Badawcze Urzędu Pocztowego (Post Office Research Labs) w Dollis
Hill zostały poproszone o wyprodukowanie implementacji sieci logicznej rozpracowanej przez Billa Tutte'a. Frank Morrel wyprodukował szafę z przełącznikami krokowymi i przekaźnikami, które symulowały tę
sieć. Nazwaną ją "Tunny" (tuńczyk). Więc teraz, gdy ręczni łamacze
kodów w Testery pracowicie rozpracowali ustawienia użyte dla określonej wiadomości, to ustawienia te wprowadzano do Tunny i szyfr
stawał się czytelny. Jeśli łamaczom kodów udało się, tekst był w języku niemieckim. Lecz rozpracowanie ustawień zajmowało od czterech
do sześciu tygodni. Oznaczało to, że chociaż udowodnili techniczną
możliwość złamania kodu Tunny, to w czasie, gdy dana wiadomość
została rozszyfrowana, zawarte w niej informacje były zbyt stare, aby
przydawały się w działaniach wojennych.
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Zarys struktury maszyny szyfrującej Lorenz

Maszyna Tunny - Tuńczyk
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Mieczysław Hucał
TELEFONY POLOWE ŚWIATA, CZYLI MOJA KOLEKCJA
WOJSKOWYCH TELEFONÓW POLOWYCH cz. II
Zgodnie z zapowiedziami zapraszam do lektury artykułu poświęconego „zagranicznym” wojskowym telefonom polowym. Nie bez przyczyny w tytule umieściłem słowo „świata”. Większość prezentowanych
w tym artykule telefonów było lub jest używane przez armie krajów europejskich ale znajdują się też tutaj telefony spoza starego kontynentu,
a to już „upoważnia” mnie do użycia takiego słowa.
Nie wiem kiedy i dlaczego ale jakoś tak „wyszło”, że jakiś czas
temu zacząłem kolekcjonować wojskowe telefony polowe. Na początku były to te najłatwiej dostępne czyli używane w czasach LWP, ale
z czasem korzystając głównie z portali internetowych zacząłem pozyskiwać coraz to ciekawsze egzemplarze. Podczas lektury tego artykułu proszę się nie dziwić, że brakuje tu niektórych znanych modeli telefonów. Prezentuję tylko te, które znalazły się w moich
zbiorach. Ponadto ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu znalazły się tutaj tylko wybrane, najciekawsze egzemplarze
telefonów.
Podobnie jak w pierwszej części i w tym artykule kolejność
prezentacji chciałbym odwrócić ponieważ najciekawsze i najcenniejsze
są te najstarsze, które można traktować jako „perełki”.
Podczas przygotowań i realizacji pokazów sprzętu łączności przez
Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
podczas naszych wyjazdów w „teren” „spinaliśmy” telefony za pomocą
niezniszczalnych łącznic ŁP-10, w tym telefony „zachodnie” z tymi zza
„żelaznej kurtyny” i co ciekawe współpracowały wszystkie ze sobą bez
większych problemów.
W chwili obecnej moja kolekcja liczy kilkadziesiąt wojskowych telefonów polowych.
Jako pierwszy chcę przedstawić austriacki telefon polowy SFT
800A. Jest to telefon produkowany przez firmę Siemens, umożliwia
pracę w systemie MB (miejscowej baterii) i CB (centralnej baterii). Wyposażony jest również w tarczę numerową umożliwiającą współpracę
z centralami automatycznymi. Tryb pracy wybierany jest przełącznikiem. Zasilany 2 bateriami typu R-20.
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Telefon SFT-800A

Kolejnym telefonem będzie francuski telefon polowy AT-75A.
Pracuje w systemie MB/CB. Posiada regulację głośności „buzzera”
oraz odbioru. Zasilany czterema ogniwami R-20. Wyposażony jest we
wskaźnik wywołania - jeśli ktoś do nas zadzwoni a my nie odbierzemy
zapala się czerwona dioda sygnalizacyjna LED. Gaśnie dopiero po
podniesieniu i ponownym położeniu słuchawki na „widełki”. W przypadku braku lub uszkodzenia baterii, aparat ma funkcję chwilowego
zasilania poprzez kręcenie korbką induktora. Funkcja jest dostępna po
przełączeniu przełącznika rodzaju pracy w położenie „SEC”. Waga ok.
4kg.

Telefon AT-75A
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Przenosimy się na „Wyspy”. Racal PTC-404 jest bardzo „zgrabnym” telefonem polowym, wodo- i pyłoszczelnym. Może współpracować z większością telefonów polowych świata (sprawdziłem to w praktyce), bardzo prosty w obsłudze, nie posiada typowego induktora. Telefon posiada również funkcję „whisper” tzn. włączany wzmacniacz mikrofonowy co pozwala na rozmowę szeptem. Zasilany czterema bateriami R-20. W pokrowcu znajduje się pojemnik na zapasowy komplet
baterii.

Telefon Racal PTC-404

Ciekawą a zarazem nieco odmienną od typowych telefonów jest
konstrukcja szwajcarska. Szwajcarski telefon polowy nie posiada
typowego mikrotelefonu a słuchawkę i laryngofony z przełącznikiem
„napierśnym”. Rozwiązanie takie powoduje, że operator telefonu ma
praktycznie wolne ręce i może wykonywać w czasie rozmowy inne
czynności. Gabaryty telefonu pozwalają go zakwalifikować jako najmniejszych telefonów polowych ostatnich lat i jako najmniejszy w mojej
kolekcji. Telefon pracuje w systemie MB i zasilany jest jedną baterią/akumulatorkiem typu R-20.
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Szwajcarski telefon polowy

Ciekawą konstrukcją jest jugosłowiański telefon polowy z lat
sześćdziesiątych M-63. Telefon był wzorowany na amerykańskim telefonie TA-314. Umożliwiał pracę zarówno w systemie MB jak i CB. Przy
zastosowaniu przystawki numerowej BN-1 mógł współpracować z centralami automatycznymi. Umożliwiał sterowanie przewodowe urządzeń
radiowych na odległość do 10km. Zasilany dwoma bateriami R-20.

Jugosłowiański telefon M-63
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Bardzo udaną konstrukcją był czechosłowacki telefon polowy
TP-25. Powstał w latach 50. w zakładach Tesla Stropkov. Przez dziesięciolecia był podstawowym telefonem naszych południowych sąsiadów. Obecnie wycofany już z eksploatacji. Zasilany z baterii o napięciu
1,4V. Ważył (z baterią) ok. 4kg.

Czechosłowacki telefon T-25

Niemiecki telefon OB/OZ powstał po drugiej wojnie światowej.
Jest typowym aparatem systemu MB/CB. Zasilany dwoma bateriami
R-20. Telefon posiada możliwość zamontowania przystawki z tarczą
numerową umożliwiającą współpracę z centralami automatycznymi.
Bez przystawki waży ok. 4kg.
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Telefon OB/OZ z przystawką „numerową”

Kolej na mało znany, a w dodatku o zdecydowanie o odmiennej
konstrukcji telefon amerykański TA-1/PT. Jest to konstrukcja z okresu konfliktu wietnamskiego. Już sam jego kształt budzi ciekawość.
Przewody linii podłącza się bezpośrednio do „wtyczki”. Telefon nie posiada typowego induktora, zew jest wytwarzany ze specjalnego generatora uruchamianego przy pomocy dźwigni podobnej do tych w latarkach „na dynamo”. Telefon nie posiada źródła zasilania w postaci baterii lub akumulatorka. W przeciwieństwie do większości innych wojskowych telefonów w TA-1 zastosowano mikrofon dynamiczny. Wyposażony jest w wizualny wskaźnik połączenia przychodzącego, ciekawostką jest to że sygnał ten samoczynnie nie gaśnie. Skasować można go przyciskiem tangenty więc nie przegapi się informacji, o tym że
ktoś próbował do nas się dodzwonić. Telefon waży ok. 2,7kg.
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Amerykański telefon polowy TA-1/PT

TAI-43 w drewnianej obudowie był pierwszym telefonem polowym
z tej serii. Jego produkcja rozpoczęła się jeszcze podczas drugiej wojny światowej. Mój egzemplarz został wyprodukowany w grudniu 1944
roku. Jego następcą był TAI-43 w obudowie z bakelitu, a następnie
TAI-43MR. Typowy aparat systemu MB, zasilany ogniwem o napięciu
1,5V.

Rosyjski telefon polowy TAI-43 ( w drewnianej obudowie)
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Rosyjska konstrukcja UNA-FI-43 funkcjonowała w czasie II wojny
światowej i jakiś czas po niej. Jest to telefon systemu MB umieszczony
w drewnianej obudowie. Do Polski „przywędrował” razem z I Armią
Wojska Polskiego. Przy zastosowaniu przystawki CB z tarczą numerową aparat UNA-FI-43 mógł być włączony do sieci CB i CA. Zasilany
był dwoma ogniwami 1,5V.

Rosyjski telefon polowy UNA-FI-43

Rosyjski telefon polowy UNA-F-42 był pierwszym rosyjskim telefonem polowym, wyprodukowanym podczas II wojny światowej. Cechą
charakterystyczną jest brak induktora i korbki. Na przedniej ściance
obudowy widoczny przycisk wywołania „dźwiękowego”. Telefon zasilany był baterią o napięciu 1,5V (zachowała się oryginalna bateria
z 1930 roku), ważył nieco ponad 3kg. Telefony UNA-F-42 i UNA-I-42
były pierwszymi telefonami polowymi wyprodukowanymi dla potrzeb
Armii Czerwonej po starszych wersjach UNA-F-31 i UNA-I-31. Telefony te przybyły do Polski razem z I Armią Wojska Polskiego.
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Rosyjski telefon polowy UNA-F-42

Kolejny telefon a właściwie dwa to amerykańskie telefony EE8B. Różnią się rodzajem pokrowca, w jakim są umieszczone. Telefony
serii EE-8 rozpoczęto produkować w latach trzydziestych, wersja EE8B swoje lata świetności miała w czasie drugiej wojny światowej. Telefony umieszczano w dwóch rodzajach pokrowców, po skórzanym zastosowano pokrowiec brezentowy, ponieważ ten pierwszy nie sprawdzał się w rejonie Pacyfiku. Telefon waży ponad 4kg. Wszystkie zaciski znajdują się w górnej części telefonu, dostęp do korbki induktora
jest możliwy poprzez otwór w bocznej ściance pokrowca. Zasilany
dwoma bateriami o napięciu 1,5V.

Amerykański telefon polowy EE-8B w pokrowcu skórzanym i brezentowym
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Przenosimy się na Wysypy Brytyjskie. W czasie drugiej wojny
światowej w armii brytyjskiej telefony te używane były przez Anglików
jak i armie „sprzymierzonych”, w tym polską.
Jako pierwszy chcę zaprezentować telefon SET „F” Mk-II. Telefon wyprodukowany został przez Telephone Manufacturing Company
(TMC) i umieszczony w drewnianej solidnej obudowie. Do pozycji roboczej przygotowywało się go poprzez wysunięcie z obudowy tak, aby
był swobodny dostęp do słuchawki.

Brytyjski telefon polowy SET „F” Mk-II

Drugim prezentowanym telefonem jest telefon SET D.MK.V. Telefon zamontowany był w metalowej obudowie, co zwiększało jego odporność na warunki polowe. Dodatkowo wyposażony był w klucz do
nadawania alfabetem Morse’a. Zasilany dwoma bateriami 1,5V.

Brytyjski telefon polowy SET D.MK.V
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Łącznościowcy PSZ na Zachodzie podczas obsługi telefonu SET D.MK.V

Kolejny prezentowany telefon jest chyba największym „gabarytowo” w mojej kolekcji. Mam na myśli wyprodukowany w 1946 roku
szwajcarski telefon polowy Model 1932 AWZ. Zamontowany w ładnej drewnianej obudowie, widać, że Szwajcarzy dbali o „estetykę”.
Waga telefonu ok. 8kg.

Szwajcarski telefon polowy Mod. 1932 AWZ
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Kolejne dwa egzemplarze można potraktować jako „bezpośrednich przeciwników” polskich telefonów polowych AP-30 i AP-36 podczas II wojny światowej. Mam na myśli czeski telefon polowy wz.35,
oraz niemiecki FF-33.
Wyprodukowany przed wojną telefon wz.35 użytkowany był przez
armię czeską bardzo krótko. Po aneksji Czech cały sprzęt „wpadł
w ręce” armii niemieckiej i był przez nią eksploatowany do końca wojny. Można spotkać podobne aparaty wyposażone już w niemieckie
słuchawki. Ten jest oryginalny - czeski. Umieszczony był w drewnianej
obudowie. W posiadanym przeze mnie egzemplarzu brakuje tylko pasa nośnego i zapasowego mikrofonu.

Czeski telefon polowy wz.35

Feldfernsprecher 33 FF-33 był standardowym telefonem polowym na wyposażeniu niemieckich sił zbrojnych podczas II wojny światowej. Ważył ok. 6kg. Został wprowadzony do użytku w roku 1933.
Niektóre źródła podają, że ten model był prekursorem wielu powojennych telefonów polowych i to niekoniecznie niemieckich. Obudowa
z bakelitu, zasilany był suchą baterią o napięciu 1,5V. Mój egzemplarz
został wyprodukowany w 1937 roku.
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Feldfernsprecher 33

Sojusznik Niemiec z okresu II wojny światowej, czyli „kraj kwitnącej wiśni” jest również reprezentowany w moich zbiorach. Reprezentantem Japonii jest telefon polowy typu 92. Wyprodukowany w latach
czterdziestych telefon umieszczony jest w drewnianej skrzynce obudowanej „szczotkowanym” aluminium. Słuchawka telefonu przypomina
telefony europejskie z okresu I wojny. Odlana w kształcie rogu z przyciskiem tangenty na prawie całej swojej długości. Zasilany dwoma bateriami (mój telefon zawiera oryginalne baterie japońskie z tamtego
okresu), umieszczony w skórzanej torbie.

Japoński telefon polowy typu 92

Zaprezentowane w obu artykułach telefony nie stanowią zbioru
„zamkniętego”, ponieważ staram się cały czas wzbogacać i rozszerzać
swoją kolekcję.
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Zygmunt Szwej
PRZEGLĄD STACJI RADIOLNIOWYCH UŻYWANYCH
W WOJSKU POLSKIM PO 1945
Radiolinie to przyjęta w wojsku nazwa linii radiowych. W okresie
II wojny światowej nastąpił gwałtowny rozwój łączności radiowej.
Łączność przewodowa nie była w stanie rozwijać sieci w takim tempie,
w jakim następowały działania bojowe. W początkowym okresie wojny
dla łączności radiowej wykorzystywano fale długie (900 – 2000 m),
średnie (200 – 600 m) i krótkie (10 – 75 m). Prawie wszystkie radiostacje pracowały z modulacją amplitudy. Moce nadajników (w zależności od wymaganego zasięgu) osiągały wartości od kilku watów do
kilku kilowatów. Zagęszczenie środków radiowych było tak duże, że
nawet własne stacje radiowe zaczęły się wzajemnie zakłócać. W zakresie wykorzystywanych fal zaczęło brakować częstotliwości do pracy. W celu uniknięcia zakłóceń zaczęto stosować w radiostacjach modulację częstotliwości. Radiostacje stały się bardziej odporne na zakłócenia, ale modulacja częstotliwości wymagała o wiele szerszych
pasm częstotliwości niż to miało miejsce przy modulacji amplitudy.
Brak częstotliwości stał się problemem numer jeden w dalszym rozwoju łączności radiowej. Nasuwało się jedynie jedno rozwiązanie – wykorzystać jeszcze krótsze fale, gdzie zakres częstotliwości wydawał się
nieograniczony. Postęp techniczny w wytwarzaniu nowych elementów
radiowych i podzespołów umożliwił generowanie prądów coraz wyższych częstotliwościach. Coraz więcej nowych radiostacji przechodziło
do pracy w zakres fal ultrakrótkich (75 – 1 m). Niestety tłok w eterze
nie tylko się nie zmniejszył, ale nawet wzrósł, ponieważ w tym zakresie
częstotliwości rozpoczęły prace stacje telewizyjne, które do pracy tylko
jednego kanału potrzebowały pasma szerokości 6MHz. Wynalezienie
w 1948 r tranzystora a potem układów scalonych umożliwiło pracę
w zakresie mikrofalowym poniżej jednego metra (fale decymetrowe,
centymetrowe i milimetrowe).
Równolegle następował również rozwój łączności przewodowej.
Budowa linii napowietrznych czy kablowych pochłaniała znaczne nakłady. Starano się, więc wykorzystać linie do maksimum. Powstają
więc systemy pozwalające na jednym torze prowadzić jednocześnie
cztery potem osiem, dwanaście, sześćdziesiąt, a w końcu kilkaset
rozmów.
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Zastosowanie tych systemów w wojsku sprawiało szereg trudności. Linie napowietrzne zwane tyczkowymi były budowane bardzo dużym wysiłkiem, a jeszcze więcej pracy wymagało utrzymanie jej w stanie zdatnym do użytku. Kable pupinizowane na początku wojny, a nawet jeszcze w kilka lat po jej zakończeniu były jeszcze mało dostępne.
Czas budowy zarówno jednych, jak i drugich linii był za długi w porównaniu do potrzeb działań wojennych.
W końcu lat czterdziestych Oficerska Szkoła Łączności w Sieradzu otrzymała z demobilu kilka kompletów telefonii wielokrotnej: TFC czterokrotnej i ME-8 – ośmiokrotnej. Mjr Mirecki szef cyklu elektrotechniki otrzymał zadanie zapoznania się ze schematami, uruchomienia urządzeń oraz wyszkolenia specjalistów w ich obsłudze. Na początku lat pięćdziesiątych urządzenia były już eksploatowane. Brały
również udział w ćwiczeniach: wybudowano np. linię tyczkową z pod
Warszawy aż do Wałcza, na której pracowało kilkanaście zestawów
ME-8 końcowych i wzmacniakowych. Budowa, linii trwała kilka dni.
Podczas eksploatacji liczne patrole miały pełne ręce roboty, wiatr wywracał tyczki, występowały liczne zwarcia miedzianych przewodów
zawieszonych na tyczkach, lub mokre liście drzew dotykały przewodów powodując tak dużą upływność, że urządzenia przestawały pracować, to znów ktoś wyciął kilkadziesiąt metrów przewodu i trzeba było zawieszać nowy. Jednym słowem, wybudowana w ciężkim znoju
linia nie była w stanie zapewnić stabilnej łączności.
Sztaby wojskowe domagały się wielokanałowego sprzętu łączności, ale zapewniającego pewną łączność, a jednocześnie uruchamianą
w jak najkrótszym czasie po przesunięciu stanowisk dowodzenia. Kablowe systemy nie były w stanie spełnić tych warunków. Jedynym
rozwiązaniem pozostawało budowa linii radiowych (radiolinii) na wzór
dalekosiężnych linii kablowych.
Linia radiowa składała się z kilku do kilkudziesięciu stacji radioliniowych a jej długość sięgała od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów.
W linii pracowały stacje końcowe przekazujące kanały abonentom
i stacje pośrednie (tranzytowe) wzmacniające sygnały. Na stacjach
pośrednich sygnał odbierany przez antenę z kierunku A podlegał
wzmocnieniu, a następnie był przesyłany w kierunku B. Jednocześnie
sygnał z kierunku B, po wzmocnieniu, był promieniowany w kierunku
A. Stacja pośrednia pracowała na dwóch parach anten nadawczo odbiorczych. Jako stacje pośrednie mogły być wykorzystywane stacje
końcowe, ale stosowano również uproszczone zestawy przewidziane
jedynie do wzmacniania sygnałów (stacje tranzytowe).
Radiolinie wykorzystywały do pracy zakres fal ultrakrótkich i mikrofalowy. W tym zakresie częstotliwości obowiązywała zasada wi228
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doczności anten. Mówiąc inaczej: na drodze anten nie powinny występować żadne przeszkody. Przy wysokości anten od 10 do 20 metrów
odległość między stacjami nie przekraczała 30 kilometrów, pod warunkiem zapewnienia właściwego profilu między stacjami.
Radiolinia RVG-902C
Pierwszy pododdział radioliniowy w sile jednej kompanii powstał
w Zegrzu w grudniu 1954 roku. Kompania była, ale radiolinie dla niej
były dopiero w końcowym stadium projektowym na deskach biur projektowych Ośrodka Badawczego w Zegrzu i Zakładach Radiowych
Kasprzaka w Warszawie. W wyniku ich działań zmontowano na samochodzie ZIŁ-157 aparatownię, w której skład wchodziły: urządzenie radiowe nadawczo- odbiorcze RVG-902C oraz ośmiokanałowa telefonia
wielokrotna ME-8. W części radiowej wykorzystano stacjonarne poniemieckie urządzenia radioliniowe, otrzymane z demobilu.
Oddzielny problem stanowiło wykonanie 30 metrowych masztów
antenowych. Maszty wykonały Zakłady Mechaniczne Stalowej Woli.
Maszty teleskopowe zamontowano na lawetach artyleryjskich. Lawety
stanowiły podstawę oporową masztu. Teleskopowy maszt był wysuwany za pomocą lin i wielokrążków, umieszczonych w jego wnętrzu.
Był to bardzo skomplikowany system podnoszenia ulegający częstym
awariom. W górnej części masztu mocowano anteny w kształcie stożka. Do przewozu anten, fiderów, lin odciągowych i wielu innych elementów służył wóz antenowy ZIŁ -157.
Do zasilania stacji używano różnych agregatów, których wiele zawodziło podczas eksploatacji. Ostatecznie najlepszym źródłem zasilania okazał się agregat typu PAD, w który zostały wyposażone wszystkie stacje. Dla agregatów przewidziano dodatkowy samochód.
Tak więc w skład stacji radioliniowej wchodziło trzy samochody
z aparaturą i zasilaniem oraz dwie przyczepy z masztami antenowymi.
Na początku 1955 roku kompania została wyposażona w osiem
kompletów radiolinii, a w połowie tego roku było ich już dwanaście.
Zostały zorganizowane intensywne szkolenie załóg. Już w połowie roku kompania wzięła udział w ćwiczeniach sztabowych budując kierunek radioliniowy.
Kilka słów o planowaniu kierunku i pracy. Planowanie kierunku
polegało na ustaleniu kilku najważniejszych elementów takich jak:
 wybranie punktów na rozwinięcie stacji(zwykle najwyższe punkty
w terenie) i ustalenie tras dojazdu do nich;
 sporządzenie profili poszczególnych odcinków trasy i określenia
tłumienności;
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 zaplanowanie rozdziału kanałów dla poszczególnych użytkowników;
 ustalenie terminów dostawy i ilości paliwa, żywności, sposobu
działania bazy warsztatowej itd. i itd.
Kilka słów o pracy radiolinii RVG. Praca odbywała się w jednym
kanale w zakresie fal decymetrowych. Nośna częstotliwość radiolinii
podlegała modulacji ośmiokanałowym pasmem częstotliwości telefonii
wielokrotne ME8. Ciekawy był system zestrajania kierunku. Ze stacji
końcowej wysyłano przebieg sinusoidalny, a do obowiązków stacji pośredniej należało wzmocnić sygnał i wysłać go z niezniekształconym
przebiegiem sinusoidalnym do następnej stacji pośredniej.
Linia radiowa musiała pracować nieprzerwanie dzień i noc. Zapewnienie ciągłości pracy było utrudnione. Najwięcej kłopotu sprawiały
agregaty prądotwórcze, które często ulegały uszkodzeniom. Zawodne
były również maszty antenowe, w których liny i bloczki wewnątrz teleskopu blokowały się i maszt trzeba było rozbierać, co zwykle trwało
kilka godzin.
W styczniu 1955r. kompania została przeniesiona do Sieradza,
a w listopadzie z kompanii utworzono 56 Batalion Radiolinii. Pod koniec roku załogi były na tyle wyszkolone, że udawało się uruchamiać
nawet kilkuset kilometrowe kierunki radioliniowe. Od 1952 do 1956 roku trwały prace badawcze związane z przesyłaniem programów telewizyjnych między większymi ośrodkami (Warszawa – Łódź, Warszawa
– Poznań). Do tych badań wykorzystano również kierunek radioliniowy
RVG wybudowany między Warszawą i Łodzią, na którym przeprowadzano w ciągu kilku tygodni eksperymenty dotyczące transmisji sygnałów telewizyjnych, określenia punktów pod przyszłe stacjonarne stacje
radioliniowe, ustalenia częstości zaników sygnału na poszczególnych
odcinkach oraz pomiar wielu innych parametrów. Kierunek pracował
kilka tygodni.
Stacje RVG nie były najlepszej jakości, czemu nie należy się dziwić, ponieważ były zmontowane w bardzo krótkim czasie. Odegrały
one jednak bardzo znaczącą rolę. Były to, bowiem w owym czasie
pierwsze radiolinie w kraju. Na stacjach tych wyszkolono wielu specjalistów przydatnych zarówno w wojsku jak i w łączności cywilnej.
RADIOLINIA R-401 i R-405 (szczebla taktycznego)
Pod koniec lat pięćdziesiątych pojawiły się pierwsze radiolinie R405 a w następnych latach ich zmodernizowane wersje R-403 i R-405.
Oczywiście każda z wersji była nieco usprawniona, ale możliwości
pracy były identyczne: praca w dwóch kanałach telefonicznych i dwóch
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telegraficznych. Główne różnice dotyczyły roboczego zakresu fal. Stacje R-401 i R-403 pracowały na falach UKF- metrowych (od 4,3 m do
5 m). Radiolinie działały niezawodnie i zapewniały pewną łączność
w dwóch kanałach telefonicznych. Znacznie gorzej było z wykorzystaniem kanałów telegraficznych, których zestrajanie nastręczało wiele
trudności. Niestety przyszła czarna godzina na radiolinię i to z całkiem
niespodziewanej strony. Rozwój telewizji cywilnej doprowadził do pojawiania się coraz większej ilości odbiorników telewizyjnych, pracujących również w zakresie fal metrowych. Stacja radioliniowa pracująca
z 25 watowym wzmacniaczem mocy potrafiła zakłócić odbiór programów telewizyjnych w promieniu kilku kilometrów. Co gorsze- to rozmowy prowadzone przez radiolinie były w wyniku tej samej modulacji,
odbierane przez odbiorniki cywilne. Liczne interwencje odbiorców telewizyjnych spowodowało wprowadzenie nowej stacji do użytku R-405,
która prócz zakresu metrowego fal została wyposażona w blok na decymetrowy zakres od 0,71 m do 0,77 m.
W skład stacji wchodziły dwa półkomplety. Każdy z nich zawierał:
blok nadawczo –odbiorczy metrowy, blok nadawczo odbiorczy decymetrowy, blok telegraficzny, wzmacniacz metrowy i wzmacniacz decymetrowy. Do zasilania stacji służył agregat oraz 12V akumulatory
zasadowe. Anteny dipolowe typu Yagi na piętnastometrowych masztach zapewniały łączność na odległość do 20 km .Stacje nie były przystosowane do pracy w tranzycie (jako pośrednie), ale łącząc kanały po
stronie małej częstotliwości udawało się zwiększyć zasięg do 40 km.
Stacje były produkowane w Rosji i na licencji na Węgrzech.
Stacje te stanowiły jeden z ważniejszych środków łączności na
niższych szczeblach dowodzenia. Były również często wykorzystywane dla celów łączności cywilnej. Tam, gdzie powodzie, zawieje śnieżne, wichury niweczyły łącza cywilne, wykorzystywano do ich przywrócenia stacje R401(R-405). Zdarzało się, że stacje pracowały kilka tygodni bez przerwy. Prawie żadne zawody sportów zimowych w górach
nie mogły się odbyć bez udziału stacji R-401.
STACJA RADIOLINIOWA R-409
Możliwości stacji radioliniowej R-409 były ogromne w porównaniu
do wyżej omówionych stacji. Radiolinia pracowała w zakresie fal metrowych i decymetrowych podzielonym na trzy podzakresy. Dla każdego z podzakresów był przewidziany inny typ anteny. Anteny były zawieszane na dwóch 20 metrowych masztach teleskopowych. Moc nadajników do 40 W. Kierunek radioliniowy zapewniał łączność na odległość do 120 km przy wykorzystaniu dwóch stacji końcowych i dwóch
pośrednich. Kanał nośny radiolinii umożliwiał pracę 12 krotnej telefonii
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wielokrotnej P-304. Stacja jednak była wyposażona w 6 kanałową telefonię wielokrotną P-303. Tak więc kierunek zapewniał 6 kanałów telefonicznych, a dodatkowo w dwóch telefonicznych kanałach o zawężonym paśmie była możliwość realizacji 2 kanałów telegraficznych. Na
stacjach pośrednich była możliwość odgałęzienia 3 kanałów telefonicznych. Stacja mogła współpracować ze stacjonarnymi węzłami
łączności wydłużając stacjonarne łącza telefoniczne. Zasilanie stacji
z dwóch zespołów spalinowo elektrycznych AB-2/230.
STACJA RADIOLINIOWA R-400
Pod koniec lat sześćdziesiątych weszły do eksploatacji nowe stacje radioliniowe szczebla operacyjnego R. Stacje pracowały w centymetrowym zakresie fal. Stacja umożliwiała pracę na dwudziestu falach
roboczych. Stacja pracowała w systemie impulsowym z modulacją położenia impulsu zapewniając łączność w 12 kanałach telefonicznych
(w tym kanał służbowy). Dla wojsk łączności stanowiło to do pewnego
stopnia rewolucję. Był to bowiem pierwszy, nie tylko w wojsku, ale
i w łączności cywilnej sprzęt pracujący w systemie impulsowym. Technika impulsowa w tym czasie zarówno w wojsku, jak i w służbach
łączności cywilnej – mówiąc potocznie- znajdowała się jeszcze w powijakach. Wdrożenie więc stacji do eksploatacji, przeszkolenie personelu technicznego uruchomienie sprzętu, przeszkolenie dowódców
stacji w rozwijaniu stacji i obsłudze samej stacji, jak i urządzeń zasilających stanowiło nie lada wyzwanie. Stacją pośrednią dla stacji końcowych R-404 była stacja retransmisyjna R-402. Pierwszy batalion radiolinii R-400, w którego skład wchodziło 27 radiolinii (3 kompanie po
9 radiolinii) powstał w Sieradzu. Batalion był w stanie zapewnić 12 kanałową łączność na kierunku o długości do 600 km.
W skład kompletu radiolinii R -400. wchodziła: aparatura R-400,
półkomplet radiolinii R-401 (w późniejszym okresie radiotelefon K-1),
akumulatory zasilania R 401, anteny i agregaty zasilające stację. Aparatura R-400. mieściła się w stojakach: małej częstotliwości-2 szt.,
wielkiej częstotliwości – 2 szt., modulatorów i demodulatorów – 2 szt.
Każdy stojak obejmował kilka bloków, których płyty czołowe zawierały
niezliczoną ilość pokręteł przełączników i różnego rodzaju gniazd, wykorzystywanych podczas strojenia i eksploatacji stacji. Komplikacja
w obsłudze stacji powodowało, że na operatorów dobierano żołnierzy,
dających gwarancję szybkiego wyszkolenia na dobrych fachowców
radiolinii. Żołnierzy tych szkolono w szkole podoficerskiej w Sieradzu
i przydzielano do jednostek wojskowych posiadających tego typu
sprzęt.
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Jak już powiedziano radiolinia pracowała w systemie impulsowym.
Systemy impulsowe stanowią dzisiaj podstawę działania komputerów,
telefonów komórkowych, telewizji, urządzeń medycznych i wielu, wielu
innych dziedzin życia codziennego. W omawianym jednak okresie ta
dziedzina wiedzy zaczęła się dopiero rozwijać i była do pewnego stopnia wiedzą tajemną. Występowały więc trudności w szkoleniu załóg,
a w szczególności mechaników warsztatów remontowych, od których
wymagano znajomości zasad pracy dziesiątków układów z jakich
składała się radiolinia.
Stacja była wyposażona w dwie anteny paraboliczne, zawieszane
na maszcie kratownicowym. Dwa fidery doprowadzały sygnał wielkiej
częstotliwości do dwóch promienników pracujących na dwóch polaryzacjach każdy. Jeśli nadawanie w kierunku A odbywało się na polaryzacji pionowej – to odbiór na poziomej.
W początkowym okresie jako stacja pośrednia była w użytku stacja R402. Stacja była przeznaczona do retransmisji sygnału. Miała
jednak możliwość wydzielenia dwóch kanałów telefonicznych. W krótkim jednak czasie została wycofana z użytku i zastąpiona stacjami
końcowymi R -400.
Projektowanie trasy jest bardzo złożonym procesem. W warunkach wojskowych, gdzie czas odgrywa ogromną rolę projektowanie
musiało być bardzo uproszczone. Podstawowe elementy musiały być
jednak zachowane. Należało w pierwszej kolejności wybrać miejsca
rozwinięcia stacji przekaźnikowych, uwzględniając łatwość dojazdu,
sporządzić profile i ocenić tłumienie sygnału na wszystkich odcinkach
trasy, czy nie przekraczają dopuszczalnych norm, dokonać podziału
fal ( z 20 fal każda stacja wykorzystywała cztery), sporządzić plan dostarczania do stacji paliwa, żywności i wykonać wiele innych prac, jak
dokonanie przeglądu sprzętu radioliniowego oraz pojazdów i urządzeń
zasilających. Ważnym element tego planowania stanowił plan rozdziału kanałów telefonicznych.
Zestrojenie kilkuset kilometrowego kierunku radioliniowego nie należało do rzeczy łatwych. Po dotarciu na punkty ustawiano maszty antenowe. Podnoszenie kolanek masztu i wkręcanie kołków odciągowych wykonywano mechanicznie przy pomocy silników elektrycznych.
Kierunkowanie anten dokonywano również za pomocą selsynów. Sąsiednie stacje nawiązywały łączność w pierwszej kolejności przez radiotelefon K-1. Po nawiązaniu łączności radioliniowej wszelkie rozmowy techniczne obsług stacji odbywały się w kanale służbowym. Po zestrojeniu kierunku odbywało się przekazywanie kanałów na węzeł
łączności. Połączenia radiolinii węzłem dokonywały specjalne drużyny
kablowe 5 lub 10 parowym kablem. Prawie na każdej stacji radiolinio233
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wej były odgałęziane kanały, które liniami kablowymi lub przy większych odległościach za pomocą radiolinii R401 przekazywano poszczególnym abonentom. Z pomocą radiotelefonu K-1 odgałęziane
kanały umożliwiały łączność abonentom będącym w ruchu.
Załoga stacji liczyła siedem osób: dowódca stacji, starszy operator, dwóch operatorów, trzech kierowców, z których jeden posiadał
specjalność elektromechanika i obsługiwał agregaty zasilające stację.
Wszystkie urządzenia stacji radioliniowej były upakowane
w trzech samochodach ZIŁ-157. W pierwszym samochodzie była zamontowana aparatura stacji oraz było miejsce do przewozu dwóch
operatorów. W drugim samochodzie były zamontowane na stałe dwa
4kW agregaty prądotwórcze. Trzeci samochód przewoził kolanka
masztu antenowego, dwa talerze paraboliczne i dwa fidery. Po opróżnieniu samochód służył jako sypialnia i pomieszczenie wypoczynkowe
dla załogi.
Jak już wspominałem radiolinie były często wykorzystywane dla
łączności cywilnej. Wspomnę tylko o kierunku radioliniowym KrakówZakopane zrealizowanym z wykorzystaniem stacji radioliniowych
R-400 podczas narciarskich mistrzostw świata FIS z 1962 roku. Zakopane nie miało dostatecznej ilości łączy dla sprawozdawców sportowych. Kierunek z Zakopanego do Krakowa zapewniał 11 kanałów telefonicznych. W warunkach ciężkiej zimy przy zaspach śniegu do 1,5 m
na Gubałówkę wdrapało się 6 ciężarowych samochodów ZIŁ-157
z aparaturą R-400. W Krakowie trzeba było spuścić powietrze z opon
samochodów, aby przejechać przez bramę poczty.
STACJA RADIOLINIOWA R-404
Stacja R-404 była od względem zakresu fal i zasad pracy podobna do R-400; pracowała w tym samym zakresie fal centymetrowych
oraz w systemie impulsowym. Nie była to jednak modernizacja stacji
R-400, a całkiem nowe rozwiązania techniczne. Stacja była w dużej
mierze ztranzystorowana, a prócz tego miała dwa razy więcej kanałów, to znaczy -24( w tym służbowy) i była łatwiejsza w obsłudze. Poza
tym wszystko, co dotyczyło stacji R-400, można powtórzyć przy opisie
R-404. Natomiast duże zmiany nastąpiły w organizacji systemu łączności.
Duża ilość kanałów (23) prowokowała do tego, aby cały system
łączności oprzeć na osi radioliniowej. Oś radioliniowa stanowiła swego
rodzaju kręgosłup, od którego były prawie na każdej stacji odgałęziane
kanały za pomocą Stacji R-401, R-405, R- 409, telefonii wielokrotnej
P-304, a nawet odgałęzione kanały trafiały da linii pocztowych. System
ten zwany „choinkowym” komplikował w niesamowity sposób pracę
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załogi. Kanał służbowy był ciągłe zajęty zestawianiem łączy, co uniemożliwiało reagowanie na usterki występujące w pracy osi radioliniowej. Zestawianie tak skomplikowanych łączy pochłaniało dużą ilość
czasu. Poza tym największa wada systemu choinkowego dawała znać
o sobie w przypadku awarii, którejkolwiek ze stacji pośrednich. Prawie
cały tak skomplikowany system rozpadał się, a po przywróceniu łączności trzeba było wielu godzin, by przywrócić go do poprzedniego stanu.

Mieczysław Hucał
URZĄDZENIE I APARATOWNIE TELEFONICZNEJ
ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ PO 1945 ROKU
Łączność radiowa została już scharakteryzowana na wiele sposobów, powstało wiele artykułów opisujących rozwój tej dziedziny w różnych okresach czasu. Zaczynając od okresu międzywojennego a kończąc na współczesnej łączności cyfrowej. Również na temat łączności
radioliniowej powstał już materiał systematyzujący wiedzę w tym zakresie. Natomiast poza epizodycznymi artykułami dotyczącymi pojedynczych jednostek sprzętu związanych z łącznością przewodową nie
pojawiło się nic co ujmowało by tę tematykę w szerszym zakresie.
Jako że całe moje zawodowe życie w mundurze związane było
z łącznością radiową cierpliwie czekałem aż ktoś bardziej kompetentny
pokusi się o przedstawienie tematyki łączności przewodowej w szerszym, bardziej kompleksowym zakresie. Niestety nic takiego nie nastąpiło więc postanowiłem uzupełnić tę lukę.
W artykule chcę przedstawić to co udało mi się zebrać bazując na
zbiorach biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, zarówno w zbiorach ogólnie dostępnych jak i archiwalnych. Jeśli coś pominąłem to znaczy, że nie znalazłem na ten temat informacji w dostępnych dla mnie źródłach. Od razu chcę zaznaczyć, że nie będzie w tym
artykule słowa o podstawowym urządzeniu łączności przewodowej jakim jest wojskowy telefon polowy. Tej tematyce został poświęcony odrębny artykuł, który ukazał się w poprzednim numerze Komunikatu.
Opisane zostaną również aparatownie bardziej wszechstronne,
ale ze względu na tematykę artykułu skupię się tylko na ich możliwościach w zakresie łączności telefonicznej.
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Prezentację sprzętu łączności przewodowej chcę rozpocząć od
urządzeń „mniejszych” występujących samodzielnie bądź wchodzących w skład większych aparatowni łączności przewodowej.
Jako pierwsze chcę scharakteryzować „nieśmiertelne”, niezawodne łącznice polowe typu ŁP-10/ŁP-10MR.
Łącznice polowe ŁP-10 i ŁP-10MR od strony elektrycznej praktycznie się nie różnią. Łącznice są łącznicami systemu MB (miejscowej baterii), przystosowana do współpracy z induktorowymi aparatami
telefonicznymi. Pojemność łącznic pozwala na podłączenie do niej 10
aparatów systemu MB. Pojemność centrali może być zwiększona do
dwudziestu numerów, przez podłączenie dwóch łącznic, które może
obsługiwać jeden telefonista.
Łącznica umożliwia:
 przyjęcie sygnału wywołania;
 wywołanie abonenta żądanego;
 zestawienie połączenia między dwoma abonentami;
 kontrolę trwania rozmowy;
 realizację połączeń okólnikowych;
 zdalne sterowanie radiostacją z aparatu TAI-43MR, TA-57,
TAP-67;
 podłączenie aparatu słuchowego;
 podłączenie dzwonka sygnalizacyjnego;
 podłączenie drugiej łącznicy dla zwiększenia pojemności.
Pierwsze egzemplarze łącznic ŁP-10 były montowane w obudowie drewnianej, później zaczęto stosować obudowy metalowe. Przenoszona była na pasie naramiennym bez dodatkowego opakowania.
W łącznicach ŁP-10MR na czas przenoszenia i transportu zastosowano pokrowce brezentowe.

Łącznica w obudowie drewnianej(z lewej) i metalowej(z prawej)
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Rzadko spotykaną była polowa łącznica typu ŁP-30 (PK-30).
Pojemność łącznicy wynosiła 30 numerów, tzn. że do łącznicy można
było dołączyć 30 induktorowych aparatów telefonicznych MB, lub tez
25 aparatów MB (gniazdka 1 - 25), 3 aparaty „brzęczykowe” (gniazdka
26 - 28) i dwie linie połączeniowe do central systemu CB - ręcznych
(gniazdka 29 - 30). Maksymalnie można było jednocześnie realizować
10 połączeń. Przez dostawienie dodatkowych „bloków dodatkowych”
można było zwiększyć pojemność łącznicy do 60 lub 90 abonentów.

Łącznica PK-30 (ŁP-30))

Łącznice polowe ŁP-40 i ŁP-40MR były łącznicami systemu MB.
Były przystosowane do współpracy innymi z łącznicami typu MB, induktorowymi aparatami telefonicznymi oraz centralami systemu CA
i CB oraz radiostacjami.
Do łącznicy można było podłączyć:
 37 obwodów liniowych MB;
 3 obwody liniowe central CB lub CA, można je było
wykorzystywać również jako obwody MB.
Łącznica umożliwiała m.in.:
 połączenia z centralami CA, CB lub MB;
 połączenia tranzytowe;
 połączenia dalekosiężne końcowe;
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 połączenia dowolnego abonenta łącznicy z innym abonentem
 połączenie czterech dowolnych abonentów na „okólnik”;
 podłączenie do współpracy przystawki PW-10 obwodów
dalekosiężnych;
 podłączenie do współpracy drugiej łącznicy.
Łącznice te mogły funkcjonować samodzielnie, były również montowane jako wyposażenie większych aparatowni. Takim przykładem
może być Aparatownia DUKAT oraz Ruchomy Węzeł Łączności RWŁ1M.
Aparatownie DUKAT funkcjonowały do końca lat 60-tych, była to
centrale telefoniczna i telegraficzna wraz z innymi urządzeniami pomocniczymi zamontowana na nadwoziu samochodu „GAZ-63” z jednoosiową przyczepą. Wyposażenie „części telefonicznej” stanowiła
właśnie łącznica telefoniczna ŁP-40, urządzenia telefonii wielokrotnej
półkomplecie TFc-1 i TFc-2 oraz 6 szt. aparatów telefonicznych TAI43. Więcej informacji na temat tej aparatowni można znaleźć w artykule Lecha Kotlińskiego w Komunikacie nr 28.

Aparatownia DUKAT (zdjęcie ze zbiorów K. Siebielskiego)
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W latach późniejszych funkcjonował Ruchomy Węzeł Łączności
RWŁ-1M, który wyposażony był m.in. w łącznicę ŁP-40MR.

Łącznica ŁP-40MR wewnątrz aparatowni RWŁ-1M

Centrala telefoniczna P-198M1 zawierała ręczną łącznicę systemu CA/CB. Ogólna pojemność łącznicy wynosiła 100 numerów,
przeznaczona była do uzyskiwania połączeń wewnętrznych i dalekosiężnych. Centrala była dostosowana do współpracy z innymi centralami telefonicznymi systemu MB, CB i automatycznymi.
Centrala umożliwiała przyłączenie 100 dwuprzewodowych linii
abonenckich, z czego:
 40 systemu CB;
 20 systemu CB/MB;
 30 systemu DS/MB ( z możliwością włączenia tłumika 0,4N
podczas wykorzystywania systemu łączności dalekosiężnej)
 5 systemu MB o podwyższonej czułości;
 5 jako linie międzycentralowe, łączące tę centralę z innymi
centralami dowolnego typu (MB, CB, automatyczne).
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Centrala P-198M1

Centrale były wykorzystywane jako urządzenia samodzielne, ale
również montowane na bardziej rozbudowanych aparatowniach. Dwie
takie łącznice zamontowane były na aparatowniach CTfD (Centrala
Telefoniczna Dalekosiężna) na samochodzie Star-660.

Wnętrze aparatowni CTfD
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Centrala telefoniczna CA-200S przeznaczona była do zapewnienia wewnętrznej łączności telefonicznej na stanowiskach dowodzenia szczebla operacyjnego. Centrala CA-200S była centralą automatyczną 200 numerową, typu przewoźnego, zamontowaną na pojeździe
STAR-660.
Do centrali mogło być dołączonych:
 190 aparatów z tarczą numerową typu A;
 10 jednokierunkowych linii do obwodów zgłoszeniowych /OZ/;
 10 jednokierunkowych linii do obwodów pośredniczących
/OP/.
W centrali przyjęto dla abonentów lokalnych numerację od 100 do
299 a numery 149, 199, 249, 299 wprowadzono na gniazdka badaniowe stojaków połączeń wewnętrznych. Poszczególne elementy centrali rozmieszczone były w grupach na stojakach wspornych.
Wyposażenie centrali CA-200S umieszczone było na sześciu stojakach, a mianowicie na:
- Czterech stojakach połączeń wewnętrznych, które zawierały wyposażenie dla 50 abonentów, a w tym:
 5 zespołów przekaźników liniowych;
 1 zespół startowy;
 10 szukaczy /wybieraków obrotowych/;
 10 zespołów połączeniowych /wybieraków liniowych/;
- Jednym stojaku połączeń zewnętrznych, zawierającym wyposażenie dla:
 5 linii wychodzących do obwodów zgłoszeniowych i 5 linii
przychodzących z obwodów pośredniczących centrali
U-56-S, lub
 10 linii wychodzących do obwodów zgłoszeniowych i 10 linii przychodzących z obwodów pośredniczących centrali
U-56-S;
- Jednym stojaku urządzeń alarmowo - zabezpieczających,
gdzie znajdowały się:
 5 zespołów wybieraków liniowych;
 3 zespoły translacji.
Aby przesłać sygnał telefoniczny na duże odległości niezbędne do
tego były odpowiednie urządzenia. Aparatownie, na których były one
zamontowane nosiły nazwę aparatowni łączności dalekosiężnej.
Aparatownia Łączności Dalekosiężnej była elementem węzła
łączności mającym za zadanie zapewnienie telefonicznej i telegraficznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach (kanałach) jednocześnie,
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uzyskiwanych przez zwielokrotnienie torów transmisyjnych. Zawierała
urządzenia telefonii i telegrafii wielokrotnej, urządzenia pomiarowe
i zasilające oraz dalekopisy. Jako że ten artykuł poświęcony jest
łączności telefonicznej skupimy się na tej części wyposażenia
i możliwości AŁD.
Zasadnicze wyposażenie „części telefonicznej” obejmowało:
 dwa końcowe urządzenia 12-kanałowej telefonii wielokrotnej
P-404-K;
 łącznica telefoniczna ŁP-10;
 trzy aparaty telefoniczne AP-48 (TAI-43);
 komplet okablowania.
Zasięg łączności aparatowni był uzależniony od tyłu toru dalekosiężnego oraz od ilości zainstalowanych na torze obsługiwanych i nieobsługiwanych wzmacniaków przelotowych.
Na torach kablowych typu PKD-2x2 wynosił:
 bez wzmacniaków przelotowych do 20km;
 z czterema wzmacniakami nieobsługiwanymi od 50 do 60km;
 z szesnastoma wzmacniakami nieobsługiwanymi i trzema
obsługiwanymi od 200 do 240km;
 maksymalny zasięg w wypadku organizacji dwóch pełnych
odcinków retranslacyjnych i jednego skróconego - od 500 do
600km.

Aparatownia AŁD
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W zakresie łączności telefonicznej aparatownia umożliwiała:
 przekazywanie do eksploatacji na centrale telefoniczne lub
inne aparatownie od 1 do 24 telefonicznych kanałów w układzie jedno- i dwutorowym;
 dokonywanie tranzytowych połączeń telefonicznych;
 realizację abonenckich połączeń telefonicznych;
 zdalne zasilanie nieobsługiwanych wzmacniaków przelotowych w jednym lub dwóch kierunkach.

Wnętrze aparatowni AŁD (zdjęcie ze zbiorów por. Marcina Opolskiego)

Urządzenie Telefonii Wielokrotnej P-304 wraz z polowym kablem dalekosiężnym PKD tworzyło jednolity system zwielokratniający,
zapewniający łączność w 12 kanałach telefonicznych na odległość do
1000km.
W skład systemu P-304 wchodziły następujące urządzenia:
 urządzenia końcowe P-304-K;
 obsługiwane wzmacniaki przelotowe P-304-P;
 nieobsługiwane wzmacniaki przelotowe P-304-NWP;
 urządzenie P-304-WK dla wydzielenia trzech pierwszych
kanałów telefonicznych (w miejscu rozmieszczenia obsługiwanego wzmacniaka przelotowego).
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Magistrala kablowa PKD składała się z odcinków wzmacniakowych długości od 10 do 13km, na stykach, których instalowało się
wzmacniaki przelotowe obsługiwane i nieobsługiwane. Każdy piąty
wzmacniak powinien był być wzmacniakiem obsługiwanym, natomiast
pozostałe mogły być nieobsługiwane. Odległość pomiędzy dwoma
końcowymi stacjami P-304 nie powinna przekraczać 200km. Wówczas
na takim odcinku powinno się było włączyć trzy wzmacniaki obsługiwane i szesnaście nieobsługiwanych. Taki odcinek nazywało się retranslacyjnym. Dalsze zwiększanie zasięgu łączności realizowało się
poprzez połączenie kolejnych odcinków retranslacyjnych. W aparaturze P-304 przewidywano możliwość wydzielenia trzech sąsiednich kanałów telefonicznych w jeden kanał szerokopasmowy przewidziany do
pracy urządzeń telewizyjnych, telekopiowych itp. Podczas pracy dwunastoma kanałami można było wydzielić dwa takie kanały, przy pracy
sześciokanałowej tylko jeden.
Łączność wojskowa zawsze miała dwa oblicza: jawne i utajnione.
Nie inaczej jest z łącznością przewodową. O ile o obecnej łączności
specjalnej „niewskazane” jest pisanie artykułów do publikacji jawnych,
o tyle o łączności utajnionej z poprzedniej epoki możemy nieco napisać.
Na początek kilka zdań o urządzeniach, które są wyposażeniem
większych aparatowni, które kiedyś zapewniały utajnienie łączności
telefonicznej.
Jako pierwszą zaprezentuję łącznicę, mało znaną o tajemniczym
skrócie KTF-15/20M. Łącznica KTF-15/20M była przeznaczona do
ręcznej komutacji dalekosiężnych, telefonicznych łączy przewodowych
oraz łączy abonenckich i międzycentralowych.
Pojemność łącznicy stanowiło 40 zespołów liniowych, które były
przeznaczone do:
 15 zespołów KAN do podłączenia dwutorowych łączy
dalekosiężnych pracujących w układach zdalnego wybierania lub
komutacji ręcznej;
 5 zespołów CB do podłączenia dwuprzewodowych linii abonenckich;
 10 zespołów CB 2/4 do podłączenia dwu- lub czteroprzewodowych linii abonenckich CB;
 8 zespołów CB/MB do podłączenia dwuprzewodowych linii
abonenckich CB lub MB;
 2 zespoły SL do podłączenia linii połączeniowych od innych
central telefonicznych systemu CB lub CA, albo linii abonenckich
zakończonych telefonicznymi aparatami polowymi.
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Łącznica była wyposażona w 13 par sznurowych, z których 9 par
służyło do dokonywania połączeń jednotorowych, 2 pary do dokonywania połączeń dwutorowych i 2 pary do włączania w nie strony liniowej urządzenia końcowego lub dokonywania długotrwałych połączeń
tranzytowych. Odpowiedź na pytanie gdzie miała zastosowanie znajdzie się w dalszej części artykułu.
„ELBRUS-M” to telefoniczne urządzenie utajniające T-217. przeznaczone było do automatycznego utajniania rozmów telefonicznych,
prowadzonych w łączach dwu- i jednotorowych. Podłączane było do
wyjść telefonii wielokrotnej po ich stronie stacyjnej. Urządzenie przewidziane było do pracy również na łączach radioliniowych, krótko- i ultrakrótkofalowych. Czas przygotowania urządzenia do pracy w łączu,
włącznie ze zmianą klucza wynosił nie więcej niż 10 minut. Czas wejścia w synchronizm ze współpracującym urządzeniem, po podłączeniu
urządzenia do łącza i przy nastawionym kluczu wynosił nie więcej niż
5 sekund.
Kolej na charakterystykę aparatowni zapewniających utrzymanie
utajnionej łączności telefonicznej.
Jako pierwszą chcę zaprezentować aparatownię P-233TM.
Aparatownia była przeznaczona do organizacji łączności telefonicznej
dalekosiężnej na kanałach przewodowych i radioliniowych z wykorzystaniem urządzeń typu T-217M.
Aparatownia zapewniała:
 podłączenie i wyprowadzenie ośmiu dwutorowych łączy dalekosiężnych;
 podłączenie i wyprowadzenie 15 dwuprzewodowych łączy
abonenckich CB;
 podłączenie i wyprowadzenie dwóch dwuprzewodowych linii
pracujących w systemie MB lub ATS;
 podłączenie i wyprowadzenie na koncentrator telefoniczny pięciu
dwuprzewodowych linii służbowych.
Aparatownia zapewniała połączenie abonentów między sobą, dowolnego abonenta z dowolną linia połączeniową (MB, ATS) oraz dowolnego abonenta z łączem dalekosiężnym poprzez urządzenie
T-217M.
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Aparatownia P-233TM zamontowana byłą na pojeździe GAZ-63E.

Samochód GAZ-63

Kolejna aparatownia jest mi bliska z osobistych powodów. Moje
pierwsze stanowisko służbowe po skończeniu studiów to dowódca plutonu aparatowni ATf-TI - kompanii TI - 25 pułku łączności. Oczywiste,
że teraz zaprezentowana będzie aparatownia ATf-TI. Przeznaczona
była do zapewnienia dalekosiężnej łączności telefonicznej i telegraficznej między polowymi stanowiskami dowodzenia związków taktycznych a także realizacji połączeń abonentów telefonicznych w utajnionym lub nieutajnionym systemie łączności.
W zakresie łączności telefonicznej aparatownia umożliwiała:
 realizację czterech łączy dalekosiężnych;
 przyjęcie i zapewnienie komutacji w utajnionym systemie
łączności od 1 do 10 telefonicznych łączy dwutorowych oraz od
1 do 20 obwodów abonentów bezpośrednich;
 przyjęcie i zapewnienie komutacji od 1 do 100 telefonicznych
łączy jednotorowych lub obwodów abonentów bezpośrednich;
 automatyczne utajnianie przekazywanych informacji telefonicznych jednocześnie w od 1 do 4 określonych łączach telefonicznych;
 przekazywanie 4 łączy telefonicznych do innych aparatowni.
W skład ukompletowania zasadniczego w zakresie łączności telefonicznej wchodziły następujące urządzenia:
 cztery telefoniczne urządzenia specjalne;
 łącznica telefoniczna KTF-15/20MZ;
 dwie łącznice telefoniczne ŁP-40MR;
 sześć aparatów telefonicznych MB.
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Aparatownia zamontowana była na samochodzie STAR-660.
Ostatnią z prezentowanych aparatowni utajniających będzie aparatownia P-243.
Aparatownia P-243 była przeznaczona do obsługi sieci telefonicznej.
Zapewniała:
 podłączenie i przekazanie na łącznice wyjść 45 kompletów
urządzeń;
 podłączenie i przekazanie na łącznice liniowych wyjść 12 kompletów urządzeń, przeznaczonych do podłączenia w parze
sznurowej;
 wprowadzenie, zabezpieczenie i przełączenie:
- 30 jednotorowych lub dwutorowych linii abonenckich CB;
- 24 jednotorowych linii abonenckich CB/MB;
- 6 połączeń linii CB/ATS;
- 15 jednotorowych linii abonenckich CB.
Wyposażenie zasadnicze w zakresie łączności telefonicznej:
 3 łącznice KTF-15/20M;
 aparat telefoniczny TA-57;
 5 aparatów telefonicznych ATS.
Wyposażenie przewożone oddzielnie:
 60 aparatów telefonicznych ATS lub CB;
 12 aparatów telefonicznych TA-57;
 35 bębnów z kablami różnego typu /PTRK, KRPT, P-274/.
Aparatownia była zamontowana na podwoziu samochodu GAZ66.

Samochód GAZ-66
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Współczesna wojskowa telefoniczna łączność przewodowa podobnie jak i inne dziedziny opiera się na sprzęcie cyfrowym.
Prezentację rozpocznę od dwóch urządzeń o niemalże identycznych parametrach, a występujących miedzy innymi w Zautomatyzowanych Wozach Dowodzenia. Mam tu na myśli łącznico-krotnicę ŁK24A i cyfrowe urządzenie telekomutacyjne CUT-1M.
Łącznico-krotnica ŁK-24A przeznaczona jest do komutacji kanałów cyfrowych o przepływnościach 16 lub 32 kbit/s pomiędzy trzema
synchronicznie zwielokrotnionymi strumieniami grupowymi oraz do obsługi 24 abonentów własnych. Każdy strumień grupowy może być wykorzystywany do współpracy z inną ŁK-24A, łącznicą ŁC-240A lub
krotnicą cyfrową KX-30A.
Łącznico-krotnica umożliwia:
 ustawienie pięciu poziomów priorytetów zestawianych połączeń;
 ograniczenia uprawnień abonenta do poruszania się w ramach własnej strefy numeracyjnej lub własnego systemu;
 wybieranie skrócone w ramach własnej strefy;
 konferencje simpleksowe sterowane za pomocą komputera
poprzez MK-16A;
 zawieszenie i przekazywanie połączeń;
 relokacje numeru;
 numery abonenckie nie związane z numerem strefy, w której
są obsługiwani;
 zamknięte grupy użytkowników;
 zespoły abonenckie;
 pracę w dwóch strefach numeracyjnych.
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Łącznico-krotnica ŁK-24A wewnątrz ZWD-3

ŁK-24A była montowana w pierwszych seriach zautomatyzowanych wozów dowodzenia. Później została zastąpiona cyfrowym urządzeniem telekomutacyjnym CUT-1M.
Cyfrowe Urządzenie Telekomutacyjne CUT-1M jest urządzeniem komutacyjnym kompatybilnym z urządzeniami systemu STORCZYK. Umożliwia realizację cyfrowych sieci telekomunikacyjnych oferujących usługi transmisji danych i połączenia foniczne.
Umożliwia:
 obsługa do 32 abonentów własnych definiowanych uniwersalnie (cyfrowych, CA/CB, MB);
 obsługa standardowych urządzeń końcowych systemu STORCZYK (analogowe i cyfrowe aparaty telefoniczne, moduły komputerowe MK-16, aparaty ISDN BRI oraz bloki sprzężenia radiowego)
 współpraca z systemem STORCZYK poprzez cztery trakty
grupowe, poprzez regeneratory kablowe lub konwertery optyczne;
 połączenie za pomocą jednego z traktów do sieci publicznej;
 wybór przepływności traktów grupowych od 64kb/s do
2048kb/s, co odpowiada od 3 do 120 kanałów podstawowych
o przepływności 16kb/s;
 realizacja fonicznych połączeń konferencyjnych;
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przeniesienie dzwonienia na inny numer (relokacja);
przeniesienie numeru abonenckiego;
realizacja połączeń priorytetowych;
przekierowanie połączenia;
wybieranie numerów skróconych.

CUT-1M wewnątrz ZWD na podwoziu HMMWV

Kolejne prezentowane urządzenia wchodzą w skład współczesnych cyfrowych aparatowni łączności.
Jako pierwszą chcę zaprezentować krotnicę KX-30M1. Krotnica
KX-30M/M1 przeznaczona jest do synchronicznego zwielokrotnienia
kanałów cyfrowych (16/32/64 kb/s) w strumień grupowy o przepływności 128, 256 512, 1024 lub 2048 kb/s oraz do przetwarzania sygnałów
analogowych w postać cyfrową i translacji sygnalizacji abonenckiej
w sygnalizację centralową. Krotnica jest urządzeniem modułowym,
umożliwiającym instalację 15 pakietów kanałowych, tzw. abonenckich
zespołów liniowych (AZL). Krotnica współpracuje strumieniem grupowym z łącznicami systemu STORCZYK wyposażonymi w trakt cyfrowy
pracujący ze stykiem elektrycznym zgodnym z normą STANAG 4210.
Podstawowe parametry krotnicy:
 trakt cyfrowy o szybkości 2048 kb/s;
 30 dwuprzewodowych linii abonenckich, z których każda może
pracować jako analogowa lub cyfrowa; obsługa telefonów ana250
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logowych, typu MB, CA, CB i cyfrowych z kodowaniem CVSD
(16, 32 lub 64 kb/s) lub PCM 63 kb/s;
 obsługa abonentów ISDN BRI;
 obsługa terminali transmisji danych 16/32/64/128 kb/s.

Krotnica KX-30M1

Krotnica KX-30/PCM/P2 zawiera dwie krotnice, zainstalowane
w jednej obudowie. Każda z krotnic składowych przeznaczona jest do
synchronicznego zwielokrotnienia 30 kanałów cyfrowych o przepływności 64 kb/s, w strumień grupowy o przepływności 2048 kb/s.
Możliwości krotnicy:
- współpraca z urządzeniami teletransmisyjnymi o traktach zgodnych z zaleceniami G.703, G.704 i przepływności 2 048 kb/s poprzez dwa trakty (liniowy TL i stacyjny TS);
- synchroniczne zwielokrotnienie 30 kanałów cyfrowych o przepływności 64 kb/s, pochodzących od lokalnych pakietów kanałowych, w strumień grupowy o przepływności 2 048 kb/s;
- przyjmowanie kanałów abonenckich w postaci analogowej - są
one przetwarzane w postać cyfrową z jednoczesną translacją sygnalizacji abonenckiej w sygnalizację cyfrową, transmitowaną
w 16 szczelinie ramki;
- przyjmowanie kanałów abonenckich w postaci cyfrowej o przepływności 64 kb/s lub jej wielokrotności;
- kierowanie dowolnej wiązki szczelin z traktu liniowego bezpośrednio do traktu stacyjnego wraz z sygnalizacją skojarzoną z tymi szczelinami (praca drop-insert);
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- możliwość skierowania sygnalizacji ze szczeliny 16 traktu stacyjnego do dowolnej szczeliny danych traktu liniowego (tzw. tryb
SS7);
- możliwość ustawienia synchronizacji krotnicy z czterech źródeł:
z lokalnego oscylatora, z traktu liniowego, z traktu stacyjnego lub
od cyfrowego pakietu kanałowego.

Krotnica KX-30/PCM/P2

Łącznica ŁC-240D przeznaczona jest do budowy cyfrowych systemów łączności z kanałami podstawowymi o przepływności 16 kb/s.
Szybkość każdego z 12 strumieni grupowych może wynosić od 128 do
2048 kb/s (co odpowiada pojemnościom od 7 do 120 kanałów podstawowych o szybkości 16 kb/s). Przy współpracy z krotnicami KX-30M
jest stosowana do organizacji polowych i stacjonarnych węzłów łączności. Zależnie od ilości podłączonych krotnic i traktów cyfrowych może tworzyć węzły końcowe (obsługujące stanowiska dowodzenia
szczebla taktycznego), tranzytowo-końcowe (obsługujące stanowiska
dowodzenia szczebla operacyjnego) lub tranzytowe (bazowej sieci
łączności). Poprzez strumienie grupowe łącznica ŁC-240D może
współpracować z innymi łącznicami tego samego typu a także z krotnicami cyfrowymi KX-30M oraz innymi urządzeniami wyposażonymi
w trakt cyfrowy pracujący w standardzie sygnalizacji siedmiocyfrowej
i styk elektryczny zgodny z zaleceniem STANAG.
Parametry ŁC-240D:
 8 traktów cyfrowych o szybkościach: 128, 256, 512, 1024 lub
2048 kb/s z interfejsem elektrycznym STANAG 4210;
 4 trakty cyfrowe o szybkościach 128, 256, 512, 1024, 2048 lub
8192 kb/s z interfejsem cyfrowym;
252

KOMUNIKAT NR 31
 typy traktów: PL standard (wszystkie), STANAG 4206 (maks.
4), Eurocom Gateway (maks. 2), ISDN PRI (maks. 2), STANAG 4578 (maks. 2);
 konwersja kodowania mowy CVSD/PCM i konwersja Eurocom/ISDN PRI (DSTG, STANAG 4578);
 bezblokadowe pole komutacyjne, wszystkie trakty mogą pracować z przepustowością 2048 kb/s (120 kanałów 16 kb/s);
 synchronizacja plezjochroniczna lub typu master/slave.

Łącznica cyfrowa ŁC-240D

Łącznica ŁC-480D przeznaczona jest do budowy cyfrowych systemów łączności z kanałami podstawowymi o przepływności 16 kb/s.
Szybkość każdego z 20 strumieni grupowych może wynosić od 128 do
2048 kb/s (co odpowiada pojemnościom od 7 do 120 kanałów podstawowych o szybkości 16 kb/s).
Poprzez strumienie grupowe łącznica ŁC-480D może współpracować z innymi łącznicami tego samego typu a także z krotnicami cyfrowymi typu KX-30M lub podobnymi oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w trakt cyfrowy pracujący w standardzie sygnalizacji siedmiocyfrowej i styk elektryczny zgodny z zaleceniem STANAG 4210 lub
wyposażonymi w trakt światłowodowy.
Łącznica umożliwia:
- komutację kanałów 16 kb/s i grup kanałów n'16 kb/s;
- komutację integralnych (nieramkowych) grup o przepływności
n'16 kb/s;
- przy kompletacji z krotnicą KX 30M oddawanie kanałów
16kb/s i grup kanałów n'16 kb/s w różnej postaci cyfrowej
i analogowej;
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- wyprowadzenie grup o przepływnościach od 128 do 2048 kb/s
w postaci elektrycznej Stanag 4210, G.703;
- wyprowadzenie grup o przepływności od 16 do 32 768 kb/s
poprzez styk światłowodowy;
- obsługę sygnalizacji centralowej traktów cyfrowych systemu
Storczyk i sieci ISDN;
- dokonywanie konwersji kodowania sygnałów mowy CVSD
PCM (przy połączeniach międzysystemowych abonentów
systemu Storczyk z abonentami ISDN);
- zestawianie konferencji dupleksowych dla abonentów o różnych sposobach kodowania głosu;
- dokonywanie konwersji protokołów transmisji danych (przy
połączeniach międzysystemowych abonentów systemu Storczyk z abonentami ISDN).

Łącznica cyfrowa ŁC-480D

Wszystkie wymienione cyfrowe urządzenia znajdują się na wyposażeniu dwóch podstawowych aparatowni łączności wchodzących
w cyfrowy system łączności związku taktycznego. Mam tu na myśli
aparatownie RWŁC-10/K i RWŁC-10T.
Aparatownia komutacyjna RWŁC-10/AK zamontowana w kontenerze transportowanym przez pojazd kołowy STAR 744 lub STAR
944, jest przeznaczona do budowy systemu na poziomie taktycznym.
Jej zadaniem jest zapewnienie łączności dla stanowisk dowodzenia na
szczeblu oddziału.
Wyposażenie:
– łącznica cyfrowa – ŁC-480D1;
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– zespół zakończeń liniowych;
– krotnica cyfrowa – KX-30/PCM/P2;
– krotnice cyfrowe – KX-30M;
– komputer pokładowy;
– lokalne stanowisko operatorskie;
– węzeł pakietowy – WP-40A2;
– dwa zespoły spalinowo-elektryczne (ZP-6-1/230-20).
Aparatownia RWŁC-10/AK umożliwia:
-

-

współpraca z systemem Jednokanałowego Radiodostępu
Simpleksowego zbudowanego na bazie radiostacji rodziny
PR4G;
zestawienie 12 utajnionych łączy kablowych i światłowodowych;
organizację węzła łączności dla stanowisk dowodzenia (do
90 cyfrowych/analogowych abonentów, 2 łącza WAN, 3 nieutajnione łącza światłowodowe o przepływności do wozów
lub obiektów dowodzenia, np. IRYS, ZWD-10, LOARA,
ŁOWCZA lub SZAFRAN);

-

budowę węzłów łączności stanowisk dowodzenia;
współpracę z systemami innych państw NATO;

-

współpracę z systemem stacjonarnym.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/K
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Drugą z aparatowni jest aparatownia transmisyjna RWŁC10/AT, zamontowana w kontenerze transportowanym przez pojazd
kołowy STAR 744 lub STAR 944, jest przeznaczona do budowy
systemu na poziomie taktycznym. Jej zadaniem jest zapewnienie
łączności dla stanowisk dowodzenia związku taktycznego.
Wyposażenie w zakresie łączności przewodowej:
– krotnica cyfrowa – KX-30/PCM/P2;
– krotnica cyfrowa – KX-30M;
– łącznica cyfrowa – ŁC-240D;
– węzeł pakietowy – WP-40A2.
Aparatownia RWŁC-10/AT umożliwia ( w zakresie łączności
przewodowej):
- współpraca z Podsystemem Cyfrowej Łączności Utajnionej
– PCŁU;
- współpraca z systemem Jednokanałowego Radiodostępu
Simpleksowego zbudowanego na bazie radiostacji rodziny
PR4G;
- przyjęcie łączy kablowych i światłowodowych;
- organizację małego węzła łączności dla punktu dowodzenia
związku taktycznego (do 30 cyfrowych/analogowych abonentów, 2 łącza WAN, 3 nieutajnione łącza światłowodowe
do wozów lub obiektów dowodzenia, np. IRYS, ZWD-10,
LOARA, ŁOWCZA lub SZAFRAN);
- budowę węzłów łączności stanowisk dowodzenia;
- współpracę z systemem stacjonarnym.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T
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Kolejnym elementem cyfrowego systemu łączności przewodowej
jaki chcę zaprezentować będzie cyfrowa centrala telefoniczna DGT 3450 1WW.
Cyfrowe centrale polowe DGT 3450-1 WW przeznaczone są do
organizacji wojskowych systemów łączności. Centrale mogą pracować
zarówno w konfiguracjach kratowych, jak i hierarchicznych "drzewiastych" sieci łączności. Centrala polowa może być zaaranżowana jako:
 węzeł telekomunikacyjny polowej sieci telefonicznej jawnej SD
związku taktycznego lub operacyjnego;
 centrala dyspozytorska systemu dowodzenia wojskami, z cyfrowymi pulpitami dowódczymi posiadającymi m.in. możliwość:
- zestawiania połączeń typu "gorąca linia";
- optycznego monitorowania stanu przyporządkowanych łączy i aparatów końcowych;
- identyfikacji abonenta wywołującego (istnieje możliwość hierarchicznego uprzywilejowania uprawnień pulpitów dowódczych oraz zestawiania połączeń konferencyjnych);
 krotnica cyfrowa z możliwością:
- dołączenia traktów 2Mbit/s ze stykiem G.703 i G.704 (E1)
(współpraca z cyfrową radiolinią taktyczną);
- tranzytowania dowolnych szczelin między traktami lub konwersji sygnałów z tych szczelin na sygnał analogowy ze
skojarzoną sygnalizacją.
Centrala polowa DGT 3450-1 WW współpracuje:
 z centralami taktycznymi, centralami abonenckimi i centralami
sieci publicznej systemów elektronicznych i elektromechanicznych;
 ze standardowymi cyfrowymi aparatami telefonicznymi ISDN;
 ze standardowymi analogowymi aparatami z wybieraniem dekadowym i wielo-częstotliwościowym (DTMF);
 z cyfrowymi aparatami systemowymi do realizacji usług dyspozytorskich i specjalnych;
 z abonenckimi urządzeniami końcowymi, np.: modemami, faksami, telefaksami, routerami ISDN.
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Cyfrowa centrala telefoniczna DGT - 3450 1WW

Ostatnim elementem cyfrowego systemu łączności przewodowej
jaki chcę zaprezentować będzie współczesny wóz kablowy.
Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10/C (bo o nim mowa) i jego wyposażenie przeznaczone są do budowy połączeń kablowych między
aparatowniami komutacyjnymi AK i transmisyjnymi AT, a pozostałymi
elementami Węzła Łączności i stanowiska Dowodzenia szczebla taktycznego i operacyjnego oraz rozwijania w pełnym zakresie abonenckich sieci teletransmisyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Wyposażenie jest dostosowane i kompatybilne z aktualnymi rozwiązaniami
nowoczesnych systemów dowodzenia i łączności. Wariantowość opcji
wyposażenia umożliwia wykorzystanie możliwości eksploatacyjnych
nowoczesnych wozów dowodzenia i aparatowni łączności. Takie wyposażenie umożliwia połączenie siecią kablową narodowych i sojuszniczych elementów węzła łączności. Kable miedziane, światłowodowe
i związany z nimi sprzęt teletechniczny wraz z wyposażeniem wozów
dowodzenia i aparatowni, zabezpieczają potrzeby wynikające z organizacji systemów dowodzenia i łączności. Uniwersalność wyposażenia
powoduje, że może być stosowany w wojskach lądowych, lotniczych i
marynarce wojennej oraz jednostkach OT. Ukompletowanie w nowoczesne kable polowe, osprzęt teletechniczny oraz urządzenia końcowe
i terminale abonenckie, pozwala na zastąpienie dotychczas eksploatowanych wozów kablowych.
Na wyposażeniu posiada m.in.:
 Zespoły polowego kabla światłowodowego;
 Zespoły polowego kabla miejscowego;
 Zespoły polowego kabla dalekosiężnego;
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Zespoły polowego kabla lekkiego;
Zespoły polowego kabla skrętkowego;
Aparaty telefoniczne AP-82;
Aparaty telefoniczne ATS-2p;
Cyfrowe aparaty telefoniczne AC-16;
Moduły komputerowe MK-16A.

Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10C

Zdaję sobie sprawę, że mój artykuł nie wyczerpuje tematyki łączności przewodowej ale może choć w jakim stopniu pozwoli na jej przybliżenie. Nigdy nie byłem typowym „drucikiem”, całe wojskowe życie
byłem związany z „radiem” ale w miarę swoich możliwości i dostępności materiałów źródłowych chciałem przedstawić rozwój tej „gałęzi”
łączności na przestrzeni lat. Zapewne nie wszystkie rodzaje sprzętu
zostały tutaj zaprezentowane ale może w przyszłości ktoś pokusi się
na rozszerzenie i uzupełnienie tego opracowania.
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Maciej Okurowski
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSMISJI
DANYCH IP W SIECIACH RADIOWYCH
Systemy radiowe serii FALCON I firmy HARRIS, pozwalają na
wymianę korespondencji radiowej w sieciach radiowych pracujących
na pojedynczej częstotliwości oraz w trybie Automatycznego Zestawiania Połączenia (tryb ALE). Systemy radiowe w radiostacjach FALCON I pozwalają na transmisję danych z wykorzystaniem modemów
39 częstotliwościowych (39 Tone) oraz modemów szeregowych (Serial) z prędkością od 74 bps do 2400 bps (prędkość transmisji danych
uzależniona jest od warunków propagacyjnych). Każdy system jest
wyposażony w oprogramowanie do transmisji danych RF-6710 „WIRELESS MASSAGING TERMINAL” lub RF-6750 „WIRELESS GETAWAY”, co pozwala na wykorzystanie protokołu transmisji danych
STANAG 5066. Jednocześnie możliwe jest wykorzystanie powyższych
systemów łączności w sieciach wymiany danych STANAG 5066 IP
CLIENT.

Przykładowy zestaw nadawczo-odbiorczy RF-5200

Systemy radiowe serii FALCON II – RF- 5800H-MP występują
w wersjach plecakowych o mocy 20 watów oraz stacjonarnych i pokładowych o mocach 125 watów, 150 watów oraz 400 watów. Radiostacje te są w pełni kompatybilne z urządzeniami wcześniejszej generacji
serii FALCON I. Dodatkowym trybem pracy radiostacji RF-5800H-MP,
różniącą ją od radiostacji RF-5200 jest praca w trybie ALE trzeciej generacji, w którym zaprojektowano usługę transmisji danych IP oraz
system Automatycznego Raportowania Pozycji w oparciu o wbudowany odbiornika GPS. Dodatkowo wykorzystane jest specjalne oprogramowanie do transmisji danych IP o nazwie RF-6705 „TACTICAL
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CHAT IP”, który pozwala na transmisję danych pomiędzy sieciami radiowymi i przewodowymi. wymienione oprogramowanie jest zoptymalizowane do transmisji IP w łączności radiowej dalekosiężnej, jak również w kanał radiowych UKF, SATCOM oraz sieciach LAN. W celu
ujednolicenia kompatybilności radiostacji serii FALCON I oraz FALCON II został wykorzystany tryb pracy 3G PLUS, który pozwala radiostacjom RF-5800H-MP na jednoczesną pracę w trybach ALE/3G bez
konieczności zmiany trybu pracy przez operatora.
Radiostacje serii RF-5800H-MP w wersji stacjonarnej, ukompletowane są w wzmacniacze mocy 400 watów oraz sprzęgacze antenowe, które można zamontować w maksymalnej odległości 75 metrów
od systemu nadawczo-odbiorczego. Pozwalają na utrzymanie łączności w kraju, jak również w rejonach działań Polskich Kontyngentów
Wojskowych (np. w rejonie działań PKW Afganistan). Jest to jedna
z podstawowych wersji systemów łączności stacjonarnej oraz pokładowej. Wymieniona wersja występuje na wyposażeniu Zautomatyzowanych Wozów Dowodzenia ZWD-3.
Poniżej chciałbym przedstawić system łączności, umożliwiający
transmisję danych w trybie IP – dalekosiężny, do którego wykorzystane zostaną dwa porty komunikacyjne – sterownik „NRDI: (firmy Harris)
wraz z kablem transmisji szeregowej „PPP” oraz port „ETHERNETOWY”, występujący na bloku zasilania „Nadajnika/Odbiornika”.
Konfiguracja radiostacji RF-5800H-MP do pracy w trybie 3G/IP
wymaga zastosowania oprogramowania RF-6550H-RPA - Radio Programming Application. Każda radiostacja dostarczana w użytkowanie
jest ukompletowana w kabel transmisji szeregowej „PPP” do programowania oraz powyższe oprogramowanie RPA. Konieczność posiadania oprogramowania RPA wynika z faktu, iż nie jest możliwe programowanie radiostacji w trybie 3G z poziomu pulpitu czołowego radiostacji. Z pulpitu czołowego radiostacji możliwe jest programowanie
trybów pracy takich jak: FIX, HOP, ALE.
Do prawidłowego zaprogramowania radiostacji w trybie 3G:
1. należy zdefiniować częstotliwości nadawczo-odbiorcze dla sieci radiowej. Radiostacja pozwala na maksymalne zaprogramowanie 64 częstotliwości dla trybu 3G w zakresie od numeru kanału 100 do 163. Zakres częstotliwości od 1.6 MHz do 29.9999
MHz. Modulacja wykorzystywana przez tryb 3G to USB
(UPPER SIDE BAND, J3E). Maksymalna ilość częstotliwości
dla jednej grupy nie może przekroczyć wartości 10 kanałów.
Możliwe jest natomiast zdefiniowanie dla jednej sieci do 24
grup kanałowych – co pozwala na wykorzystywanie częstotliwości odpowiednich do warunków propagacyjnych lub pory
261

KOMUNIKAT NR 31
dnia. Każda grupa kanałów może posiadać swoją nazwę własną identyfikującą porę dnia, godzinę wykorzystania,
2. należy zdefiniować grupę kanałów lub kilka grup, która będzie
posiadała nazwę własną oraz wybrane dla tej grupy numery
częstotliwości,
3. należy zdefiniować adresy stacji radiowych, które będą wykorzystywać tryb 3G. Nazwy stacji staną się jednocześnie adresami radiowymi. Maksymalna długość adresu radiowego nie
może przekroczyć piętnastu znaków,
4. jeżeli istnieje konieczność, możliwe jest zaprogramowanie klucza kryptograficznego CITADEL o mocy 128 bitów dla starszych radiostacji wersji RF-5800H-MP lub kluczy AES 128/256
lub CITADEL 128/256 dla nowych wersji radiostacji RF-5800HMP,
5. tryb 3G wykorzystuje zdefiniowany modem XDL (HIGH-SLOWDATA-LINK), który wykorzystywany jest do transmisji danych
z wykorzystaniem oprogramowania RF-6710 lub RF-6750 bądź
RF-6760 jak również do transmisji danych IP przez dowolne
aplikacje komercyjne. Modem wykorzystuje adaptacyjny protokół wymiany danych regulując prędkość transmisji w oparciu
o analizę SNR (SIGNAL-NOISE-RATIO), tj. Sygnał-Szum
w zakresie prędkości od 75 bps do 4800 bps w radiostacjach
starszych wersji lub w zakresie 75 bps do 9600 bps posiadających zaktualizowane oprogramowanie firmowe,
6. należy zdefiniować sieć radiową (nazwa sieci stanie się adresem radiowym wywołania na tzw. Okólnik. Wybrane adresy radiowe, grupę kanałową oraz – jeżeli jest to konieczne – moduł
szyfrujący wraz z numerem klucza. Należy również zdefiniować
stację NCS (Net Control Station), która będzie realizowała
usługę synchronizacji skanowania kanałów radiowych.
Radiostacja RF-5800H-MP wykorzystuje funkcję analizy jakości
połączenia, tzw. test LQA (Link Quality Analysis) w celu oceny jakości
kanałów radiowych w trakcie wymiany korespondencji. Wynik analizy
dla każdego kanału radiowego (częstotliwości) jest skumulowaną podczas całego okresu transmisji sygnału średnią stosunku sygnału, szumu oraz zniekształceń do szumu, SINAD (ang. Signal + Noise + Distortion to Noise + Distortion Ratio) oraz bitowej stopy błędów - BER
(ang. Bit Error Rate). Wyniki zawierają się w zakresie 0 do 100, gdzie
100 jest wynikiem najlepszym. Wyniki są przechowywane dla każdego
adresu 3G, dla którego była przeprowadzana analiza LQA.
Radiostacja RF-5800H-MP wykorzystuje dwa rodzaje analizy jakości połączenia – LQA. Pierwszą metodą jest wymiana sygnałów
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pomiędzy korespondentami radiowymi (analiza typu EXCHANGE).
Drugą metodą jest analiza próbkowania (analiza typu SOUND).
W przypadku analizy wymiennej, sygnalizacja sygnału testowego
jest dwukierunkowe. Stacja wykonująca analizę LQA wymusza na wybranej radiostacji nadawanie sygnału zwrotnego na każdej częstotliwości zawartej w planie kanałów 3G. Dzięki tej analizie obydwie stacje
radiowe będą posiadały zaktualizowaną matrycę jakości kanałów
w aktualnie wykorzystywanej grupie. W trakcie kolejnego zestawiania
połączenia radiostacja automatycznie wybierze numer kanału, który
posiada najwyższą wartość analizy LQA. Jest to najczęściej wykorzystywana forma analizy kanałów radiowych w sieciach radiowych 3G.
W przypadku analizy jednokierunkowej stacja nadaje na każdej
częstotliwości sygnał pomiarowy, który jest odbierany przez wybraną
radiostację (lub wszystkie radiostacje w sieci), dokonując jednocześnie
pomiar jakości połączenia. Stacja nadająca sygnał nie będzie posiadała wyników analizy jakości połączenia z wybranym korespondentem,
ponieważ analiza typu SOUND nie wymusza automatycznego zwrotu
sygnału testowego. Jest metoda stosowana przez jednostki specjalne,
które działają w warunkach wysokiego ryzyka namierzenia źródła sygnału radiowego.
W oparciu o analizę jakości łącza zaprojektowaną w radiostacjach
rodziny Harris możliwe jest stworzenie systemu monitorującego jakość
łącza gromadzącego wyniki analizy i dokonującego wyboru optymalnej
częstotliwości transmisji.
System taki wykorzystywać będzie broker częstotliwości, którego
zadaniem będzie gromadzenie wszystkich wyników analiz jakości łącza w bazie danych o określonej strukturze i na ich podstawie wytwarzanie optymalnych planów łączności dla określonych relacji radiowych.
W bazie danych pojedynczy wynik testu LQA opisywany będzie
za pomocą położenia geograficznego środków radiowych, wyników
testów LQA dla poszczególnych częstotliwości, rodzajów zastosowanych anten oraz mocy środków radiowych.
Na Rys. 6 przedstawiono schemat przykładowego systemu który
na podstawie zgromadzonych testów LQA ze zbioru dostępnych częstotliwości dokonuje wyboru optymalnej częstotliwości dla danej relacji
łączności. Sercem takiego systemu jest broker częstotliwości który na
podstawie zgromadzonych w bazie danych wyników lokalnych testów
LQA, zbioru dostępnych częstotliwość oraz opisu poszczególnych relacji łączności dokonuje obliczeń pozwalających wyznaczyć optymalną
częstotliwość dla danej relacji łączności oraz za pomocą modułu dystrybucji danych radiowych przesłać plan łączności do odpowiednich
radiostacji
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Po wykonaniu testu LQA za pomocą komendy 3G Exchange rdst,
gdzie rdst jest nazwą radiostacji korespondenta, z którego chcemy
wykonać test jakości łącza LQA następuje automatyczne wykonanie
testów.
Na podstawie wykonanych testów możemy stwierdzić, na których
zdefiniowanych kanałach radiowych uzyskamy najlepszą jakość łączności a których częstotliwości (kanałów) nie należy wykorzystywać do
nawiązania łączności. Zgromadzenie wyników analizy LQA w określonym czasie i kierunku radiowym tworzy matrycę propagacji fal radiowych w wybranym kierunku radiowym według czasu lokalnego, co pozwoli na eliminację częstotliwości nieefektywnych dla łączności oraz
znacznie przyśpieszy czas zestawiania połączenia.
W przedstawionym artykule starałem się przedstawić obecnie wykorzystywane w SZ RP środki łączności dalekosiężnej pracujące
w zakresie KF mające możliwość pracy z wykorzystaniem trybu IP.,
sposób konfiguracji systemu radiowego do realizacji łączności dalekosiężnej na terenie kraju wraz z krótką charakterystyką systemów radiowych o mocy 150 W oraz 400 W.
W chwili obecnej możliwe jest korzystanie ze środków łączności
dalekosiężnej pracujące w zakresie KF, umożliwiających wykonanie
testów jakości łącza LQA, jednak funkcjonalność ta nie jest wykorzystywana. Wykorzystanie testów jakości łącza LQA może w znaczący
sposób poprawić jakość łączności radiowej, a w niektórych sytuacjach
umożliwić jej nawiązanie.
Priorytetowym zadaniem podczas wykonywania zadań bojowych
poza granicami naszego kraju, ćwiczeń bądź też pracy w ramach różnego rodzaju treningach, jest zapewnienie odpowiedniej jakości łączności, gdzie dopiero od właściwej jakości łączności możliwa jest realizacja usług o odpowiedniej jakości, umożliwiająca wykonanie zadań
na odpowiednim poziomie.
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