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Od Redakcji
Szanowne Koleżanki i Koledzy, czytelnicy !
Oddajemy w Wasze ręce Komunikat nr 32. Jest on szczególny, gdyż donosi o bardzo ważnym wydarzeniu w historii Związku – VIII Walnym Zjeździe Delegatów, jaki odbył się 25 i 26
września 2015 r. w Zegrzu Południowym. W dziale „Z działalności Związku” znajduje się także informacja Zarządu Głównego
oraz informacje o działalności Oddziałów.
W dziale „Z żałobnej karty” kol. Marian Jakóbczak zamieścił
sylwetki czterech Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę.
Dział „Jednostki Wojsk Łączności” zawiera artykuły kol.
Mieczysława Hucała przedstawiające charakterystykę dwóch
jednostek wojsk łączności.
W dziale „Wspomnienia łącznościowców” zamieściliśmy list
Pani Urszuli Malentowicz-Jaraszkiewicz w którym dzieli się
wspomnieniami o losach wojennych jej ojca płk. Mieczysława
Ornatowskiego. Bardzo cenne są zdjęcia pamiątek, między innymi listu płk. Ornatowskiego wysłanego z obozu w Kozielsku.
Dział zamyka artykuł kol. Iwony Banaszek o bohaterkach Powstania Styczniowego.
Ostatni dział Komunikatu, tradycyjnie poświęcony sprzętowi, zawiera ciekawe artykuły o sprzęcie łączności z okresu II RP
oraz o współczesnym.
Zapraszamy do lektury !
Redaktor Komunikatu
Mirosław Pakuła
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Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU

W dniach 25-26 września 2015 r. w hotelu „Mario” w Zegrzu Południowym obradował VIII Walny Zjazd Delegatów
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
25 września 2015 r., godz. 14.00-18.30
Obrady Zjazdu otworzył Prezes Zarządu Głównego kol. gen.
bryg. dr inż. Edmund Smakulski. Przywitał przybyłych gości:
Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 SG WP gen. bryg. dr.
inż. Józefa Nasiadkę, Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia
i Łączności – zastępcę Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ płk.
Piotra Wojtona, byłego Szefa Wojsk Łączności MON i Szefa Zarządu Łączności i Informatyki SG WP gen. bryg. Henryka Andrackiego, byłego Szefa Generalnego Zarządu Dowodzenia
i Łączności SG WP gen. dyw. dr. inż. Stanisława Krysińskiego,
byłego Szefa Zarządu Łączności i Informatyki SG WP gen. bryg.
dr. Wojciecha Wojciechowskiego, Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. dr. Ireneusza Furę, byłego Szefa
Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności SG WP
płk. Andrzeja Brzozę, Szefa 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk. Czcibora Ziemowita Powęskę,
delegatów oraz prezesów Zarządów Oddziałów Związku. Następnie Prezes Zarządu Głównego powierzył prowadzenie obrad kol. Mirosławowi Pakule.
W pierwszej części spotkania zatwierdzono porządek Zjazdu oraz powołano komisje niezbędne do prawidłowego, zgod5
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nego ze statutem przebiegu obrad. Komisja Skrutacyjna po
sprawdzeniu listy obecności stwierdziła prawomocność Zjazdu.
Na 45 delegatów wybranych w Oddziałach, na Zjazd przybyło
43. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Głównego kol. Edmund Smakulski, który przedstawił sprawozdanie Zarządu za
ostatnią kadencję.
Po krótkiej przerwie w obradach o głos poprosił Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów
Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów SZ RP płk Piotr Wojton. Podziękował za zaproszenie na Zjazd oraz pogratulował
Związkowi prężnej działalności na rzecz popularyzacji Wojsk
Łączności i Informatyki.
Następnym punktem obrad było sprawozdanie finansowe,
które przedstawił skarbnik Zarządu Głównego kol. Marian Jakóbczak. Po nim głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
kol. Ryszard Kałamaga, który przedstawił sprawozdanie i zawnioskował w imieniu Komisji o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium. Kolejne sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Edward Włodarczyk.
Po przerwie głos zabrali prezesi Zarządów Oddziałów
Związku. W czasie wystąpień przedstawili krótko skład i działalność swoich Oddziałów. Następnie prowadzący obrady oddał
głos członkowi Zarządu Głównego kol. Mieczysławowi Hucałowi, który przedstawił propozycje zmian w statucie Związku zaakceptowane na posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 15 września
2015 r. Później o głos poprosił kol. Marian Jakóbczak, który
przedstawił własne propozycje zmian w statucie.
Następnie prowadzący obrady oddał głos zaproszonym gościom. Jako pierwszy wystąpił Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 SG WP gen. bryg. dr inż. Józef Nasiadka. Później głos
zabrał Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
płk dr Ireneusz Fura. Następnie zabrał głos były Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności SG WP gen. dyw. dr inż.
Stanisław Krysiński. Potem wystąpił prezes Oddziału Śrem
Ryszard Wróbel, który między innymi poddał po rozwagę propozycję nazwy zmiany Związku po tym jak zabraknie w nim
6
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członków spoza Polski. Po jego wystąpieniu o głos poprosili kol.
Zbigniew Kosobucki i kol. Eugeniusz Malczewski, którzy zgłosili
propozycje do zmiany porządku obrad w dniu następnym. Kol.
Kosobucki zaproponował rozpatrzenie przez Zjazd zmiany nazwy Oddziału Warszawa-Rakowiecka na Oddział Warszawa.
Kol. Eugeniusz Malczewski poprosił o rozpatrzenie propozycji
zmiany znaku Związku. Prowadzący obrady poinformował
wnioskodawców, że ich wnioski zostaną rozpatrzone w następnym dniu obrad, a następnie zamknął obrady.
O godz. 19.00 rozpoczęła się uroczysta koleżeńska kolacja
w której uczestniczyli delegaci i zaproszeni goście.
26 września 2015 r., godz. 10.00-13.00
Prowadzący obrady przywitał uczestników w drugim dniu
obrad, a następnie poinformował o dwóch wnioskach w sprawie
zmiany porządku obrad zgłoszonych przez kol. Zbigniewa Kosobuckiego i kol. Eugeniusza Malczewskiego oraz poddał je pod
głosowanie. Wniosek kol. Kosobuckiego został przyjęty przy 37
głosach za, 4 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się,
a wniosek kol. Malczewskiego został odrzucony przy 1 głosie za,
41 głosach przeciw oraz 1 głosie wstrzymującym się.
Następnie głos zabrał prezes ZG kol. Smakulski, który zaproponował rozpatrzenie wniosku kol. Kosobuckiego w momencie podejmowania uchwały zjazdowej. Prowadzący obrady
poddał ten wniosek pod głosowanie, w wyniku czego wniosek
przyjęto jednogłośnie.
Następnie prowadzący obrady przypomniał zmiany w statucie Związku zaproponowane przez Prezydium Zarządu Głównego oraz kol. Mariana Jakóbczaka, poddał je pod dyskusję,
a potem pod głosowanie.
W pierwszej kolejności rozpatrzono propozycje zmian
w statucie zaproponowane przez Prezydium Zarządu Głównego.
W wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie zmiany w paragrafie 4. Zmianę w paragrafie 10 p. 1 przyjęto przy 42 głosach za
7

KOMUNIKAT NR 32
i 1 głosie wstrzymującym się. Zmianę w paragrafie 10 p. 6 przyjęto przy 41 głosach za, 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się.
Zmianę w paragrafie 22 p. 4 przyjęto jednogłośnie.
Następnie odbyło się głosowanie nad propozycjami zmian
w statucie zaproponowanymi przez kol. Mariana Jakóbczaka.
Przed głosowaniem kol. Marian Jakóbczak wycofał proponowaną zmianę w paragrafie 6. Zmianę w paragrafie 34 odrzucono
przy 1 głosie za, 41 głosach przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się. Zmianę w paragrafie 36 odrzucono przy 3 głosach za,
37 przeciw i przy 3 głosach wstrzymujących się.
W dalszej części obrad nastąpiły wybory nowych władz naczelnych. Kol. Marian Turek zaproponował aby głosowanie nad
wyborem władz naczelnych odbyło się w sposób jawny. Prowadzący obrady poddał ten wniosek pod głosowanie i został on
przyjęty przy 42 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się. Następnie kol. Zbigniew Kosobucki zaproponował nw. koleżankę
i kolegów do składu Zarządu Głównego Związku: Edmund Smakulski, Mirosław Pakuła, Mieczysław Hucał, Marian Jakóbczak,
Agata Purzycka, Jan Kowalski, Bogumił Tomaszewski, Andrzej
Korneluk, Jan Myślak, Jacek Kapuściarek. Wymienione osoby
wyraziły zgodę na kandydowanie. Inne propozycje nie zostały
zgłoszone. Prowadzący obrady poddał zgodny ze statutem 10osobowy skład Zarządu pod głosowanie. Delegaci przyjęli proponowany skład jednogłośnie.
W dalszej kolejności odbyło się zgłaszanie kandydatów do
składu Komisji Rewizyjnej. Kol. Ryszard Kałamaga zgłosił następujących kandydatów: Józef Krzywkowski, Mirosław Posłuszny, Franciszek Chiliński, Roman Kuszak, Włodzimierz Niedźwiecki. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszone osoby
wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania zaproponowany skład Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Następnie kol. Bogumił Tomaszewski zaproponował kandydatury do Sądu Koleżeńskiego: Edward Włodarczyk, Witold
Korneszczuk, Tadeusz Mordaka, Eugeniusz Kaźmierczak, Jerzy
Pawluk. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. In8
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nych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania delegaci
przyjęli jednogłośnie skład Sądu Koleżeńskiego.
W dalszej części obrad przewodniczący Komisji Uchwał
i Wniosków kol. Jan Kowalski przedstawił projekt uchwały
Zjazdu, który został przez delegatów przyjęty jednogłośnie.
Na zakończenie obrad głos zabrał nowo wybrany Prezes
Zarządu Głównego kol. Edmund Smakulski, który podziękował
za sprawny przebieg Zjazdu, a następnie postawił zadania na
najbliższy okres. Na koniec życzył wszystkim dobrej współpracy, zdrowia i satysfakcji z działalności związkowej, powodzenia
w zakresie utrzymywania więzi koleżeńskich między łącznościowcami i informatykami oraz utrzymywania więzi z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki. Podziękował Koleżankom i Kolegom za dotychczasową działalność
i życzył sukcesów w kolejnej VIII kadencji. Przypomniał, że zbliża się XXV rocznica powstania ŚZPŻŁ (2018 r.). Następnie zamknął obrady.
UCHWAŁA
VIII WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
OBRADUJĄCEGO
W DNIU 26 WRZEŚNIA 2015r. W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
Uczestnicy Zjazdu po wysłuchaniu sprawozdań prezesa Zarządu Głównego, skarbnika Zarządu Głównego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
oraz po przeprowadzeniu dyskusji, postanawiają co następuje:
1. Zatwierdzić złożone sprawozdanie Zarządu Głównego
Związku i ustępującemu Zarządowi udzielić absolutorium.
2. Podziękować członkom władz naczelnych Związku za duży
wkład pracy i wysiłek związany z pracami organizacyjnymi
umożliwiającymi dobre funkcjonowanie Związku.
3. Powołać władze naczelne Związku w składzie:
9
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Zarząd Główny:
1. Edmund Smakulski
2. Mirosław Pakuła
3. Agata Purzycka
4. Mieczysław Hucał
5. Marian Jakóbczak
6. Bogumił Tomaszewski
7. Andrzej Korneluk
8. Jan Kowalski
9. Jan Myślak
10. Jacek Kapuściarek
Komisja Rewizyjna:
1. Józef Krzywkowski
2. Mirosław Posłuszny
3. Franciszek Chiliński
4. Roman Kuszak
5. Włodzimierz Niedźwiecki
Sąd Koleżeński:
1. Edward Włodarczyk
2. Witold Korneszczuk
3. Tadeusz Mordaka
4. Eugeniusz Kaźmierczak
5. Jerzy Pawluk
4.
5.
6.
7.

- prezes
- wiceprezes
- skarbnik
- sekretarz
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- członek
- członek
- członek
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- członek
- członek
- członek

Dokonać zmian w statucie Związku według załącznika
1 do niniejszej Uchwały.
Podjąć działania w celu pozyskiwania nowych członków ze
szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.
Kontynuować prace nad uaktualnieniem książki „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”.
Kontynuować współpracę z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki.

10
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8.

9.
10.

Utrzymywać kontakt z dowódcami jednostek dowodzenia
i łączności WP poprzez wzajemną wymianę informacji i publikacji.
Kontynuować opracowanie wydawnictwa o historii kierowniczych organów wojsk łączności i informatyki.
Zobowiązać Zarząd Główny do rozpatrzenia wniosku Oddziału Warszawa – Rakowiecka o zmianie nazwy na Oddział
Warszawa.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
(-) Jan Kowalski

Przewodniczący Obrad Zjazdu
(-) Mirosław Pakuła

Załącznik do uchwały VIII WZD ŚZPŻŁ
WYKAZ ZMIAN
W STATUCIE ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH
ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI PRZYJĘTYCH NA
VIII WALNYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW ŚWIATOWEGO
ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2015 R.
1. W § 4 zostało nadane nowe brzmienie:
Siedzibą władz naczelnych Związku jest miejscowość Zegrze a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W § 10 w części dotyczącej zadań Związku nadano nowe
brzmienie p. 1):
inicjowanie, popieranie i realizowanie różnych form odtwarzania, upamiętniania i upowszechniania rzetelnej historii wojskowej łączności i informatyki oraz historii oręża polskiego.
3. W § 10 w części dotyczącej zadań Związku nadano nowe
brzmienie p. 6):
11
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organizowanie na miarę możliwości pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz innych żołnierzy łączności
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, udzielanie
im pomocy w uzyskiwaniu należnych uprawnień kombatanckich, organizowanie opieki koleżeńskiej dla osób samotnych,
chorych i niedołężnych, opieki nad współmałżonkami zmarłych koleżanek i kolegów, współpracy w tym zakresie z innymi organizacjami kombatanckimi i opiekuńczymi.
4. W § 22 nadano nowe brzmienie p. 4):
nadanie Medalu „W uznaniu zasług dla Związku”
5. W § 22 zmieniono część dotyczącą kompetencji w zakresie
nadawania wyróżnień i nadano jej nową treść:
Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Walny Zjazd
Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w drodze uchwały.
Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Walne Zebranie Członków Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału
w drodze uchwały.
Tytuł Honorowego Członka Związku i medal „W uznaniu
zasług dla Związku” nadaje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy.
Wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Głównego na
wniosek Prezydium Zarządu Głównego.
Wręczenie dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
Udzielenie pochwały dokonują władze Związku jw.
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Edmund Smakulski
INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Zarząd
Główny i Oddziały w ostatnim okresie dotyczyły przygotowań
VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ w dniach 25 i 26.09.2015
r., obchodów Jubileuszu 20-lecia Oddziału Śrem oraz współuczestniczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konferencji
Łączności w Sieradzu. Dlatego ta informacja, do K-32, obejmuje
głównie działalność Związku w II i III kwartale 2015 roku. Ważnym wydarzeniem było utworzenie kolejnej (ósmej) Jednostki
Terenowej Związku – Oddziału Białystok. Uchwała o powołaniu,
z dniem 27 marca 2015 roku, Oddziału Białystok ŚZPŻŁ.
Stan ewidencyjny członków Związku:
Stan na dzień 31 marca 2015r. wynosił 271 członków: 249
zwyczajnych i 25 honorowych (w tym 3 zwyczajnych). Obecny
stan ewidencyjny członków Związku wynosi ogółem 278
(na 25.09.2015 roku). Członków zwyczajnych Związku: 255,
w tym: O/Białobrzegi – 18, O/Bydgoszcz – 11, O/WarszawaRakowiecka – 44 (w tym: 3 honorowych), O/Śrem – 18,
O/Zegrze – 65, O/Wrocław –24, O/Sieradz –31, O/Białystok - 9
i niezrzeszeni w Oddziałach – 35 (lista krajowa – 32, lista zagraniczna – 3). Członków honorowych Związku jest 26 (w tym:
3 zwyczajnych). 21.07.2015r. otrzymał tytuł Honorowego
Członka Związku Kol. dr Tomasz Chalimoniuk (prezes Zarządu
TTcomm S.A.)
W dniu 27.03.2015 roku w siedzibie Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, na zaproszenie Kierownika Filii, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku płk. Mirosława Pakuły, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było szczegółowe omówienie planu przygotowań do VIII Walnego Zjazdu Delegatów. Udział wzięli
członkowie Prezydium Koledzy: prezes - Edmund Smakulski,
wiceprezes - Mirosław Pakuła i sekretarz - Bogumił Tomaszew18
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ski, oraz zaproszony gość - członek Zarządu Głównego - prezes
Zarządu Oddziału Zegrze - płk Mieczysław Hucał.
Główna tematyka to uzgodnienie planu przygotowania VIII
Walnego Zjazdu Delegatów w dniach 25-26.09.2015r., oraz działalność Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. Ważne ustalenia Prezydium, w tym działalność Komitetu Organizacyjnego zostały
przekazane i omówione na posiedzeniu Zarządu Głównego
w dn. 22 kwietnia 2015 roku.
W dniach 22 i 23 kwietnia 2015 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna Konferencja Łączności oraz
posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów. VI Konferencja Łączności poświęcona była
tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi
i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych. Konferencja zorganizowana przez 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia
Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności,
Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD oraz Sieradzkie Centrum
Kultury. Honorowy patronat przyjął Szef Sztabu Generalnego
WP. W konferencji udział wzięli między innymi: przedstawiciele
komórek organizacyjnych MON, Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Akademii Obrony Narodowej, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, jednostek i uczelni wojskowych, uczelni cywilnych oraz firm
produkujących sprzęt na potrzeby Sił Zbrojnych. Licznie na konferencję przybyli członkowie ŚZPŻŁ z Warszawy, Wrocławia,
Zegrza, Śremu, i Sieradza. Bardzo licznie zgromadzili się przedstawiciele jednostek wojskowych i innych służb mundurowych,
szkół oraz instytucji wojskowych - specjaliści w dziedzinie łączności i informatyki, jak również zakładów i firm oferujących
sprzęt, oprogramowanie, usługi w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki.
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Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, Sieradz
22 kwietnia 2015 roku
Posiedzenie Zarządu odbyło się z udziałem prezesów Oddziałów Związku i członka Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu
dokonano oceny pracy za I kwartał, omówiono i ustalono sprawy dotyczące przygotowania VIII Walnego Zjazdu Delegatów
oraz omówiono najważniejsze zadania, realizowane w kolejnych
miesiącach 2015 roku, określone w rocznym planie działalności
Związku. Na wstępie złożono życzenia z okazji Jubileuszu
20-lecia działalności Oddziału Śrem ŚZPŻŁ. Przekazano wyrazy
uznania za zaangażowanie i pracę członków Oddziału na rzecz
upamiętniania historii wojskowej łączności i informatyki oraz
wzorową realizację zadań statutowych Związku. Podjęto decyzję o wyróżnieniu 5 Kolegów z Oddziału Śrem medalem pamiątkowym "W uznaniu zasług dla Związku". Wyróżnieni zostali:
Ryszard Wróbel, Józef Żelaźny, Tomasz Podgórski, Ryszard
Bańkowski i Jerzy Szemborski. Medale zostały wręczone podczas uroczystości obchodów Jubileuszu w dniu 25 kwietnia
2015 roku. Zarząd Główny podjął również Uchwałę dotyczącą
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wyróżnienia 4 członków ŚZPŻŁ za zasługi w realizacji celów
Związku, wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Wyróżnieni zostali Koledzy: Jan Kowalski, Zbigniew Kosobucki, Mirosław Pakuła i Bogumił Tomaszewski.

Następnie wysłuchano informacji członków Zarządu Głównego i prezesów Zarządów Oddziałów oraz uzgodniono realizację zadań na kolejny okres - do Walnego Zjazdu Delegatów. Miłym akcentem była informacja Kol. Jana Kowalskiego o przygotowaniu do druku książki "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności", oraz przekazanie przez Kol.
Ryszarda Wróbla uczestnikom posiedzenia Zarządu Głównego
książki "Historia 6 Pułku Łączności Wojsk Lotniczych".
Najważniejsza część obrad to omówienie ustaleń dotyczących VIII WZD. Szczegółowo uzgodniono realizację zadań stojących przed Komitetem Organizacyjnym Zjazdu. Dyskusja dotyczyła również zadań przygotowawczych realizowanych przez
Oddziały Związku, propozycji kierunków działalności i zasad
realizacji zadań Związku w kolejnej kadencji jak również przygotowania stosownych pism i dokumentów.
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Spotkanie jubileuszowe z okazji 20 rocznicy powstania
Oddziału Śrem ŚZPŻŁ
W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Śremie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 20 rocznicy powstania Oddziału
Śrem ŚZPŻŁ. Na spotkanie zaproszeni byli członkowie Oddziału
Śrem, władze miasta Śrem, przedstawiciele władz naczelnych
Związku, koledzy ze współpracujących organizacji i zaproszeni
goście - członkowie Związku: prezesi Zarządów Oddziałów
i członkowie honorowi Związku.
W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu Głównego
gen. bryg. Edmund Smakulski, wiceprezes Zarządu Głównego
ppłk Mirosław Pakuła, członkowie honorowi Związku: gen.
bryg. Witold Cieślewski i gen. bryg. Wojciech Wojciechowski.
Przybyli na uroczystość członkowie władz miasta Śrem oraz
szefowie (komendanci, dyrektorzy, przewodniczący, kierownicy) wielu instytucji współpracujących z Oddziałem. Program
uroczystości obejmował: spotkanie rocznicowe w klubie batalionowym, zwiedzanie sali tradycji 6. Batalionu Dowodzenia Sił
Powietrznych oraz pokaz sprzętu, zwiedzanie miasta, spotkanie
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w bibliotece i prezentacja miasta Śrem jak również uroczysta
koleżeńska kolacja.

Była to wspaniale przygotowana uroczystość. Prezes Zarządu Oddziału Śrem płk Ryszard Wróbel - współzałożyciel ŚZPŻŁ
i od początku powstania Związku członek Władz Naczelnych,
założyciel Oddziału Śrem i jego prezes od 1995 roku - przypomniał historię Oddziału i poinformował o wielu ciekawych wydarzeniach ostatnich 20 lat. Głos zabierali goście i składali życzenia wraz z podziękowaniami za współpracę. W imieniu Zarządu Głównego i wszystkich członków Związku głos zabrał
prezes Kolega Edmund Smakulski. Podziękował całemu Oddziałowi za wzorową pracę, odczytał i wręczył okolicznościowe pismo z życzeniami. Przekazał wyrazy uznania i najwyższego szacunku za zaangażowanie i pracę na rzecz kontynuowania łącznościowych tradycji, upamiętniania historii wojskowej łączności
i informatyki oraz integracji środowisk naszych żołnierzy i pracowników. Wręczona została pamiątkowa Statuetka. Na wniosek prezydium Zarządu Głównego wyróżniono medalem pamiątkowym "W uznaniu zasług dla Związku", Kolegów: Ryszard Wróbel, Józef Żelaźny, Tomasz Podgórski, Ryszard
Bańkowski i Jerzy Szemborski.
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Bardzo miłym akcentem było wręczenie pamiątek uczestnikom spotkania: "Kronika Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Śrem 1995-2015" oraz "Historia 6 Pułku
Łączności Wojsk Lotniczych"- autor - Ryszard Wróbel
Zwiedziliśmy salę tradycji 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych i odbył się pokaz sprzętu łączności i informatyki
stosowanego w systemach dowodzenia. Warto było zwiedzić
tak ładne miasto, mające swoją historię, z którą nas również zapoznano. Zwiedziliśmy miejską bibliotekę, która jest naprawdę
obiektem XXI wieku zachęcającym do częstego odwiedzania
i korzystania z jego zasobów. Było wspaniale przygotowane
i przeprowadzone uroczyste koleżeńskie spotkanie, podczas
którego legitymację członkowską otrzymał Kolega Andrzej
Kaczmarek, który został przyjęty w szeregi członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją w miłej koleżeńskiej atmosferze.
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Wiele wypowiedzi dotyczyło dalszej działalności Związku,
wspomnień z historii Wojsk Łączności i Informatyki oraz obecnych systemów dowodzenia i systemów łączności.

25

KOMUNIKAT NR 32
Składamy najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie tak wspaniałego spotkania jubileuszowego. Tradycyjnie
jak zawsze Oddział posiada zapał i cierpliwość w gromadzeniu
i zachowaniu dla następnych pokoleń, osobistych wspomnień
i faktów z historii Wojsk Łączności i Informatyki. Życzymy Wam
wielkiej i trwałej satysfakcji z pracy i służby dla Ojczyzny oraz
wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym. Powodzenia w dalszej pracy na rzecz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz dla następnych pokoleń - wspomnień
i faktów z historii Wojsk Łączności i Informatyki.
Za całość pracy i wzorową działalność szczególnie serdecznie gratulujemy i dziękujemy prezesowi Zarządu Oddziału
Koledze Ryszardowi Wróblowi oraz członkowi Zarządu
Głównego Związku Koledze Andrzejowi Kornelukowi. Zarząd Główny Związku przekazuje najserdeczniejsze życzenia
długich lat życia w znakomitym zdrowiu i pomyślności dla
wszystkich członków Oddziału oraz dla Ich Rodzin.

„Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich
Żołnierzy Łączności”
Ukazało się pierwsze wydanie opracowania „Stowarzyszeni
w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”. Pomysłodawcą i autorem książki jest Kol. płk Jan Kowalski, członek
Oddziału Sieradz – członek Zarządu Głównego Związku. Jak napisał autor we wstępie: „Największą wartością każdej organizacji są jej członkowie”. Dlatego właśnie ta książka poświęcona
jest członkom naszego Związku. Zawiera ona biogramy osób,
które są i tych które były członkami Związku. Na kartach książki
utrwalona została wiedza o członkach, którzy wyrazili taką wolę. Mamy nadzieję, że za jakiś czas ukarze się drugie wydanie,
wzbogacone o tych niezdecydowanych oraz o tych, którzy wstąpili w nasze szeregi już po zamknięciu wydania. Biogramy zostały poprzedzone krótką historią Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności.
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VIII Walny Zjazd Delegatów w dniach 25 i 26 września
2015 roku.
Zgodnie ze Statutem ŚZPŻŁ oraz „Rocznym Planem Działalności Związku na 2015r.”, Zarząd Główny Związku zwołał Walny Zjazd Delegatów, który odbył się w dniach 25 i 26 września
2015 roku w Zegrzu. Na VIII WZD zgodnie z § 30 Statutu, przybyli: delegaci wybrani przez Oddziały, członkowie władz
naczelnych Związku (Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) i prezesi Zarządów Oddziałów
Związku, oraz zaproszeni Goście.
W pierwszym dniu Zjazdu przedstawiono sprawozdania:
z działalności Zarządu Głównego Związku, finansowe, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Odbyła się dyskusja nad
sprawozdaniami. W drugim dniu główne zagadnienia to: wybory członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, omówienie propozycji zmian oraz przygotowanie
uchwały w sprawie zmian w Statucie ŚZPŻŁ jak również przyjęcie uchwały VIII Walnego Zjazdu Delegatów dotyczącej dalszych
kierunków działań Związku.
Przedstawiono na Zjeździe wiele wniosków i zadań, które
należałoby uwzględnić w kolejnej VIII kadencji władz naczelnych, m.in.: współpraca z nowo powstałymi instytucjami i jednostkami wsparcia dowodzenia, łączności i informatyki; kontynuować zaangażowanie w przygotowanie artykułów do Komunikatów Związku, szczególnie w obszarach: wspomnienia łącznościowców i informatyków, promocja łączności i informatyki,
współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, oraz
z życia Wojsk Łączności i Informatyki; przygotowanie uroczystości Jubileuszu XXV rocznicy powstania ŚZPŻŁ; pomoc nowo
utworzonym Oddziałom; podjęcie próby zorganizowania spotkania pokoleń z okazji XXV lat Związku; zamieszczanie w rocznych planach działalności problematyki pamięci o zmarłych,
w tym składanie na ich grobach żałobnych kart „W Hołdzie
i Pamięci Towarzyszowi Broni”.
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Zarząd Główny zwraca się do wszystkich Oddziałów, do
wszystkich członków ŚZPŻŁ z prośbą o dalszy zapał i cierpliwość w gromadzeniu i zachowaniu dla następnych pokoleń,
osobistych wspomnień i faktów z historii Wojsk Łączności i Informatyki i ich promocji. Życzymy wszystkim członkom naszego
Związku wielkiej i trwałej satysfakcji z pracy i służby dla Ojczyzny oraz wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.
Powodzenia w dalszej pracy na rzecz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Szefów i dowódców organów kierowniczych wojskowej
łączności i informatyki oraz wszystkich sympatyków naszego Związku prosimy o dalszą współpracę, pomoc
i wsparcie, szczególnie w zakresie dokumentowania oraz
popularyzacji historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim członkom
Związku za pracę w 2015 r. i szczególnie za zaangażowanie
w proces przygotowania i przeprowadzenia VIII Walnego
Zjazdu Delegatów Związku, który odbył się w dn. 25 i 26
września 2015 roku. Szczegóły dot. Zjazdu przedstawiamy
w oddzielnym artykule zamieszczonym w niniejszym Komunikacie.
ZARZĄD GŁÓWNY ŚZPŻŁ
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Ryszard Bańkowski
20 LAT ŚREMSKIEGO ODDZIAŁU
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH
ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
W dniu 25 kwietnia 2015 roku, nasz śremski Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności obchodził uroczyście 20-lecie powstania. Na uroczystość zaproszeni zostali
członkowie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności oraz bratnich oddziałów. Mimo pięknej pogody i zaproszenia, nie wszyscy z niego skorzystali. Zaszczycili
nas swoją obecnością:
 Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. dr Edmund SMAKULSKI;
 Wiceprezes Zarządu Głównego płk dr Mirosław PAKUŁA;
 Członek Honorowy gen. bryg. dr Wojciech WOJCIECHOWSKI;
 Członek Honorowy gen. bryg. Witold CIEŚLEWSKI.
 Dowódcy śremskiej jednostki wojskowej: płk dypl. Lechosław BUCHNAJZER, płk dypl. inż. Mirosław ZIÓŁEK, ppłk
dypl. inż. Andrzej GICZELA i obecny dowódca ppłk mgr inż.
Zbigniew ROSZAK.
Władze samorządowe powiatu i gminy reprezentowali: wicestarosta śremski Janusz PRZYWARA i zastępca burmistrza
Bartosz ŻELEŹNY. Służby mundurowe z terenu Śremu reprezentowali między innymi: Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Śremie mł. bryg. mgr Sławomir DROZD i Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Jerzy BALCEROWICZ. Spośród
współpracujących z oddziałem Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności byli: Prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Śremie st. chor. rez. Benedykt STRZELEC, Prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej Jerzy NASKRĘT, Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31.
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Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej ppłk
w stanie spocz. Ryszard GRZEŚKOWIAK, Redaktor Naczelny gazety "Tydzień Ziemi Śremskiej" Jan ZALEWSKI.
Uroczystość rozpoczęła się w Klubie Garnizonowym od
odegrania hymnu państwowego. Następnie Prezes Śremskiego
Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk
Ryszard Wróbel serdecznie powitał przybyłych gości i członków
oddziału. W wygłoszonym referacie okolicznościowym przedstawił w zarysie historię powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz dokładnie dwudziestoletnią historię oddziału śremskiego. Wskazał różne formy aktywności
jego członków. Minutą ciszy uczestnicy oddali hołd członkom
oddziału, którzy odeszli „na wieczną wartę”.

Prezes oddziału płk Ryszard Wróbel

Po wystąpieniu Prezesa oddziału płk Ryszarda WRÓBLA,
głos zabrał Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności gen. bryg. dr Edmund SMAKULSKI, gen. bryg. Witold
CIEŚLEWSKI i gen. bryg. Wojciech Wojciechowski. Występujący
gratulowali śremianom dobrze przygotowanej uroczystości jubileuszowej, podkreślając zasługi oddziału i aktywność jego
członków. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wręczył pamiątkowe medale najbardziej zasłużonym członkom oddziału, przyznane przez Zarząd
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Główny. Otrzymali je: płk Ryszard WRÓBEL, ppłk dypl. Ryszard
BAŃKOWSKI, ppłk dypl. Józef ŻELEŹNY, ppłk inż. Jerzy SZEMBORSKI oraz mjr Tomasz PODGÓRSKI.
W dalszej części zabrali głos przybyli goście, którzy gratulowali sukcesu działalności oddziału i składali życzenia dalszej
owocnej pracy dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności oraz dla miasta i powiatu śremskiego. Życzenia składali przedstawiciele władz samorządowych, byli i obecny dowódcy śremskiej jednostki wojskowej oraz stowarzyszeń i towarzystw.
Prezes oddziału wręczył wszystkim członkom oddziału
w liczbie 19, okolicznościowe dyplomy uznania oraz wszystkim
uczestnikom wręczył własną publikację książkową poświęconą
historii 6. Pułku Łączności Wojsk Lotniczych w ŚREMIE.
Wszyscy otrzymali "Kronikę Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności Oddział Śrem 1995-2015" (wydaną na płycie DVD), pamiątkowy kubek z logiem oddziału i od władz miasta koszulkę z logiem Śremu. W części końcowej oficjalnej uroczystości Pan Zdzisław ŻELEŹNY - historyk, przedstawił historię
wojska w mieście ŚREM.

Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
gen. bryg. dr Edmund Smakulski wpisuje się do pamiątkowej kroniki
oddziału.
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Po zakończeniu uroczystości w Klubie Garnizonowym,
uczestnicy udali się do Sali Tradycji śremskiej jednostki, gdzie
zapoznali się z historią pułku łączności i batalionu dowodzenia.
W Sali Tradycji uczestnicy wykonali wspólne zdjęcie.

Następnie uczestnicy udali się na pokaz sprzętu wojskowego 6. batalionu dowodzenia Sił Powietrznych. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie obecnym sprzętem i zasadami jego
wykorzystywania w warunkach polowych. W rozmowach z żołnierzami obsługującymi sprzęt mogli porównać sprzęt, jaki oni
obsługiwali, jego możliwości ze sprzętem łączności znajdującym
się w batalionie dowodzenia.

Wspólne zdjęcie na trybunie jednostki
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Po obejrzeniu sprzętu, na trybunie jednostki wykonano
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości obchodów 20-lecia powstania śremskiego Oddziału Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Z terenu jednostki uczestnicy udali się na wspólny obiad. Po
obiedzie, przyjezdni i miejscowi udali się na zwiedzanie miasta
ŚREM. Honory gospodarza Śremu pełnił historyk Zdzisław ŻELEŹNY, który na rynku śremskim przedstawił historię miasta.
Delegacje członków oddziału złożyły wiązanki kwiatów na Placu
20 Października pod tablicą poświęconą rozstrzelanym w 1939 r.
przez hitlerowskich oprawców śremianom oraz Żołnierzom
Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich w Śremie. Kwiaty złożono
również w Parku im. Powstańców Wielkopolskich pod Pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego oraz pod Pomnikiem Dobosza.
Następnie uczestnicy pojechali autobusem ulicami miasta.
Pan Zdzisław ŻELEŹNY opowiadał o mieście zwracając uwagę
na obiekty godne zainteresowania jak: siedziba władz powiatu,
wille oficerskie z okresu międzywojennego, muzeum śremskie,
odlewnia żeliwa szarego i inne.

Zdzisław Żeleźny opowiada o historii Śremu
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Kolejnym punktem zwiedzania, była nowo oddana dla
mieszkańców miasta i okolic Biblioteka Miejska. Tu, zastępca
burmistrza Bartosz ŻELEŹNY zapoznał z historią Śremu i jego
rozwojem w powojennej Polsce. Dyrektor Biblioteki Pan KONDRAS poinformował o okolicznościach oddania do użytku biblioteki oraz o jej zbiorach. Oprowadził po pomieszczeniach, salach, omawiając ich przeznaczenie. Biblioteka to nie tylko książki i ich czytanie lub wypożyczanie, ale również sale konferencyjne, sale audiowizualne, to możliwość nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych języków obcych. Duże wrażenie na uczestnikach wywarł sam obiekt biblioteki miejskiej i jej funkcjonalność.

Wspólne zdjęcie
uczestników
pod Pomnikiem
Dobosza

O Bibliotece Miejskiej opowiada
jej Dyrektor Pan
Jerzy Kondras
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Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkali się w restauracji
„BALBINKA” na uroczystej kolacji. Tu przy lampce wina goście
dziękowali za mile spędzony czas w Śremie, gdzie mogli poznać
historię miasta, jednostki wojskowej łączności, zabytki, jak
również sprzęt wojskowy jakim dysponuje stacjonujący obecnie
w mieście batalion dowodzenia. Gospodarze dziękowali gościom za przybycie na 20-lecie Oddziału Śremskiego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Wieczór upłynął szybko w miłej atmosferze, na przyjacielskich rozmowach i wspomnieniach z dawnych lat służby wojskowej w polskich jednostkach łączności.

Pamiątkowe zdjęcie pod Urzędem Miejskim w Śremie
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Zbigniew Kosobucki
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU
WARSZAWA-RAKOWIECKA
Zgodnie z Rocznym Planem Działalności 22-23 kwietnia
2015 roku uczestniczyliśmy w Konferencji Łączności organizowanej przez ŚZPŻŁ, 15SBWD, Stowarzyszenie Przyjaciół 15
SBWD i Sieradzkie Centrum Kultury. W przerwie Konferencji
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczyli koledzy z naszego Oddziału.
W maju, czerwcu i wrześniu 2015 r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Oddziału, na których przyjęto w szeregi członków ŚZPŻŁ kolegów: płk. Aleksego Kostrzewę i ppłk. Kazimierza
Lendziona. Opracowywano porządek zebrań członków Oddziału
oraz szeroko omówiono treść przygotowywanego wydawnictwa
"Histora Organów Kierowniczych Wojsk Łączności i Informatyki
w okresie lat 1945 do 2015 roku".
Na zebraniu członków Oddziału w maju 2015 r. prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski w towarzystwie
prezesa Zarądu Oddziału wręczył płk. Aleksemu Kostrzewie legitymację członkowską, a płk. Zbigniewowi Bieleckiemu z okazji
ukończenia 85 lat życia dyplom gratulacyjno-życzeniowy i upominek.
Następnie przedstawiono zebranym relację z przebiegu
VI Konferencji Łączności oraz z obchodów 20. rocznicy powstania Oddziału Śremskiego.
Na zebranie został również zaproszony Sekretarz Komisji
Zarządu Głównego PTTK do współpracy z Wojskiem Polskim
ppłk Jerzy Kufel, który przedstawił w sposób poglądowy strukturę organizacyjną działalności turystyczno – krajoznawczej
w Wojsku Polskim. Omówił działalność wojskowych Oddziałów,
Kół i Klubów PTTK umiejscowionych przy jednostkach, dowództwach i instytucjach wojskowych.
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Na zakończenie prelekcji przedstawił "Kalendarz przedsięwzięć krajoznawczo-turystycznych i sportowo-rekreacyjnych
Wojska Polskiego na 2015 rok.
Na zebraniu członków Oddziału w czerwcu 2015 r. wręczono legitymację członkowską ppłk. Kazimierzowi Lendzionowi.
Wręczenia dokonał zaproszony na zebranie wiceprezes Zarządu
Głównego ppłk Mirosław Pakuła. w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału.
Zebranie było poświęcone historii ośrodka szkolenia kadr
łącznosci w Zegrzu na przestrzeni lat 1919 – 2015. Prelekcję na
ten temat wygłosił w sposób multimedialny ppłk dr Mirosław
Pakuła. Zebrani z zadowoleniem obejrzeli historyczne zdjęcia
i wysłuchali słów prelegenta, a większość ze wzruszeniem
wspominała dawne czasy.
W dniu 27 czerwca Zarząd Oddziału pod przewodnictwem
ppłk. Mariana Turka zorganizował wycieczkę do Legionowa, Zegrza i Serocka.
Celem wycieczki było poznanie historii garnizonów w Legionowie i Zegrzu oraz spacer po Serocku. Jednocześnie była to
kontynuacja prelekcji wygłoszonej 25.06.2015 r. na zebraniu
członków Oddziału na temat. „Historia ośrodka szkolenia kadr
łączności w Zegrzu na przestrzeni 1919 - 2015” Uczestnicy zebrali się w ustalonym miejscu tj. przed Muzeum Historycznym
w Legionowie, Filia na osiedlu „Piaski”. W Legionowie przyjął
nas kierownik Muzeum Historycznego w Legionowie Filia "Piaski" ppłk dr Mirosław Pakuła, Muzeum przedstawia stałą ekspozycję pt. „Dzieje garnizonu Legionowo-czas wojen i pokoju”,
na której zgromadzono ponad 300 eksponatów. Po wystawie
oprowadził nas kierownik muzeum ppłk dr Mirosław Pakuła.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści o historii
garnizonu rosyjskiego w latach 1892 - 1915, następnie garnizonu niemieckiego w okresie pierwszej wojny światowej w latach
1915 - 1918 i drugiej wojny światowej w latach 1939 – 1945. Na
wystawie jest bardzo dużo materiałów z okresu pobytu w Legionowie jednostek Wojska Polskiego w latach 1918 - 1939 oraz
w latach powojennych 1945 - 2011, gdzie stacjonowała w tym
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garnizonie 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki. W muzeum jest również wystawa czasowa ikon
wykonanych przez uczniów z liceum w Legionowie. Zapoznaliśmy się również z historią zabytkowego budynku w którym
mieści się obecnie muzeum. Drewniany budynek został zbudowany w1892 roku jako kasyno oficerskie wraz z budową koszar
dla 192. Wawerskiego Rezerwowego Pułku Piechoty. Kasyno
wyróżniało się artystycznym wykończeniem detali wykonanych
z drewna. Po burzliwym okresie wojen i dewastacji, budynek
został przeniesiony na osiedle „Piaski” i zrekonstruowany z dotacji unijnych.
Po wysłuchaniu ciekawej prezentacji, wykonaniu pamiątkowych zdjęć pojechaliśmy dalej do Zegrza, gdzie zwiedzaliśmy
jeden z elementów „Twierdzy Zegrze”- tj. „Mały Fort”, udostępniony nam do zwiedzania za zgodą gospodarza obiektu Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Po forcie
oprowadzał nas ppłk Mirosław Pakuła, jednocześnie omawiając
historię budowy i dzieje tej wojskowej fortyfikacji. Duże wrażenie wywarło na wszystkich przejście z latarkami wąskimi, ciemnymi korytarzami fortu.
Przy wyjściu z fortu spotkaliśmy się z mjr. Piotrem Kijakiem, który był naszym przewodnikiem po Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki, gdzie zwiedziliśmy Salę Tradycji w kolebce szkolenia kadr łączności.
Oczywiście nie pominęliśmy kościoła garnizonowego pod
wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej. Przed kościołem powitał
nas proboszcz ksiądz mjr Kryspin Rak.
Po zapoznaniu się z historią kościoła i jego zabytkami między innymi witrażem ufundowanym przez członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności pojechaliśmy do pałacu Krasińskich, w którym mieści się obecnie hotel i kawiarnia.
Po zwiedzeniu pomieszczeń pałacowych, usiedliśmy pod
rozłożystymi lipami pozostałymi po dawnym parku. Ładna słoneczna pogoda i trudy przejścia po części twierdzy „Zegrze”
zmusiły nas do zrobienia przerwy. Dalszą część wycieczki kon38
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tynuowaliśmy przy stołach zajadając smaczną szarlotkę z lodami i popijając kawę. Wysłuchaliśmy też opowiadania kol. ppłk.
Mariana Turka (organizatora wycieczki) o historii miasta Serock, jego zabytkach, ludziach związanych z okolicą, rezerwatach przyrody (Wąwóz Szaniawskiego), pałacach oraz pięknem
krajobrazu Jeziora Zegrzyńskiego, a także rzek Narwi i Bugu. Zainspirowało to nas do podjęcia decyzji o kontynuacji wycieczki
w najbliższym czasie.
Na zakończenie udaliśmy się na obiad do restauracji „Carska” w dawnym obiekcie wojskowym w Legionowie.

Zwiedzanie fortu w Zegrzu 27.06.2015 r.
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Witraż w kościele garnizonowym w Zegrzu pod wezwaniem
Matki Boskiej Fatimskiej ufundowany przez członków ŚZPŻŁ
w 2007 r. na Jubileusz 15-lecia Związku

Przed blokiem szkolnym CSŁiI w Zegrzu
27.06.2015 r.
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W kościele garnizonowym w Zegrzu
27.06.2015 r.

Uczestnicy wycieczki przed wejściem do Fortu w Zegrzu
27.06.2015 r.
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Restauracja „Carska” /w dawnym carskim obiekcie/ w Legionowie
27.06.2015 r.

Gen. bryg. Edmund Smakulski prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału płk. Zbigniewa Kosobuckiego
wręczył legitymację członkowską płk. Aleksemu Kostrzewie
28.05.2015 r.
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Zebranie Oddziału 28.05.2015 r.
Wręczanie 85-letniemu Jubilatowi płk. Zbigniewowi Bieleckiemu

dyplomu gratulacyjno – życzeniowego wraz z upominkiem przez gen. bryg.
Edmunda Smakulskiego prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
28.05.2015 r.
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Sekretarz Komisji Zarządu Głównego PTTK do współpracy z Wojskiem
Polskim płk Jerzy Kufel podczas prelekcji i prezentacji
28.05.2015 r.

Prelekcja z prezentacją prowadzona przez Pana płk. Jerzego Kufla
28.05.2015 r.
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Zebranie Oddziału z udziałem wiceprezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ Pana ppłk. dr. Mirosława Pakuły
25.06.2015 r.

Wręczenia legitymacji członkowskiej ppłk. Kazimierzowi Lendzionowi dokonał zaproszony na zebranie wiceprezes Zarządu Głównego
ppłk Mirosław Pakuła
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Prowadzący zebranie prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki
25.06.2015 r.

Zebranie Oddziału
25.06.2015 r.
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Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki wręczył członkowi ŚZPŻŁ
ppłk. Kazimierzowi Lendzionowi Album "XX Rocznica powstania
Oddziału Warszawa – Rakowiecka".

Zebranie Oddziału
25.06.2015 r.
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Wojciech Andrzej Reszka
CZŁONKOWIE ODDZIAŁU BYDGOSZCZ
W RADIOWYM CENTRUM NADAWCZYM
W SOLCU KUJAWSKIM
15 września z inicjatywy wstępującego do Oddziału Bydgoszcz płk. w st. spocz. Krzysztofa Kulińskiego, kolejne z cyklicznych spotkań koleżeńskich odbyło się niedaleko Solca Kujawskiego w Radiowym Centrum Nadawczym.
Od 4 września 1999 roku emisja I Programu Polskiego Radia prowadzona jest na częstotliwości 225 kHz przez najnowocześniejsze Radiowe Centrum Nadawcze zlokalizowane na
dawnym poligonie wojskowym niedaleko wsi Kabat. Centrum
wybudowała francuska firma Thomcast. Uroczystego otwarcia
dokonał prezydent Aleksander Kwaśniewski z prymasem Józefem Glempem.
Stacja nadawcza przygotowana jest nie tylko do obecnych
funkcji związanych z emisją programu radiowego w tradycyjnej
technice, jeszcze analogowej z wykorzystaniem modulacji AM,
ale także do przyszłej cyfrowej w technologii Digital Radio
Mondinale (DRM).
Centrum zbudowano po przewróceniu się, 8 sierpnia 1991
roku, 646 metrowego masztu radiowego w Konstantynowie koło Gąbina.
System antenowy zbudowany jest z dwóch ćwierćfalowych
masztów- anten o wysokości 330 i 289 metrów, które maksymalnie promieniują w kierunku południowo–wschodnim. Maszty utrzymywane są przez pięć poziomów odciągów z lin stalowych o średnicy 40 mm. Stacja nadawcza nadając sygnał o mocy
1000 – 1200 KW pokrywa zasięgiem użytecznym całe terytorium Polski. Najsłabszy sygnał zmierzony w Przemyślu wynosi
82,5 dBmV/m co jest gwarantem dobrego odbioru. Z opinii obsługi dyżurnej wynika, że w specyficznie dobrych warunkach
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słychać zupełnie przyzwoicie I Program Polskiego Radia
w Norwegi i Hiszpanii (opinia ta powstała na podstawie telefonów od polskich kierowców tirów).

Od lewej: płk Krzysztof Kuliński, płk Tadeusz Mordaka, płk Stanisław
Włodarczyk, płk Jan Rynkiewicz i płk Andrzej Dębiński,
w tle wyższy z masztów

Przewodnikiem był dyżurny inżynier Radiowego Centrum Nadawczego, któremu prezes podziękował za podzielenie się
z członkami Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ, olbrzymią wiedzą techniczną i historyczną. W zakończeniu wizyty legitymację członka
SZPŻŁ otrzymał kolega Krzysztof Kuliński.
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Janusz Szner
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W ŚWIECIU
13 maja 2015 r. w dniu Święta rozwiązanego 12. Pułku Radioliniowo - Kablowego na terenie byłych koszar uroczyście odsłonięto tablicę dla upamiętnienia zasług wniesionych przez kadrę i żołnierzy WP w rozwój Ziemi Świeckiej. Tablica została
umieszczona na głównym budynku starostwa powiatowego
(w przeszłości koszarowiec SP i SPR). W odsłonięciu tablicy
pamiątkowej uczestniczyli byli żołnierze jednostek wraz z kapelanem, byli pracownicy wojska, Starosta Powiatowy - główny
fundator tablicy, władze miasta oraz młodzież.
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Podczas uroczystości były oficer pułku, mjr rez. Stanisław
Reniewski przedstawił historię jednostek wojskowych stacjonujących w Świeciu, koszar, ich dowódców, żołnierzy i pracowników tworzących historię obiektu i garnizonu. Zasłużony dla
pułku oficer ppłk rez. Jan Kaliszewski został uhonorowany
przez ostatniego dowódcę pułku historycznym "Ryngrafem 12.
prlk". Po części oficjalnej w restauracji "Kasyno" (byłe kasyno
jednostki) jak za dawnych lat odbyło się spotkanie żołnierskich
pokoleń. Warto nadmienić, że jest to już druga tablica upamiętniająca blisko wiekową obecność polskich żołnierzy w mieście.
Pierwsza została odsłonięta w 2001 r. w kościele p.w. św.
Andrzeja Boboli.
Historia pobytu jednostek wojskowych w Świeciu
- 1914 - 1920 wojska niemieckie
- 1921 - 1932 Szkoła Marynarki Wojennej
- 1937 - 1939 Batalion Szkoły Lotnictwa i Szkoła Podoficerska Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
- 1951- 1972 2. Liniowy Batalion Łączności i Podoficerska
Szkoła Specjalistów Łącznosci
- 1972 - 2001 12. Pułk Radioliniowo-Kablowy "Ziemi
Świeckiej"
Żurawiejka 12. prlk
"Jest 12. pułk łączności, co ze Świeciem los swój dzieli.
W nim pracujesz bez krzty złości od niedzieli do niedzieli"
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Dzisiaj patrząc na byłe koszary wojskowe należy uznać, że
malowniczy, kameralny i jakże funkcjonalny obiekt wojskowy
został właściwie zaadaptowany przez władze samorządowe
i społeczność lokalną. Wszystkie budynki po rewitalizacji tętnią
życiem i są ozdobą naszego miasta. W tym miejscu warto dodać,
iż jedna z ulic na terenie byłej jednostki nosi nazwę "Wojsk
Łączności". Z tego powodu trzeba być dumnym.
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Mieczysław Hucał
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU ZEGRZE ŚZPŻŁ
Poprzednie sprawozdanie z działalności zakończyło się
marcową wizytą w Łowiczu. Kwiecień rozpoczął się od wydarzenia historycznego. W dniu 12 kwietnia przypada 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej. W wielu miejscach odbywały się uroczystości rocznicowe, w których nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego Oddziału. Uczestniczyliśmy w obchodach w Serocku i Legionowie. Złożone zostały okolicznościowe wiązanki
kwiatów.

Obchody w Serocku
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Obchody w Legionowie

W dniach 22 - 23 kwietnia Oddział Sieradz Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia zorganizowały VI Konferencję Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych
oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, szczególnie istotne w świetle zbliżającego się VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do VIII Walnego Zjazdu
Delegatów ŚZPŻŁ, który ma się odbyć we wrześniu. Postanowiono ostatecznie, że zjazd odbędzie się w dniach 25-26 września w Zegrzu, a współorganizatorem Zjazdu będzie nasz oddział.
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Nasza delegacja podczas konferencji

Obraduje ZG ŚZPŻŁ

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy czynny udział
w „Nocy Muzeów”, która zorganizowana została w Filii "Piaski"
Muzeum Historycznego w Legionowie. Nasz udział polegał na
zorganizowaniu stanowiska strzeleckiego, gdzie każdy mógł
oddać kilka strzałów z pistoletu bez obawy, że komuś stanie się
krzywda. Możliwe to było przy wykorzystaniu laserowego symulatora strzelań, który publicznie został wykorzystany przez
nas po raz pierwszy. Jednocześnie w tym dniu nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej historii garnizonu Legionowo.
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Wśród eksponatów znalazły się cztery ze zbiorów prezesa
naszego oddziału.

Z trenażerem zmierzył się też dyrektor Muzeum Historycznego
dr hab. Jacek Szczepański

Eksponaty ze zbiorów ppłk. Mieczysława Hucała

24 maja po raz drugi zawitaliśmy do Nasielska. Podobnie
jak rok temu zostaliśmy zaproszeni przez Dyrekcję Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku do udziału w "Szkolnym
Pikniku Rodzinnym".
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Nasielsk po raz drugi

Cztery dni później odbyło się wyjątkowe zebranie członków
Oddziału Zegrze. Po raz pierwszy w krótkiej historii Oddziału
wybieraliśmy delegatów na Walny Zjazd Delegatów Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Dla nas pierwszy, dla
Związku już ósmy. Na delegatów wybraliśmy 13 Koleżanek i Kolegów.

Delegaci wybrani
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30 maja wzięliśmy udział w organizacji Dnia Dziecka w Legionowie. Impreza zorganizowana została na terenach zielonych
w pobliżu DH Maxim. Jak zwykłe zapewniliśmy wiele atrakcji
dla najmłodszego pokolenia.

Przyszli żołnierze łącznościowcy

Kontynuujemy nasz udział w cyklu imprez plenerowych.
14 czerwca zaproszeni zostaliśmy przez Zarząd Koła nr 68
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na uroczystość związaną
z obchodami Święta ZŻWP. Główne obchody odbyły się w Parku
Kościuszkowców na Piaskach w Legionowie. O godz. 15.00 odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona 1. Legionowskiemu Batalionowi Zaopatrzenia. W dalszej części obchodów
nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy kołem nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Legionowie,
a Oddziałem Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności. Porozumienie podpisali prezes Koła nr 68 ZŻWP
płk Kazimierz Stefaniak oraz prezes Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ
ppłk Mieczysław Hucał. W trakcie imprezy był jeszcze jeden
ważny moment - nowy członek naszego oddziału otrzymał legitymację związkową.
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Podpisanie porozumienia o współpracy z Kołem 68 ZŻWP

Wręczenie legitymacji członkowskiej

Uczestniczymy w wielu imprezach organizowanych dla społeczności lokalnej, przyszedł czas aby zorganizować coś dla siebie. 20 czerwca spotkaliśmy się w plenerze, wzięło w nim również udział szerokie grono naszych sympatyków. Spotkanie rozpoczęło się od spływu kajakowego, by później kolejne godziny
spędzić przy kiełbasce z grilla na luźnych rozmowach.
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Na starcie spływu kajakowego

4 lipca po raz pierwszy pojawiliśmy się na Stadionie
Narodowym w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni do udziału
w I Ogólnopolskim Zlocie Krwiodawców "Zlot dla Życia".
Wbrew pozorom mamy dużo wspólnego z krwiodawstwem
ponieważ współpracujemy z dwoma Klubami Honorowych
Dawców Krwi, a wśród nas jest 21 aktywnych dawców krwi,
którzy dotychczas oddali łącznie ponad 270 litrów.

Stoisko O/Zegrze na Stadionie Narodowym
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Nasze koleżanki w ambulansie podczas oddawania krwi

Jednego dnia byliśmy na Stadionie Narodowym, a już następnego dnia gościliśmy na stadionie im. 10. pułku piechoty
w Łowiczu. W ramach "Dni Kresów" zorganizowany został
mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją Stowarzyszenia Historycznego im. 10. PP a Pogonią Lwów, jedynym polskim zespołem we współczesnej lidze ukraińskiej. Klub mający swoje "korzenie" w latach międzywojennych, jako jeden z pierwszych
klubów piłkarskich II Rzeczypospolitej. Mecz poprzedził mini
retro turniej piłkarski, w którym wzięła udział reprezentacja
naszego Oddziału.

Nasza turniejowa ekipa (prawie w komplecie)
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W turnieju oprócz nas wzięło udział 7 reprezentacji, w tym
reprezentacje stowarzyszeń rekonstrukcyjnych i grup historycznych oraz 10. Brygady Logistycznej z Opola. Nasza reprezentacja wystąpiła w strojach stylizowanych na wzór przedwojenny, w barwach czarno-chabrowych, czyli łącznościowców.
Pomimo gorącej atmosfery zaoferowanej nam przez naturę,
członkowie Oddziału wspierani przez naszych sympatyków
grali walecznie i ostatecznie zajęli I miejsce. Rywalizacja rywalizacją, ale najważniejsza była zabawa a przy okazji przybliżenie tradycji sportowych w tym sportu wojskowego z okresu
II Rzeczypospolitej.

Puchar jest NASZ

1 sierpnia przypada 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W wielu miejscach obywały się uroczystości rocznicowe, w których nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego
Oddziału. W Legionowie podczas uroczystości pod Pomnikiem
„Polski Walczącej” stawili się nasi przedstawiciele, którzy złożyli wiązankę kwiatów. Nasze koleżanki tuż przed rozpoczęciem
uroczystości wręczały mieszkańcom Legionowa okolicznościowe pocztówki przygotowane przez nasz Oddział.
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Okolicznościowa pocztówka wydana przez O/Zegrze

Nie wszyscy wiedzą, że Legionowo było jedynym miastem
poza Warszawą, w którym również toczyły się powstańcze walki. 1 sierpnia 1944 roku, w Legionowie, jako jednym mieście poza Warszawą, wybuchło Powstanie Warszawskie. Sztab powstańczy mieścił się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 30.
W walce z okupantem brało udział bezpośrednio ponad 4 tys.
mieszkańców Legionowa.

Nasza delegacja w trakcie uroczystości
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22 sierpnia po raz kolejny zorganizowaliśmy coś „dla siebie”. Zarząd Oddziału zorganizował wyjazd do Radomia na tegoroczną edycję AIR SHOW. Liczna grupa członków i sympatyków
Oddziału wybrała się na to ekscytujące wydarzenie, gdzie wśród
wielotysięcznej widowni mogliśmy podziwiać sprzęt i pilotów
z wielu armii świata. W tym roku po raz pierwszy pojawił się też
inny sprzęt. Nie zabrakło Rosomaka i Leoparda, radarów i rakiet
obrony przeciwlotniczej. Pojawił się też przedstawiciel naszej
specjalności - wóz dowodzenia na transporterze BRDM-2, który
lata świetności miał już jednak dawno za sobą.

AIR SHOW 2015

Nadszedł czas aby ujrzała światło dzienne pierwsza seria
znaczków pocztowych naszego oddziału. Już wcześniej pojawialiśmy się na znaczkach dzięki uprzejmości naszych przyjaciół
z Łowicza czyli Stowarzyszeniu Historycznemu im. 10PP. Z czasem dojrzeliśmy do wydania naszej pierwszej „kolekcjonerskiej”
serii znaczków. Znaczki oczywiście wydane zostały przez Pocztę
Polską. Prezentują poza logiem naszego oddziału to co było - historię łączności wojskowej w pigułce oraz naszą przyszłość, czyli najmłodszych fascynatów wojska i wojskowej łączności. Nie
zamierzamy poprzestać na tej jednej serii. Mamy nadzieję, że
pojawią się kolejne znaczki upamiętniające ważne wydarzenia
i daty w historii naszego zegrzyńskiego oddziału ŚZPŻŁ.
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Fragment bloczka znaczków (cały bloczek to 9 znaczków)

Postanowiliśmy uczcić również 76. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową
pocztówkę.

Pocztówka z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej
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19 września po raz kolejny byliśmy współorganizatorem
Wrześniowego Rajdu Pamięci. Była to już ósma a dla nas druga
jego edycja. Rajd 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 Mikołaja Radziwiłła.

Na trasie rajdu

Równolegle z rajdem wzięliśmy (po raz pierwszy) udział
w Festiwalu Nauki. W dniach 19 i 20 września około 50 wystawców prezentowało swoje osiągnięcia podczas bardzo interesującej imprezy, której organizatorem był Pałac w Jabłonnie,
a patronatem objęli ją m.in. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz
Starosta Powiatu Legionowskiego. W ogrodach Pałacu swoje
stoiska rozwinęły instytucje naukowe, uczelnie wyższe, szkoły,
Centrum Naukowe Kopernik i wiele, wiele innych. Wśród nich
znalazło się nasze stoisko, za „sąsiada” mieliśmy ambasadę Bułgarii. Zwłaszcza w sobotę przeżyliśmy prawdziwe oblężenie
zwiedzających. Jak łatwo było przewidzieć wśród setek zwiedzających największym powodzeniem cieszyło się strzelanie
z pistoletu oraz nasze gadżety, które znikały w ekspresowym
66

KOMUNIKAT NR 32
tempie. Dość niespodziewanie bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się również magnetofon drutowy, bo nie każdy chciał
uwierzyć, że dźwięk można zapisać na „zwykłym” drucie.

Prawdziwe „oblężenie” naszego stoiska

25 i 26 września w Zegrzu odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej
kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 20152018. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na
VIII kadencję. Dla nas Zjazd rozpoczął się dużo wcześniej, ponieważ byliśmy jego współorganizatorami. Należało wszystko
zaplanować, zgromadzić materiały zjazdowe, uzgodnić szczegóły techniczne oraz przygotować salę obrad. Hotel „Mario” tętnił
życiem już od samego rana. Grupa organizacyjna przygotowywała salę obrad oraz sekretariat do działania. Pracy było sporo,
przygotowanie materiałów zjazdowych dla delegatów, wystrój
pomieszczeń oraz organizacja mini wystawy. W pierwszym dniu
obrad uczestnicy Zjazdu mogli obejrzeć eksponaty sprzętu łączności, które udostępnił ze swoich zbiorów prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał. Eksponaty prezentowały rozwój
sprzętu łączności od okresu międzywojennego do czasów
współczesnych.
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Wystawa sprzętu łączności podczas VIII WZD ŚZPŻŁ

Obrady Zjazdu zaszczyciło liczne grono zaproszonych gości.
Wśród nich znaleźli się: Szef Zarządu Planowania Systemów
Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Józef
Nasiadka, Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ płk
Piotr Wojton, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Ireneusz Fura, Szef 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Czcibor Ziemowit Powęska oraz
byli szefowie centralnych instytucji łączności MON w osobach:
gen. dyw. Stanisław Krysiński, gen. bryg. Henryk Andracki - jeden z założycieli Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i płk. Andrzej Brzoza.

Goście i delegaci na VIII WZD ŚZPŻŁ
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Doceniona została działalność naszego oddziału – do władz
naczelnych wybrano aż pięć osób. Kol. Mirosław Pakuła ponownie został wiceprezesem Zarządu Głównego, kol. Mieczysław
Hucał – sekretarzem, a kol. Agata Purzycka skarbnikiem Zarządu Głównego. Kol Mirosław Posłuszny został wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku, a kol.
Witold Korneszczuk na zastępcę przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w ostatnim okresie,
z naszych związkowych szeregów, odeszli na wieczną wartę nasi nieodżałowani członkowie:
 por. Józefa Małek z Wrocławia, w wieku 91 lat;
 por. Wanda Zwierzyńska z Anglii, w wieku 90 lat;
 kpt. mgr inż. Bolesław Bartoszek z Warszawy,
w wieku 96 lat.
Ponadto w czerwcu br. dowiedzieliśmy się, że w marcu
ubiegłego roku również odszedł na wieczną wartę mjr Henryk Laszczkowski z Wałcza, w wieku 68 lat.
Zachowajmy Ich w naszej pamięci.
Niech spoczywają w wiecznym pokoju.
Cześć Ich pamięci!
Ich Rodzinom i Najbliższym składamy
wyrazy głębokiego żalu i współczucia.
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Por. Józefa Małek z domu Cis, urodziła
się 19 września 1924 roku, w m. Zastawie
pow. Kostopol na Wołyniu. Tam ukończyła
gimnazjum ogólnokształcące. W czerwcu
1944 roku została zmobilizowana do Wojska
Polskiego i przydzielona do Szkolnej Kompanii Łączności w 1 Pułku Łączności w Żytomierzu. Po przeszkoleniu, jako telefonistka,
została skierowana do obsługi centrali telefonicznej w sztabie 1 Armii Wojska Polskiego, w składzie
której przemierzyła cały jej szlak bojowy od Żytomierza przez
Warszawę, Wał Pomorski aż do Berlina.
Po zakończeniu wojny, będąc w służbie nadterminowej,
pracowała na centrali telefonicznej i telegraficznej w Katowicach, a od 1946 r. we Wrocławiu. Po demobilizacji w 1947 roku,
jako pracownik cywilny, pracowała na Węźle Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego gdzie m.in. kierowała zmianą stacji telegraficznej węzła. Za bohaterskie czyny bojowe oraz wzorową
służbę wojskową i pracę była wielokrotnie awansowana
i odznaczana. M.in. została awansowana do stopnia porucznika
i odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem na Polu Chwały, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Została też wyróżniona Wpisem do Honorowej Księgi Czynów
Żołnierskich. W Centralnych Zawodach Wojsk Łączności zdobyła I miejsce w obsłudze aparatu BODO.
Po przejściu w 1980 roku na emeryturę, angażowała się
w różnych pracach społecznych. Była aktywnym członkiem Oddziału Wrocław naszego Związku. W ostatnim okresie swego
żywota przebywała w domu opieki w miejscowości Bardo Śląskie. Zmarła 7 kwietnia br w Domu Opieki Bardo Śląskie. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 22 kwietnia na cmentarzu
Grabiszyńskim we Wrocławiu. Po Mszy św. w kaplicy cmentarnej, w Jej ostatniej drodze, oprócz Rodziny, towarzyszyło Jej
liczne grono Jej przyjaciół z dawnego Węzła Łączności ŚOW oraz
członków Oddziału Wrocław Światowego Związku Polskich
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Żołnierzy Łączności. Przemówienie pożegnalne nad Jej mogiłą
wygłosił prezes Zarządu Oddziału Wrocław naszego Związku
płk Arkadiusz Ożarowski.
Por. Wanda Zwierzyńska, z domu Puczyło, urodziła się 12 stycznia 1925 roku
w Nowogródku. Jej ojciec był urzędnikiem
państwowym. Przed II wojną światową rodzina Jej osiedliła się w Lidzie w województwie nowogródzkim. W 1939 roku była
uczennicą gimnazjum ogólnokształcącego
w Lidzie. W kwietniu 1940 roku rosyjskie
NKWD aresztowało i wywiozło na Sybir Jej
ojca, a wkrótce potem także i Ją wraz z Jej matką i dwojgiem rodzeństwa. Tam w nieludzkich warunkach i nadmiarze ciężkiej
pracy fizycznej przy budowie kolejowej linii transsyberyjskiej,
przetrwała dwa lata. Po ogłoszeniu przez rząd ZSRR tzw.
„amnestii” dla zesłańców, udało się Jej, w dramatycznych warunkach, dobrnąć do punktu zbornego organizowanych oddziałów Armii gen. Andersa na terenie Związku Radzieckiego
i wstąpić do Pomocniczej Służby Kobiet.
Po ewakuacji Armii Polskiej z Rosji na Bliski Wschód (gdzie
w Pahlavi przypadkowo spotkała swojego ojca), została skierowana na przeszkolenie na specjalistyczne kursy - telefolicznotelegraficzny, a potem rodiotelegraficzny. Następnie, jako żołnierz łączności, służyła w dowództwie 2 Korpusu Polskiego,
w szeregach którego przemierzyła cały jego szlak bojowy –
przez kraje Bliskiego Wschodu, Morze Śródziemne i Włochy.
Za bohaterskie czyny bojowe, była awansowana i odznaczona wieloma odznaczeniami brytyjskimi i włoskimi, a wśród
nich m.in.: 1939-1945 War Star (Gwiazda za Wojnę 1939-1945),
War Medal 1939-1945 (Medal za Wojnę 1939-1945), Itali Star
(Gwiazda Włoch), Defence Medal (Medal Obrony) oraz polskimi
– Medalem Wojska Polskiego i Krzyżem Zesłańców Syberyjskich.
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Po zakończeniu wojny i rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie, Pani Wanda zamieszkała na stałe w Anglii w Reading nad Tamizą. Tam poślubiła męża Stefana i następnie stała
się szczęśliwą matką dwojga dzieci – córki i syna. Jej mąż był byłym oficerem WP i absolwentem Uniwersytetu Poznańskiego,
w Anglii pracował jako nauczyciel.
Z upływem czasu, gdy w Anglii zaczęły powstawać polskie
organizacje kombatanckie, Pani Wanda włączyła się, z właściwą
Jej energią i zapałem, do działalności społecznej w wielu organizacjach m.in. w: Kole Kobiet Żołnierzy, Szkole Młodszych Ochotniczek, Kole Porto San Georgio oraz działała jako woluntariuszka w polskiej parafii katolickiej. Była również członkiem Związku Łącznościowców w Londynie, który w 1993 roku stał się Oddziałem Autonomicznym Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W 1993 roku brała udział w I Walnym Zjeździe
naszego Związku w Zegrzu, na którym została wybrana członkiem Sądu Koleżeńskiego i funkcję tę pełniła aż przez 4 kadencje do 2006 roku. Stale utrzymywała kontakt z Władzami Naczelnymi Związku i obficie finansowo wspierała naszą związkową działalność.
Pani Wanda napisała wiele artykułów wspomnieniowych
i polemicznych do różnych polskich pism kombatanckich. Opisała również, nadzwyczaj ciekawe swoje wojenne wspomnienia,
które zostały opublikowane w Komunikacie Nr 19 naszego
Związku.
Zmarła 5 maja 2015 r w Reading w Anglii. Zgodnie z Jej wolą, prochy Jej zostały sprowadzone do Polski. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 7 września br. w Szamotułach k/Poznania.
Po żałobnej Mszy świętej w Bazylice kolegiackiej, dalsza uroczystość złożenia Jej prochów w grobie rodzinnym odbyła się na
miejscowym cmentarzu. W Jej ostatniej drodze, oprócz Rodziny
i Najbliższych, towarzyszyła Jej wojskowa asysta honorowa
z Garnizonu Poznań. Przemówienie pożegnalne nad Jej mogiłą
wygłosił członek Jej Rodziny Wojciech Zwierzyński z Poznania.
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Kpt. mgr inż. Bolesław Bartoszek
urodził się 9 kwietnia 1919 roku we
Lwowie. W 1938 roku został wcielony do
Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności
w Zegrzu. Po przeszkoleniu, w 1939 roku
został skierowany na praktykę do Szwadronu Łączności w 6 Pułku Ułanów Kaniowskich w Stanisławowie, który wchodził wtedy w skład Podolskiej Brygady
Kawalerii. W czasie Kampanii Wrześniowej brygada została
skierowana do Armii „Poznań” gen. T. Kutrzeby, w której szeregach Pan Bolesław walczył na całym jej szlaku bojowym –
Kleczew, Sompolna, Kutno, rzeka Bzura i pod Warszawą.
Pod Izabelinem został ranny i był leczony w Górze Kalwarii.
Po kapitulacji i szczęśliwym powrocie do zdrowia, udało Mu się
przedostać do rodzinnego Lwowa. W czasie okupacji, w 1940
roku, wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej, a po jego reorganizacji, do Armii Krajowej, w której szeregach walczył jako
doświadczony łącznościowiec.
Po wyzwoleniu i ukończeniu studiów bez reszty poświęcił
się służbie Ojczyźnie w resorcie energetyki, w którym zajmował
wiele odpowiedzialnych stanowisk. Był m.in. dyrektorem Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach,
a następnie wiceministrem Górnictwa i Energetyki.
Za swe zasługi w służbie Ojczyźnie w okresie pokojowym
oraz udział w Kampanii Wrześniowej i działalność w okresie
okupacji był wielokrotnie odznaczany i awansowany. M.in. został awansowany do stopnia kapitana i odznaczony Orderem
Sztandaru Pracy II klasy oraz Krzyżem Kampanii Wrześniowej.
W 2014 roku, z okazji Jego jubileuszu 90-lecia urodzin, został
wyróżniony Medalem im. prof. Jana Obrąpalskiego. Był Honorowym Członkiem Towarzystwa Gospodarczego - Polskie Elektrownie.
Był również członkiem naszego Związku od początku jego
powstania i brał udział w I Walnym Zjeździe w 1993 roku w Zegrzu. Następnie był aktywnym członkiem Oddziału Warszawa73
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Świętokrzyska a po jego rozwiązaniu należał do Oddziału Warszawa-Rakowiecka.
Zmarł 21 czerwca 2015 roku. (Brak danych o Jego pochówku)
Mjr Henryk Laszczkowski urodził się
28 lutego 1946 roku w Ławsku pow. Grajewo. W 1946 r. rodzice Jego osiedlili się na
Ziemiach Odzyskanych w pow. Giżycko. Po
ukończeniu liceum ogólnokształcącego,
w Giżycku wstąpił do Oficerskiej Szkoły
Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1967
roku. Dalszą służbę - jako oficer - pełnił
w Wałczu na różnych i odpowiedzialnych
stanowiskach m.in. jako dowódca plutonu łączności dalekosiężnej w 1. Pułku Łączności, dowódca kompanii w szkole podoficerskiej w 2. Brygadzie Łączności oraz komendant poligonu
szkolnego 2. Brygady Łączności.
W 1991 roku zakończył swą żołnierską drogę na stanowisku starszego oficera operacyjnego w 2. Brygadzie Łączności.
Za wzorową i sumienną służbę wojskową był awansowany
na kolejne stopnie wojskowe oraz wielokrotnie odznaczany
m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi odznaczeniami resortowymi. W 1979 roku został wyróżniony
przez d-cę Pomorskiego Okręgu Wojskowego Złotą Odznaką
Wzorowy Dowódca.
Po zakończeniu służby wojskowej podjął jeszcze prace
w Lidze Obrony Kraju a następnie w Wojskowej Administracji
Mieszkań.
Był też aktywnym członkiem ZBŻZ i OR WP (obecnego
ZŻWP) a następnie jego społecznym działaczem w Komisji
w Socjalno-Bytowej w Kole Nr 10. w Wałczu.
Zmarł 15 marca 2014 roku w Wałczu. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 18 marca. Po żałobnej Mszy św. w kościele garnizonowym, dalsza uroczystość odbyła się na cmentarzu Komunalnym w Wałczu - „Chrząstkowo”. W ostatniej Jego drodze,
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oprócz Jego Rodziny i przyjaciół z lat służby wojskowej, towarzyszyła Mu kompania honorowa z pocztem sztandarowym
z 100. Batalionu Łączności. W imieniu zabranych pożegnał Go
prezes Koła Nr 10 ZŻWP płk Witold Kowalski. Uroczystość zakończyła salwa honorowa wykonana przez kompanie honorową
oraz melodia sygnalisty -„Śpij kolego w ciemnym grobie ….”

JEDNOSTKI WOJSK ŁĄCZNOŚCI

Kolejny artykuł, który powstał na bazie materiałów znajdujących się w archiwum Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności. Obecnie archiwum znajduje się w bibliotece Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. W artykule wykorzystałem wspomnienia kapitana łączności Stanisława Sławińskiego, gen. bryg. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego oraz st.
sierż. Jerzego Wiśniewskiego. Artykuł poświęcony jest Szwadronowi Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii, na przykładzie którego chciałem zaprezentować jak wyglądała łączność
w kawalerii w okresie międzywojennym. Starałem się zachować oryginalną składnię i słownictwo.
Oto jak zapamiętał to kpt. Stanisław Sławiński.
Konna Łączność, to najmłodsze dziecię kawalerii, które
w tragicznym wrześniu 1939 roku było zaledwie w wieku ząbkowania. Stanowiły ją szwadrony łączności brygad kawalerii.
Nie posiadając dokładnych danych o wszystkich szwadronach łączności, a nie chcąc się narazić na zarzut nieścisłości ograniczę się do przedstawienia sylwetki jednego szwadronu,
który powstał pierwszy, był jakby doświadczalnym, gdyż na
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wzór niego powstawały kolejne inne szwadrony.
Do tzw. Konnego Plutonu Łączności Białostockiej Brygady
Kawalerii w Białymstoku (tylko 3 brygady go posiadały), dołączył pluton radio z radiostacjami R.K.D. (radiostacje korespondencyjne dywizji), z dowódcą i pełną wyszkoloną obsługą, wydzielony z Pułku Radiotelegraficznego w Warszawie. W ten sposób powstał tzw. Oddział Łączności Białostockiej Brygady Kawalerii (W 1937 r. przemianowanej na Podlaską Brygadę Kawalerii).
W roku 1935 oddział ten przemianowany został na Szwadron Łączności Białostockiej Brygady Kawalerii. Szeregowcy
łączności na ułanów, sierżanci na wachmistrzów, a tylko dowódca, kapitan nie został rotmistrzem, gdyż pozostał nadal
w korpusie oficerów Wojsk Łączności.
Żołnierzom szwadronu, a więc i oficerom zamieniono patki
łączności na kawaleryjskie proporczyki w tych barwach, a więc
czarno- chabrowe. Szwadron Łączności był jednostką samodzielną, podległą dowódcy brygady, poprzez dowódcę łączności
brygady. Gospodarczo należał do 10 Pułku Ułanów, który był
jednocześnie oddziałem ewidencyjnym wszystkich szeregowych
szwadronu.
W normalnym życiu koszarowym szwadron dzielił się na
dwa plutony: telefoniczny i radio oraz drużynę gospodarczą, natomiast na manewrach i różnych większych ćwiczeniach, występował jako szwadron trzyplutonowy: pluton stacyjny, pluton
budowlany telefoniczny, pluton radio oraz drużyna dowódcy.
Organizacja tych plutonów nie była stała-zależała od sprzętu, jaki szwadron otrzymywał do wypróbowania oraz od wymagań taktyczno-operacyjnych. Wystarczy wspomnieć, że w okresie swego krótkiego istnienia, szwadron wyposażany był w trzy
różne typy taczanek pod sprzęt telefoniczny o różnych zaprzęgach: cztero, trzy i dwukonnych. Pluton radio uzupełniany był
różnymi nowymi radiostacjami, a więc: N1, N2, S, co wymagało
zwiększenia stanu żołnierzy w plutonie nieraz dwukrotnie
i więcej.
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Radiostacja N1 na taczance

Ustaloną ostatecznie organizację o pełnym etacie bojowym,
szwadron osiągnął przy mobilizacji przed kampanią wrześniową w 1939 roku.
Wyszkolenie
Wyszkolenie szwadronu łączności nie było rzeczą łatwą. Cały szwadron musiał przejść normalne wyszkolenie kawaleryjskie, a więc z jazdy konnej, woltyżerki, władania szablą, wyszkolenia strzeleckiego, bojowego, musztry konnej i pieszej, regulaminów. Niezależnie od tzw. wyszkolenia liniowego, które bardzo przydało się w kampanii wrześniowej, trzeba było również
wyszkolić radiotelegrafistów, radiofonistów, telefonistów i sporo innych specjalistów przewidzianych etatem. To ogromne zadanie spoczywało na 2 oficerach (w tym dowódca szwadronu)
i 4. zawodowych podinstruktorach, kilku nadterminowych
(w etacie figuruje 4. oficerów, tzn. 2. służby stałej i 2. zmobilizowanych z rezerwy). Dużym utrudnieniem był notoryczny
brak czasu, który potrzebny był także na konserwację różnorodnego sprzętu technicznego, no i na obrządki koni. Koni
szwadron miał bardzo dużo w stosunku do ilości ludzi, miał
więcej niż szwadron liniowy w pułku kawalerii. Tłumaczy się to
tym, że szwadron łączności miał duży procent koni pociągowych, a więc na jednego jezdnego wypadały dwa konie.
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Zamiast rozwodzić się nad szkoleniem poszczególnych specjalistów - przedstawię pracę dwóch podstawowych elementów
działania szwadronu. Istotą działania kawalerii jest ruch toteż
charakterystyką konnej łączności jest łączność w ruchu.
Wyobraźmy sobie normalnie maszerującą kolumnę kawalerii stępem i kłusem na przemian. W kolumnie tej porusza się
drużyna R.K.D. Na jej czele jedzie konno dowódca i pilnie obserwuje teren, wybierając odpowiednie miejsca na ewentualne
rozwinięcie radiostacji (R.K.D. nie była dostosowana do korespondencji w ruchu). Za R.K.D. o zaprzęgu czterokonnym powożone z koni (jezdni) jedzie trzech radiotelegrafistów konno,
a czwarty zwykle najlepszy jedzie na R.K.D. z tzw. R.O.D. (radiostacja odbiorcza) ze słuchawkami na uszach. Raptem w słuchawkach zabrzęczały znaki Morse’a i „radzista” krzyczy „wołają nas". Dowódca daje rozkaz „R.K.D. „za mną galopem marsz”.
Czasem R.K.D. robi półwolty i pędzi w przeciwnym kierunku
marszu, czasem wyprzedza kolumnę, a czasem po prostu zjeżdża w bok, zależy to od terenu. Obsługa w galopie zeskakuje
z koni. Koniowodny nie zatrzymując się pędzi dalej, by ukryć się
przed lotnikiem. Obsługa odprzodkowuje radiostację, a jezdni
z przodkiem dołączają do koniowodnego. Najpierw ustawia się
maszt teleskopowy z trzema promieniami antenowymi, potem
rozwija się siatki miedziane tzw. przeciwwagi, które są uziemieniem radiostacji, a następnie jeden radiotelegrafista uruchamia aparaturę, drugi zabiera się do kręcenia prądnicy ręcznie, zasilającej nadajnik, a radzista wciąż słucha. Czasami praktykowało się, że radiostacja wołająca nie czekając na zgłoszenie
się radiostacji wołanej nadaje wiadomość w nadziei, że radzista
odbierze. Radiostacja wołana po rozwinięciu się pokwituje odebrany telegram. Ten system załatwiania korespondencji w marszu mógł się udawać tylko przy doskonale wyszkolonej i wypoczętej obsłudze. Był on bardzo praktyczny, gdyż znakomicie
skracał czas korespondencji, podczas którego rosła ilość kilometrów między R.K.D. a maszerującą kolumną, która przecież nie
czekała.
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Radiostacja RKD podczas pracy

Doskonała obsługa R.K.D. to:
1. Odbiór i nadawanie znaków Morse’a, minimum 50 znaków na minutę. (R.K.D. zasadniczo pracuje na klucz - zasięg 80
km, na fonię - 10 km),
2. Szybkie, wyraźne pismo,
3. Znajomość aparatury taka, by móc nie tylko na niej pracować, ale i usunąć różne uszkodzenia. (R.K.D. była bogato zaopatrzona w części wymienne i podręczny warsztat).
4. W najwyższym stopniu opanowana musztra stacyjna.
5. Doskonałe wyszkolenie jeździeckie i woltyżerskie.
Wartość linii telefonicznej polega nie tylko na tym, by dobrze działała ale i także na tym, by na czas była gotowa. Normalnie linie telefoniczne rozwija się z konia i to w galopie.
Przeważnie linie ciągnie się obok drogi, ale zdarza się, że i na
przełaj. Pierwszy pędzi dowódca patrolu z polowym aparatem
telefonicznym, za nim tzw. zwijakowy, który jedną ręką trzyma
wodze, a w drugiej zwijak z bębnem kabla. Następny to rękawicowy, który ma specjalną rękawicę i wodzi ręką w rękawicy po
kablu poprawiając go, by rozwijany kabel zbytnio nie naciągał
się. Ostatni, konny telefonista, ma zapasowy bęben kabla
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i w odpowiednim momencie podaje go zwijakowemu, a sam zeskakuje z konia dla dokonania złącza. Zatrzymuje się także dowódca, który włącza się swoim aparatem do linii i czasem
otrzymuje z centrali jakieś polecenia. Zwijakowy i rękawicowy
po wymianie bębna, nie czekają na dowódcę ale rozwijają linię
dalej. Na taczance telefonicznej jedzie obok woźnicy sprzętowy,
którego zadaniem jest utrzymanie sprzętu w gotowości użycia,
np. przygotowanie następnego bębna kabla do rozwijania, w razie potrzeby pomaga on ostatniemu telefoniście w zrobieniu
przejścia nad drogą, rzeczką, kanałem, czy rowem przy pomocy
tyczek, albo tzw. podpór naturalnych. Oczywiście dowódca i ten
trzeci telefonista po wykonaniu swoich czynności galopują na
swoje miejsca w patrolu. Konny telefonista, podobnie jak radiotelegrafiści powinien szybko i wyraźnie pisać, doskonale znać
sprzęt jakiego używa, być zgranym w zespole patrolu i być bardzo dobrym jeźdźcem i woltyżerem.

Telefonista na koniu

Na zakończenie tego rozdziału, podam krótką uwagę o radiostacjach N2, N1 i S. Wspólną cechą tych radiostacji było ich
działanie na fonię i łatwość w obsłudze, tak, że każdy telefonista
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mógł je obsługiwać. Łatwość w obsłudze polegała na tym, że nie
wymagały strojenia, ani odbiornika, ani nadajnika. Po prostu
nastawiało się nadajnik i odbiornik na dany numer fali, a numer
fali fabrycznie nastrojony był na odpowiednią długość fali (częstotliwość), nazwało się to fachowo, że radiostacja była sterowana kwarcem. Radiostacje N1 i N2 były tzw. radiostacjami niższego rzędu, mieściły się w wygodnych karetkach na kołach
o oponach samochodowych, o doskonałym dwukonnym zaprzęgu powożonym z kozła. Obsługa (dwóch radiofonistów) zabezpieczona od deszczu i wiatru, miała doskonałe warunki do pracy. Radiostacja N1 przeznaczona była dla dowództwa brygady,
dla łączności w dół, tzn. z pułkami. Radiostacja N2 przeznaczona
była dla pułków, dla łączności między pułkowej z dowództwem
brygady. Radiostacja „S" była odpowiednikiem angielskich
„walkie-talkie", tzn. przenośna, przystosowana do przytroczenia
na konia jucznego. Radiostacja ta przeznaczona była dla pododdziałów (szwadrony, baterie, kompanie itp.).

Taczanka z radiostacją N2
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Szwadron Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kampanii Wrześniowej
Szwadron miał wielkie szczęście żołnierskie wziąć czynny
udział w skutecznym wypadzie rozpoznawczym Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy Wschodnie. Ta akcja była dla szwadronu dobrze zdanym egzaminem z jego gotowości bojowej. Dalsze
działania Podlaskiej Brygady Kawalerii to nieustające walki i
forsowne marsze, przeważnie nocami, niedające wytchnienia
ani ludziom ani koniom. W tych warunkach szwadron już od 10
września dostawał oprócz swych właściwych zadań technicznych, także zadanie liniowe. A oto ciekawsze zadania bojowe.
Dnia 13. września szwadron wsparty ogniem baterii 14
DAK’u opóźniał napór czołgów nieprzyjaciela w rej. miejscowości Pietraszki, będąc strażą tylną brygady.
Dnia 14. września w rejonie m. Miszuki, pow. Łapy, z rozkazu dowództwa brygady szwadron wysyła oficerski patrol bojowy w sile plutonu, dla nawiązania kontaktu z 5 Pułkiem Ułanów.
Zadanie patrol wykonał.
Dnia 26. września szwadron wzmocniony taczanką ckm
z 9 PSK dostał zadanie zlikwidować bandy dywersyjne w rej.
m. Pulmo, nad jeziorem Pulmo.
Dnia 5. października szwadron wzmocniony 40-ma kanonierami z 14 DAK'u zamyka przejście w m. Orle Gniazdo na południe od m. Krzywda. Czołgi, a następnie piechota nieprzyjaciela zostały ostrzelane i wycofały się z tego kierunku (każdy patrol w szwadronie, już po mobilizacji, ponadetatowo wyposażony został w lekkie karabiny maszynowe).
Te dodatkowe zadania bojowe, które szwadron otrzymywał, nie przeszkadzały mu zapewniać dowódcy brygady łączności technicznej z oddziałami aż do ostatniej niemal godziny
działania Podlaskiej Brygady Kawalerii. We wrześniu 1939 roku
szwadronem dowodził kpt. Jan Anatol Jurewicz.
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Zakończenie
Artykuł ten może należałoby zakończyć na opisie działań
bojowych szwadronu, ale należy wspomnieć jeszcze o jednym
ważnym aspekcie, a mianowicie o jego działalności społecznej
i kulturalnej.
Wojsko Polskie było nie tylko wytwórnią rzemieślników
wojennych, ale także społeczną instytucją, która wychowywała
młodzież poborową w patriotyzmie na prawych obywateli,
świadomych swoich obowiązków w stosunku do Ojczyzny.
Pomimo obfitego programu szkoleniowego, żołnierze
szwadronu znajdowali czas na takie rzeczy jak:
1. Łącznościowe szkolenie cywilnych zespołów OPL (obrona przeciwlotnicza);
2. Szwadron był inicjatorem i współzałożycielem klubu
krótkofalowców. Oficerowie szwadronu przeszkolili kilkaset młodzieży szkolnej obojga płci ze wszystkich szkół
średnich Białegostoku w zakresie radiotechniki potrzebnej do uzyskania licencji na posiadanie własnego nadajnika. Klub miał radiostację nadawczo-odbiorczą, pracującą na licencji jednego z oficerów szwadronu;
3. W szwadronie prosperowało aktywne koło dramatyczne;
4. Szwadron posiadał własny zespół tańców narodowych;
5. Posiadał zespół wokalno-muzyczny rewelersów. mający
wielkie powodzenie;
6. Miał wreszcie zespół rewiowy, ze słynnym na całą Brygadę szwadronowym „Chaplinem-akrobatą". Zespół ten
na manewrach objeżdżał wszystkie oddziały Brygady,
produkując się pod gołym niebem ku uciesze nie tylko
żołnierzy, ale i okolicznej ludności cywilnej. To głównie
dla niej urządzane były te imprezy, widowiskowe, zgodnie z wytycznymi dowódcy Brygady gen. KmicicSkrzyńskiego, który był krzewicielem idei łączności
wojska z ludnością cywilną, wzniecenia w niej zaufania
i przywiązania do wojska.
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Etat Szwadronu Łączności Podlaskiej
Brygady Kawalerii
Wyszczególnienie
Dowódca Szwadronu
Wachmistrz szef
Poczet dowódcy
Pocztowy osobisty
Luzak
Kierowca samochodu
Trębacz
Pluton Stacyjny
D-ca, pocztowy osobisty,
luzak
Zastępca dowódcy
2 patrole tel. stac.
1 patrol telerg.
2 patrole łączn. z lotn.
(konne)
1 patrol łączn. z
lotn.(motorowy)
2 patrole nasłuchowe
Drużyna gońców
na samochodach osobowych
na motocyklach
na rowerach
konnych
Pluton telefoniczny
D-ca, pocztowy osobisty,
luzak
Zastępca dowódcy
6 patroli telefonicznych
Pluton radio
D-ca, pocztowy osobisty,
luzak
Zastępca dowódcy
2 drużyny R.K.D.

Ofic.
1

Podofic.

Ułani

1
1
1
1
1

1

2

Konie
1
1

Uwagi

1
1 samochód osob.
1

1
2
1

10
5

2
1
12
6

2

4

6

1
2

2
4

1 motocykl
2 samochody osob.

2
2
6
6

2 samochody osob.
2 motocykle
6 rowerów

1

2
1
6

1

30

2
1
2
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12

2 taczanki tel.
1 taczanka tel.

6

2
1
36

2
1
8

6 taczanek telef.
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1 drużyna N1
Drużyna parkowa
Dowódca
2 kierowców, 4 obsługa
Drużyna gospodarcza
Dowódca
Kuchnia polowa, dowódca
2 kucharzy, 2 jezdnych
2 woźniców
Podoficer furaż.,
2 woźniców
Podoficer amunic.,
2 woźniców
Podoficer sanitarny
Podoficer weterynaryjny
Podkuwacz, kuźnia polowa
Tabor bagażowy,
5 woźniców
Razem

1.
2.
3.
4.
5.

1

3

3
1 samochód osob.
2 samochody cięż.

1
6
1

1

1

6

8

Wóz przykuchenny
żywnościowy
kuchnia

1
1

2
2

5
5

2 wozy taborowe
2 wozy taborowe

1
1
1

4

29

1
1
1

3

1 wóz

5

10

5 wozów tabor.

118

124

Uwagi do etatu:
Etat odtworzony z pamięci, ale na tyle dokładny, że daje obraz jednostki;
W rubryce „Podofic.” byli też st. ułani, a nawet kilku ułanów;
Radiostacje R.K.D. i kuchnie miały zaprzęgi 4-konne (jezdni);
Taczanki tel. N1, wozy taborowe miały zaprzęgi 2-konne
(woźnicy);
Uzbrojenie: 18 pistoletów VIS, reszta kbk i bagnety, konni
wyposażeni również w szable. Wszyscy w łopatki i maski p.
gazowe.
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Dowódca Podlaskiej Brygady Kawalerii gen. bryg. Ludwik
Kmicic-Skrzyński

Uwagi dodatkowe (dowódcy brygady) do organizacji
Szwadronu Łączności Białostockiej (Podlaskiej) Brygady
Kawalerii”.
O ile dobrze pamiętam, to w pierwszej fazie rozbudowy
łączności w kawalerii zostały zorganizowane trzy brygadowe
plutony łączności, przy trzech brygadach kawalerii. Jednym
z nich był zorganizowany w 1933 roku pluton w Białostockiej
Brygadzie Kawalerii (na Podlaską została przemianowana
w 1937 roku).
W mniej więcej rok po zorganizowaniu tego plutonu Marszałek Józef Piłsudski powołał do GISZ'u (Generalny Inspektorat
Sił Zbrojnych) na odprawę tych dowódców wielkich jednostek
kawalerii, w których były brygadowe plutony łączności. W od86
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prawie brali udział także przedstawiciele departamentów kawalerii i łączności Sztabu Głównego i paru oficerów GlSZ'u. W czasie odprawy, Marszałek wypytywał o wartość brygadowych plutonów łączności, ich użytkowność pracy, oraz o ich braki. Odprawa trwała chyba ze 2 godziny. Dowódcy brygad poruszyli
sprawę rozbudowy plutonów do szwadronów, zmotoryzowanie
ich i w ogóle dostosowanie do ruchowych działań kawalerii.
Była też mowa o wyposażeniu szwadronów w radio.
Szwadron łączności brygady otrzymywał różny sprzęt łączności do wypróbowania i zaopiniowania jego przydatności. Tak
np. na jakichś ćwiczeniach specjalnych w rejonie Białegostoku,
była wypróbowana taczanka łączności, przeznaczona do budowy linii telefonicznej w marszu, wprost z taczanki. Budowa przy
szosie szła bardzo szybko. Problemem było to, że przeszkadzały
w budowie słupy telegraficzne, lub inne przeszkody obok drogi.
W rezultacie kabel leżał albo w rowie, bądź tuż przy drodze.
W pierwszym wypadku kabel mógł zamakać, w drugim było
niebezpieczeństwo zerwania go przez konie. Innym problemem
było to, że na skrzyżowaniu dróg trzeba było podwieszać kabel,
inaczej byłby zdeptany przez konie. A więc dodatkowa robota,
potrzebny dodatkowy sprzęt, na który już nie było miejsca na
taczance. Trzeba było uruchomić za taczanką inny wóz z obsługą, która by tę pracę wykonała. Miało nastąpić udoskonalenie tej
taczanki, ale później już o niej nie słyszałem.
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Testowa taczanka łączności

Relacje st. sierż. Jerzego Wiśniewskiego
z dn. 7.01.1975 i 23.01. 1976.
„Chciałbym dodać kilka słów ... służyłem w tym szwadronie
lat siedem”.
W połowie lipca 1930 roku z 1. Pułku Łączności (Zegrze)
z 9 kompanii (konnej) został wydzielony pluton łączności
z przeznaczeniem dla Brygady Kawalerii Białystok w składzie:
dowódca - por. R. Relich, 1 st. sierż. zaw.; 1 plut. zaw., 2 kaprali
zaw; 1 kapral sł. czynnej (czyli w/w); 3 patrole telef. po 4 szer.
(12 szer.); 1 patrol stacyjny - 5 szer.; 1 patrol płacht do łączności
z lotnikiem - 2 szer.; 1 patrol sygnalizacji świetlnej - 4 szer.;
1 luzak dowódcy - 1 szer. Razem oficerów - 1, podoficerów 5, szeregowych - 24.
Wyposażenie w sprzęt łączności, które pluton otrzymał
z pułku to: 1 łącznica 5-cio połączeniowa, 5 aparatów telefonicznych, 15 km kabla, 4 zestawy narzędzi, 2 aparaty do sygnalizacji świetlnej, 1 zestaw płacht do łączności z lotnikiem.
Uzbrojenie: krótkie karabinki francuskie, szable, 1 para ładownic. Umundurowanie: komplet umundurowania sukiennego,
koc.
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Dwukółka telefoniczna używana w kawalerii

Transportem kolejowym bez koni i siodeł, pluton wyładował się w rejonie Grodna (stacja kolejowa Mosty) gdzie Brygada
była na koncentracji i dokwaterowany został do 1-go Szwadronu Pionierów, tylko pod względem gospodarczym (wieś Komotowo nad Niemnem). Po otrzymaniu koni, częściowo z pułków
Brygady, częściowo ze Szwadronu Pionierów i po przeglądzie
przez dowódcę Brygady, pluton zaczął intensywne szkolenie
w jeździe konnej i budowie linii telefonicznej z konia.
Po powrocie z manewrów pluton został zakwaterowany
w jednym budynku z 1. Szwadronem Pionierów, dzieląc z nim
też stajnię. Pluton Łączności nie otrzymywał przydziału rekrutów, uzupełnienia przychodziły z różnych batalionów łączności
już po roku odbytej służby, ale bez wyszkolenia kawaleryjskiego, co stwarzało ogromne trudności. Pierwszy przydział rekrutów zaczął się w roku 1934. Od roku 1931 pluton zaczął otrzymywać więcej sprzętu łączności, otrzymał też 2 motocykle z koszami i przydział 2 motocyklistów.
Pod względem gospodarczym Pluton Łączności razem ze
Szwadronem Pionierów należał do 14. Dywizjonu Artylerii
Konnej, pod względem ewidencyjnym do 10. Pułku Ułanów.
Jednak pod względem personalnym tak oficerów, podoficerów
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i szeregowych zawsze należeli do Dowódcy Łączności przy M.S.
Wojsk.
W roku 1932 dowództwo Plutonu Łączności objął kpt.
W.L. Eugeniusz Trzeciak.
W tym też roku Pluton otrzymał nowe polskie karabiny
i nowe polskie siodła.
W roku 1933 Pluton został przeniesiony do koszar im. gen.
Sowińskiego z przydziałem gospodarczym i ewidencyjnym do
10. Pułku Ułanów, tworząc samodzielną jednostkę.
W roku 1934 było w Plutonie kilku podoficerów zawodowych na przeszkoleniu dla Pomorskiej i Wileńskiej Brygady
Kawalerii.
W tym też roku z Pułku Radiotelegraficznego z Warszawy
został przydzielony Pluton Radio wraz z obsługą, sprzętem
i końmi, tworząc z Plutonem Łączności - Oddział Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii, przemianowany później na Szwadron
Łączności.
W lutym l937 r. zostałem przeniesiony do nowo formującego się Szwadronu Łączności Krakowskiej Brygady Kawalerii.
Jeszcze kilka słów o Szwadronie Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii z lat organizacji. Wiosną 193? (nieczytelna cyfra)r. pluton łączności (późniejszy Szwadron) Brygady otrzymał
przydział kilku szeregowych łączności rezerwy na okres 6 tygodni. Byli to żołnierze już starsi wiekiem, wszyscy po odbytej
służbie wojskowej w czasie wojny 1918-1920. Żołnierze ci nadzwyczaj chętnie uczyli się budowy linii telefonicznych pieszo
i z konia, nowych regulaminów łączności musztry i regulaminów służby wewnętrznej. Zdaje mi się, że do czasu to jest do
1939 r. więcej rezerwistów do szwadronów łączności nie powoływano. Natomiast co roku przydzielani byli podchorążowie
łączności rezerwy.
Na przykład dwukrotnie był pchor. rez. łączności Składkowski (syn gen. Składkowskiego), pchor. rez. łączności Stodolski. W czasie ostatniej wojny kapitan w 5. Batalionie Łączności
5. K.D.P. i wielu innych.
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W roku 1931 Pluton otrzymał do wypróbowania aparat
podsłuchowy sieci telefonicznych. Działał on na odległość 200—
300 m. od linii telefonicznej. Pewnego dnia patrol mój wybudował linię telefoniczną z konia do pewnej wioski w pobliżu Białegostoku. Stację telefoniczną zainstalowałem w domu jednego
gospodarza. Ten chcąc nam zaimponować nowym patefonem
zaczął grać płyty. Chcąc rozweselić obsługę centrali telefonicznej w koszarach, położyłem aparat koło patefonu i włączyłem go nie wiedząc, że dowódca Brygady płk. KmicicSkrzyński przyjechał wypróbować aparat podsłuchowy i zamiast normalnego nadawania i odbierania telegramów usłyszał
muzykę. Skończyło się to dla mnie raportem karnym.

Telefonista na koniu

Zimą 1931/32 Pluton Łączności Brygady na ćwiczeniach
zimowych dla Kursu Oficerów Łączności przy W.S Woj. otrzymał
pojazd motorowy na gąsienicach wraz z kierowcą (coś w rodzaju „Carriers’a” tylko dłuższy) do wypróbowania. Wmontowane
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w nim były gotowe do rozwijania bębny kabla, 2 aparaty telefoniczne, zestaw narzędzi, po bokach przygotowane tyczki. Obsługa z naszego plutonu - 3 szeregowych. Budowa linii telefonicznej wyglądała w ten sposób: kabel rozwijał się automatycznie
w czasie biegu pojazdu, a jeden z obsługi odrzucał tyczką kabel
na bok drogi. Nie było to potrzebne, gdy budowało się linię na
przełaj. Chcąc kabel łączyć pojazd musiał się zatrzymać. Po zakończeniu ćwiczeń pojazd zabrano.
W roku 1933 pluton otrzymał polskie kbk i nowe siodła.

Autor artykułu przed koszarami na ul. Kawaleryjskiej
w Białymstoku, gdzie przed wojną stacjonował 10. Pułk Ułanów
Litewskich wchodzący w skład Podlaskiej Brygady Kawalerii

Z dużym sentymentem opracowywałem ten artykuł, ponieważ ja również spędziłem pięć lat swego żołnierskiego życia
w Białymstoku, służąc tutaj w 25. pułku łączności. To miejsce
ma swój urok i magię, która nawet po latach powoduje, że chce
się tutaj wrócić. Cieszę się, że dzięki bogatemu archiwum Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności mogłem przybliżyć historię pierwszych białostockich łącznościowców.
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Dla historycznej poprawności chcę poinformować, że obecnie stacjonuje tutaj 18 białostocki pułk rozpoznawczy, który
również w swoich strukturach ma pododdziały łączności, dzięki
czemu tradycja białostockich łącznościowców jest nadal kontynuowana. Warto też przypomnieć, że w tym roku w Białymstoku powstał oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności, którego członkowie zapewne nie pozwolą by zapomnieć o łącznościowych tradycjach tego miejsca.

Mieczysław Hucał
1. SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI
I ARMII WOJSKA POLSKIEGO
Przeglądając różne materiały w tym archiwa Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności natknąłem się na informacje o jednostce wojskowej, o której mało kto słyszał i wie.
Jest nią 1. Samodzielny Pułk Łączności I Armii Wojska Polskiego.
Pułk istniał niecałe półtora roku, a następnie został rozwiązany.
Pisząc ten artykuł bazowałem wyłącznie na materiałach
znajdujących się w archiwum ŚZPŻŁ.
Po sformowaniu 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki zapadła decyzja o rozbudowie Polskich Sił Zbrojnych na
Wschodzie. W obozie sieleckim rozpoczęto formowanie Korpusu. W dniu 19 sierpnia 1943 roku ukazał się rozkaz organizacyjny nr 1 Dowódcy Korpusu ustalający skład i kolejność formowania poszczególnych jednostek. Korpus miał składać się
z dwóch dywizji piechoty, brygady artylerii, brygady pancernej,
lotniczego pułku myśliwskiego, zapasowego pułku piechoty, oficerskiej szkoły Korpusu, samodzielnego batalionu łączności
i kilku innych jednostek wojskowych.
W celu formowania batalionu łączności z kompanii łączności 1. Dywizji Piechoty oddelegowano grupę żołnierzy tworzącej
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zalążek batalionu. Formowanie batalionu powierzono kpt.
Szpakowskiemu. Proces formowania napotykał szereg trudności. Między innymi te związane ze szkoleniem przyszłych łącznościowców. Byli żołnierze a nie było instruktorów. Dopiero po
przybyciu wzmocnienia w postaci żołnierzy rosyjskich rozpoczęło się właściwe szkolenie.
Meldunek o stanie bojowym 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR na dzień 30 września 1943 roku podawał, że
w skład batalionu łączności wchodziło 31 oficerów, 45 podoficerów i 340 szeregowych. W tym dniu na stanie batalionu figurowało 5 samochodów, 6 radiostacji i 25 koni. 60% stanu osobowego batalionu stanowiły kobiety.
W marcu 1944 roku przeprowadzono ćwiczenia, które oceniły przygotowanie batalionu do wykonywania zadań bojowych.
W kompaniach kablowo-tyczkowych sprawdzono stopień praktycznego opanowania budowy linii w terenie w trudnych warunkach atmosferycznych. W tym czasie w kompanii radiowej
przeprowadzono egzaminy z praktycznej pracy na sprzęcie oraz
egzamin radiotelegrafistów. W wyniku przeprowadzonego
egzaminu tytuł radiotelegrafisty 3 klasy uzyskało 5 żołnierzy
a 3 żołnierzy tytuł radiotelegrafisty 2 klasy.
Pod koniec marca 1944 roku zezwolono na utworzenie
1 Armii Wojska Polskiego. Zaistniała więc konieczność tworzenia nowych jednostek wojskowych w tym łączności. Rozkazem
Dowódcy 1 AWP nr 01/Org z dnia 1 kwietnia 1944 roku
powołano do życia 1. Samodzielny Pułk Łączności. Pułk formował się na bazie 1 Samodzielnego Batalionu Łączności. Miejscem formowania pułku była miejscowość Trojanowo koło Żytomierza. Na stanowisko dowódcy pułku wyznaczono dotychczasowego dowódcę 1 Samodzielnego Batalionu Łączności mjr.
Wiktora Zaruckiego.
W kwietniu trwało uzupełnianie pułku w ludzi i sprzęt. Do
pułku przybyła grupa oficerów przydzielonych z jednostek
armii radzieckiej. Wśród przybyłych byli między innymi kpt. Luluk, który objął stanowisko pomocnika dowódcy pułku do
spraw technicznych, a kpt. Rozkin został inżynierem telegrafu
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pułku. Na stanowisko zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych wyznaczony został mjr Kunin, a na stanowisko kompanii
ruchomych środków łączności kpt. Palmarczuk. Równocześnie
z oficerami do pułku przybyła grupa podoficerów i szeregowych, specjalistów z obsługi sprzętu łączności. Na początku maja po zakończeniu okresu organizacyjnego pułk zgodnie z decyzją dowództwa armii przeniósł się do miejscowości Chopinów
koło Łucka.
Pułk pracował już na potrzeby armii, zapewniał ciągłość
dowodzenia pomiędzy jednostkami 1 Armii Wojska Polskiego.
W dniu 17 maja 1944 roku na stanowisko dowódcy 1. Samodzielnego Pułku Łączności wyznaczono nowo przybyłego oficera Armii Radzieckiej ppłk. Romualda Malinowskiego, a dotychczasowy dowódca objął obowiązki zastępcy do spraw
liniowych.

Jesień 1944r. Trzeci od lewej - ppłk Zarucki (dowódca pułku),
czwarty od lewej - płk Malinowski (były dowódca pułku)
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Po dwumiesięcznym intensywnym szkoleniu żołnierzy pułk
osiągnął gotowość bojową do wzięcia udziału w planowanej
ofensywie. Do walki pułk wszedł w rejonie Dęblin - Puławy.
Między innymi 9 sierpnia 1944 roku pluton telefoniczny złożony z 20 ochotników wykonywał zadanie bojowe jakim było nawiązanie łączności przewodowej przez Wisłę. Należy dodać,
że zadanie było wykonywane podczas bombardowania lewego
brzegu rzeki. Żołnierze wybudowali 6 linii telefonicznych i telegraficznych nie odnosząc strat w ludziach. Wykonaniem zadania
dowodził ppor. Morawski. Zapewniło to łączność pomiędzy dowództwem armii a dowództwem 3 dywizji. W realizacji zadania brał udział zastępca dowódcy kompanii chor. Edward
Gierasimczyk (późniejszy wieloletni komendant szkoły
oficerskiej w Zegrzu).
Kompanie kablowo-telegraficzne moto i konna brały udział
w rozwijaniu systemu łączności podczas walk o Pragę. W dniu
15 września pułk przeniósł sie w nowe miejsce postoju w rejonie Zielona - Wesoła.
4 października odbyło się uroczyste zakończenie pułkowej
szkoły podoficerskiej. Pułk oprócz wykonywania zadań bojowych był ośrodkiem szkolenia kadr łączności dla potrzeb Wojska Polskiego. W ciągu 4 miesięcy szkolenia wyszkolono 85 telefonistów, telegrafistów i radiotelegrafistów. Na uroczystości
promocyjne przybył szef łączności 1 Armii WP płk Suczek.
Przygotowując się do wzięcia udziału w operacji warszawskiej i mając na względzie możliwość szybkiej zmiany położenia
naszych wojsk własnymi siłami został zmontowany ruchomy
węzeł łączności składający się z:
 ruchomego telegraficznego krosu na samochodzie Dodge;
 aparatowni Morse’a i ST-35 (po 1 aparacie) na samochodzie Studebaker;
 ruchomej stacji telegraficznej Bodo na samochodzie Ford;
 ruchomej stacji telefonicznej 90. numerowej na samochodzie Dodge;
 stacji ładowania akumulatorów.
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Potrzeby w zakresie zabezpieczenia łączności wałczącej
Armii Wojska Polskiego wymagały odpowiedniej organizacji
pododdziałów. Pułk składał się z :
 batalionu telefoniczno-telegraficznego;
 kompanii radio;
 kompanii ruchomych środków łączności;
 dwóch kompanii kablowo-telegraficznych (jedna zmotoryzowana a druga konna);
 poddziałów zabezpieczenia i transportu.
Pułk dysponował sprzętem łączności radiowej w postaci
radiostacji:
 RAF - 1 szt.
 RCC - 2 szt.
 SCR - 1 szt.
 RSB - 4 szt.
 RBM - 11 szt.
oraz ruchomymi środkami łączności:
 samochody pancerne - 5 szt.
 samochody osobowo-terenowe - 10 szt.
 motocykle - 12 szt.

Radiostacje będące na wyposażeniu pułku - z lewej RAF, z prawej RBM

Obok przygotowania sprzętu do walki kontynuowano intensywne szkolenie specjalistyczne, przeprowadzono egzaminy
na klasy specjalistów łączności. Prowadzono również szkolenie
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ogólnowojskowe przygotowujące żołnierzy do walki z małymi
grupami nieprzyjaciela. Obok szkolenia pułk zapewniał łączność
dla Sztabu I AWP. Okres szkolenia został zakończony w pierwszych dniach stycznia 1945 roku. Przed rozpoczęciem operacji
pułk rozwinął jednocześnie trzy węzły łączności w miejscowościach: Cechnówka, Zielona i Pogorzele. Podczas walk o Warszawę łącznościowcy zapewnili nieprzerwaną łączność pomiędzy sztabem I AWP a walczącymi dywizjami. Dowódca 1 AWP
gen. Stanisław Popławski w dniu 17 stycznia 1945 roku o godzinie 14.00 przekazał przez radiostację meldunek o wyzwoleniu Warszawy. Meldunek ten przekazał osobisty radiotelegrafista dowódcy st. sierż. Kazimierz Rogoźnicki.
Po przełamaniu obrony na Wiśle i wyzwoleniu Warszawy
wojska przeszły do pościgu za nieprzyjacielem. Zadanie zabezpieczenia łączności było trudne, ponieważ nie był to normalny
marsz, ale ciągłe walki z cofającym się nieprzyjacielem. Łączność zapewniano w sieciach radiowych w systemie pomocniczych węzłów łączności i przy pomocy ruchomych środków
łączności.
Dla zabezpieczenia łączności Dowództwa i Sztabu I AWP
podczas przełamania głównej pozycji Wału Pomorskiego siłami
pułku rozwinięto węzły łączności w rejonie Złotowa, Jastrowia
i Wałcza. W dniu 3 lutego po marszu trasą Bydgoszcz - Nakło Więcbork czołówka pułku przybyła do Złotowa i tu rozwinęła
węzeł na stanowisku dowodzenia Sztabu I AWP. Drugi rzut pozostał w miejscowości Więcbork. 4 lutego pierwszy rzut pułku
wyjechał do Jastrowia. 19 lutego pułk przybył do Wałcza. Rozwinięto węzeł łączności, żołnierze kwaterowali w domkach przy
ulicy 1 Maja, a węzeł łączności rozwinięty był w rejonie ulic Jedności Robotniczej i Dąbrowskiego. 4 marca pułk przegrupował
się do Mirosławca. Pododdziały pułku uczestniczyły również
w operacji kołobrzeskiej.
W dniach 16 - 17 kwietnia 1945 roku kompania moto zabezpieczała łączność w rejonie 2. i 3. dywizji piechoty podczas
forsowania Odry. Po przekroczeniu Odry w dniu 27 kwietnia
w okolicach Oranienburga natknięto się na obóz więźniów.
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W obozie było ponad 6000 ludzi. Obóz znajdował się w pobliżu
fabryki samolotów.
W dniu 4 maja wykonane zostało ostatnie zadanie w operacji berlińskiej, po czym pułk przeszedł w rejon odpoczynku przygotowując się do powrotu do kraju.
Pierwszą rocznicę swego istnienia pułk obchodził w miejscowości Sweinfenberg. Na uroczystość przybył dowódca Armii
generał Popławski. 28 maja 1945 roku uchwałą prezydium Rady Najwyższej ZSRR 1. Samodzielny Pułk Łączności został odznaczony „Orderem Czerwonej Gwiazdy” za wkład w rozgromienie faszyzmu.

Sprzęt telegraficzny będący na wyposażeniu pułku - z lewej
urządzenie BODO, z prawej telegraf taśmowy Morse’a

W czasie operacji od Wisły do Łaby pułk rozwinął 30 węzłów łączności na stanowisku dowodzenia i 24 na kwatermistrzowskim. Ponadto kilkadziesiąt pomocniczych węzłów łączności. Kompanie kablowo-telegraficzne pułku rozwinęły 1080
kilometrów linii kablowo-telegraficznych, wybudowały 45 kilometrów nowych napowietrznych linii stałych, podwiesiły 105
kilometrów przewodów. Odbudowały 565 i wyremontowały
1300 kilometrów linii stałych.
20 maja 1945 roku pułk rozpoczął normalne szkolenie.
Przystąpiono do remontu sprzętu łączności i transportowego.
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9 lipca pułk wraca do kraju. Rozlokowany zostaje w miejscowości Wełnowiec koło Katowic ( obecnie w granicach miasta
Katowice).
W dniu 30 września 1945 roku na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 278 pułk zostaje rozformowany, a żołnierze przydzieleni do innych jednostek łączności. Ostatnim dowódcą pułku był ppłk Wiktor Zarucki.
Dla zabezpieczenia łączności kierownictwu MON i centralnym instytucjom oraz rządowi został powołany rozkazem Naczelnego Dowództwa WP nr 0232 z dnia 3 września 1945 roku
1. Samodzielny Batalion Łączności MON, w szeregach, którego
znaleźli między innymi miejsce żołnierze z rozformowywanego
pułku. Dowódcą batalionu został ppłk Gorycki, a zastępcą kpt.
Edward Gierasimczyk (w latach 1953 - 1971 komendant
Oficerskiej Szkoły Radiowej, Oficerskiej Szkoły Łączności
i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu). Batalion otrzymał zadanie budowy węzła łączności Sztabu Generalnego. Ale to już inna historia ...

płk Edward Gierasimczyk (zdjęcie z okresu pobytu w Zegrzu)
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WSPOMNIENIA ŁĄCZNOŚCIOWCÓW
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Pani Urszula Malentowicz – Jaraszkiewicz z Zielonej Góry jest
córką płk. Mieczysława Ornatowskiego. Jej ojciec był przed II wojną
światową dowódcą 2. Batalionu Radiotelegraficznego w Beniaminowie (Białobrzegach; 1929-1936), zastępcą dowódcy Pułku Radiotelegraficznego w Warszawie (1936-1939) oraz jego dowódcą (1939).
Zginął w Katyniu zamordowany przez rosyjskich oprawców.
Pani Malentowicz – Jaraszkiewicz przesłała do redakcji Komunikatu zdjęcia pamiątek po swoim ojcu. W treści listu odnosi się między
innymi do książki kol. Mirosława Pakuły „Pułk Radiotelegraficzny”
wydanej w 2009 r. przez Oficynę Wydawniczą Ajaks z Pruszkowa
w cyklu „Zarys historii pułków polskich w kampanii wrześniowej 1939
r.” (zeszyt nr 201).

Redakcja
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Waleria Sawicka
WOJENNA TUŁACZKA
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Pani Waleria Sawicka mieszka w Londynie. Była związana z tamtejszym środowiskiem łącznościowców. W Komunikacie zamieszczamy
artykuł, który ukazał się w „Tygodniku Powszechnym” nr 52/53,
23/30 grudnia 2012 r.
Redakcja
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Iwona Banaszek
CICHE BOHATERKI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego minęła dokładnie w nocy z 22/23 stycznia 2015 r., dlatego chciałabym
powrócić do tych wydarzeń sprzed ponad wieku.
Powstanie Styczniowe wpisało się w historię Polski przede
wszystkim jako walka partyzancka, która objęła cały kraj, rozdarty pomiędzy trzech zaborców. Przez szeregi powstańcze
przeszło około 150-200 tys. ludzi. Ogółem stoczono blisko 1.200
potyczek i choć odnoszono sukcesy, to straty w ludziach ponoszone przez partyzantów w toku walk, jak i w wyniku represji
i terroru zaborcy były bardzo wysokie. Tysiące mogił rozproszone po całym kraju, wygnanie 38 tys. Polaków na Sybir, nowa
fala emigracji na Zachód, konfiskata blisko 4 tys. majątków
w Królestwie i na Litwie, zniszczenie kraju, oto cena, jaką za ten
zryw niepodległościowy zapłacili Polacy!
W tej walce szczególną rolę odegrał zabór austriacki - potocznie zwany Galicją, który dla powstańców stanowił swoistego rodzaju zaplecze, bazę dla działań partyzanckich. Stąd napływali ochotnicy, stąd też dostarczano pomocy materialnej
w postaci broni, amunicji, umundurowania, żywności, lekarstw,
środków opatrunkowych i pieniędzy. To tutaj formowano oddziały wojskowe (m. in. także Medyka), szkolono je, a następnie
kierowano do walki w zabór rosyjski, województwa: lubelskie,
wołyńskie i podlaskie. Przyjmowano rannych i opiekowano się
internowanymi i więzionymi powstańcami. Pomocy dostarczano też z Wielkopolski, Pomorza, a nawet ze Śląska, pomimo szykan pruskich, lecz rola Galicji w tych zmaganiach była wyjątkowa.
W całej historii Polski, kobiety polskie odgrywały zawsze
szczególną rolę, były nie tylko natchnieniem dla poetów, kompozytorów, malarzy, ale także wsparciem moralnym dla walczących mężczyzn. Często też same uczestniczyły z bronią w ręku
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w tych zmaganiach. Przeważnie jednak działały na zapleczu jako
„ciche bohaterki”, a od ich postawy i zaangażowania w sprawę
wiele zależało. I jednym i drugim mieszkankom historycznej
ziemi przemyskiej i samego Przemyśla pragnę poświęcić poniższe słowa, aby przypomnieć i równocześnie ocalić od zapomnienia nie tylko ich nazwiska, lecz przede wszystkim czyny
świadczące o patriotyzmie, miłości do Ojczyzny i umiłowaniu
wolności.
Dla potrzeb powstania powołana została w Galicji „Organizacja Narodowa” - działająca w konspiracji w ramach istniejącej
trzystopniowej struktury podziału terytorialnego administracji
zaborczej i dzieliła się ona na organizację: wojskową i cywilną.
Na czele Cywilnego Komitetu Galicji Wschodniej stał książę Adam Sapieha z Krasiczyna, który był także Naczelnikiem Obwodu
Przemyskiego do sierpnia 1863 r., tj. do chwili aresztowania.
Natomiast organizacja na rzecz powstania w powiecie przemyskim i mieście była następująca: naczelnikiem Powiatu Przemyskiego do jesieni 1863 r. był Mieczysław Pawlikowski z Medyki,
a następnie Walery Waygart. Funkcję naczelnika Miasta i Policji
Narodowej w Przemyślu pełnił początkowo Walery Waygart,
a następnie dr Aleksander Dworski - obydwaj znani i cenieni
miejscowi adwokaci. Ich nazwiskami w okresie II Rzeczypospolitej zostały nazwane ulice miasta. Komisarzem poborowym
w ramach organizacji cywilnej w Przemyślu był Piotr Sambasowicz - właściciel hotelu i restauracji „Pod trzema koronami”.
Funkcję naczelnika Poczty Narodowej w Przemyślu pełnił inż.
Karol Monné - ojciec Wandy - narzeczonej Artura Grottgera, występującej na jego obrazach związanych z Powstaniem Styczniowym w postaci Muzy.
Organizacją żeńską oscylującą pomiędzy organizacją wojskową i cywilną był Obwodowy Komitet Niewiast Polskich założony we Lwowie, na czele, którego stała wyjątkowa pod każdym
względem osoba - Helena z hrabiów Dzieduszyckich Pawlikowska z Medyki. Jej następczynią była Joanna Waygartowa - żona
Walerego. Patronat nad Komitetem sprawowały: księżna Jadwiga z Sanguszków żona księcia Adama Sapiehy z Krasiczyna oraz
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dostojna matka księcia, księżna Jadwiga z hrabiów Zamojskich
Sapieżyna.
Panie prowadziły wielostronną działalność. Zajmowały się
wywiadem, były kurierkami, zbierały pieniądze i kosztowności
na rzecz Skarbu Narodowego, zaopatrywały powstańców
w broń, amunicję, mundury i sztandary. Sprawowały opiekę nad
rannymi w szpitalach, w Cieszanowie, Oleszycach i Nowym Siole
oraz w dobrach księcia Adama Sapiehy, a także w Przeworsku,
w majątku księcia Jerzego Lubomirskiego. Opiekowały się internowanymi na terenie miasta powstańcami. Niejednokrotnie
pomagały w ucieczkach z więzienia, w czym niezrównaną była
Antonina z Sozańskich Fedykowa, która zabawiając strażników
więziennych miłą rozmową i dobrym jedzeniem umożliwiała
więźniom ucieczkę na wolność. Dom Waygartów w Przemyślu
był centrum działalności konspiracyjnej kobiet. Nawet obydwie
córki państwa Waygartów zaangażowane były w pracę na rzecz
powstania. To właśnie one „skubały szarpie”, które służyły jako
materiał opatrunkowy dla rannych powstańców. A praca ta
wcale nie była łatwa, często bowiem od tej czynności puchły
palce dorosłych, a cóż powiedzieć o drobnych paluszkach obu
dziewczynek.
Panie z towarzystwa zajmowały się także produkcją amunicji, w tej czynności niezrównaną była Kordula z hrabiów Komorowskich Lipska, synowa kawalera Krzyża Virtuti Militari
z 1830 r. Feliksa de Lipa Lipskiego. W jej dworku znajdującym
się na uboczu miasta Przemyśla, przy Trakcie Lwowskim (obecnie koniec ulicy Mickiewicza, dworek stoi do dnia dzisiejszego),
produkowano z tzw. „kaszy” naboje, w które zaopatrywano powstańców. W tej produkcji pomocą była Romualda Prebendowska. Dla zmylenia żandarmów austriackich, którzy często dokonywali rewizji, na stoliku w salonie pani Lipskiej leżały sztuczne
kwiaty, przybory do ich wyrobu oraz inne niewieście ręczne
robótki.
Kobiety brały także udział w bitwach, często w przebraniu
męskim. Do takich należała Antonina z Grzywińskich Fijałkow121
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ska, która walczyła wspólnie ze swoim mężem w oddziale Leona
Czachowskiego, w przebraniu męskim, jako jego syn Staszek.
W oddziale Marcina „Lelewela” Borelowskiego, również
walczyło wiele kobiet w przebraniu męskim, między innymi Julia Orzechowska, Józefa, Waleria i Bronisława Maciejowskie,
Franciszka Ostrowska i Michalina Wodzyńska. Walczyły dzielnie
i ponosiły ofiary. Oto Julia Orzechowska w zaciętej bitwie pod
Krasnobrodem została ciężko ranna w klatkę piersiową, a dostawszy się do niewoli, została umieszczona w szpitalu wojskowym, z którego po wyzdrowieniu powędrowała na Syberię.
W bitwie pod Panasówką Józefa Maciejowska otrzymała 16 ran
ciętych od szabli. Wyniesiona z pola bitwy przez towarzysza
broni, szczęśliwie została umieszczona w polskim szpitalu.
Znaną kurierką powstańczą była Klotylda Wenzigerowa,
a także Alojza Kosmanowa. Natomiast Henryka Gumowska, Róża Nowakowska, Wiktoria Longchamps de Berrier, Paulina Regerowa, Matylda Skrzynecka-Czyńska i inne współpracowały
z oddziałem łk. Marcina „Lelewela” Borelowskiego w ramach
tzw. „Wojskowych Organizacji Pomocniczych”.
Najdzielniejszą sanitariuszką, przechodzącą przez granice
oraz fronty była pani Decowska z Żołyni. W szpitalu przemyskim leczyła się z ciężkich ran kłutych odniesionych w potyczce
z kozakami młodziutka piękność Stasia Zarembianka. Wreszcie
kobiety opiekowały się rodzinami poległych powstańców oraz
ich mogiłami.
W sytuacjach ekstremalnych, w których pewne zadania wydawały się niewykonalne, kobiety, ten „puch” i „wietrzne istoty”,
doskonale sobie radziły przydając blasku całemu swemu rodowi. A dzisiaj, przechodząc alejkami przemyskiego cmentarza
przy ul. Słowackiego, napotkać można mogiły kryjące uczestniczki Powstania z 1863 r. I te mogiły powinny być świadectwem pamięci potomnych o ich czynach, bo ani rozgłos, ani sława nie towarzyszyły ich działalności, ale skromność, pokora,
wiara, nadzieja, patriotyzm i prawdziwe umiłowanie wolności
i Ojczyzny.
122

KOMUNIKAT NR 32

SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Sądzicie, że komunikacyjna rewolucja, jaka dokonuje się na
naszych oczach za sprawą Internetu, nie ma sobie równych? Być
może, jednak w rankingu najbardziej przełomowych wynalazków Internet ma godnego konkurenta. Jest nim XIX-wieczny telegraf, który po raz pierwszy w dziejach skutecznie pokonał barierę, jaką była szybka komunikacja na odległość. Jak działał ten
Internet epoki wiktoriańskiej?

Część odbiorcza telegrafu Morse'a

Jak przekazać informację na odległość?
Jak przekazać informację na znaczną odległość? Przez tysiąclecia ludzie stosowali różne rozwiązania. Poza donośnym
krzykiem najbardziej oczywistym i zapewne najstarszym sposobem byli posłańcy, osobiście dostarczający wiadomości. Niestety, dostarczanie wieści przez najszybszych nawet posłańców
zabierało dużo czasu, sami gońcy również nie mieli lekkiego ży123
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cia. Wymownie świadczy o tym los Filippidesa, który po obwieszczeniu nowiny o zwycięstwie pod Maratonem wyzionął
ducha, zostawiając po sobie piękną legendę i coraz liczniejsze
rzesze naśladowców.

Pomnik Filippidesa w Maratonie

Wyjątkowo starą metodą przekazywania informacji są również gołębie pocztowe. Historyczne wzmianki o stosowaniu
skrzydlatych posłańców sięgają jeszcze starożytnej Mezopotamii, jednak gołębie, choć skuteczne i stosowane przez tysiąclecia aż do czasów współczesnych, były mało uniwersalne i zapewniały komunikację jednokierunkową. Liczne wady miały
również inne metody komunikacji, opracowane niezależnie od
siebie przez mieszkańców różnych kontynentów. Sygnały w postaci ogni rozpalanych na wzgórzach, znaki dymne czy tamtamy były skuteczne tylko w określonych warunkach. Co więcej,
przekazywana treść często sprowadzała się jedynie do zasygnalizowania ustalonego wcześniej komunikatu. Na przykład rozpalenie ognia mogło potwierdzić śmierć władcy czy ostrzegać
o pojawieniu się nieproszonych gości. Mimo tych ograniczeń dało się przekazać wiadomość na znaczną odległość, czego przykładem może być np. informacja o zwycięstwie przesłana przez
cesarza Klaudiusza dzięki łańcuchowi ogni z Brytanii do Rzymu
w 43 roku.
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Eneasz Taktyk wymyśla telegraf optyczno-hydrauliczny
Pierwsze próby zerwania z ograniczeniami pojawiły się
jeszcze starożytności. Eneasz Taktyk, grecki autor rozpraw poświęconych sztuce wojennej, zaproponował rozwiązanie znane
jako telegraf optyczno-hydrauliczny. Zgodnie z zamysłem Eneasza na wieżach sygnałowych poza pochodniami czy ogniskami
miały znajdować się identyczne zbiorniki z wodą.

Płaskorzeźba przedstawiająca telegraf Eneasza Taktyka

Zapalenie i gaszenie ognia było sygnałem, by otwierać lub
zamykać odpływ wody, która miała przelewać się do innego naczynia. Poziom wody w naczyniu miał wskazywać na określoną
informację, a dzięki takiemu rozwiązaniu dało się przekazać
więcej niż tylko jeden komunikat. Starożytni Grecy wpadli również na pomysł, by za pomocą kombinacji do 10 pochodni przekazywać poszczególne litery alfabetu. Rozwiązanie w teorii wydawało się niezwykle obiecujące, jednak w praktyce jego użyteczność była dyskusyjna. Przy obserwacji z większej odległości
lub pod niewłaściwym kątem światła się zlewały, uniemożliwiając odczytanie wiadomości. Mimo wad tego rozwiązania można
je uznać za pełnoprawnego praprzodka telegrafu. Dzięki prze125
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kazywaniu na odległość poszczególnych liter możliwe stało się
przesłanie dowolnego komunikatu.
Telegraf optyczny Chappe’a
Po kilku ciekawych rozwiązaniach z czasów starożytnych
nastąpił wielowiekowy zastój. Dopiero w 1792 roku Claude
Chappe, wspierany przez brata Ignace’a, wpadł na pomysł, by
powrócić do starej idei wież ogniowych. Zamiast sygnałów nadawanych pochodniami postanowił wykorzystać wysięgnik
z obrotowymi belkami, podobny do podwójnego semafora. Belki
wraz z wysięgnikiem mogły być ustawiane w sumie w 196 pozycjach, odpowiadających różnym symbolom i literom alfabetu.

Obraz z wieżą telegrafu optycznego

Użyteczność całego rozwiązania zwiększała się za sprawą
rozwoju optyki. Zamiast wytężać wzrok, można było z dużej odległości obserwować wysięgnik z belkami przez lunetę. Dzięki
temu 200-kilometrowa, pierwsza linia z Lille do Paryża, była
obsługiwana przez zaledwie 15 wież. Rozwiązanie takie okazało
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się bardzo praktyczne. W 1794 roku wiadomość o wygranej bitwie została przesłana do stolicy Francji w ciągu zaledwie godziny. Takiego tempa nie gwarantował żaden goniec ani gołąb
pocztowy! Doceniając znaczenie szybkiej komunikacji, nową
metodę łączności popierał Napoleon. Zarządził budowę linii telegrafu optycznego łączącego Paryż z Mediolanem i Strasburg
z Wiedniem. Warto pamiętać, że to właśnie z Napoleonem
i szybką komunikacją związana jest niewyobrażalna fortuna rodu Rotschildów. Londyński bankier Nathan Rotschild dzięki
własnej sieci komunikacyjnej opartej na gołębiach pocztowych
poznał w 1815 roku wynik bitwy pod Waterloo prawie 3 doby
wcześniej, niż oficjalna informacja dotarła do Londynu. Dzięki
temu miał czas, by wykorzystując niewiedzę innych graczy giełdowych, doprowadzić do krachu, a następnie za bezcen skupić
przecenione papiery wartościowe. W pierwszej połowie XIX
wieku Francja pokryła się siecią wież telegrafu optycznego.
W 1849 roku Paryż dzięki 534 stacjom przekaźnikowym był połączony z 39 francuskimi miastami, a tempo przekazywania
wiadomości pomiędzy wieżami sięgało dwóch słów na minutę.
Pojawiły się wówczas pierwsze próby wykorzystania telegrafu
do przekazywania wiadomości handlowych, co wywołało zdecydowany opór kupców. Udostępnienie klientom wiedzy o cenach w różnych rejonach kraju godziło w ich interesy.
Telegraf optyczny rozwijał się również na ziemiach polskich. W 1830 roku uruchomiono pierwszą linię pomiędzy Warszawą i Modlinem, a kilka lat później łańcuch stacji przekaźnikowych połączył Warszawę z Petersburgiem. W 1838 roku
Warszawa uzyskała bezpośrednie połączenie z Moskwą. Łączność zapewniało 220 stacji przekaźnikowych obsługiwanych
przez ponad 1300 osób. Mimo swojej skuteczności telegraf optyczny nie był pozbawiony wad. Aby mógł działać, obserwatorzy z kolejnych wież musieli widzieć sygnały nadawane przez
poprzedników, co nie zawsze było możliwe, a całość przypominała zabawę w głuchy telefon.
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Informacja płynie kablem
Pierwsze próby przekazania informacji za pomocą długiego
kabla i elektryczności podejmowano jeszcze w XVIII wieku.
Z taką metodą komunikacji eksperymentowali m.in. Szwajcar
Georges-Louis Le Sage, któremu w 1774 roku udało się przekazywać informacje pomiędzy dwoma pokojami swojego domu,
a w 1795 roku hiszpański fizyk, Francisco Salva Campillo,
przedstawił obszerną, teoretyczną pracę przedstawiającą perspektywy komunikacji przewodowej, przewidując m.in. położenie podmorskich kabli. Pierwszy przewodowy telegraf, który
nadawał się do praktycznego zastosowania, jest dziełem urodzonego w Toruniu Samuela von Sömmeringa, który w 1809 roku w Bawarii wymyślił sposób przewodowego przesyłania informacji. Telegraf von Sömmeringa składał się z wiązki 35
przewodów podłączonych do pojemników z elektrolitem, odpowiadającym poszczególnym znakom i literom. Nadawanie polegało na podłączaniu do prądu odpowiednich przewodów,
a odczyt na obserwacji, w którym z pojemników zaczął wydzielać się gaz.

Szkic telegrafu Samuela von Sömmeringa
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Kilkanaście lat po von Sömmeringu na inny pomysł wpadł
rosyjski dyplomata, Paweł Szyling. Bazując na wcześniejszych
pracach André Marie Ampère'a, w 1822 roku Szyling opracował
telegraf igiełkowy, w którym na końcach wieloprzewodowej
wiązki znalazły się nie pojemniki z elektrolitem, ale wskazówki
wychylające się po podłączeniu prądu. Linia telegrafu igiełkowego połączyła wówczas Pałac Zimowy z Ministerstwem Komunikacji w Petersburgu. Po Szylingu podobne rozwiązania badali m.in. Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber.
Samuel Morse i David Hughes - prekursorzy nowej epoki
Choć wcześniejsze rozwiązania działały, to były dość skomplikowane, co nie sprzyjało popularyzacji któregokolwiek
z nich. Przełom nastąpił dopiero za sprawą propagatora niewolnictwa, Amerykanina Samuela Morse’a. Choć pierwszeństwo
w opracowaniu telegrafu elektromagnetycznego przypisywane
jest wielu różnym wynalazcom, a sam Morse nazywany jest często złodziejem pomysłu i patentu, to przyjmuje się, że to właśnie
jemu zawdzięczamy opracowanie metody pozwalającej na praktyczne wykorzystanie łączności przewodowej. Opracowany
przez Morse’a sposób komunikacji, oparty na przypisaniu literom ciągów kropek i kresek, idealnie nadawał się do przesyłania przewodami. Poza tym nie wymagał całej ich wiązki. Opatentowany w 1837 roku wynalazek okazał się strzałem w dziesiątkę, jednak na szeroką skalę został zastosowany nieco później.

Telegraf korzystający z alfabetu Morse'a
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Telegraf Morse'a wydaje się dzisiaj staromodnym, prymitywnym urządzeniem, którego miejsce dawno już znalazło się
w lamusie historii. W dziejach rozwoju komunikacji wynalazek
ten odegrał jednak rolę trudną do przecenienia. Był on bowiem
pierwszym urządzeniem technicznym pozwalającym w sposób
efektywny przekazywać informacje na dużą odległość w bardzo
krótkim czasie.
Zasada działania telegrafu Morse'a była bardzo prosta.
Urządzenie składało się z dwóch aparatów, połączonych drutem
elektrycznym. Nadawca, naciskając i puszczając przycisk, zamykał lub otwierał obwód elektryczny, powodując przepływ lub
brak przepływu prądu. W aparacie odbiorczym znajdował się
elektromagnes, nad którym z kolei znajduje się przesuwająca
się taśma, a nad nią przyciągany przez ów elektromagnes pisak.
Naciśnięcie przycisku w aparacie nadawczym powodowało, że
na taśmie aparatu odbiorczego pojawiała się kropka (gdy przycisk był naciśnięty krótko) lub kreska (gdy był naciśnięty dłużej).
Sposób komunikowania
Jak jednak można było w ten sposób przekazywać normalne
słowa czy zdania? Otóż, sposób na to był bardzo prosty. Należało po prostu "zaszyfrować" poszczególne litery i cyfry tak, by
odpowiadały im takie czy inne kombinacje kropek i kresek, pojawiających się na taśmie aparatu odbiorczego. W ten właśnie
sposób powstał opracowany przez wynalazcę telegrafu
w 1840r. Alfabet Morse'a.
Pierwsze pomysły
Mówiąc o telegrafie Morse'a warto jednak podkreślić, że
Samuel Morse nie był pierwszym człowiekiem, który wpadł na
pomysł przekazywania informacji za pomocą impulsów elektrycznych przesyłanych przewodami. Pierwszy projekt telegrafu
elektrycznego pojawił się zaskakująco wcześnie -bo już w 1753
r. 17 lutego tegoż roku na łamach brytyjskiej gazety "Scots Monitor" opublikowany został projekt urządzenia telekomunika130

KOMUNIKAT NR 32
cyjnego pomysłu niejakiego Ch. Morrisona. Urządzenie to miało
przekazywać każdy znak przez osobny, jemu tylko właściwy
przewód. Na takiej właśnie zasadzie oparty został telegraf elektryczny, zbudowany w latach 1809-10 przez T. von Soemmeringa z Monachium (55 drutów).
W grudniu 1795 r. Don Francisco Salvá z Akademii Nauk
w Barcelonie zaprezentował pierwszą napowietrzną linię telegrafu elektrycznego. Linia ta miała długość 1 km i biegła z Barcelony do Fort Atarazans.
Alternatywa
Konkurencyjnym wobec telegrafu Morse'a wynalazkiem był
tzw. telegraf igiełkowy (wskazówkowy). W telegrafie tym, którego pierwowzór skonstruował w 1822 r. rosyjski dyplomata
P. Szyling, poszczególnym literom i cyfrom odpowiadały odpowiednie wychylenia igiełek (wskazówek) pod wpływem pola
magnetycznego wytwarzanego przez przesyłane impulsy prądu.
Telegraf ten okazał się na tyle sprawnym urządzeniem, że
w 1836 r. jego wynalazca połączył nim petersburski Pałac Zimowy i Ministerstwo Komunikacji. W planach była również budowa telegrafu igiełkowego na linii Kronsztad-Peterhoff, nie doszła ona jednak do skutku z powodu śmierci autora projektu.
Zwycięski wariant
Wynalazek Morse'a nie od razu wyparł takie rozwiązania,
jak telegraf igiełkowy czy telegraf z dużą ilością drutów. Władze
Stanów Zjednoczonych dopiero w 1843 r. przyznały Morse'owi
fundusze na budowę próbnej linii Waszyngton - Baltimore, którą otwarto 24 maja 1844 r. Wkrótce potem telegraf Morse'a
rozpowszechnił się bardzo szybko i stopniowo wyparł inne
urządzenia. Już w 1845 r. linie telegrafu pojawiły się we Francji,
w roku następnym w Austrii i w Belgii, w 1853 r. w Rosji, a najpóźniej- bo w roku 1879 - pojawił się telegraf Morse'a w Chinach.
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Alfabet Morse'a

Prawdziwym przełomem, który w połączeniu z alfabetem
Morse’a pokazał w pełni możliwości telegrafu, był wynalazek sir
Charlesa Wheatstone’a. Wymyślił on urządzenie z automatycznie przesuwającą się taśmą i pisakiem nanoszącym na niej przesyłane sygnały. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiadomości mogły
być nie tylko odczytywane, ale również automatycznie zapisywane i przechowywane, a szybkość transmisji przekraczała 100
znaków na minutę.
Rozwiązanie jeszcze wygodniejsze zaproponował w 1855
roku Edward Hughes, który skonstruował telegraf nazwany
później jego nazwiskiem. Telegrafy Hughesa dzięki identycznym
obrotowym tarczom ze znakami alfanumerycznymi pozwalały
na przesyłanie nie ciągów kropek i kresek, ale liter, odbijanych
przez urządzenie odbiorcze na papierowej taśmie. Rozwiązanie
to w niemal niezmienionej formie było stosowane aż do drugiej
połowy XX wieku. Telegraf Hughesa, zwany potocznie juzem,
jest najstarszym szybko piszącym aparatem telegraficznym.
Wynalazł go urodzony w 1831 r. w Londynie David Edward Hughes. Jako że jego pasją była muzyka, chciał skonstruować urządzenie do jej kopiowania. Skończyło się na telegrafie, który
przypominał nieco fortepian czy raczej pianino. Charakterystycznym elementem aparatów juza był obrotowy mechanizm
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synchroniczny i klawiatura z 14 białymi i 14 czarnymi klawiszami. W aparacie używano alfabetu łacińskiego oraz cyfr od
1 do 9. Wiadomość była wybijana na wąskiej papierowej wstędze za pomocą specjalnie zaprojektowanych czcionek, wycinających w niej niewielkie otwory. Według szacunkowych danych,
szybkość transmisji osiągała 180 znaków na minutę. Telegraficzna kariera Opatentowane w 1855 r. urządzenie bardzo szybko znalazło nabywców. W ciągu zaledwie kilku lat zaczęła go
używać większość amerykańskich firm telekomunikacyjnych.
W ślad za nimi telegrafem zainteresowano się w Europie.
W przeciwieństwie do wcześniej używanych aparatów transmitujących znaki alfabetu Morse'a, aparat Hughesa operował znakami pisarskimi - tłumaczą gdańscy muzealnicy. - Zarówno odbiornik, jak i nadajnik były wyposażone w obrotowe tarcze
z czcionkami. Kiedy po stronie nadawczej włączano napięcie do
styku tarczy, odpowiadającego danej literze lub cyfrze, po stronie odbiorczej młoteczek odbijał na papierowej taśmie będący
akurat naprzeciwko znak na tarczy.

Aparat Hughes'a (Juz)

Najczęściej na juzach pracowały kobiety. - Ze wspomnień
wiemy, że była to trudna i odpowiedzialna praca - podkreśla
Ewa Malinowska. - Jedną z juzistek była Maria Kozakówna, póź133
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niejsza żona Alfonsa Flisykowskiego, podreferendarza w Polskim Urzędzie Pocztowo - Telegraficznym Gdańsk 1 i dowódcy
obrony poczty po śmierci Konrada Guderskiego. W Muzeum
Poczty Polskiej znajduje się świadectwo z 1929 roku, potwierdzające ukończenie przez Marię Kozakównę "z postępem celującym" kursu juzistek w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. Komisja egzaminacyjna uznała ją za "uzdolnioną do pełnienia służby przy aparatach juza, morsa i stukawkach w państwowych urzędach telegraficznych oraz wojskowych stacjach
juza". Między kursem a brydżem Kurs juzistek przeszła też inna
pracownica Poczty Polskiej w Gdańsku, Elżbieta SzucaMarcinkowska. Do Centrum Wyszkolenia Łączności trafiła
w 1935 r. i było to dla niej wielkie osiągnięcie, bowiem spośród
300 kandydatek przyjęto na szkolenie zaledwie 35 osób. Chociaż w Zegrzu panował wojskowy dryl, Elżbieta SzucaMarcinkowska dobrze wspominała spędzony tu czas i bynajmniej nie była w tym odosobniona. Nauka w CWŁ była wprawdzie
intensywna, ale wystarczało też czasu na zabawę. Juzistki zapraszano na bale, na partyjki brydża, w którego grano powszechnie, ale też na wycieczki nad pobliskie jezioro. Nic dziwnego, że kiedy w 1936 r. zakończono w Zegrzu szkolenia juzistek, wiadomość ta wpędziła podchorążych w prawdziwą rozpacz. Był to akurat czas, kiedy kurs ukończyła pani Elżbieta. Zaraz też otrzymała skierowanie do urzędu przy ówczesnym placu
Heweliusza. Praca na Poczcie Polskiej odbywała się na cztery
zmiany, więc co czwarty dzień przypadał dyżur nocny. Pani Elżbieta obsługiwała telegrafy juza i morsa. Ostatnią zmianę zakończyła 31 sierpnia 1939 r. O świcie następnego dnia obudził
ją huk wystrzałów. Kiedy około godz. 8 poszła do urzędu, okolica była otoczona kordonem, za którym Niemcy próbowali zdobyć budynek poczty. W czasie wojny Elżbieta SzucaMarcinkowska włączyła się w działalność konspiracyjną. Aresztowana w 1942 r., trafiła do obozu Stutthof. Wyzwolenia doczekała w kwietniu 1945 r. Po wojnie pracowała jako nauczycielka
w Gdyni.
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Telegraf sprawia, że świat zaczyna się kurczyć
Telegraf wraz z alfabetem Morse’a rozpoczął swoją globalną
ekspansję od Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam szybko
doceniono zalety rozwiązania, które nie wymagało wielu ludzi
do obsługi i pozwalało przekazywać wiadomości na bardzo duże odległości. W Europie rozwój tej technologii był hamowany
przez popularność telegrafu optycznego. Wystarczy wspomnieć,
że w 1852 roku w Stanach Zjednoczonych linie telegraficzne
miały ponad 37 tys. kilometrów, podczas gdy Prusy korzystały
z zaledwie 2400 kilometrów, a Francja miała tylko 1200 kilometrów linii telegraficznych.

Globalny system łączności - najważniejsze linie telegraficznie w 1891 roku

Sukcesem zakończyło się za to połączenie w 1865 roku
Londynu z indyjskim Bombajem. Przesłanie wiadomości z serca
imperium do, jak nazywano Indie, perły brytyjskiej korony zajmowało zaledwie 4 minuty. W 1866 roku położono na dnie
Atlantyku kolejny kabel, za pomocą, którego przesyłano informacje przez kolejne 100 lat. Do 1871 roku Europa zyskała
przewodowe połączenie ze wszystkimi kontynentami, a linie telegraficzne sięgnęły Japonii i Australii. Świat, dotychczas niewyobrażalnie wielki, zaczął się błyskawicznie kurczyć.
135

KOMUNIKAT NR 32

Piotr Marciniak
BIEDKA TELEFONICZNA wz. 1931
Biedka dwukołowy, jednokonny używany. Używany np.
w wojsku jako pojazd do transportu ckm-ów, moździerzy, granatników czy amunicji, jednak w przeciwieństwie do taczanki
niemożliwe było prowadzenie ognia w ruchu. Ciekawostką jest
fakt, że z biedki telefonicznej można było rozwijać linię telefoniczną w trakcie jazdy. Na niemal każdy pułk piechoty (pluton
łączności) przypadało 5-6 wozów tego typu lub wcześniejszego
modelu wz 1928. Obsługa wozu to 4-5 ludzi.

Biedka telefoniczna wz 1931

Opis biedki z instrukcji.(org. pisownia)
Zatwierdzona Rozk. M. S. Wojsk. B. Og. Org. L. dz. 2800-17/
Wyszk z dn. 28 maja 1928 r.
Biedka telefoniczna jest resorowana.
 -ciężar własny wynosi około 235 kg,
 -rozstaw kół 1125 mm,
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 -nośność do 240 kg,
Biedka składa się z następujących części zasadniczych:
 2 kół o średnicy 1000 mm,
 - stalowej osi,
 2 sprężyn (resorów),
 pomostu,
 2 dyszelków,
 orczyka z ciągiem.
 skrzyni drewnianej,
 skrzynki żelaznej,
 płachty z linką.
Koło składa się z piasty, z 12 szprych osadzonych w piaście
z pewnym nachyleniem zwanem szybistością, z nasadzonego na
szprychy wieńca okutego żelazną obręczą i z wtłoczonej w piastę tulei. W otwór piasty wchodzi czop osi.
Stalowa oś o stożkowatych, lekko pochylonych ku dołowi
czopach, ma u nasady czopów osadzone dwa pierścienie oporowe. W końcach czopów są pionowe otwory do przetyczek. Po
nałożeniu koła na czop osi nakłada się czapkę na koniec czopa
i umocowuje przetyczką, zabezpieczającą koło od spadania z osi.
Przetyczkę chroni od wypadania sprężynująca zapadka, przynitowana do ramion przetyczki. Sprężyny są przymocowane do
osi dwiema płytkami i czterema ściągaczami. Każda sprężyna
składa się z sześciu warstw ze stali żłobkowanej. Końce resorów
są połączone za pomocą czterech uchwytów z belkami pomostu.
Pomost składa się z czterech podłużnych i dwu poprzecznych belek, połączonych śrubami. Do dwu skrajnych belek podłużnych są przymocowane 4 uchwyty z paskami do tyczek
i 4 uchwyty do dyszelków (2 przednie i 2 tylne). Dwa tylne
uchwyty mają po 3 otwory do ustawienia dyszelków odpowiednio do wzrostu konia.
Dyszelki, w przednim końcu okrągłe a w tylnym prostokątne, mają w odległości 940 mm od pasa przedniego końca haki
do pasa oporowego. Prostokątne końce są okute opaskami i ma137
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ją otwory do przetyczek. Przetyczki, zawieszone na łańcuszkach,
służą do umocowania dyszelków w tylnych uchwytach.
Do pociągu biedki służy orczyk założony na hak ciągła. Orczyk jest okuty trzema opaskami. Końcowe opaski mają tak
zwane „baranie różki", a środkowa opaska ma kółko. Baranie
różki służą do założenia postronków pociągowych, a kółko —
do zawieszenia orczyka na haku ciągła.
Do poprzecznych belek pomostu są przymocowane dwie
ruchome podpórki, które służą do ustawienia biedki.
Na podłużnych belkach pomostu są osadzone dwie skrzynie: jedna mała żelazna, przeznaczona na sprzęt koński, i druga
duża drewniana, przeznaczona na sprzęt łączności.
Skrzynka na sprzęt koński ma pokrywę na zawiasach zamykaną na zatrzaski. Do szkieletu tej skrzynki jest przymocowany
hak do zawieszania przedniej podpórki w czasie jazdy.
Duża skrzynia, przymocowana do czterech podłużnych belek pomostu, składa się ze szkieletu, obitego wewnątrz klejonką
(dyktą), podłogi i tylnych drzwiczek. Dykta jest z zewnętrznej
strony oklejona płótnem.
Drzwiczki, przymocowane do podłogi dwiema zawiasami,
otwierają się na zewnątrz a po otwarciu opierają się na wystających końcach dwu skrajnych podłużnych belek pomostu.
Tworzą one w ten sposób stół, na którym można ustawić łącznicę lub aparat telefoniczny. Drzwiczki zamyka się dwiema przetyczkami. Na zewnętrznej stronie drzwiczek jest umocowane
ucho z otworem na przetyczkę do unieruchomienia w czasie
jazdy podniesionej tylnej podpórki.
Wewnątrz skrzynia ma po bokach rusztowanie żelazne do
umieszczenia na osiach bębnów do kabla telefonicznego. Osie
do bębnów są zabezpieczone od zagubienia łańcuszkami, przymocowanemi do rusztowania, i mają jedne końce zaopatrzone
w luźno znitowane z niemi łożyska, w których mogą się obracać,
a drugie końce zatoczone na okrągło.
Między rusztowaniami są cztery przedziały, przykryte
dwiema pokrywami na zawiasach.
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Na każdej pokrywie są umocowane trzy ruchome kółka,
z których jedno z tyłu. przy środkowym brzegu, służy do podnoszenia pokrywy, a pozostałe dwa na końcach — do umocowania
linki przytrzymującej przedmioty położone na pokrywach.
Dla ochrony materiału łączności od wpływów atmosferycznych, nakrywa się skrzynie brezentową płachtą. Przedni brzeg
płachty jest zaopatrzony w 2 otwory obszyte skórą, a brzegi
z boków i z tyłu w 20 otworów obszytych skórą i okutych blachą
mosiężną. Do umocowania płachty służy linka i 12 haków,
wkręconych w szkielet skrzyni i w drzwiczki. Końce linki okręcone są szpagatem. Wymiary płachty: 1770 X 1300 mm.
Mała skrzynka jest przeznaczona do umieszczenia następującego sprzętu końskiego:
 1 maska gazowa dla konia;
 1 wiadro płócienne;
 1 owsiak;
 1 szczotka;
 1 zgrzebło;
 1 puszka ze smarem;
 4 podkowy;
 16 ha- celi;
 24 podkowiaki;
 1 klucz od haceli;
 1 obcęgi;
 1 młotek;
 2 klucze do biedki.
W dużej skrzyni jest rozmieszczony materiał łączności:
na rusztowaniach: bębny z kablem:
w drugim przedziale od strony konia:
 toporek z ostrzem i młotkiem;
 słupołazy;
 naprężak paskowy;
 uchwyty ząbkowe;
 zwijaki i kabel do uziemienia.
w drugim przedziale:
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 2 aparaty telefoniczne a nad niemi torba narzędziow.
w trzecim przedziale:
 zestaw kancelaryjny;
 -latarki, świece;
 ponadto w razie potrzeby dwa ogniwa zapasowe.
w czwartym przedziale:
 kołki uziemiające;
 nosidła;
 łącznica lub aparat sygnalizacyjny.
Na zamkniętych pokrywach umieszcza się:
 trójnóg do aparatu sygnalizacyjnego;
 zestaw płacht tożsamości w futerale;
 plecaki patrolu;
 paszę dla konia.
Przedmioty te zabezpiecza się podczas przewozu linką,
przywiązując ją do kółek na pokrywach. Należy je rozmieścić
w taki sposób, aby nie przeszkadzały wyjmowaniu bębnów
z kablem.

Widok biedki z odkrytymi pokrywami
140

KOMUNIKAT NR 32

Po bokach biedki umocowuje się paskami tyczki z rososzkami i tyczki, służące jako podpory linii polowych. Tyczki należy
tak ułożyć, aby nacisk na grzbiet konia był niezbyt duży. Do zaprzęgnięcia konia do biedki służy 4 specjalna jednokonna
uprząż szorowa.
Uprząż ta oprócz zasadniczych części składowych innych
uprzęży ma specjalne siodełko do pasa przezkonnego, podtrzymującego dyszelki, oraz pasy wstrzymujące, umożliwiające
przypięcie pasa oporowego do dyszelków. Uprząż musi być do
każdego konia ściśle przystosowana, a przede wszystkim prawidłowo i dobrze na konia nałożona. Wszystkie części uprzęży
muszą być tak przystosowane, żeby nie były za luźne ani za ciasne i wskutek tego nie przeszkadzały koniowi w pracy, nie powodowały odparzeń i ran. Końce pasów i przystuły muszą być
odpowiednio zapięte i wsunięte do odpowiednich przesuwek
lub wsuwek, tak aby żaden pas lub przystuła bezładnie nie wystawały i nie zwisały.
Biedka w zaprzęgu nie może mieć opuszczonych podpórek
i dlatego przy zaprzęganiu konia należy (przed wprowadzeniem
konia między dyszelki) tylną podpórkę podnieść i unieruchomić
przetyczką a po wprowadzeniu konia między dyszelki i zapięciu
pasa przezkonnego opasującego dyszelki natychmiast zawiesić
na łańcuszku przednią podpórkę.
Całość musi mieć wygląd zaprzęgu wojskowego prawidłowo i starannie zestawionego.
Biedka musi być zawsze gotowa do użytku i w dobrym stanie. Dlatego też po każdym użyciu należy:
 oczyścić biedkę z kurzu czy błota;
 sprawdzić całość wszystkich części, uszkodzone naprawić
lub zastąpić nowymi;
 dokręcić zluzowane nakrętki na śrubach;
 obejrzeć kola, a zluzowane obręcze i okucie piast poprawić;
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 nasmarować czopy osi, a jeżeli czopy i tuleje są zanieczyszczone piaskiem, należy je oczyścić i na nowo nasmarować;
 oczyścić, zagruntować i pomalować miejsca pozbawione
farby;
 biedkę przechowywać pod dachem;
 zabezpieczając ją od wpływów atmosferycznych;
 posmarować tłuszczem obręcze, a jeżeli w pomieszczeniu
nie ma podłogi, ustawić biedkę na klockach.
Kilka słów
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Kolejne etapy budowy repliki biedki

Odbudowa biedki telefonicznej rozpoczęła się w roku 2009
i trwała do niemal 2014 roku. Działania poprzedziło ustalenie
wykonawcy. Padło na firmę Handmet z Gostynia (specjaliści
w zakresie odbudowy historycznych pojazdów). Przy pracach
wstępnych dysponowaliśmy tylko instrukcją (opis ogólny budowy tego wozu z 1931 roku). Co ciekawe zdobyliśmy informację na temat protoplasty biedki wz 1931 t.j biedki wz 1928. Wiele elementów było podobnych np. resory czy piasty kół. Odbudowując wóz mieliśmy tylko ogólne wymiary. Jednak w instrukcji znajdował się dokładny opis poszczególnych przedziałów
wozu (co w nich się znajdowało). Bazując na org. wewnętrznego
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wyposażenia udało się rozrysować wóz. W czasie prac wyniknęło wiele trudności np.:
- jak wyglądała skrzynia na przybory końskie (np. biedka wz
28 jej nie miała a zamontowano ją by wyposażenie dla konia
nie mieszało się ze sprzętem łączności). Początkowo mieliśmy zamontowaną skrzynię na przybory końskie z biedki wz
33 (pod ckm lub amunicję, co było naszym błędem)
- jak wyglądały podpory do ustawiania wozu w pozycji postojowej
- jak wyglądały stelaże do szpul z kablem a także jak były zamontowane łańcuszki z poprzeczkami na te szpule tak by
mogły się obracać w czasie transportu z opcją rozwijania
z nich kabla.
Z pomocą przyszedł serwis allegro. Udało się zakupić org .
metalową skrzynię na przybory końskie na podstawie której została wykonana kopia skrzyni. Podobna syt. Była ze stelażami
z tym, że nie udało nam się ich zakupić. Dotarliśmy do zdjęć
biedki wz 28 a na nich można było zobaczyć jak wyglądała podpora wozu. Poprzeczki wykonaliśmy bazując na „przeczuciu”
gdyż nie zachowała się nawet jedna poprzeczka od tego wozu.
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Patrol telefoniczny SH im. 10PP podczas ćwiczeń

To nie koniec prac nad sprzętem łączności ale o tym napiszemy przy innej okazji.
Pozdrawiamy wszystkich polskich łącznościowców.

Migawki z inscenizacji
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Zwracamy się z apelem – poszukujemy wszelakich zdjęć, instrukcji (skany) dotyczących wyposażenia łączności Wojska
Polskiego 1918-1939. Prosimy o pomoc. Materiały posłużą do
rekonstrukcji tego sprzętu.

Autor artykułu - prezes Stowarzyszenia Historycznego
im. 10 PP w mundurze o okresu II RP

Piotr Marciniak jest prezesem Stowarzyszenia Historycznego
im.10 Pułku Piechoty z Łowicza, które od 2014 roku współpracuje
z Oddziałem Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności.
Redakcja
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Mieczysław Hucał
MAŁO ZNANE I NIEZNANE
Decydując się jakiś czas temu na kolekcjonowanie telefonów polowych (do dzisiaj nie wiem dlaczego właśnie telefony całe życie wojskowe byłem związany z „radiem”) nie spodziewałem się, że z czasem poszerzę moje zbiory właśnie o sprzęt
radiowy oraz inne - mniej znane środki łączności. Eksponaty
generalnie ograniczone są do tych związanych z polską łącznością wojskową. Staram się pozyskiwać te egzemplarze, które są
ciekawe z punktu widzenia historycznego, ale także były wykorzystywane przez polskich łącznościowców, zarówno tych na
Zachodzie jak i na Wschodzie. Są w moich zbiorach również egzemplarze sprzętu powojennego, eksploatowanego zarówno
w LWP jak i w WP. Niestety jednym z głównych decydentów
w wielu przypadkach był czynnik finansowy (choć nie zawsze),
spotkałem się z wieloma bardzo ciekawymi eksponatami, ale ...
może kiedyś. Pomimo to uważam, że udało mi się zgromadzić
kilka niezwykle ciekawych egzemplarzy sprzętu.
W tym artykule chciałbym zaprezentować kilka, kilkanaście
egzemplarzy sprzętu, które użytkowali polscy łącznościowcy,
a które nie są powszechnie znane, przynajmniej większości.
Jako, że już wspomniałem całe życie wojskowe związany
byłem z „radiem”, stąd w pierwszej kolejności chcę zaprezentować wybrany sprzęt łączności radiowej. W ostatnim okresie
wzbogaciłem się o kilka radiostacji używanych przez siły
sprzymierzonych, w tym również przez Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie oraz te używane pod koniec i po II wojnie światowej
w kraju.
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Zacznijmy od frontu zachodniego.
Amerykańska SCR-300/BC-1000 to pierwsza na świecie
plecakowa radiostacja z manualnie ustawianą częstotliwością
FM. Skonstruowana została w 1940 roku przez polskiego inżyniera Henryka Magnuskiego, który w czerwcu 1939 wyjechał
służbowo do USA a wybuch wojny uniemożliwił mu powrót do
kraju. Pracowała w zakresie częstotliwości od 40 do 48MHz.
Moc nadajnika wynosiła ok. 0,5W. Waga ok. 16kg. Do końca
wojny wyprodukowano ok. 50 tysięcy egzemplarzy tej radiostacji. Mój egzemplarz pochodzi z 1944 roku.

Radiostacja SCR-300/BC-1000
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Wireless Set 38 MK-2 to brytyjska radiostacja z okresu
II wojny światowej. Przeznaczona była dla pododdziałów piechoty do łączności na krótkich odległościach. Pierwsza wersja
tej radiostacji weszła do użytku w 1941 roku. Pracowała w zakresie częstotliwości od 7,4 do 9 MHz emisją A3E. Umożliwiała
nawiązanie łączności na odległość do ok. 2km. Wyprodukowano
ponad 180 tysięcy sztuk tej radiostacji (licząc wszystkie jej wersje). WS 38 znalazła również zastosowanie w wojskach powietrznodesantowych, m.in. u polskich spadochroniarzy
z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej przez
gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.

Radiostacja WS-38 MK-2
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Wireless Set 19 MK III opracowana została w Anglii a produkowana w Kanadzie. Produkcja rozpoczęła się w roku 1942,
zarówno dla wojsk sprzymierzonych jak i w ramach umowy
międzynarodowej dla Armii Czerwonej. Pracowała w zakresie
częstotliwości od 2 do 8MHz oraz od 229 do 241MHz emisjami
A1A, A2A i A3E. Moc wyjściowa nadajnika była regulowana od
2,5 do 9W. Zasięg łączności do 16km. Waga ok. 40kg.

Radiostacja WS-19 MK III

Brytyjski odbiornik komunikacyjny R-1155A był powszechnie stosowany w lotnictwie wojskowym podczas II wojny światowej. Współpracował z nadajnikiem T1154. Odbiorniki
wykorzystywane były głównie w bombowcach typu „Avro Lancaster” oraz „De Havilland Mosquito”. Pracowali na nich również polscy łącznościowcy - lotnicy, ponieważ polskie Dywizjony Bombowe 300 i 305 były wyposażone w w/w typy samolotów. Odbiornik pracował w następujących zakresach częstotliwości: od 75 do 500kHz, od 500 do 1500kHz i od 3 do
18,5MHz.
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Odbiornik R-1155A

Odbiornik US-P był jedynym uniwersalnym odbiornikiem
superheterodynowym w Armii Czerwonej na początku drugiej
wojny światowej. W 1936 roku rozpoczęto produkcję skonstruowanej w Centralnym Wojenno-Przemysłowym Laboratorium Radiowym radiostacji pokładowej bombowca RSB, zaś
w roku 1937 jej naziemnej wersji - RAF. Część odbiorczą radiostacji RSB i RAF tworzył odbiornik US-P. Przystosowany był do
odbioru sygnałów telegraficznych (CW) i telefonicznych (AM)
w zakresie częstotliwości od 175 do 12000kHz . Waga 5,5kg.
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Odbiornik US-P

Kolej na bardziej znaną radiostację, przynajmniej przez
starszych łącznościowców. RBM-1 była rosyjską radiostacją
krótkofalową używaną między innymi przez armię polską jeszcze w trakcie II wojny światowej. Funkcjonowała na szczeblu
pułk - dywizja. Pracowała w zakresie częstotliwości od 1,5 do
5MHz emisją A3E i A1A. Moc nadajnika wynosiła ok. 1W. Waga
około 13,5kg, z zasilaczem ok. 30kg. Zasięg łączności w zależności od zastosowanej anteny przy pracy fonem wynosił ok. 25km
i przy pracy kluczem ok. 50km. Znana z takich filmów jak „Czterej pancerni i pies” czy „Stawka większa niż życie”. Po wycofaniu
z uzbrojenia radiostacja cieszyła się bardzo duża popularnością
wśród krótkofalowców.

Radiostacja RBM-1
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Następną radiostację nie do końca wiem jak zakwalifikować. Dlaczego? Otóż większość egzemplarzy jest już wycofana
z eksploatacji. Ale jest jeszcze pewna ilość tego typu radiostacji,
które funkcjonują w Wojsku Polskim jako pomocnicze środki
łączności na „większym” sprzęcie. Nie są praktycznie eksploatowane, ale póki są na wyposażeniu to możemy mówić, że jest to
radiostacja, która ciągle jest jeszcze w użyciu. O jakiej radiostacji
mowa? Oczywiście o „Tuberozie”. „Tuberoza” to pierwsza polska radiostacja cyfrowa skonstruowana w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu Południowym. Jest to taktyczna nasobna radiostacja plecakowa wyposażona w zestaw mikrofonowosłuchawkowy, antenę prętową, stelaż do przenoszenia na plecach i zapasowy moduł zasilania. Pracuje w zakresie częstotliwości od 30 do 79,999MHz emisją F3E. Moc nadajnika wynosi
ok. 5W. Umożliwia zaprogramowanie 8 fal roboczych. Umożliwia podłączenie przystawek szyfrujących. Waga około 14kg, zasięg łączności (teoretyczny) do ok. 20km przy użyciu anteny fali
bieżącej (40m).

Radiostacja T-2 Tuberoza

W zbiorach znalazło się również kilka ciekawych pozycji
z dziedziny łączności przewodowej i „innej”. Zacznijmy chronologiczne, czyli od przedstawiciela okresu II Rzeczypospolitej. Jeśli ktoś nie miał do czynienia z tematyką łączności okresu mię153
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dzywojennego to nigdy nie skojarzyłby tego przedmiotu właśnie z tą dziedziną. Mam tu na myśli oczywiście wybijak ziemny.
Wybijak ziemny (mój egzemplarz pochodzi z 1937 roku)
służył do wybijania otworów w ziemi dla tyczek podporowych
oraz do wbijania kołków odciągowych do ziemi. Głowica i ostrze
były odkute ze stali, a trzon z rury gazowej. Ostrze było hartowane. Na głowicy był wytłaczany znak wytwórcy i rok wykonania. Całość była pokryta lakierem asfaltowym (asfalt naturalny
rozpuszczony w benzynie). Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym im.10 Pułku Piechoty z Łowicza dysponujemy zarówno oryginałem jak i repliką. W tym roku otrzymaliśmy od Stowarzyszenia pięknie wykonaną replikę wybijaka,
a ponadto mamy obiecane repliki kolejnych elementów wyposażenia łącznościowców II RP w miarę ich wykonania.

Wybijak ziemny i jego replika (po pomalowaniu
współczesnym lakierem asfaltowym)
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Kolejne urządzenie jest sprzętem bardzo ciekawym, będącym również na wyposażeniu naszej armii w okresie międzywojennym. Mam na myśli aparat sygnalizacji świetlnej. Niestety
polskie aparaty są praktycznie nie do zdobycia więc jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się pozyskać aparat, który nie jest
polską produkcją, ale na którym pracowali polscy łącznościowcy podczas II wojny światowej.
Jest to brytyjski aparat sygnalizacji świetlnej z okresu
II wojny światowej. Składa się z lampy sygnalizacyjnej MK II,
podstawy trójnożnej MARK III oraz skrzynki z kluczem telegraficznym do nadawania sygnałów alfabetem Morse’a i źródłem
zasilania. Uzupełnieniem jest parciany pas do przenoszenia zestawu. Używany był między innymi przez łącznościowców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przez krótki okres czasu mój
egzemplarz eksponowany był w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Aparat sygnalizacji świetlnej podczas ekspozycji w Sali Tradycji CSŁiI
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Nie każdy wie (nawet łącznościowiec), że praca telegraficzna w warunkach polowych była możliwa nie tylko przy pomocy
radiostacji, aparatowni telegraficznej, itp. Poniżej zaprezentuję
dwa samodzielne urządzenia, które umożliwiły pracę kluczem
telegraficznym przy wykorzystaniu systemu polowej łączności
przewodowej pododdziałom piechoty, powietrzno-desantowym
i innym.
Fullerphone MARK IV to brytyjski aparat telegraficzny
Morse’a używany również przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Model pochodzi z okresu II wojny światowej. Służył do
nawiązania łączności telegraficznej w warunkach polowych. Był
samodzielnym urządzeniem przeznaczonym dla pododdziałów
piechoty i innych formacji niedysponujących rozbudowanymi
systemami łączności telegraficznej.

Fullerphone MK IV

Drugi to amerykański aparat telegraficzny Morse’a TG-5
również używany przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Model z roku 1942. Podobnie jak brytyjski służył do nawiązania
łączności telegraficznej w warunkach polowych.
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Telegraf TG-5

Na zakończenie artykułu chcę wrócić do głównego nurtu
mojego „zbieractwa” i zaprezentować dwa bardzo ciekawe
i rzadkie telefony, które zostały pozyskane w ostatnim okresie.
Pierwszy to niemiecki telefon polowy wzór 1907. Produkowany aż do wybuchu II wojny światowej. Wykorzystywany
również w górnictwie węglowym do bezpośredniej łączności
pod ziemią.

Telefon polowy wz. 1907
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Drugi, również niemiecki, to telefon polowy „Feldfernsprecher 16”. Model z roku 1916, używany przez armię niemiecką podczas I wojny światowej. Pierwszy niemiecki telefon
z miejscem na baterię w jego wnętrzu. Waga z baterią ok. 8kg.
Bardzo ciekawy i rzadki „okaz”.

Telefon polowy FF-16

W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że jednym z głównych zadań Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności jest upamiętnianie i upowszechnianie historii łączności wojskowej. Prezentując sprzęt z różnych epok nie można tego zrobić bardziej „namacalnie”. Dlatego też nie „chomikujemy” zbiorów dla siebie ale w miarę możliwości staramy się prezentować je społeczności lokalnej na różnego
rodzaju wystawach, imprezach i uroczystościach.
O ile dobrze pamiętam pierwsza taka mini wystawa miała
miejsce podczas obchodów Święta Niepodległości w roku 2013
w Serocku, zaprezentowane zostały tam po raz pierwszy telefony polowe różnych armii i z różnych okresów.
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Mini wystawa telefonów polowych w Serocku

W roku 2014 kilkukrotnie organizowaliśmy wystawy na
których prezentowaliśmy jak ewoluował sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat.
Już w marcu dwukrotnie uczestniczyliśmy w takich przedsięwzięciach.
Pierwszym były IV Wiosenne Spotkania z Wojskiem w Wyszkowie, na których zaprezentowaliśmy m.in. zestaw telefonów
polowych.

Telefony polowe na wystawie w Wyszkowie

Kolejna impreza to Ogólnopolskie Spotkanie Szkół Łączności zorganizowane w marcu w Zespole Szkół nr 37 w Warsza159
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wie. Uczestniczyło w nim wielu przyszłych, obecnych i byłych
łącznościowców.

Podczas spotkania w Technikum Łączności w Warszawie

Bardzo dużym wydarzeniem w jakim wzięły udział eksponaty z moich zbiorów była ubiegłoroczna wystawa w Muzeum
Historycznym w Legionowie. Eksponowane były m.in. telefony
polowe, łącznice polowe, lampy łączności oraz tarcze sygnalizacyjne. Otwarcie wystawy odbyło się we wrześniu w ramach obchodów Święta CSŁiI w Zegrzu.

Podczas wystawy w Muzeum Historycznym w Legionowie
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Również podczas tegorocznego finału WOŚP w Serocku
zorganizowaliśmy wystawę sprzętu łączności na przestrzeni lat.
Wystawa wzbogacona została o replikę łącznicy polowej ŁP10/28 wypożyczonej od Stowarzyszenia Historycznego im.
10PP z Łowicza, z którym współpracujemy od kilku lat.

Wystawa sprzętu łączności podczas tegorocznego finału WOŚP w Serocku

Kilka egzemplarzy sprzętu z moich zbiorów znalazło „tymczasową” przystań na wystawie poświęconej historii garnizonu
Legionowo w Filii Muzeum Historycznego w Legionowie.
Otwarcie wystawy odbyło się podczas Nocy Muzeów w dniu
16 maja.

AP-36 i lampa łączności na wystawie w Filii MH w Legionowie
161

KOMUNIKAT NR 32
We wrześniu zorganizowaliśmy dwie wystawy sprzętu
łączności. Pierwszą podczas Festiwalu Nauki w Pałacu w Jabłonnej oraz drugą podczas VIII Walnego Zjazdu Delegatów
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Zegrzu.

Wystawa sprzętu łączności podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnej

Wystawa sprzętu łączności podczas VIII WZD ŚZPŻŁ

Będę się starał aby moje zbiory powiększały się o kolejne
eksponaty, które po odświeżeniu ujrzą światło dzienne i będą
służyły upowszechnieniu i utrwaleniu historii łączności wojskowej.
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Ryszard Szkopowski
CENTRALA RADIOWA DALEKOSIĘŻNA K4
Rok 44 Powstanie, ojciec jako żołnierz bat. Kiliński AK (Starówka, Śródmieście, Czerniaków) ginie. Szkoła podstawowa
przy ul. Boremlowskiej na Grochowie i budząca się świadomość
odpowiedzialności za rodzinę, która pozostała na zawsze. To
zadecydowało, że mimo wyraźnych oznak uzdolnień artystycznych młody mózg zdecydował o wyborze właśnie szkoły dającej
zawód. Tą szkołą było Technikum Telekomunikacyjne w Warszawie przy Nowogrodzkiej. Podczas rozdziału na kierunki, ktoś
zadecydował i znalazłem się na łączeniu. Szkołę ukończyłem,
jednak zainteresowanie łącznością radiową zakwitło licencją
nadawcy SP5VK. Był to wspaniały okres bo zainteresowania
przybrały konkretny wymiar. Klubowa(LOK) radiostacja SP5
KAB obsługiwana głównie przez Antka Giedroića często wygrywa międzynarodowe zawody.
Dalej wydział elektryczny Pol. Warszawskiej i po uzyskaniu
dyplomu, trafiam do 8-go Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego na Żeraniu.
Szefem był Mjr Zawada i z-cą. kpt. Kurpiel a resztę stanowili
pracownicy cywilni – technicy. Byłem młodym inżynierem
wchodzącym w dobrze zgraną grupę kontrolerów produkcji
wojskowej zakładu T12. ….. Praktyka budowy własnych odbiorników i nadajników zaczynająca się pająkami na desce kreślarskiej z pierwszych klas technikum, pozwoliła na swobodne poruszanie się w świecie już profesjonalnej techniki radiowej. Rok
1962 w lutym zostaję skierowany do udziału w nowym dużym
projekcie a była to właśnie CRD K4. Start od zera.
Stałem się łącznikiem między konstruktorami zakładu
a armią. Stała przepustka do Szefostwa Wojsk Łączności na Rakowieckiej (w drodze, do którego z trwogą spoglądałem na
miejsce kaźni Polaków po drugiej stronie ulicy). W SWŁ koope163
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rowałem głównie z dwoma przedstawicielami związanymi
z projektem, byli to ppłk Zwierko i mjr Stopa.
SWŁ przedstawiało potrzeby i założenia, ja możliwości wykonawcze, ale była to wspaniała współpraca bo razem parliśmy
by projekt był wyśrubowany do max. możliwości technicznych
jakie były w tym czasie. Oczywiście resztę mojego czasu poświęcałem na współpracę z grupą konstruktorów - tworzyliśmy
dokumentację. Po paru pierwszych miesiącach, zakład zaproponował mi pracę w dziale konstrukcyjnym w pracowni tworzącej
projekt. Zaakceptowałem tę propozycję ale mjr Zawada nie bardzo i sprawa moja znalazła się na wokandzie SWŁ. Jasio Kurpiel
zrelacjonował mi później, miałeś szczęście, chcieli cię wziąć
w kamasze ale mjr Stopa podpowiedział, że i tak mogą ze mną
współpracować a po takim incydencie, żaden inżynier do RPW
nie przyjdzie …. tak przeszedłem na zakład. Tworzeniem dokumentacji zajmowała się grupa, którą kierował inż. Z Horwat.
Stronę mechaniczną opracowywał inż. Z. Wojtak i inż. Kazimierski a od strony elektrycznej poza mną inż. T. Falkowski
i wyróżniający się technik Z. Chmielewski. Ta pracownia wykonywała projekt i dokumentację CRD jako całości, włącznie z całą
modernizacją Stara, na którym miała być montowana aparatura.
Nazwa CRD K4 wzięła się od czterech tzw. „kanarków”. Na czołowej ścianie w środku ustawiona była R118 a po bokach po
dwa kanarki, potem doszły dwie radiostacje lotnicze. Mógłbym
sobie pożartować na temat tych „kanarków” ale powiem krótko,
jeden przyfrunął z RFN i rozplenił się w Polsce – tyle że dzieci
miały już zupełnie inne bebechy i ćwierkały z innej nuty.
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Po lewej nadajnik radiostacji R-118, po prawej stanowisko operatora

Po prawej stanowisko operatora, po lewej odbiornik radiostacji R-118 Amur 2

Samymi kanarkami zajmowali się typowi radiowcy np. inż.
J. Kaniewski (chyba najlepszy w tej dziedzinie fachowiec).
W momencie składania pierwszych wozów stwierdzono sprzężenia właśnie między „kanarkami” i by problem rozwiązać zostałem skierowany z innym młodym inżynierem do WIŁ w Ze165
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grzu. Powodem było lepsze wyposażenie w aparaturę pomiarową, doświadczenie starych radiowców instytutu i jak sądzę
było to również polityczne wyjście na wypadek gdyby sprawy
nie udało się załatwić na drodze technicznej. Sprzężenia występowały tylko na niektórych kanałach więc niepowodzenie przy
ich usunięciu rozłożono by po połowie hi hi i wypuścić tak kuśtykający sprzęt. Oczywiście nie był to mój pomysł.
Praca rozpoczynała się o godz. 7. By w zimowy ranek dojechać do Zegrza, wyruszałem z domu o piątej rano klnąc na taki
żywot i jazdę w kwiatach wymalowanych na szybach nieogrzanego pociągu. W czasie naszej pracy włączył się częściowo,
chyba major lub pułkownik (K …nie pamiętam) rzeczywiście
niezły radiowiec. Człowiek o cerze niemal Hidusa, w czapce
usadowionej na głowie raczej niesymetrycznie i niezdrowo popalający. Problem został ostatecznie zminimalizowany. Sam jestem ciekaw opinii żołnierskich ekip, które pracowały na tym
sprzęcie i mogą wydać opinię o pracy centrali, w naturalnych
warunkach eksploatacji.
Ps.:
Major Zawada wszedł do maleńkiego pokoiku gdzie podczas przerwy obiadowej cywile podnosili jakieś tam ciężarki,
chwycił za jeden i z trudem go podnosząc rzekł: “oj był ci u nas
jeden silny w łapach”. Nikt nie wiedział czy silny był w łapach
czy w Łapach był silny. Zawada pochodził z Łap na wschodzie
Polski.
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Iwona Banaszek
ŁOWCZA-3 W NOWYM SYSTEMIE OBRONY
POWIETRZNEJ I PRZECIWLOTNICZEJ
System Łowcza został wdrożony na uzbrojenie polskiej
armii w 1998 r. Jego elementy zostały sprawdzone w działaniu
i według producenta oraz specjalistów może on z powodzeniem
wejść w skład modernizowanego systemu obrony powietrznej
(OP), z rakietowymi systemami przeciwlotniczymi średniego
i krótkiego zasięgu.
Po pierwsze zbierać dane
Zadaniem systemów przeciwlotniczych (plot) jest precyzyjne rażenie konkretnie wybranych i wskazanych celów. Dlatego
w pierwszej kolejności konieczne jest zebranie wszelkiej dostępnej informacji o sytuacji powietrznej, później stworzenie na
jej bazie obrazu sytuacji taktycznej z przydzielaniem kategorii
poszczególnym obiektom (po ich wcześniejszym rozpoznaniu),
wskazanie celów oraz ich zniszczenie.
Rozdział celów dla poszczególnych środków ogniowych
wymaga wiedzy o ich dyslokacji i aktualnym stanie gotowości
(np. ile mają rakiet lub czy są w ruchu), ponieważ tylko wtedy
osoba dowodząca obroną przeciwlotniczą może zaplanować
sposób zaangażowania sił własnych z zachowaniem rezerw na
nagle pojawiające się, nowe zagrożenia.

System ŁOWCZA-3 współpracuje m.in. z systemem BLENDA
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Budowa systemu ZWD-10R ŁOWCZA-3
System Łowcza-3 powstał dla zabezpieczenia zadań związanych ze zbiorem i przekazywaniem informacji w ramach systemu obrony przeciwlotniczej (OPL) Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Jego budowa rozpoczęła się tak naprawdę
w 1978 r., ponieważ to właśnie wtedy powstał projekt koncepcyjny. Prace rozpoczęto w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji i później kontynuowano w WZR RAWAR (dzisiaj te firmy
zostały połączone pod nazwą PIT-RADWAR S.A.).

Budowa systemu obrony przeciwlotniczej ŁOWCZA/REGA

Ostatecznie na bazie ŁOWCZA-3 zbudowano kompletny system automatyzacji dowodzenia i kierowania wojsk OPL i zarazem pierwszy system kierowania środkami walki, jaki opracowano w Polsce. W jego skład wchodzą:
 źródła informacji o sytuacji powietrznej (mobilne stacje
radiolokacyjne i system obrony powietrznej);
 obiekty automatyzacji dowodzenia ZWD-10R – ŁOWCZA-3,
który rozmieszcza się na stanowisku dowodzenia (SD)
pułku przeciwlotniczego (pplpot) i SD dywizjonu przeciwlotniczego (dplot) Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej;
 wozy dowodzenia REGA-1, które są na wyposażeniu SD baterii plot;
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 terminale REGA-2, REGA-3 i REGA-4, które są na wyposażeniu środków ogniowych;
 wozy dowodzenia WD-95 baterii armat plot S-60 – system
BLENDA;
 wozy REGA-5, który są przeznaczone do realizacji interfejsu tego systemu z otoczeniem koalicyjnym przy wykorzystaniu standardu LLAPI (ang. Low Lewel Air Picture Interface).
Terminale REGA-2 są zamontowane na samobieżnych, rakietowych zestawach przeciwlotniczych OSA i KUB, terminale
REGA-3 są na wyposażeniu plutonów przeciwlotniczych uzbrojonych w przenośne zestawy rakiet powietrze – ziemia typu
GROM i systemy rakietowo-artyleryjskie ZU-23-2, natomiast
terminale REGA-4 są na wyposażeniu drużyn przeciwlotniczych.
Podstawowym elementem systemu ŁOWCZA-3 jest serwer
z centralną bazą danych i oprogramowaniem pozwalającym na
zbieranie danych, analizę sytuacji i optymalizację decyzji oraz
obsługę transmisji danych. Operatorzy mają do dyspozycji maksymalnie cztery stacje robocze, które zapewniają zobrazowanie
z różnych źródeł informacji oraz uogólnionej sytuacji powietrznej, przesłanych zadań/meldunków oraz współdziałanie z własnym lotnictwem.
Możliwości systemu ŁOWCZA/REGA
System ŁOWCZA/REGA zapewnia integrację wielu typów
środków ogniowych przy pełnej mobilności systemu (obiekty
ŁOWCZA-3 mają możliwość pracy w ruchu). Pierwszy produkcyjny wóz ZWD-10R na podwoziu gąsiennicowym (pojazd MTLB) został wdrożony do wojsk w roku 1998. Po zbudowaniu serii trzech sztuk na podwoziu gąsiennicowym, dokonano modernizacji i rozpoczęto produkcję wozów ZWD-10R na podwoziu
kołowym (pojazd STAR 944 z nadwoziem SARNA) pod nazwą
ŁOWCZA-3K. Do wojsk dostarczono łącznie 24 egzemplarze tego systemu.
W jednej z modyfikacji, wóz ŁOWCZA-3K został uzupełniony o czwarte stanowisko operatorskie przeznaczone do pracy
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w systemie wspomagania dowodzenia, na którym osadzane jest
oprogramowanie SZAFRAN. Wóz w tej wersji nosi nazwę ŁOWCZA-3KS.

System ŁOWCZA-3 dpolt MW na pojeździe STAR 944

Wymiana informacji jest realizowana w sieciach radiowych
TDMA zbudowanych na bazie radiostacji VHF (PR4G). Wykorzystywany jest przy tym narodowy protokół informacji oparty
o struktury depesz systemu PASUW. Depesze w formacie PASUW pozwalają na przekazywanie oprócz informacji o sytuacji
powietrznej oraz komend i meldunków kierowania walką, także
informacji tła taktycznego (linie rozgraniczenia, korytarze przelotu lotnictwa itp.), meldunków o gotowości bojowej, stanach
liczbowych pododdziałów i informacji logistycznych, (które
obecnie są przekazywane przez depesze ADatP-3).

Radar Nur-22 jest jednym z najważniejszych źródeł
informacji dla systemu ŁOWCZA-3
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Korzystając z tych możliwości obiekt ŁOWCZA-3 pozwala na
zbiór, uogólnianie i opracowanie informacji o sytuacji powietrznej w strefie odpowiedzialności oraz kierowanie walką poprzez:
 analizę zagrożeń i możliwości sił własnych;
 wypracowanie optymalnych decyzji o użyciu środków
ogniowych, które są do dyspozycji;
 rozdział celów pomiędzy podporządkowane jednostki
ognia;
 współpracę z nadrzędnym stanowiskami dowodzenia
(odbiór zadań i meldowanie);
 współpracę z jednostkami podległymi (odbiór meldunków, gromadzenie danych o położeniu, stanie uzbrojenia i amunicji, gotowości bojowej, rozdzielenie zadań
pododdziałom oraz odbiór i analiza meldunków o wynikach ich realizacji).
Modyfikacja systemu ŁOWCZA-3
System ŁOWCZA-3 był tworzony na początku lat 90-tych
i wymaga pewnych modyfikacji (zmian konstrukcyjnych przy
zachowaniu jego funkcjonalności), które są obecnie wymagane
przy tworzeniu zintegrowanego system obrony przeciwlotniczej. Przede wszystkim konieczna jest zmiana obecnie wykorzystywanego, narodowego protokołu informacji. Oparcie się
o struktury depesz systemu PASUW nie pozwala bowiem na
przekazywanie wszystkich informacji, które są dzisiaj wymagane do zapewnienia interoperacyjności (format numeracji tras,
kody identyfikacji i odpowiedzi IFF). Ponadto dawne rozwiązania konstrukcyjne nie spełniają obecnie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Chcąc dostosować obiekty ŁOWCZA-3/REGA do obecnych
wymagań, ich producent (PIT-RADWAR S.A.) proponuje dokonanie następujących modyfikacji:
 przeniesienie aparatury systemu do nadwozia kontenerowego (standardowych kontenerów dziesięciostopowych),
dzięki czemu będzie można zapewnić szczelność elektro171
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magnetyczną obiektów oraz zwiększy się mobilność poprzez możliwość zastosowania różnych podwozi;
 wymianę radiostacji PR4G na radiostacje typu IP-Radio
(R-450C), co pozwoli zwiększyć przepustowość sieci wymiany informacji oraz umożliwi jej zabezpieczenie kryptograficzne (pomysł zastosowania radiostacji R-450C i oprogramowania obiektu SDP-20 wyszedł z Zarządu Obrony
Powietrznej i Przeciwrakietowej i był przedmiotem testów
w ramach ćwiczeń w Ustce w czerwcu 2014 r.);
 wymianę sprzętu komputerowego (będzie to związane
z wymianą systemu operacyjnego i modyfikacją oprogramowania) co zapewni serwisowalność obiektu;
 przeniesienie dotychczasowej funkcjonalności obiektu
w środowisko nowego systemu operacyjnego (w ramach
modyfikacji oprogramowania) i zastąpienie protokołu PASUW na LINK-11B w relacji wymiany informacji ze szczeblem nadrzędnym. Ten sam efekt można osiągnąć wykorzystując oprogramowanie obiektu SDP-20 (zrealizowanego dla Sił Powietrznych w ramach tematu PRZELOTSAMOC), który został wprowadzony do wojsk w 2014 r.
Oprogramowanie to ma wymaganą funkcjonalność dla
SD pplot oraz SD dplot i wymaga jedynie implementacji interfejsu sieci PASUW/TDMA dla zapewnienia integracji
z obiektami REGA. Takie rozwiązanie ujednolici oprogramowanie na szczeblach Brygad Radiotechnicznych OP,
dywizjonów rakietowych OP oraz pplot i dplot w całych
wojskach OPL.
Co się osiągnie dzięki wprowadzonej modyfikacji?
Proponowane modyfikacje nie tylko dostosują obiekt ŁOWCZA-3 do pracy w zintegrowanym systemie OP i zapewnią jego
akredytację do przetwarzania informacji niejawnej, ale również
przystosują jego stronę sprzętową do wykorzystania w perspektywicznym systemie OP, w którym mają być wprowadzone nowe, rakietowe zestawy przeciwlotnicze Wisła i Narew.
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Jest to zresztą zgodne z założeniami jednego z najważniejszych programów operacyjnych „System obrony powietrznej
i obrony przeciwlotniczej” (uzyskanie pełnej interoperacyjności
w ramach zintegrowanej obrony powietrznej RP i NATO, w tym
możliwości pracy w protokołach LINK 11B oraz LINK 16).
Zaletą oprogramowania SDP-20 jest również fakt, że już
obecna jego wersja zapewnia integrację domen dowodzenia
i kierowania walką. Natomiast transmisja depesz w protokole
LINK-11B poprzez radiostacje IP zapewni zachowanie mobilności elementów systemu OPL.
Powinno się przy tym rozważać głębszą poprawę pracy systemu ŁOWCZA-3/REGA polegającą na modyfikacji pojazdów
REGA-1. W tym przypadku w obiektach ŁOWCZA-3 nie byłaby
konieczna implementacja interfejsów PASUW/TDMA wystarczy
bowiem dotychczasowa funkcjonalność oprogramowania obiektu SDP-20. Wozy REGA-1 współpracowałyby z wozami ŁOWCZA
przy wykorzystaniu interfejsów LINK-11B, a kompatybilność z
obiektami REGA-2 i REGA-3 zostałaby zapewniona poprzez zaimplementowanie w wozie REGA-1 protokołu PASUW/TDMA.
Niestety zmiany w systemie ŁOWCZA mają sens, jeżeli zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat.
Jedynym sposobem może więc być tylko modyfikacja, ponieważ
przygotowanie modernizacji wydłuży najprawdopodobniej procedury o minimum dwa lata. A tyle czasu ze względu na nowe
zakupy niestety nie ma.
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Maciej Okurowski
WIELODROGOWA PROPAGACJA
SYGNAŁU RADIOWEGO
W radiokomunikacyjnych systemach łączności, sygnał radiowy w postaci fali, dociera z anteny nadawczej do odbiorczej
nie tylko po drodze bezpośredniej, ale też po odbiciu od powierzchni Ziemi. Nie jest powiedziane, że występuje tylko jedna
fala odbijająca się od ziemi lecz może istnieć więcej takich fal,
które docierają do anteny odbiorczej. Głównym czynnikiem
wpływającym na ww. stwierdzenie jest ukształtowanie terenu
ziemi oraz to co ją pokrywa. Od wymienionych czynników
w bardzo dużym stopniu zależy poziom mocy fali odbitej. Powstałe fale radiowe tworzą zjawisko interferencji (jest to zjawisko powstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy
fali, tzn. wzmocnienia i wygaszenia w wyniku nakładania się
dwóch lub więcej fal). Należy stwierdzić przy tym fakt, że wymienione zjawisko nie jest do końca korzystne z uwagi na występujące zaniki sygnału.
Przyziemna propagacja fal radiowych
Model wyjściowy (Rys.1), przedstawiający propagację przestrzennej fali radiowej jest następujący: dwie anteny nadawcza
i odbiorcza umieszczone wysoko nad płaską powierzchni ziemi.
Sygnał radiowy, docierający z anteny nadawczej do odbiorczej
przebywa dwiema drogami: bezpośrednio oraz po odbiciu się
od powierzchni ziemi. Przy antenie odbiorczej, sygnał „odbył”
drogę bezpośrednio i po odbiciu od powierzchni ziemi, gdzie
w tym przypadku dwie fale interferują ze sobą w pobliżu anteny
odbiorczej.
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Promień fali
bezpośredni

Promień fali
odbity

Rys. 1. Sposoby rozchodzenia się fali

W zależności od różnicy natężeń pól obu fal może nastąpić
wzmocnienie sygnału, całkowite jego wytłumienie lub sytuacja
pośrednia.
Kolejnym skutkiem propagacji wielodrogowej jest zjawisko
dyspersji, którą definiuje się zależność prędkości fazowej
(prędkość, z jaką rozchodzą się miejsca fali o tej samej fazie)
i grupowej fali ( inaczej mówiąc wielkość opisująca rozchodzenie
się fal nieharmonicznych (innych niż sinusoidalne) w sytuacji, gdy
natężenie fali nie wpływa na prędkość ruchu fali) od jej częstotliwości.
Dyspersję fali oraz zjawiska z niej wynikające obserwuje się
w ośrodku, którego właściwości zależą od częstotliwości
(długości fali). Jeżeli prędkość fazowa i grupowa fali nie zależy
od jej częstotliwości, o takiej fali mówi się że nie ulega dyspersji,
a ośrodek nazywa się niedyspersyjnym.
W wyniku rozchodzenia się fal w ośrodku dyspersyjnym fale o różnej częstotliwości rozchodzą się z różną prędkością;
oznacza to, że prędkość rozchodzenia się odpowiedniego sygnału, zwana prędkością grupową, jest inna niż prędkość rozchodzenia się fazy fali (prędkość fazowa) i także zależy od częstotliwości.
Gdy fala radiowa propaguje między dwiema antenami - nadawczą i odbiorczą różnymi drogami, różnica czasów propagacji
powoduje, że dochodzi do dyspersji czyli rozmycia sygnału radiowego w czasie.
Dyspersja jest zjawiskiem powszechnym: ulegają jej prawie
wszystkie rodzaje fal w bardzo wielu ośrodkach.
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Poza propagacją wielodrogową, dyspersję mogą powodować opóźnienia sygnału radiowego powstające w atmosferze.
W troposferze, jest to skutkiem fluktuacji wartości wskaźnika
refrakcji wzdłuż trasy propagacji fali radiowej
Z kolei w jonosferze (Rys.2), opóźnienie sygnału radiowego
jest proporcjonalne do gęstości elektronów swobodnych.
Spowodowane dyspersją zakłócenia interferencyjne międzysymbolowe (co możemy nazwać formą zakłóceń, występujących
przy transmisji sygnałów cyfrowych, w której jeden symbol (nadany wcześniej) nakłada się na kolejny lub na siebie. Powstaje
przy przesyłaniu sygnału na duże odległości, spowodowana jest
m.in. propagacją wielodrogową) można zredukować, ograniczając propagację wielodrogową w danym systemie radiowym. Takie praktykowanie oznacza zmniejszenie szybkości transmisji.

Rys.2. Odbicie się fali w warstwie jonosferycznej

W rzeczywistym systemie radiokomunikacyjnym, fale radiowe opuszczające antenę nadawczą mogą odbijać się od powierzchni Ziemi w kilku miejscach i trafiać do anteny odbiorczej. Zależy to od ukształtowania terenu na drodze pomiędzy
anteną nadawczą i odbiorczą. Problem ten jest szczególnie
istotny przy tworzeniu linii radiowych szerokopasmowych Radiowych Systemów Dostępu Abonenckiego - RSDA.
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Należy przy tym pamiętać, że bardzo istotny jest fakt wysokości zawieszenia anten, które mają decydujący wpływ na położenie stref odbicia. Zmieniając wysokości, można zmieniać położenie tych stref. Najkorzystniej jest, gdy strefy odbicia fali zakłócającej leżą w obszarach, które silnie tłumią padającą na nie
fale radiową. Są to, np. gęste lasy lub krzewy. Tereny o gładkiej
powierzchni, a zwłaszcza obszary wodne dobrze odbijają fale
radiowe, wywołując głębokie zaniki sygnału na wejściu odbiornika.
Sposoby unikania lub zmniejszania zaników sygnału.
W celu wyeliminowania zaników wielodrogowym bardzo
często stosuje się odbiór zbiorczy (przestrzenny, kątowy lub
częstotliwościowy). Z praktycznego punktu widzenia jest to
jednak rozwiązanie kosztowne, dlatego szuka się innych, prostszych metod usunięcia tego zjawiska.
Do rozwiązania wykorzystuje się między innymi metody:
1. regulacja wysokości zawieszenia anten w celu przesunięcia stref odbicia w obszary o silniejszym tłumieniu fali radiowej przez powierzchnię gruntu;
2. zwiększanie kąta inklinacji (kąta nachylenia względem
płaszczyzny poziomej) trajektorii fali bezpośredniej przez
umieszczenie jednej z anten maksymalnie wysoko, drugiej
− nisko, na wieżach lub masztach antenowych. Dzięki temu
zwiększa się kąt między falą bezpośrednią i falą odbitą, co
przy małych kątach połowy mocy anten, powoduje silniejsze tłumienie fal odbitych. Dodatkowe wzmocnienie tego
efektu można uzyskać przez nieznaczne zwiększenie kątów elewacji obu anten;
3. odpowiedni wybór lokalizacji stacji radiowej, który spowoduje zasłonięcie anteny, przez naturalne przeszkody terenowe (skały, wzniesienia, itp.), przed ewentualną falą
odbitą. Teoretycznie można sztucznie zasłonić część przestrzeni dookoła anteny. Technika ta może jednak spowodować zwiększenie tłumienia fali bezpośredniej, na skutek
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ograniczenia przestrzeni uczestniczącej efektywnie
w przenoszeniu energii między antenami;
4. wykorzystywanie polaryzacji wertykalnej fali radiowej
(tj. właściwość fali poprzecznej, polegająca na zmianach
kierunku oscylacji rozchodzącego się zaburzenia w określony sposób) dla tras znajdujących się nad obszarami wodnymi. Przy kącie padania fali na powierzchnię wody większych od 0,7° i częstotliwości fali radiowej powyżej 3 GHz,
tłumienie powierzchni wody dla fali o polaryzacji wertykalnej jest większe o 2 do 17 dB w porównaniu z tłumieniem dla fali spolaryzowanej horyzontalnie.
Należy wspomnieć tutaj fakt, iż wymieniona polaryzacja występuje tylko dla takich rodzajów fal i takich warunków, w których oscylacje mogą odbywać się w różnych
kierunkach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się
fali)
Aspekty propagacji wielodrogowej
Występują koncepcje wykorzystania zjawiska propagacji
wielodrogowej w celu zwiększenia przepustowości systemów
radiokomunikacyjnych.
Możemy zaliczyć między innymi układy wieloantenowe
MIMO (Multiple In Multiple Out), zwane równie MEA (Multi
Element Array). Są to łącza radiowe, w których po stronie nadawczej znajduje się układ anten nadających różne sygnały radiowe na tej samej częstotliwości radiowej. Po stronie odbiorczej występuje podobny układ anten. Każda z anten odbiera sygnał stanowiący sumę sygnałów nadawanych przez wszystkie
anteny nadawcze. Dzięki istnieniu propagacji wielodrogowej,
kanał radiowy między każdą z anten nadawczych i odbiorczych
ma inną transmitancję, czyli funkcję przenoszenia. Wówczas
dany sygnał radiowy jest odbierany przez konkretną anteną odbiorczą z innym tłumieniem. Pozwala to na oddzielenie od siebie poszczególnych sygnałów radiowych po stronie odbiorczej
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systemu i zwiększenie przepustowości łącza radiowego proporcjonalnie do liczby anten.
Warunkiem koniecznym jest zatem fakt:
1. po pierwsze aby prędkość przemieszczania się anten nadawczych - odbiorczych była ograniczona, a najlepiej gdy
anteny te są zamocowane na stałe w określonych miejscach w przestrzeni;
2. po drugie, pasmo częstotliwości, w którym prowadzona
jest transmisja jest na tyle wąskie, że można założyć, że
transmitancje kanałów są stałe w całym zakresie analizowanych częstotliwości;
3. ponadto transmitancje kanałów nie są znane w nadajniku,
ale są znane w odbiorniku, który na bieżąco śledzi ich
zmiany.
Wielodrogowa propagacja sygnału radiowego a ściśle rzecz
biorąc transmisja, prowadzona jest w środowisku z dużą ilością
obiektów odbijających i rozpraszających nadawane sygnały, co
sprzyja propagacji wielodrogowej. W efekcie, w antenie odbiorczej nie można wyróżnić głównego sygnału dochodzącego drogą
bezpośrednią, lecz odbieranych jest kilka dużej mocy sygnałów
docierającymi z różnych kierunków.
Odległości między poszczególnymi antenami nadawczymi
i odbiorczymi są równe co najmniej połowie długości emitowanej fali radiowej.
Zmienność warunków propagacyjnych może być zapewniona właśnie w środowisku propagacji wielodrogowej, szczególnie przy szybko poruszających się terminalach abonenckich.
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Maciej Okurowski
WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE
W systemach radiokomunikacyjnych, jako najważniejszy
element transmisyjny wykorzystywany jest kanał radiowy. Informacja przenoszona jest przez rozchodzące się w atmosferze
ziemskiej, odpowiednio zmodulowane sygnały radiowe. Urządzenia nadawcze i odbiorcze nie są połączone żadnym kablem,
dzięki czemu instalacja systemu radiokomunikacyjnego jest zazwyczaj prostsza i tańsza od instalacji systemu opartego na kablu miedzianym lub światłowodowym. Dodatkowo, w niektórych przypadkach urządzenia nadawczo-odbiorcze są przenośne. Przykładem tego mogą być systemy telefonii komórkowej
lub satelitarnej.
W niniejszym artykule chciałbym przedstawić pokrótce architekturę oraz elementy funkcjonalne wybranych systemów
radiokomunikacyjnych.
1. Systemy o strukturze komórkowej.
Na początku przedstawię systemy o strukturze komórkowej, które są systemami komunikacji bezprzewodowej, umożliwiające łączność z terminalami ruchomymi. Systemy te działają
w oparciu o stacje bazowe, które utrzymują łączność z terminalami abonenckimi drogą radiową. Najprostszą usługą jaka jest
oferowana za pomocą tych systemów jest usługa telefoniczna
i stąd systemy o strukturze komórkowej noszą nazwę telefonii
komórkowej. Obszar działania sieci telefonii komórkowej podzielony jest na komórki. Łączność z terminalami znajdującymi
się wewnątrz jednej komórki prowadzi jedna stacja bazowa,
która wykorzystuje do tego celu przydzielone jej kanały częstotliwościowe. W celu zwiększenia liczby obsługiwanych abonentów, inaczej mówiąc pojemności sieci, kanały o tych samych
częstotliwościach przydziela się kilku oddalonym od siebie sta180
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cjom bazowym. Konsekwencją jest fakt pojawienia się w sieci
szumów interferencyjnych współkanałowych, które są najsilniejszymi zakłóceniami w sieciach telefonii komórkowej. (Interferencją nazywa się zjawisko falowe polegające na sumowaniu się
amplitud nakładających się na siebie fal. Zjawisko to jest powszechne w każdym środowisku, w którym występują zjawiska
falowe i nie ma możliwości ochrony fali przed wpływem interferencji).
Systemy o strukturze komórkowej opierają się na technikach wielodostępu TDMA (Time Division Multiplex Access),
FDMA (Frequency DMA) i CDMA (Code DMA).
Wykorzystują częstotliwości 450 ÷ 470 MHz, 820 ÷ 960
MHz i 1710 ÷ 2200 MHz.
W najpopularniejszym systemie telefonii komórkowej jakim
jest sieć GSM promienie komórek oscylują od 500 metrów do 35
kilometrów.
Komórki o dużych promieniach zasięgu tworzone są na terenach niezabudowanych oraz niezamieszkanych co jest przeciwieństwem „najmniejszych” komórek, gdzie powstają tam,
gdzie jest największe skupienie abonentów – przeważnie
w miastach. Należy przy tym podkreślić fakt że promień komórki określa maksymalną odległość pomiędzy stacją bazową
a terminalem abonenta.
W systemach telefonii komórkowej, propagacja sygnału radiowego występuje w bezpośrednio przylegającej do ziemi części atmosfery. Sygnał radiowy przebywa drogę od nadajnika do
odbiornika odbijając się od przeszkód terenowych jak również
ulegając rozproszeniu lub dyfrakcji, należy przy tym podkreślić
fakt iż przy wykorzystaniu tej łączności w większości przypadków nie ma zapewnionej widoczności optycznej anten stacji bazowej i terminala abonenta. Sygnał do anteny odbiorczej dociera wieloma bądź kilkoma drogami, gdzie takie zjawisko nazywamy wielodrogowością co można by powiedzieć że przyczyni
się do wzrostu mocy sygnału w odbiorniku, jednakże w prakty181
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ce najczęściej jest skutkiem znacznego spadków mocy i zaników
sygnału
2. Szerokopasmowe radiowe systemy dostępu
abonenckiego LMDS
Standardem radiowych sieci dostępowych są szerokopasmowe radiowe systemy dostępu abonenckiego, inaczej mówiąc
szerokopasmowe RSDA. W Polsce popularną nazwą tych systemów jest też (z języka angielskiego): LMDS (Local Multipoint Distribution System). Usługodawcy tychże systemów mogą świadczyć dowolne usługi telekomunikacyjne, takie jak: Internet,
transmisję danych, telefonię, ISDN czy programy telewizyjne. Na
uwagę zasługuje fakt, iż europejski standard systemu LMDS wykorzystuje częstotliwość 25 GHz co znacznie różni się od Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie wymienione pasmo jest szerokości 1300 MHz i jest ulokowane w trzech podzakresach:
 27,5 GHz ÷ 28,35 GHz;
 29,1 GHz ÷ 29,25 GHz;
 31,0 GHz ÷ 31,3 GHz.
Poszczególne części szerokopasmowych sieci należące do
operatora, posiada strukturę komórkową, którą tworzą stacje
bazowe połączone siecią szkieletową.
Stacje bazowe wyposażone są w anteny sektorowe, którymi
zazwyczaj są cztery anteny w sektorach po 90° każdy sektor.
Nie jest to jednak ścisła reguła, gdyż mogą występować sektory
większe i mniejsze (45°, 30°, 22,5° i 15°). W omawianych sieciach, wykorzystywanie tych samych zakresów częstotliwości
oraz wzajemnej ortogonalnej polaryzacji sygnału radiowego
przyczynia się do poprawienia pojemności systemu, gdzie najczęściej występującymi technikami wielodostępu są TDMA
i FDMA, jak również możliwy jest też wielodostęp kodowy techniką CDMA.
Wykorzystywanie tych samych wysokich częstotliwości
pracy systemów LMDS powoduje iż działanie tych sieci nie jest
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w pełni poprawne. W tym celu dla poprawienia działania konieczna jest bezpośrednia widoczność między stacjami bazowymi a antenami stacji abonenckich.
Systemy LMDS są podatne na wpływ czynników atmosferycznych np. opady deszczu co powoduje tłumienie sygnału radiowego oraz zmianę jego polaryzacji.
Anteny znajdują się przeważnie w odległościach nie większych niż kilka kilometrów od stacji bazowej, jednak w niektórych przypadkach występują w odległości kilkunastu kilometrów co w konsekwencji skutkuje brakiem połączenia bądź
mniejszą szybkością transmisji.
3. Horyzontowe linie radiowe LOS
Horyzontowe linie radiowe LOS (Line-Of-Sight) są łączami
typu punkt-punkt (p-p) lub punkt-wiele punktów (p-wp).
Łącza te wykorzystują częstotliwości powyżej 900 MHz. Wymienione powyżej linie zazwyczaj wchodzą w skład większych
sieci telekomunikacyjnych, które służą do transmisji dowolnych
danych.
Omawiany typ linii radiowej składa się z odcinków przekaźnikowych. Każdy odcinek zbudowany jest z dwóch stacji
oraz występującym pomiędzy nimi torem radiowym. Takie odcinki mogą mieć różne długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, jednakże w niektórych przypadkach długości mogą
być jeszcze krótsze bądź dłuższe.
W przedstawianym typie linii wykorzystywane są anteny
paraboliczne zazwyczaj o średnicach 0,3 ÷ 3 m. Do poprawnego
działania takiej linii radiowej wymaga się bardzo dokładnego
zwizowania anteny. Czynność ta jest tym trudniejsza, że fale
elektromagnetyczne pomiędzy antenami dwóch stacji nie poruszają się po linii prostej. Ich tor jest zakrzywiony, co wynika ze
zmian współczynnika załamania w troposferze. Do zwizowania
anten wymagane są następujące czynności:
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 odpowiednie dobranie wysokości montażu anten;
 uwzględnienie profilu terenu, krzywizny Ziemi i zmian
współczynnika załamania;
 odpowiednio dobrany bilans energetyczny.
4. Pozahoryzontowe linie radiowe
Pozahoryzontowymi liniami radiowymi OTH (Over-TheHorizon) nazywamy linie radiowe, które działają przy braku
optycznego „widzenia” się anten stacji przekaźnikowych. Wynika to z dużych odległości między stacjami znajdującymi się pod
linią horyzontu. Wymienione linie mogą mieć długość od kilkudziesięciu do kilkuset km., pracują w zakresie częstotliwości od
250 MHz do 6 GHz. oraz przy omawianych liniach wykorzystywane są anteny paraboliczne o średnicach od 2 m do 40 m.
Pozahoryzontowe linie radiowe wykorzystuje się:
 w miejscach, gdzie nie ma możliwości zbudowania
krótszych odcinków linii horyzontowych,
 w przypadkach, gdy odcinek znajduje się nad powierzchnią wody, przez teren górski lub należący do
innego państwa,
 w wojskowych systemach telekomunikacyjnych.
Omawiany typ linii, występujący w dzisiejszych czasach
działa w oparciu o zjawisko rozproszenia troposferycznego lub
dyfrakcji sygnału radiowego na przeszkodach terenowych. Występujące w atmosferze rozproszenie troposferyczne wynika
z istniejących w atmosferze obszarów o odmiennym od otoczenia współczynniku refrakcji, które pojawiają się na skutek ciągłego mieszania się powietrza w atmosferze.
Przy wykorzystywaniu pozahoryzontowych linii radiowych
należy zwrócić szczególną uwagę w jakiej strefie klimatycznej
znajduje się obszar na którym ma być wykonana ww. linia. Strefa klimatyczna ma bardzo duży wpływ na tłumienie linii pozahoryzontowej. Dla porównania dla krótkich odcinków linii
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współczynnik tłumienia wynosi170 ÷ 190 dB natomiast dla długich linii 180 ÷ 260 dB.
Należy jeszcze nadmienić oraz pamiętać o fakcie że w liniach radiowych opierających się na rozproszeniu troposferycznym występują krótkotrwałe i długotrwałe fluktuacje poziomu mocy sygnału, gdzie szczególnie duże fluktuacje występują w klimacie pustynnym.
5.

Satelitarne systemy telekomunikacyjne

Do wymiany informacji w satelitarnych systemach telekomunikacyjnych wykorzystywane są sztuczne satelity Ziemi,
gdzie w zależności świadczenia usług dzieli się je na usługi dla
abonentów stacjonarnych, ruchomych ( można tutaj podać za
przykłady jednostki lotnicze oraz pływające) oraz na usługi telewizyjne i radiowe.
Podstawowym modelem systemu satelitarnego są trzy nierozłączne elementy: naziemny, który stanowią terminale abonenckie, kosmiczny składający się z satelit umieszczonych na
orbitach okołoziemskich i radiowy, gdzie wykorzystywane są
zakresy częstotliwości przeznaczonych dla telekomunikacji satelitarnej. Należy pamiętać że sygnał radiowy przechodzi przez
wszystkie warstwy atmosfery zanim dostanie się do satelity.
Wpływ jonosfery ma bardzo mały wpływ na sygnał satelitarny,
gdyż wykorzystywana częstotliwość wynosi powyżej 1 GHz. Natomiast troposfera odgrywa w tym przypadku poważniejszą rolę, z uwagi na fakt że sygnał radiowy podlega tłumieniu przez
gazy atmosferyczne.
Telekomunikacja radiowa jest dziedziną, która bardzo
szybko rozwija się w dzisiejszych czasach. Jednakże bardzo
ważnym elementem na który należy wskazać są utrudnienia
związane z jej specyfiką.
Propagacja fal elektromagnetycznych w atmosferze jest
swobodna. W związku z powyższym może bardzo łatwo dojść
do wzajemnego zakłócania się dwóch systemów radiokomuni185
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kacyjnych, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od siebie.
Drugim aspektem jest to iż w warstwie troposferycznej zachodzą różne zjawiska meteorologiczne oddziałujące na fale elektromagnetyczne, gdzie dochodzi do zmiany kierunku propagacji
w zależności od gęstości elektronów.
W artykule wspomniałem również na ukształtowanie terenu, co przyczynia się do swego rodzaju „problemu” w miejscu,
gdzie zlokalizowane są systemu radiokomunikacyjne.
Oddziaływanie zarówno atmosfery, jak i warunków terenowych jest ściśle zależne od częstotliwości fali elektromagnetycznej.
W związku z występującymi w tej dziedzinie niedogodnościami, nieodzownym i koniecznym jest fakt istnienia instytucji
nadzorujących przydzielanie określonych pasm częstotliwości
różnym służbom radiowym i systemom radiokomunikacyjnym
w celu wyeliminowania jak największego współczynnika prawdopodobieństwa wystąpienia utrudnień z tym związanych.

Maciej Okurowski
ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP
W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO
Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na świadczenie szerokiej klasy usług, w szczególności rzeczywistego czasu przesyłania informacji, oraz konieczność różnicowania wymagań
związanych z ich jakością w warunkach ograniczeń przepustowości i dostępności zasobów wojskowych sieci łączności, fakt
ten wymusił rozwój oraz sposób realizacji usług. W radiowych
sieciach taktycznych zastosowano nowe rozwiązania, które jednak nie obejmowały wdrażania stosu protokołów TCP/IP ze
względu na fakt nieprzystosowania urządzeń do transmisji tego
rodzaju. Poziom technologiczny tych urządzeń uniemożliwiał
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jego wbudowanie, a oferowana szybkość transmisji była niewystarczająca.
Z perspektywy czasu rozwój technologii umożliwił wykorzystanie w sieciach radiowych transmisji danych opartych
o protokół TCP/IP. Standardowe systemy łączności radiowej nie
posiadają już takiego potencjału rozwojowego i przechodzą
do historii. Spowodowane jest to w szczególności rodzajem oferowanych usług co nie wystarczy współczesnemu użytkownikowi a nie ma możliwości zastosowania nowych technologii
w tychże urządzeniach.
Rozwiązaniem tych sytuacji jest wprowadzenie nowej organizacji łączności radiowej, która zapewniłaby ich dalszy rozwój
i umożliwiła sprostanie stawianym wymaganiom przez współczesnego użytkownika. Pierwszym przydatnym przykładem takiej sieci są sieci AD-HOC jest to sieć organizowana doraźnie
o zdecentralizowanej architekturze, w której przyłączone mobilne
urządzenia mogą pełnić funkcje zarówno klienta (terminala końcowego), jak i punktu dostępu. Przebudowa łączności radiowej
jest możliwa z uwagi na fakt, iż aktualnie wielu producentów
oferuje zaawansowane radiostacje z protokołami IP przystosowane do rozwiązań niezbędnych do budowy sieci samoorganizujących.
W artykule chciałbym pokrótce przedstawić urządzenia radiowe, wykorzystujące protokoły IP jakie są na użytkowaniu
w SZ RP.
Wzrost zapotrzebowania na usługi oferowane przez systemy łączności bezprzewodowej spowodował przyśpieszony
rozwój prac nad technologiami zapewniającymi niezawodną
transmisję danych przez kanały radiowe. Skuteczność prowadzenia operacji wojskowych zależy nie tylko od stopnia uzbrojenia i mobilności jednostek wojskowych, ale również od dostępu do informacji gromadzonych przez różne podsystemy działające na obszarze prowadzonych działań. Do osiągnięcia założonego celu działań wskazane jest, aby dowódcy różnych szczebli
dowodzenia mieli zapewniony wspólny i aktualny obraz sytuacji
taktycznej.
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Wymagania, jakim muszą sprostać współczesne systemy
łączności wskazują, że rozwój wojskowych systemów telekomunikacyjnych ukierunkowany jest na technologie szerokopasmowe, najczęściej bazujące na protokole IP.
Dotychczasowe sieci radiowe szczebla taktycznego były budowane w oparciu o radiostacje wąskopasmowe pracujące
w zakresie częstotliwości UKF i KF. Z uwagi na ograniczenia
wynikające z szerokości pasma oraz dość duży poziom zakłóceń
w kanałach radiowych, usługi czasu rzeczywistego i wymagające prędkości większych niż 64 kbit/s np. transmisja wideo, nie
były zapewniane przez podsystem radiowy, natomiast oferowana usługa transmisji krótkich wiadomości (tzw. chat),
transmisja grafiki i nieruchomych obrazów, poczty elektronicznej mogły być realizowane za pomocą taktycznych sieci radiowych.
W celu realizacji wybranych usług opartych na protokole
TCP/IP, opracowano różnego rodzaju punkty dostępowe, czy
bramy GATEWAY’E, których głównym zadaniem była integracja
systemów radiowego i radioliniowo – przewodowego. Jako
przykład tego typu rozwiązania można wskazać Radiowy Punkt
Dostępowy (RPD) UKF/KF.
RPD umożliwia użytkownikom sieci, wyposażonych w odpowiednie terminale oraz radiostacje, wymianę danych i połączeń głosowych z abonentami sieci LAN/WLAN, gdzie realizowane mogą być następujące usługi:
1. simpleksową transmisję głosu,
2. transmisję danych:
a) raportów GPS;
b) transmisję plików;
c) pocztę elektroniczna;
d) komunikator „chat”.
W systemie STORCZYK wykorzystywany jest Blok Sprzężenia Radiowego (BSR), który jest elementem podsystemu dostępu radiowego zakresu KF/UKF. Integruje on usługi systemu ra188
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dioliniowo-przewodowego i systemu radiowego, zapewniając
usługi foniczne i transmisję danych opartych o protokół TCP/IP.
Od kilku lat do Sił Zbrojnych RP wdrożono Sieć Wymiany
Danych Związku Taktycznego (SWD ZT w oparciu o radiostacje
rodziny PR4G, wykorzystujące pasmo UKF), która ma za zadanie
zapewnienie wymiany danych operacyjnych pomiędzy zarówno
abonentami przewodowymi jak i radiowymi.
Urządzeniem peryferyjnym oferowane przez firmę HARRIS
do rozwiązania integracji sieci radioliniowo-przewodowe z sieciami radiowymi jest koncentrator taktyczny Tactical Network
Access HUB RF – 6010, który realizuje radiowy dostęp wielokanałowy w oparciu o cztery współpracujące z nim radiostacje
(pasma KF lub UKF).
Rozwój technologii spowodowany zapotrzebowaniem na
usługi, umożliwił wykorzystanie w sieciach radiowych transmisji danych opartych o protokół TCP/IP, co pozwala na rezygnację ze stosowania urządzeń integrujących typu punkty dostępowe.
Powszechne stosowanie protokołu IP związane jest zarówno z potrzebami użytkowników jak i z postępami zmniejszenia
rozmiarów urządzeń przy zachowaniu ich pełnej użyteczności,
oraz cyfryzacji urządzeń radiowych włącznie z zaawansowaną
techniką mikroprocesorową oraz rozwojem koncepcji bezprzewodowych sieci ad-hoc.
Aktualnie w Wojsku Polskim użytkuje się kilka typów urządzeń radiowych różnych producentów posiadających możliwość
pracy w radiowej sieci IP, Podstawowymi urządzeniami zakresu
częstotliwości UKF stosowanymi w SZ RP są radiostacje z rodziny PR4G, natomiast zakresu KF radiostacje firmy Harris.
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Radiostacje rodziny PR4G (F@stnet)

Rys. 1. Radiostacja RRC 9210

Od kilku lat dostępna jest nowa generacja radiostacji UKF
rodziny PR4G, nazywana F@stnet, która umożliwia transmisję
danych zgodnie z protokołem TCP/IP – powyżej rys. 1. Radiostacja RRC 9210. Na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP są radiostacje plecakowe RRC-9210 oraz radiostacje pokładowe RRC9310AP, które w zakresie pracy z protokołem IP posiadają analogiczne możliwości.
F@stnet to hoppingowe radiostacje nowej generacji oferujące szybką transmisję danych (do 43 kbit/s w trybie CNR –
Combat Net Radio), wyposażone w karty IP umożliwiające
transmisje pakietowe w kanale wąskopasmowym 25kHz
z szybkością do 19,2 kbit/s. Sterowanie i monitorowanie pracy
radiostacji odbywa się z wykorzystaniem protokołu SNMP.
Wdrożenie najnowszej wersji oprogramowania radiostacji
wprowadza szereg nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem urządzeń do pracy z protokołem IP. Radiostacja umożliwia pracę w dwóch trybach pracy IP:
 IP-MUX – przewidziany do jednoczesnej transmisji mowy
i danych IP w tym samym kanale radiowym. Oferuje
transmisję danych z szybkością do 4,8 kbit/s, która odbywa się w sposób simpleksowy lub w trybie wyzwalanego
TDMA. Synchronizacja pracy hoppingowej odbywa się
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z wykorzystaniem radiostacji pełniącej w sieci funkcję
NCS-a. Podstawowa metoda synchronizacji zakłada jednak
wykorzystanie odbiornika GPS. Przejście radiostacji do
pracy w trybie IP-MUX zapoczątkowane jest przez radiostację główną. W dowolnym momencie możliwe jest dodanie i usuwanie radiostacji z sieci, co odbywa się poprzez
odpowiedni rozkaz z radiostacji NCS. W najnowszej wersji
oprogramowania firmowego radiostacji zapewniona jest
automatyczna zmiana (rozesłanie) tras routingu po rekonfiguracji sieci radiowej;
 IP PAS – przewidziany wyłącznie do transmisji danych
z szybkościami do 19,2 kbit/s. Synchronizacja pracy hoppingowej odbywa się w sposób rozproszony, nie wymaga
sygnału z radiostacji NCS (w sieci nie istnieje stacja nadrzędna). Możliwa jest retransmisja danych z użyciem maksymalnie 5 przęseł. Pojedyncza radiostacja pracuje wówczas jako retransmiter. Dzięki takim możliwościom uzyskuje się znaczne powiększenie zasięgu sieci, aczkolwiek
należy liczyć się ze znacznym wzrostem opóźnień przesyłanych danych – tryb dedykowany do transmisji danych
czasu nierzeczywistego. Maksymalna liczba radiostacji
w sieci radiowej pracującej w trybie IP PAS jest ograniczona. Każda radiostacja w sieci w sposób automatyczny aktualizuje dane dotyczące topologii sieci, do której należy
(„zna” swoje otoczenie). W przypadku braku łączności
bezpośredniej, automatycznie nawiązywana jest łączność
z inną radiostacją w sieci.
Z nowych funkcji jakie wdrożono w radiostacjach F@stnet
to:
 Klient DHCP (Dynamic Client Configuration Protocol) – zapewnia możliwość automatycznego pobrania adresu IP
z serwera DHCP;
 IP Firewall – zapora sieciowa realizująca filtrowanie pakietów według ustalonych kryteriów. Jest to funkcja szczególnie istotna ze względu na pracę radiostacji w kanałach
wąskopasmowych;
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 IP NAT (Network Address Translation) – funkcja polegająca na logicznym udostępnieniu adresu IP dla wielu komputerów;
 ICMP Source Quench – obsługa pakietów ICMP w celu
zmniejszenia obciążenia kanału radiowego;
 Zestawy konfiguracji IP – możliwość wykorzystania jednego z czterech zdefiniowanych kompletnych zestawów
parametrów umożliwiających pracę w sieci IP;
 Kompresja pakietów IP – kompresja nagłówków IP
i UDP/TCP w celu zmniejszenia liczby transmitowanych
danych;
 Możliwość przydzielania pasma dla poszczególnych kolejek danych IP.
Radiostacja R-3507

Rys. 2. Radiostacja R-3507
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Radiostacja R-3507 (Rys. 2.) to pierwsza polska radiostacja
skonstruowana w oparciu o technologię SDR (Software Defined
Radio). To nowoczesna technologia konstruowania radiostacji.
Jest to połączenie nowoczesnej technologii sprzętowej z odpowiednim oprogramowaniem. Podstawowym celem jest maksymalne ograniczenie ilości rozwiązań sprzętowych na rzecz sterującego nimi oprogramowania. Takie rozwiązanie umożliwia
stworzenie uniwersalnej płyty głównej mogącej stanowić kilkunastomodelową radiostację w której charakterystyka i możliwości będą zależne od oprogramowania.
Radiostacja pracuje w zakresie częstotliwości 20 – 520 MHz
z mocą 5W. Posiada wbudowany interfejs Ethernet oraz zapewnia transmisję danych z szybkością do 1 Mbit/s.
Radiostacje firmy Harris
Radiostacja RF-5800H

Rys. 3. Radiostacja RF-5800H-MP

Radiostacja RF-5800H-MP (Rys. 3.) przeznaczona jest do
pracy cyfrowej i analogowej w sieciach i kierunkach radiowych
na szczeblu taktycznym w zakresie KF i UKF. W Wojsku Polskim
jest wykorzystywana jako radiostacja zakresu krótkofalowego.
RF-5800H nie posiada, w przeciwieństwie do radiostacji
F@stnet, wbudowanej karty IP. Istnieje jednak możliwość dołą193
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czenia radiostacji do sieci Ethernet za pomocą komputera PC
wyposażonego w kartę sieciową. Połączenie między RF-5800H
i komputerem realizowane jest z wykorzystaniem złącza J3
w radiostacji i portu RS-232C w komputerze. Pomiędzy urządzeniami zestawiane jest połączenie typu PPP. Uzyskany w ten
sposób zestaw (komputer + radiostacja) jest bramą dostępową
(GATEWAYEM) wyposażoną w dwa interfejsy sieciowe – Ethernet do sieci LAN i radiowy do pracy w sieci wykorzystującej radiostacje Harris.
Uzyskana w ten sposób funkcjonalność umożliwia abonentom sieci radiowej komunikowanie z abonentami sieci lokalnej
i odwrotnie – abonent sieci lokalnej posiada możliwość wymiany informacji z dowolnym abonentem sieci radiowej. Dodatkowo, jeżeli zestawy złożone z radiostacji RF-5800H i komputera
z odpowiednim oprogramowaniem zapewniają dostęp do więcej niż jednej sieci lokalnej, gdzie abonenci sieci lokalnych mogą
komunikować się ze sobą wykorzystując łącza bezprzewodowe
utworzone przez radiostacje firmy Harris.
Radiostacja RF-5800H pełniąca funkcję gatewaya zachowuje w dziedzinie transmisji głosu funkcjonalność pozostałych
radiostacji w sieci, podniesienie mikrotelefonu i uruchomienie
tangenty pozwala wymienić informacje foniczne z innymi abonentami sieci radiowej.
Standardowa łączność radiowa opiera się na sieciach i kierunkach radiowych. Sieci radiowe z natury zapewniają łączność
pomiędzy wieloma korespondentami radiowymi w trybie okólnikowym, przez co doskonale nadają się do przekazywania informacji od jednego nadawcy do wielu odbiorców. Przesyłanie
informacji pomiędzy dwoma korespondentami sieci odbywa się
w warunkach „słyszalności” przez innych korespondentów, co
nie zawsze jest dopuszczalne. Niedomaganie to usuwa łączność
na kierunku radiowym, który jest siecią złożoną z dwóch korespondentów. W przypadku istnienia dużej liczby korespondentów organizuje się wiele sieci radiowych, do których korespondenci dobierani są według odpowiednich kryteriów. Sieci te
w razie potrzeby integruje się metodami technicznymi i organi194
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zacyjnymi tworząc w ten sposób wielosieciowy system łączności radiowej. W najprostszym przypadku dla integracji sieci stosuje się kablowe połączenie dwóch radiostacji, z których każda
pracuje w innej sieci. Sieci lub systemy łączności radiowej integruje się również z systemami łączności przewodowej przy pomocy urządzeń radiodostępowych.
Możliwość budowy sieci radiowych w oparciu o radiostacje
IP stała się rzeczywistością. Wojsko Polskie dysponuje radiostacjami z wbudowanym interfejsem umożliwiającym podłączenie
ich do sieci Ethernet zapewniając w ten sposób integrację sieci
radiowych z sieciami lokalnymi rozwijanymi na stanowiskach
dowodzenia.
Powszechne wykorzystanie technologii IP pozwala integrować poszczególne podsystemy łączności na bazie tej technologii i udostępnia ujednolicony interfejs dla ich użytkowników,
co obniża koszty budowy systemu i upraszcza jego funkcjonowanie. Należy jednocześnie zauważyć fakt, że nowoczesne radiostacje IP zachowują kompatybilność z radiostacjami dotychczas wykorzystywanymi.
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