Ppłk rez. Mieczysław Hucał
10 LAT ODDZIAŁU ZEGRZE
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
Idea powołania oddziału Związku w Zegrzu istniała od dawna tylko nie „potrafiła” się
urzeczywistnić. Przez długi czas jedynym członkiem ŚZPŻŁ w Zegrzu był ppłk Mirosław
Pakuła, który w latach 2009 - 2012 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego. W końcu
plany przeszły w fazę realizacji. Z inicjatywy ppłk. Mirosława Pakuły i ppłk. Mieczysława
Hucała rozpoczęto intensywne przygotowania do zebrania założycielskiego Oddziału Zegrze
oraz poszukiwanie osób chętnych współuczestniczyć w jego działaniach.
Zebranie założycielskie Oddziału Zegrze odbyło się 4 grudnia 2012 roku. Wzięły
w nim udział 23 osoby. W zebraniu wzięli również udział ówczesny prezes Zarządu
Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski oraz Prezes Honorowy Związku płk Stanisław
Markowski. 6 grudnia Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu oddziału.

Pierwszy w historii Zarząd Oddziału Zegrze,
od lewej: Mieczysław Hucał, Iwona Banaszek, Piotr Osiński i Emil Suska

W chwili oddania artykułu do druku oddział liczy 108 członków, zarówno obecnych
jak i byłych żołnierzy korpusu łączności i informatyki, ich rodzin, pracowników Resortu
Obrony Narodowej oraz osób które utożsamiają się z „wojskową łącznością”. W większości
są to osoby z Zegrza i okolic, ale są też z nami Koleżanki i Koledzy z bardziej odległych

miejsc Polski, którzy chcieli należeć do oddziału, który swoją siedzibę ma w „kolebce
łącznościowców”.
Nasza działalność, zwłaszcza w początkowym okresie z racji tego że większość
stanowili żołnierze zawodowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki byłaby może nie
niemożliwa ale bardzo utrudniona bez współpracy z komendantem Centrum. Co tu dużo
pisać, współpraca z komendantem CSŁiI jest bardzo ważna na każdym etapie naszej
działalności, również obecnie i tak będzie w przyszłości.
Przez pierwszych osiem lat współpracy z CSŁiI komendantem był płk dr Ireneusz
Fura. Osoba bardzo przychylna Związkowi, dzięki niemu udało się zrealizować wiele
ważnych przedsięwzięć. Wymienię tylko kilka z tych ważniejszych jak pozyskanie siedziby
dla Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Zegrze czy uporządkowanie i przekazanie do
biblioteki CSŁiI archiwum Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności jako zbioru
wydzielonego. Bez Jego wsparcia niemożliwe byłoby też zorganizowanie wystawy sprzętu
łączności w Muzeum Historycznym w Legionowie z okazji 95. rocznicy szkolenia kadr
łączności w Zegrzu. Była to największa wystawa czasowa poświęcona łączności wojskowej
jaka dotychczas została zorganizowana w Polsce. Płk Ireneusz Fura za zasługi dla naszego
Stowarzyszenia otrzymał tytuł Honorowego Członka Związku oraz został wyróżniony m.in.
Krzyżem „Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ”.

Płk dr Ireneusz Fura odznaczany Krzyżem „Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ”

W roku 2020 nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta. Do połowy 2022 roku
Centrum dowodził płk Robert Kasperczuk. Nasza współpraca również układała się bardzo
dobrze. Komendant wspierał nas na tyle na ile mógł. Współpraca z płk Kasperczukiem choć
stosunkowo krótka była na tyle intensywna i owocna, że we wrześniu 2021 roku został on
wyróżniony Medalem „Za zasługi dla Oddziału Zegrze”.

Z płk. Robertem Kasperczukiem podczas oczekiwania na dekorację zwycięzców
wrześniowego Rajdu Pamięci w roku 2021

Obecnie Centrum dowodzi płk Paweł Nowotnik. Po raz pierwszy w historii szkoły
dotychczasowy zastępca został komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.
Przez wiele lat płk Nowotnik piastował stanowiska dydaktyczne - wykładowcy, kierownika
cyklu i szefa Wydziału Dydaktycznego. Mamy nadzieję, że współpraca będzie równie
owocna jak z poprzednikami a może jeszcze bardziej.

Płk Paweł Nowotnik
(na zdjęciu z roku 2021 jeszcze jako zastępca komendanta CSŁiI)

Szczególnie cieszy fakt, że przychylnością darzyli nas i darzą szefowie
najważniejszego organu kierowniczego łącznościowców w Wojsku Polskim jakim jest Zarząd
Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego (w przeszłości miał różne nazwy). Tak
również traktuje nas obecny Szef P-6 płk Piotr Chodowiec. Co więcej, jest on pierwszym tej
rangi
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Stowarzyszenia. Jesteśmy dumni, że jest On jednym z nas.

Płk Piotr Chodowiec podczas obrad X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ

naszego

Nasza działalność jest wielokierunkowa i zgodna z celami statutowymi
Związku. Jednym z pierwszych a zarazem istotnych zadań jakie musieliśmy zrealizować (no
bo kto jak nie my) było uporządkowanie archiwum Związku. Po wielu latach „prób” udało się
to doprowadzić do szczęśliwego końca dopiero pod koniec 2013 roku dzięki zaangażowaniu
członków a właściwie członkiń naszego oddziału. To one wykonały tą mrówczą pracę.
Oficjalne przekazanie zbiorów odbyło się 10 września 2014 roku podczas obchodów
Jubileuszu 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Ze strony Związku akt przekazania
podpisał sekretarz Zarządu Głównego płk Bogumił Tomaszewski, ze strony CSŁiI komendant
płk dr Ireneusz Fura.

Podpisanie aktu przekazania zbiorów archiwum ŚZPŻŁ do CSŁiI

Obecnie zbiory są dostępne jako dział wydzielony w bibliotece Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Jednocześnie rozpoczęliśmy intensywne działania promujące Związek a w
szczególności nasz oddział uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych dla społeczności
lokalnej. Jednym z pierwszych i zorganizowanych z dużym rozmachem był Dzień Dziecka
w
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Scena główna podczas Dnia Dziecka w Jadwisinie - widoczny baner oddziału

W pierwszym roku działalności oddziału gościliśmy ze swoim stoiskiem w wielu
miejscowościach, wymienię w tym miejscu kilka: Jabłonna, Węgrów, Warszawa, Legionowo,
Serock. Był to udział w wydarzeniach organizowanych wyłącznie przez nas lub udział
w przedsięwzięciach większych, w których mieliśmy swoje miejsce.
Później były kolejne spotkania środowiskowe, pojawiły się na naszej mapie nowe
miejscowości. I tak jest do dziś. Pojawiamy się w coraz to odleglejszych regionach kraju.
Jednym z głównych zadań ŚŻPŻŁ jest kultywowanie historii i tradycji łączności
wojskowej. W Oddziale Zegrze realizujemy to na wiele sposobów.
Jednym z nich są pokazy i wystawy historycznego sprzętu łączności. Regularnie
prezentujemy sprzęt podczas Festiwali Nauki w Pałacu w Jabłonnie. Znają nas również m.in.
w Warszawie, Serocku, Łowiczu, Sieradzu, Węgrowie a nawet w Krakowie.

Pokaz sprzętu łączności w serockim Ratuszu z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Największą dotychczas wystawą w jakiej braliśmy udział była ta zorganizowana
w Muzeum Historycznym w Legionowie z okazji 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
Wspólnie z muzeum i Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w roku 2014
przygotowaliśmy pierwszą, według naszej wiedzy jedyną do dzisiaj tak dużą czasową
wystawę na temat łączności wojskowej w skali kraju.

Podczas otwarcia wystawy w Muzeum Historycznym w Legionowie
Propagowanie tradycji łącznościowych to nie tylko wystawy. To również
przekazywanie wiedzy podczas spotkań w szkołach czy okolicznościowych prelekcji,
zarówno w środowisku lokalnym obejmującym powiat legionowski czy województwo

mazowieckie ale i w bardziej odległych zakątkach kraju. Byliśmy zapraszani m.in. do
Węgrowa, Sieradza czy Krakowa.

Prelekcja podczas konferencji telekomunikacyjnej w Krakowie w roku 2019

Prelekcja podczas konferencji zorganizowanej przez Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Zegrzu Południowym w październiku 2021 roku

Kolejną formą zachowania historii i tradycji wojsk łączności dla przyszłych pokoleń
są publikacje. Regularnie publikujemy artykuły poświęcone historii jednostek wojskowych,
wspomnienia łącznościowców z okresu służby wojskowej oraz prezentujemy sprzęt łączności
wojskowej, zarówno ten który lata świetności ma już za sobą jak i współczesny. Dotychczas
członkowie Oddziału Zegrze opublikowali ponad 100 artykułów, które ukazywały się głównie

w Komunikatach Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz Informatorach
Okolicznościowych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, ale też tych nie związanych
z wojskiem jak np. Rocznik Legionowski.
Członkowie Oddziału są autorami kilku publikacji książkowych. W tym m.in. takich
jak: „Słownik biograficzny osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu
(1919-2014)”, „Ośrodek szkolenia żołnierzy łączności w Zegrzu 1919-2019”, „Wojna na
falach eteru”, czy najnowsza z roku 2021 „Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat” wydanie II. Wszystkie one są dostępne w wersji „papierowej” w bibliotece CSŁiI.

Najnowsze publikacje książkowe

Chcemy być również na bieżąco ze stale rozwijającą się techniką wojskową. Kto
o tym wie najwięcej? Oczywiście firmy przygotowujące sprzęt łączności dla Sił Zbrojnych.
Dlatego też staramy się z nimi współpracować i utrzymywać stały kontakt.

Podczas wizyty w WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim

Bierzemy też aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu upamiętnienie
ważnych wydarzeń zarówno w historii regionu jak i na szczeblu państwowym.

Delegacja Oddziału podczas obchodów 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, które odbyły
się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w roku 2014

Delegacja Oddziału podczas obchodów Święta Niepodległości w Serocku

Prócz propagowania historii i tradycji łączności wojskowej aktywnie angażujemy się
w działalność mającą na celu wsparcie potrzebujących. Bierzemy czynny udział w akcjach
o charakterze charytatywnym organizowanych na terenie powiatu legionowskiego jak
i ogólnopolskich.

Licytacja podczas XXVIII Finału WOŚP w Serocku

Wsparcie Ośrodków Pomocy powiatu legionowskiego w środki ochrony osobistej
podczas CIVID-19

Członkowie oddziału są również aktywnymi Honorowymi Dawcami Krwi.
Dotychczas oddaliśmy ponad 750 litrów tego cennego płynu. Niekwestionowanym liderem
jest nasz Kolega Tadeusz Kowalewski (ponad 150 litrów).

Koleżanka Agata Purzycka podczas „Zlotu dla Życia” na Stadionie Narodowym

Aktywnie współpracujemy z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami. Jednym
z najintensywniej współpracujących z nami jest Stowarzyszenie Historyczne im. 10 pułku
piechoty z Łowicza. Jako, że żołnierz nie tylko służbą „żyje” nasza współpraca nie ogranicza
się tylko do sfery czysto łącznościowej. Współpracujemy również na „niwie” sportowej.
Uczestniczyliśmy m.in. w organizowanych przez Stowarzyszenie turniejach piłki nożnej
w stylu „retro”. W pierwszym - historycznym zdobyliśmy puchar za I miejsce.

Ekipa oddziału podczas I turnieju piłki nożnej w stylu „retro” w Łowiczu

Jak już wspomniałem nasza działalność może nie była by niemożliwa, ale za to na
pewno utrudniona bez współpracy z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. To jest
raczej oczywiste.
Ale współpracujemy również z innymi jednostkami wojskowymi. Poza CSŁiI
najdłużej współpracowaliśmy z rozwiązanym już 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego
Sił Powietrznych w Warszawie a obecnie kontynuujemy współpracę z Regionalnym Centrum
Informatyki w Warszawie, które przejęło zadania i tradycje 4 RWT SP.

Poczet sztandarowy wystawiony przez Oddział Zegrze podczas uroczystości wręczenia
sztandaru RCI Warszawa. Uroczystość odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza
w Warszawie w 2021 roku

Nie zapominamy o integracji naszych członków i sympatyków. Regularnie
organizujemy tego typu przedsięwzięcia. Niech takim przykładem będą wspólne wyjazdy na
pokazy Air Show, zwiedzanie miejsc historycznych (m.in. forty zegrzyńskie) czy np. spływy
kajakowe.

W

miarę

możliwości
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spotkania

integracyjne

w zaprzyjaźnionym lokalu nad Zalewem Zegrzyńskim. W roku 2016 po raz pierwszy
zorganizowaliśmy „oddziałowego” Sylwestra.

Uczestnicy ostatniego „oddziałowego” spływu kajakowego

Dokonując podsumowania 10-letniej działalności Oddziału nie można nie wspomnieć
o Kolegach, którzy odeszli na wieczną wartę. Położyli znaczne zasługi dla rozwoju Oddziału
ale niestety nie doczekali tegorocznego Jubileuszu. Pierwszym z nich jest Kolega Leszek
Sobotka, który był z nami od początku, odszedł w wieku 33 lat w roku 2016. W roku 2018
opuścili nasze szeregi w wieku 42 lat Kol. ks. por. Antoni Humeniuk oraz Kol. Włodzimierz
Bławdziewicz przeżywszy 92 lata. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Od lewej: Leszek Sobotka, Antoni Humeniuk i Włodzimierz Bławdziewicz
Oddział Zegrze jest nadal najliczniejszym i najmłodszym oddziałem w Światowym
Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jednak przekrój wiekowy jest bardzo zróżnicowany.
Są zarówno osoby w wieku dwudziestu paru jak i osiemdziesięciu lat. Jak już wspomniałem
najciekawsze jest to, że do oddziału nie należą tylko osoby z okolic Zegrza ale praktycznie
z całej Polski. Członkami oddziału są osoby z Krakowa, Częstochowy, Łodzi, Tarnowskich
Gór, Jasła czy Braniewa. Wszystkie te osoby chcą należeć do oddziału, który „stacjonuje”
w „kolebce łącznościowców”. Ważne jest, że zebrała się grupa ludzi którym chce się działać
i zrobić coś choćby najmniejszego dla utrwalenia historii i tradycji wojskowej łączności.
Działania bezinteresownego, często poświęcając swój wolny czas, czas którego jest bardzo
mało, czas który dzielą pomiędzy obowiązki zawodowe, rodzinę i nasze Stowarzyszenie.
Dziękuję wszystkim i życzę nam abyśmy w dalszym ciągu się rozwijali i powiększali nasze
szeregi.
Po 10 latach intensywnej działalności można by napisać książkę o tym czego
dokonaliśmy, co nam się udało a co nie. Niestety artykuł musi mieć swoje w miarę rozsądne
granice objętościowe więc zainteresowanych zapraszam na naszą stronę internetową:
www.szpzl-zegrze.waw.pl oraz nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/szpzl.zegrze .
Tam znajdziecie więcej informacji o nas i naszej działalności.

