Mieczysław Hucał
25 LAT ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
Koncepcja powołania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
narodziła się w roku 1992. 12 sierpnia u szefa Wojsk Łączności gen. bryg. Henryka
Andrackiego powołano Komitet Założycielski Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności.
W tym czasie w Londynie działał Związek Łącznościowców skupiający weteranów
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W kraju od 1967 roku funkcjonował Klub
Kombatantów Wojsk Łączności założony przez gen. bryg. Heliodora Cepę, naczelnego
dowódcę Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych w 1939 roku, a podczas drugiej
wojny światowej szefa łączności Sztabu Naczelnego Wodza w Paryżu i Londynie. Trzecim
stowarzyszeniem gromadzącym weteranów łączności był utworzony w 1974 roku Klub
Oficerów Rezerwy i Kombatantów Wojsk Łączności.
8 lutego 1993 roku, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności został
zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. W dniach 26 - 27 sierpnia 1993 r.
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu odbył się pierwszy Walny Zjazd
Związku, będący zwieńczeniem procesu jednoczenia wszystkich środowisk łącznościowców.
Delegaci zaakceptowali, ostateczny zarejestrowany przez sąd kształt Statutu, który określał
cele i zadania Związku. Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich
żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz
gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności.

Realizując pierwszy cel do Związku wstąpiła znacząca część członków Koła Nr 41
ZBŻZ z prezesem płk. Mieńkowskim tworząc Oddział „Warszawa-Rakowiecka” i członków
Klubu Kombatantów Wojsk Łączności ze swoim prezesem płk. Wiernikowskim tworząc
Oddział „Warszawa-Świętokrzyska” (rozwiązany w roku 2012). Ponadto do Związku wstąpili
indywidualni weterani łącznościowcy. Obecnie prezesem Zarządu Oddziału „WarszawaRakowiecka” jest płk Zbigniew Kosobucki. Natomiast członkowie rozwiązanego Oddziału
„Warszawa-Świętokrzyska” przeszli do drugiego istniejącego w stolicy oddziału bądź znaleźli
się na tzw. „Liście Krajowej”, na której znajdują się członkowie Związku nienależący do
żadnego z 8. oddziałów.
W styczniu 1995 roku Związek rozszerzył swą działalność poza rejon warszawski
powołując terenowy Oddział „Śrem” gromadzący weteranów 6 Samodzielnego Pułku
Łączności Lotnictwa. Obecnie Prezesem Zarządu Oddziału jest ppłk Józef Żeleźny.
W październiku 2006 roku powstał Oddział „Sieradz” skupiający weteranów
15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, a w lutym 2007 roku - Oddział „Wrocław”
składający się z weteranów 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i pracowników byłego
Szefostwa Wojsk Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego. Obecnie Prezesem Zarządu
Oddziału „Sieradz” jest płk Marek Lewandowski a Prezesem Oddziału „Wrocław”
płk Arkadiusz Ożarowski.
W marcu 2011 roku powstał Oddział „Bydgoszcz”, kiedy to w gabinecie Szefa
Szkolenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego płk. dypl. Jana Myślaka, zebrała się grupa

oficerów, która postanowiła powołać lokalny oddział. Na przewodniczącego spotkania
założycielskiego wybrano płk. Wojciecha Reszkę, który został również Prezesem Zarządu
Oddziału.

Uczestnicy zebrania założycielskiego Oddziału „Bydgoszcz”
W międzyczasie nastąpiły zmiany w Statucie Związku umożliwiające wstępowanie
w jego szeregi czynnych zawodowo żołnierzy oraz osób wpierających cele Związku w tym
osób cywilnych.
Idea powołania oddziału Związku przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu istniała od dawna tylko nie „potrafiła” się urzeczywistnić. Przez długi czas jedynym
członkiem ŚZPŻŁ w Zegrzu był ppłk Mirosław Pakuła. 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.
W grudniu 2012 roku powstał Oddział „Zegrze”. Zebranie założycielskie odbyło się
4 grudnia 2012 roku. W momencie powoływania Oddziału już 23 osoby były członkami
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W jednej chwili staliśmy się
najmłodszym jeśli chodzi o wiek członków ale zarazem jednym z największych oddziałów
Związku. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku w osobach
Prezesa Zarządu Głównego Związku gen.bryg. Edmunda Smakulskiego oraz Honorowego

Prezesa Związku płk. Stanisława Markowskiego. Pierwszym prezesem Oddziału Zegrze
został wybrany ppłk Mieczysław Hucał.

I Zarząd Oddziału Zegrze wraz z zaproszonymi gośćmi

We wrześniu 2014 roku powstał Oddział „Białobrzegi”. W pierwszym okresie
funkcjonowania Oddział „Białobrzegi” liczył 17 członków skupiając w głównej mierze
żołnierzy i pracowników wojska z jednostek wojskowych i instytucji zlokalizowanych
w Białobrzegach. Prezesem Zarządu Oddziału został wybrany płk Piotr Adamski.
W stolicy Podlasia, Białymstoku, powstał kolejny - „najmłodszy” Oddział
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Miasto to posiada bogate tradycje
łącznościowe ze względu na fakt stacjonowania w nim na przestrzeni szeregu lat kilku
jednostek łączności. Były to 21 i 74 bataliony łączności oraz 2 i 25 pułki łączności. W marcu
2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału „Białystok”. Trzon Oddziału stanowią
oficerowie 25 pułku łączności, który stacjonował w tym mieście w latach 1990 - 1994.
Obecnie Prezesem Oddziału „Białystok” jest ostatni dowódca 25 pułku łączności płk
Włodzimierz Niedźwiecki.

Prezes Oddziału „Białystok” płk Włodzimierz Niedźwiecki (stoi)

Działanie na rzecz zachowania i popularyzacji tradycji oraz upowszechniania historii
Wojsk Łączności Związek prowadził i prowadzi w kilku dziedzinach.
Pierwsza z nich obejmowała gromadzenie eksponatów i pamiątek kwalifikujących się
do przechowywania w Muzeum Wojsk Łączności. Powstało ono dwa lata wcześniej niż nasz
Związek, a jego twórcą i wieloletnim nieetatowym kustoszem był jeden z inicjatorów
powołania ŚZPŻŁ i członek jego władz naczelnych od początku powstania Związku
płk Stanisław Markowski. Bogate i unikalne zbiory Muzeum były jego osobistym
osiągnięciem. Ponieważ Muzeum znajdowało się na terenie zamkniętym i dostęp do niego nie
był powszechnie możliwy, decyzją dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON zbiory Muzeum zostały w roku 2008 przekazane do Sali Tradycji Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki.
Następną

dziedziną

było

gromadzenie

dokumentów,

opisów,

sprawozdań

i wspomnień z działania Wojsk Łączności. Obecnie w Archiwum Związku znajduje się
najbogatszy w Polsce zbiór tych materiałów. Były one wykorzystywane przez wojskowych
studentów i pracowników różnych instytucji do napisania wielu prac naukowych i dysertacji
doktorskich. Dzięki zaangażowaniu członków a właściwie członkiń Oddziału „Zegrze”
w roku 2013 zbiory zostały uporządkowane i skatalogowane, a w roku następnym przy okazji
obchodów 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu przekazane do biblioteki CSŁiI jako
zbiór wydzielony.

Polem, na którym Związek ma niekwestionowane osiągnięcia jest działalność
wydawnicza. Dzięki przychylności kolejnych komendantów WSOWŁ a następnie CSŁiI,
począwszy od 1993 roku korzystając z bazy wydawniczej zegrzyńskiego ośrodka wydano
kilka zeszytów Biuletynu Łącznościowca i Zeszytów Historii Wojsk Łączności.
Opracowano i wydano 5 numerów Przeglądu Łączności i Informatyki poświęconych
kolejno: Łączności w Kampanii Wrześniowej (1999), Łączności w Armii Krajowej
i w Powstaniu Warszawskim (2003), Studium Łączności w Kampanii Polskiej w 1939 roku
(2007), Współpracy Państwowej Sieci Telekomunikacyjnej z Wojskami Łączności
w Kampanii Polskiej 1939 roku (2008) oraz Wojskom Łączności w Wojsku Polskim na
Wschodzie (2010).

Od początku istnienia wydawany jest „Komunikat Zarządu Głównego ŚZPŻŁ”.
W ciągu 25 lat działalności wydano 34 numery zawierające aktualne informacje Rady (dopóki
istniała) i Zarządu Głównego Związku, artykuły o jednostkach wojskowych wojsk łaczności,
wspomnienia, informacje o historycznym i współczesnym sprzęcie łączności.
Wszystkie

egzemplarze

Biuletynu

Łącznościowca,

Przeglądu

Łączności

i Informatyki oraz Komunikatów są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Związku: http://www.szpzl.pl/.
W roku 2003 płk Stanisław Markowski opracował „Wykaz oficerów służby stałej
wojsk łączności II Rzeczypospolitej”. W wykazie znajdują się 943 nazwiska. Wykaz zawiera
m.in. ostatni stopień wojskowy, imię i nazwisko, ukończoną szkołę i rok promocji. Wersja
elektroniczna znajduje się również na stronie internetowej Związku.
Rok 2015 to publikacja poświęcona członkom naszego Związku. Płk Jan Kowalski
z Oddziału „Sieradz” pokusił się o opracowanie historii Związku poprzez historię jego
członków. W książce „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”
na ponad 250 stronach zostały przedstawione biogramy naszych Koleżanek i Kolegów.
W tym roku został wydany suplement.
Ostatnią publikacją jest wydana w 2017 roku książka „Sprzęt łączności wojskowej na
przestrzeni lat”, na łamach której autor ppłk Mieczysław Hucał podjął próbę przedstawienia
jak rozwijał się sprzęt łączności wojskowej od jej początków po odzyskaniu niepodległości
aż po dzień dzisiejszy.
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historii

kierowniczych organów Wojsk Łączności i Informatyki po roku 1945. Tego zadania podjęli
się Koledzy z Oddziału „Warszawa-Rakowiecka”.
Pomimo, że już wiele lat temu zgromadzony w Muzeum Wojsk Łączności sprzęt
został przekazany do Sali Tradycji CSŁiI nie spoczywamy na laurach i nadal staramy się aby
ta dziedzina nie zanikła w naszej działalności. Takim przykładem jest stała wystawa sprzętu
łączności wojskowej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Jej współorganizatorem jest
sieradzki oddział naszego Związku. Również Oddział „Zegrze” wniósł swoją cegiełkę.
W roku 2014 był współorganizatorem czasowej wystawy w Muzeum Historycznym
w

Legionowie

poświęconej

łączności

wojskowej

na

przestrzeni

lat.

Była

to

najprawdopodobniej największa wystawa czasowa poświęcona tej tematyce jaka dotychczas
powstała w Polsce.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu - wystawa stała

Muzeum Historyczne w Legionowie - wystawa czasowa 2014r.
Nie tylko historia przyświeca naszej działalności. Takim przykładem jest Oddział
„Sieradz”, który jest współorganizatorem cyklicznych konferencji poświęconych najnowszym
trendom w łączności wojskowej. Dotychczas zostało zorganizowanych osiem edycji
konferencji pod tytułem "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons
Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych".

Konferencja w Sieradzu - 2016r.
Wraz z powstaniem Oddziału „Zegrze” rozpoczęła się aktywna działalność w nowej
dziedzinie czyli upowszechnianie wiedzy o Związku wśród społeczności lokalnej.
Członkowie oddziału biorą aktywny udział w wydarzeniach lokalnych promując historię
i tradycje wojskowej łączności.

Festiwal Nauki - Jabłonna 2016r.

Zwieńczeniem 25-letniej działalności Światowego Związku Polskich Żołnierzy

Łączności były obchody Jubileuszu, które odbyły się w dniach 21-22 września w Zegrzu.
W ramach Obchodów otrzymaliśmy Sztandar. Obchody dzięki uprzejmości komendanta
CSŁiI płk. dr. Ireneusza Fury odbyły się w Klubie Centrum. Obchody Jubileuszu
zaszczyciło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Przedstawiciel Szefa

Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP płk Remigiusz Płusa,
Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, Zastępca
Szefa Regionalnego Centrum Informatyki płk Czcibor Ziemowit Powęska oraz byli
szefowie centralnych instytucji łączności MON w osobach gen. dyw. Stanisława
Krysińskiego i gen. bryg. Józefa Nasiadki. Obecni byli również gen. bryg. Witold
Cieślewski i gen. bryg. Janusz Sobolewski. Dowódcę 15 SBWD reprezentował ppłk
Radosław Urycki. Nie zabrakło przedstawicieli Samorządu w osobach Burmistrza Miasta
i Gminy Serock pana Sylwestra Sokolnickiego oraz Wiceburmistrza Pana Józefa Zająca.
Na sali zasiedli również członkowie Związku, którzy przybyli z terenu całego kraju.

Goście obchodów Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ
Podniosły charakter miała ceremonia wręczenia sztandaru. Ceremonia rozpoczęła się
od wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru przez fundatorów. Przewodniczący
Komitetu Fundacyjnego ppłk Mieczysław Hucał wręczył sztandar Prezesowi ZG ŚZPZŁ
gen. bryg. Edmundowi Smakulskiemu. Ten przekazał sztandar pierwszemu w historii
Związku pocztowi sztandarowemu w składzie: Piotr Łączyński, Kamil Nowakowski
i Łukasz Tyburski.

Gwóźdź wbija Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski

Gwóźdź wbija przedstawiciel firmy KenBIT gen. bryg. Janusz Sobolewski

Gwóźdź wbija dyrektor WIŁ dr inż. Marek Różycki

Gwóźdź wbija komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura

Gwóźdź wbija ksiądz kanonik płk Zenon Surma

Sztandar poświęcili ks. kan. płk Zenon Surma i ks. por. Antoni Humeniuk

Prezes ZG ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski przekazuje sztandar
pierwszemu w historii Związku pocztowi sztandarowemu

Oficjalną część obchodów zakończył koncert zespołu „b.dimention”.

Koncert zespołu „b.dimention”

25 lat Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności „domknął” IX Walny
Zjazd Delegatów Związku. 21 i 22 września w Zegrzu odbył się IX Walny Zjazd Delegatów.

Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie
kierunków działań na lata 2018-2021. Dokonano również wyboru władz naczelnych Związku
na IX kadencję.

Delegaci na IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ

Podczas głosowań
W skład Zarządu Głównego weszli:
•

Mieczysław Hucał

- prezes ZG

•

Mirosław Pakuła

- wiceprezes ZG

•

Agata Purzycka

- skarbnik ZG

•

Emil Suska

- sekretarz ZG

•

Stanisław Bryndza

- członek ZG

•

Bogumił Tomaszewski

- członek ZG

•

Andrzej Korneluk

- członek ZG

•

Jan Kowalski

- członek ZG

•

Jan Myślak

- członek ZG

•

Józef Piekutowski

- członek ZG

Zwiedzanie sali Tradycji CSŁiI

Pamiątkowy wpis do kroniki CSŁiI

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
•

Mirosław Posłuszny

- przewodniczący KR

•

Marian Jakóbczak

- zastępca przewodniczącego KR

•

Franciszek Chiliński

- członek KR

•

Piotr Łączyński

- członek KR

•

Włodzimierz Niedźwiecki

- członek KR

Przekazanie pieczęci związkowej

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
•

Marian Turek

- przewodniczący SK

•

Eugeniusz Kaźmierczak

- zastępca przewodniczącego SK

•

Witold Korneszczuk

- członek SK

Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ wyróżnił gen. bryg. Edmunda Smakulskiego tytułem
Honorowego Prezesa Związku.

Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk Mieczysław Hucał i Honorowy prezes Związku
gen. bryg. Edmund Smakulski na tle sztandaru związkowego

