Mieczysław Hucał

Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU ZEGRZE ŚZPŻŁ

Oddział Zegrze jest najmłodszym w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Wojsk
Łączności. Powstał w grudniu 2012 roku czyli w momencie oddawania tego artykułu do
druku funkcjonuje około pół roku.
Zebranie założycielskie odbyło się 4 grudnia , gośćmi honorowymi byli Prezesi
Związku - obecny Prezes gen.bryg. Edmund Smakulski i Prezes Honorowy płk Stanisław
Markowski.

Goście zebrania: /od lewej/ Skarbnik Związku ppłk Marian Jakóbczak, Prezes ŚZPŻŁ
gen.bryg. Edmund Smakulski i Honorowy Prezes Związku płk Stanisław Markowski

Formalnie zaczęliśmy funkcjonować w dniu 6 grudnia, kiedy to Zarząd Główny
podjął uchwałę o powstaniu Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy
Łączności. Nowowybrany Zarząd Oddziału zabrał się ostro do pracy. W dniu 18 grudnia
odbyło się pierwsze zebranie Zarządu. Trzeba było zaplanować działania na najbliższy okres,
w tym między innymi formalną rejestrację Oddziału w Starostwie Powiatowym
w Legionowie, opracować Plan Pracy na rok 2013, zastanowić się nad formami promocji
Oddziału jak i Całego Związku w środowisku lokalnym.
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Zarząd Oddziału Zegrze: /od lewej/ prezes - Mieczysław Hucał, skarbnik - Iwona Banaszek,
wiceprezes - Piotr Osiński, sekretarz - Emil Suska

Już w grudniu uruchomiliśmy stronę internetową Oddziału, gdzie w krótkim okresie
czasu pojawiło sie wiele interesujących informacji. Między innymi przegląd współczesnego
cyfrowego

sprzętu

łączności,

prezentacja

sprzętu

analogowego

ze

szczególnym

uwzględnieniem sprzętu łączności radiowej / trzeba przyznać że w tej dziedzinie najwięcej się
działo na przestrzeni lat/ oraz inne ciekawostki z dziedzin związanych z łącznością wojskową.
Największym wyzwaniem było opracowanie wirtualnej Sali Tradycji Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki tak aby przebywając setki kilometrów od Zegrza można było po niej
„spacerować” i z bliska przyglądać się zbiorom w niej umieszczonym. Na stronie
umieszczane są też publikacje naszych członków ukazujące się w Komunikatach ŚZPŻZŁ
i w Informatorach Okolicznościowych CSŁiI.
Równolegle ze stroną internetową uruchomiliśmy profil Oddziału na Facebooku,
portalu społecznościowym cieszącym się coraz większym zainteresowaniem, w szczególności
młodszego pokolenia internautów. Facebook jest „organizmem” tętniącym życiem przez 24
godziny na dobę.
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Widok strony internetowej Oddziału: www.szpzl-zegrze.waw.pl

Widok profilu Oddziału na Facebooku: www.facebook.com/szpzl.zegrze

Nie chcąc zamykać się we własnych strukturach w styczniu wzięliśmy udział
w ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 13 stycznia w pobliskim
Jadwisinie „zameldowało” się kilkoro naszych koleżanek i kolegów by czynnie wesprzeć ten
szczytny cel. Postawiliśmy przed sobą dwa zadania - pierwsze to zebrać jak najwięcej
pieniędzy na leczenie młodego pokolenia Polaków oraz drugie -

rozpocząć akcję
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promocyjno-informacyjną na temat Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
i naszego Oddziału. Większość osób uczestniczących w imprezie WOŚP nie miało pojęcia
o istnieniu Związku ale już po kilku godzinach współpracy byliśmy rozpoznawalni, mieliśmy
wielu przyjaciół i zostaliśmy zaproszeni na kolejne imprezy środowiskowe, gdzie będziemy
mogli zaprezentować się kolejnym rzeszom „przyszłych” sympatyków SŻPŻŁ.

Stoisko Naszego Oddziału cieszyło się dużym zainteresowaniem

Stoisko Naszego Oddziału cieszyło się dużym zainteresowaniem, gadżety wystawione
przez nas znikały w mgnieniu oka, a puszki zapełniały się coraz większą ilością banknotów.
Przedmioty wystawione przez nas na licytacje osiągały jedne z wyższych kwot jakie
udało się uzyskać tego dnia. Niespodziewanie duże zainteresowanie jakie wzbudziliśmy
swoją obecnością nie umknęło uwadze również reporterom telewizji publicznej, która w tej
miejscowości realizowała swój program. Relacja z naszego udziału w WOŚP została
wyemitowana w 1 programie TVP 19-go stycznia w audycji „Naszaarmia.pl”.
1-go lutego mieliśmy zaszczyt ponownie gościć Prezesa Związku gen. bryg. Edmunda
Smakulskiego. W tym dniu podczas zebrania Oddziału Prezes wręczył 10 legitymacji nowym
członkom Oddziału. Wśród nich było 2 naszych kolegów, którzy z nami „łączyli” się tylko
„duchem”. Magia „kolebki łącznościowców” zaczęła działać. W poczet członków Oddziału
zostało przyjętych dwóch kolegów /jeden z Węgrowa a drugi z odległej Legnicy/, którzy na
ich wyraźne życzenie chcieli przynależeć właśnie do Naszego Oddziału. Być może w „realu”
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widzieć się będziemy kilka razu w roku, bądź raz na kilka lat ale jak widać to Im nie
przeszkadza, chcą być razem z nami.

Wystąpienie prezesa Smakulskiego podczas zebrania Oddziału Zegrze

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, w lutym wzięliśmy udział w akcji
honorowego krwiodawstwa na terenie miasta Serock. Wielu z naszych koleżanek i kolegów
jest równocześnie honorowymi dawcami krwi i systematycznie ją oddaje. Nikt jeszcze nie
odkrył „komponentu” zastępczego dla tego cennego płynu. Wielu z nas ma wiele litrów
oddanej krwi, a do najbardziej aktywnych należą m.in. kol.: Mirek Posłuszny, który oddał
ponad 29 litrów i jest posiadaczem najwyższego wyróżnienia PCK „Kryształowego Serca”,
prezes naszego Oddziału Mieczysław Hucał - ponad 17 litrów, Tomek Martyka - 15 litrów
czy Leszek Lazarowski, który oddał już ponad 10 litrów.
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Podczas poboru krwi w ambulansie na rynku w Serocku
Również w miesiącu lutym wznowiliśmy prace nad skatalogowaniem i przekazaniem
zbiorów archiwalnych Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności do biblioteki
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, gdzie będą dostępne dla szerokiej rzeczy
odbiorców. Trzeba otwarcie powiedzieć, że jest co robić: setki książek, czasopism, zdjęć
czekają na skatalogowanie. Prócz tego wiele segregatorów z rękopisami, rozkazami i inną
dokumentacją wojskową.

Spotkanie organizacyjne w archiwum, przewodniczy kol. Mirosław Pakuła
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Są też rzeczy które nie mogą już czekać, jak np. filmy na taśmach celuloidowych z lat
60-tych ubiegłego wieku. Stąd też podjęliśmy natychmiastowe działania aby zarchiwizować
je do postaci „cyfrowej”. Nie byliśmy w stanie zrobić tego sami ze względu na ograniczenia
techniczne, ale przy wsparciu Prezesa Związku gen.bryg. Edmunda Smakulskiego i pomocy
wyspecjalizowanej firmy udało się. Niestety dla części zbiorów było już za późno. Ząb czasu
był nieubłagany i kilka taśm było w takim stanie, że nie nadawały się do skopiowania
i „ucyfryzowienia”.

Taśmy filmowe przed i po „cyfryzacji”

Podjęliśmy jeszcze jedną ważną /przynajmniej z naszego punktu widzenia/ decyzję,
zdecydowaliśmy się na prowadzenie zwykłej „papierowej” kroniki działalności Naszego
Oddziału. Może to anachronizm w XXI wieku a jednak. Nic nie zastąpi tych ręcznie
przewracanych kart, możliwości przeczytania „odręcznych” wpisów ważnych dla nas osób,
dyskusji nad każdym zamieszczonym tam wątkiem i zdjęciem. Prowadzenia kroniki podjęła
się nasza skarbnik koleżanka Iwona Banaszek, oczywiście przy aktywnym wsparciu
pozostałych koleżanek i kolegów.
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„Papierowa” kronika w pełnej okazałości

21 marca ponownie „wyszliśmy” a właściwie wyjechaliśmy w teren. Reprezentacja
naszego Oddziału wzięła udział w cyklicznej imprezie pod nazwą „Wiosenne Spotkania
z Wojskiem”. Organizowana jest ona cyklicznie w Wyszkowie i ma na celu popularyzację
wojska. Tym razem „poszerzona” została o popularyzację naszego Związku.

Ekipie

przewodziła członkini Zarządu Oddziału koleżanka Iwona Banaszek.

Nasza „ekipa” w Wyszkowie
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W kwietniu gościliśmy u siebie Prezesa Związku gen.bryg. Edmunda Smakulskiego.
Prezesowi towarzyszyli Honorowy Prezes Związku płk Stanisław Markowski oraz skarbnik
Związku ppłk Marian Jakóbczak. Głównym celem wizyty było zapoznanie się

z postępem

prac związanych z katalogowaniem zbiorów Związku przed przekazaniem ich do biblioteki
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Jednak najważniejszą i najbardziej wzruszającą
częścią wizyty była ta, która odbyła się w Sali Tradycji „kolebki Łącznościowców”. Z okazji
jubileuszu płk Markowski otrzymał z rąk Prezesa gen. Smakulskiego okolicznościowy
dyplom oraz pamiątkowy portret ze swoją podobizną. Również my jako Oddział Zegrze
złożyliśmy okolicznościowe serdeczne życzenia Jubilatowi.

Honorowy Prezes ŚZPŻŁ płk Stanisław Markowski dokonuje okolicznościowego wpisu
w kronice Oddziału Zegrze

Po raz kolejny ruszyliśmy w „nieznane”. 20 kwietnia nasza ekipa wzięła udział
w

imprezie "MOTOSERCE

2013 - Motocykliści Dzieciom" organizowanej w Parku

Bródnowskim w Warszawie. Jest to cykliczna akcja organizowana w celu zbierania krwi
z przeznaczeniem dla potrzebujących najmłodszych obywateli naszego kraju. Tym razem
nasza wyprawa nie ograniczyła się do samej promocji i rozdawaniu gadżetów. Ponieważ
kilkunastu członków naszego Oddziału jest równocześnie aktywnymi Honorowymi Dawcami
Krwi postanowiliśmy również w ten sposób uczestniczyć szczytnej imprezie. Kilkoro z nas,
którym pozwalał stan zdrowia i przepisy o "częstotliwości" oddawania krwi oddało po 450ml
tego cennego płynu.
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Piękniejsza cześć naszej ekipy w „akcji” podczas „MOTOSERCE 2013”

W maju zorganizowaliśmy wyprawę do Twierdzy Modlin, dawnej siedziby 25 pułku
łączności. Wzięło w miej udział bardzo liczne grono członków naszego Oddziału. Wszyscy
chcieli być w tak znanym obiekcie militarnym. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od cmentarza
wojennego a następnie poznaliśmy pozostałem atrakcje Twierdzy. Dzięki uprzejmości Pani
Przewodnik zwiedzaliśmy miejsca, które zazwyczaj nie są udostępniane zwykłym
zwiedzającym. Byliśmy między innymi w rejonie stacjonowania 25 pułku łączności,
poznaliśmy mroczne zakamarki aresztu garnizonowego, wdrapaliśmy się na Wieżę Białą
zazwyczaj niedostępną dla zwiedzających. Za mało miejsca by wymienić wszystkie atrakcje
tego dnia. Osobiście odbyłem podróż w przeszłość. W tym miejscu 26 lat temu zaczynałem
służbę zawodową a 23 lata temu byłem jednym z tych, którzy „gasili światło” gdy pułk został
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przeniesiony do Białegostoku. Dzisiaj żal tylko stanu w jakim obecnie jest ten kompleks,
widać brak prawdziwego gospodarza.

Na Wieży Białej Twierdzy Modlin

Twierdza Modlin z „lotu ptaka” - najdłuższy budynek w Europie - 2250m.

W dniu oddania tego artykułu do druku Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich
Żołnierzy Łączności liczył 51 członków, w tym trzech „zamiejscowych” z Legnicy, Węgrowa
i Łodzi.
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