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5 LAT BATALIONU ZABEZPIECZENIA CSŁiI 

  

 Jeszcze pamiętam jak płk Stolarz stawiał mi zadanie dotyczące 
rozpoczęcia procesu formowania batalionu zabezpieczenia a już mija piąty rok 
jego funkcjonowania.  Okrągła rocznica więc wypada napisać kilka zdań na ten 
temat.  

 Formowanie batalionu rozpoczęło się w marcu 2009 roku. W wyniku 
zmian organizacyjnych należało rozformować dwie Grupy Zabezpieczenia 
/odpowiedniki kompanii łączności/ oraz Zespół Zabezpieczenia Logistycznego. 
Nowa struktura organizacyjna składała się z trzech kompanii - radiowej, 
transmisji i komutacji oraz logistycznej, ponadto w strukturze pojawił się 
Ośrodek Szkolenia Poligonowego skupiający wszystkie obiekty szkoleniowe 
Centrum.  

 Przez krótki okres funkcjonował w batalionie taki „twór” jak 
„pododdział  zbiorczy”, w którym miejsce znaleźli wszyscy żołnierze 
zasadniczej służby wojskowej. Pododdział funkcjonował przy kompanii 
logistycznej i został zlikwidowany wraz z odejściem ostatnich „rezerwistów” do 
cywila. Nastąpiło to w czerwcu 2009, gdzie na uroczystej zbiórce zostali 
pożegnani ostatni żołnierze ZSW. Również na tej zbiórce wręczono mi akt 
mianowania na stopień podpułkownika, a nieco wcześniej otrzymałem decyzję 
Ministra Obrony Narodowej, na mocy której z dniem 1 lipca zostałem formalnie 
dowódcą batalionu zabezpieczenia CSŁiI.     

 

Pożegnanie ostatnich żołnierzy ZSW ze sztandarem Centrum 



 Nieco wcześniej, bo z dniem 1 kwietnia zaczęły oficjalnie funkcjonować 
pozostałe pododdziały batalionu, również w tym dniu ukazał się rozkaz numer 
jeden dowódcy batalionu. Dlatego też datę 1 kwietnia przyjęliśmy jako dzień,               
w którym będziemy obchodzić rocznice powstania naszego pododdziału.   

 W czasie tych pięciu lat przeżyliśmy kilka mniejszych lub większych 
reorganizacji. Między innymi zlikwidowany został Ośrodek Szkolenia 
Poligonowego /nazwa nieco „na wyrost” w stosunku do tego co posiadał/                 
a w jego miejsce powstał drugi pluton zabezpieczenia w kompanii logistycznej, 
który przejął jego mienie i zadania. Z chwilą powstania Wojskowych Oddziałów 
Gospodarczych, oddaliśmy do zegrzyńskiego 26 WOG-u stołówkę wraz              
z personelem i większość magazynów. W międzyczasie przejęliśmy po 
likwidowanej 1 Dywizji Zmechanizowanej strzelnicę w Kątach Węgierskich, 
która przez kilka lat była w remoncie. W tym roku padły już na niej pierwsze 
strzały, co usprawniło nam znacznie proces szkolenia. 

 Natomiast jeśli chodzi o sprzęt to niestety „rewolucji” nie było. 
Praktycznie te egzemplarze, które były na początku istnienia batalionu są do 
dnia dzisiejszego. Jedynie kompania logistyczna nieco „odświeżyła” swój park 
pojazdów. Część sprzętu łączności przeszła drobne modernizacje ale nie 
otrzymaliśmy ani jednego egzemplarza sprzętu nowej generacji. Szczególnie 
zauważalne jest to w plutonie walki elektronicznej kompanii radiowej, sprzęt 
tam występujący można potraktować jako jeżdżące „muzeum”. Miejmy 
nadzieję, że najbliższy czas to zmieni. Sprzęt się nie zmienił ale za to dość 
istotnej poprawie uległy warunki jego przechowywania. Szczególnie cieszą 
dwie inwestycje - przebudowa garażu kompanii transmisji i komutacji co 
umożliwiło „schowanie” wielkogabarytowych, najnowszych aparatowni Jaśmin, 
gdy stały pod „chmurką”, zwłaszcza zimą to serce „krwawiło”. Druga 
inwestycja to kapitalny remont garażu kompanii radiowej połączony z wymianą 
okien i bram garażowych. Pierwszy garaż o stanie przystającym na XXI wiek. 
Mam nadzieję, że kolejne w najbliższych latach również zmienią swoje 
„oblicze”.  

 Poprawa warunków „bytowania” dotyczy zarówno pojazdów jak                  
i żołnierzy batalionu. Przez cztery lata naszą siedzibą był budynek numer 8. 
Budynek nie przystający do obecnych standardów, duże pomieszczenia 
kancelaryjne, piony sanitarne mające czasy swojej świetności dawno za sobą. 
Podłogi i ściany wymagające kapitalnego remontu.  W listopadzie ubiegłego 
roku decyzją Komendanta Centrum płk. Ireneusza Fury batalion został 
przeniesiony do budynku numer 6, który oferuje zdecydowanie lepsze warunki 
socjalne. Budynek odnowiony, kancelarie bardziej funkcjonalne, piony sanitarne 
tuż po kapitalnym remoncie. Wszyscy poczynając od szeregowych a kończąc na 
mnie byli zadowoleni z tej „zamiany”.  



 Niezmiennie głównym zadaniem batalionu zabezpieczenia jest 
zabezpieczenie szkolenia specjalistycznego w sprzęt mobilny oraz 
zabezpieczenie funkcjonowania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki od 
strony logistycznej.  Prócz tych zasadniczych realizujemy również szereg zadań 
równie ważnych zwłaszcza dla wizerunku Centrum jak i Sił Zbrojnych.                 
Z batalionu wywodzi się Kompania Honorowa Centrum.  Uczestniczymy we 
wszystkich uroczystościach na terenie CSŁiI oraz w większości na terenie 
Garnizonu Zegrze. Żadna oficjalna uroczystość państwowa czy lokalna nie 
odbywa się bez naszego udziału. Wraz z likwidacją 1 Dywizji teren naszego 
działania rozszerzył się również na Legionowo, które zostało włączone                
w granice Garnizonu Zegrze. Staramy się aby nasze „występy” były coraz 
atrakcyjniejsze. Z mojej inicjatywy we  wrześniu 2012 roku Kompania 
Honorowa została „wyposażona” w apaszki w barwach łączności.  

  

Kompania Honorowa z apaszkami w barwach „łącznościowców” 

 Dużo więcej zabiegów i cierpliwości wymagało wyposażenie 
pododdziału w broń białą.  Jeszcze w roku 2012 zainicjowałem działania mające 
na celu wyposażenie Kompanii Honorowej w szable. Na początku szło to 
opornie ale dzięki zdecydowanemu wsparciu Komendanta Centrum                
płk. Ireneusza Fury nasze starania zakończyły się sukcesem. W lipcu 2013 roku 
po raz pierwszy dowódca Kompani Honorowej oraz poczet sztandarowy 
wystąpili z szablami. Wymagało to kilku tygodni ciężkich treningów ale efekt 
końcowy był  znakomity. Treningami kierował dowódca kompanii radiowej      
kpt. Piotr Osiński, który miał doświadczenie w „posługiwaniu” się szablą                   
z poprzedniej jednostki wojskowej.  

 



 

Kompania Honorowa z „szablami” 

 Rok 2013 był wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii batalionu 
ale i podobno Zegrza podczas Święta Centrum Szkolenia Łączności                     
i Informatyki po defiladzie pododdziałów pieszych odbyła się defilada pojazdów 
batalionu zabezpieczenia. Sprzęt wystawiły wszystkie kompanie batalionu. 
Początki były trudne, ponieważ nikt z nas nie miał doświadczenia w organizacji 
przygotowań i przeprowadzenia tego typu imprezy, ale po kilkunastu próbach        
i godzinach spędzonych w parku sprzętu technicznego i na placu apelowym 
efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. Szkoda tylko ze pogoda nie „stanęła 
na wysokości zadania”.  

 

Pierwsza defilada pojazdów batalionu zabezpieczenia 

 Nieco wcześniej, bo w sierpniu dwie nasze załogi            
Zautomatyzowanych Wozów Dowodzenia ZWD-3 wzięły udział w centralnych 
obchodach Święta Wojska Polskiego w  Warszawie.  



 

Nasz ZWD-3 w Alejach Ujazdowskich 

 Batalion zabezpieczenia to również nieustająca promocja Centrum jak        
i całych Sił Zbrojnych. Coraz częściej wyjeżdżamy na różnego rodzaju akcje 
promocyjne, zabezpieczamy imprezy organizowane przez społeczność lokalną 
jak np. Dni Dziecka, akcje charytatywne, imprezy rocznicowe. Nasza 
działalność w tym zakresie już dawno przekroczyła granice garnizonu.               
W przedsięwzięciach tych biorą zarówno udział żołnierze jak i sprzęt batalionu.  

 

Dzień Dziecka w Jadwisinie 

 Ludzie - ludzie są największą wartością batalionu. Zdecydowana 
większość żołnierzy służących obecnie w batalionie zdaje sobie sprawę                 
z ciążących na nich obowiązkach i wypełnia je w sposób należyty a nawet 
więcej. Wielu angażuje się w to co robi bardziej niż by to wynikało z ich 
zakresu obowiązków. Ci, którzy przyjmowali tylko postawę „biorcy”                
w zdecydowanej większości opuścili już szeregi batalionu. Pozostali Ci, którzy 
chcą wspólnie ciągnąć nasz „wóz” w odpowiednim kierunku.  



 O wartości moich podwładnych niech świadczy fakt, że nie ma miesiąca 
żeby nie otrzymywali propozycji /mniej lub bardziej formalnych/ przejścia na 
inne stanowiska służbowe. Mnie natomiast cieszy fakt, że większość z nich 
odmawia stwierdzając że im tu dobrze i dalszą służbę chcą pełnić nadal               
w naszym pododdziale. Obecnie po zmianach w Ustawie Pragmatycznej łatwiej 
mi będzie zatrzymać kadrę ponieważ mam większe „pole manewru”                    
z awansami. Obecnie każde stanowisko podoficerskie ma „przypisane” trzy 
stopnie etatowe, a w korpusie oficerów młodszych i szeregowych - dwa. Mam 
nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie „załatać” luki po tych co odeszli ale         
i łatwiej nagrodzić awansem tych, którzy na to zasługują.  

 Kadra batalionu stale podnosi swoje kwalifikacje. Zarówno 
podoficerowie jak i szeregowi korzystają z oferty „kursowej” w Centrum jak         
i innych ośrodkach szkolenia. Gdy żołnierze uzyskają już wszystkie 
uprawnienia na zajmowanych stanowisku służbowym zaczynają „rozglądać się” 
za kursami w dziedzinach „pokrewnych”. Nikt nie spoczywa na laurach. Dzięki 
temu między innymi większość kierowców pojazdów specjalnych ma odbyte 
kursy ze sprzętu łączności, który „wozi”. W razie konieczności mogą wesprzeć 
swoich dowódców podczas szkolenia praktycznego a w skrajnych przypadkach 
nawet ich zastąpić.  

 Taka a nie inna postawa moich podwładnych przekłada się na stale 
rosnącą ilość wyróżnień. Już chyba wszyscy zrozumieli, że nieopłacalna jest 
postawa „bierna”, że nie wystarczy „być” aby coś dostać. Wyróżniani są ci 
którzy są aktywni, angażują się w różne sfery działalności batalionu. Stale 
rośnie liczba wyróżnień zarówno na szczeblu batalionu jak i przełożeni też są 
coraz bardziej „szczodrzy”. Jednym z bardziej spektakularnych wydarzeń w tej 
dziedzinie było wyróżnienie żołnierza batalionu w listopadzie 2012 roku 
wpisem do Kroniki Centrum za szczególne osiągnięcia w służbie. Wyróżnionym 
była st.kpr. Ewa Zyskowska.  

 



 

Podczas uroczystości wpisania zasług st.kpr. Ewy Zyskowskiej                              
do Kroniki CSŁiI 

 Wielokrotnie wyróżnialiśmy jako przełożeni i byliśmy wyróżniani jako 
podwładni - indywidualnie. W listopadzie 2013 roku batalion został 
dowartościowany jako całość, jako pododdział. Komendant CSŁiI                    
płk Ireneusz Fura wyróżnił batalion zabezpieczenia Dyplomem Uznania.  

 

 



 

 W kwietniu dokonałem podsumowania pięcioletniej działalności 
pododdziału, którym mam zaszczyt dowodzić. W reprezentacyjnej auli 
Centrum zostały wręczone wyróżnienia tym którzy w minionym okresie 
wykazali się zaangażowaniem w służbie i w działalności na rzecz szeroko 
pojętej obronności. Byli to zarówno żołnierze, którzy są ze mną od początku 
istnienia batalionu jak i ci którzy dołączyli do nas później ale swoją postawą 
udowodnili, że zasłużyli na te wyróżnienia. W trakcie spotkania wręczyłem 
ponad sto listów gratulacyjnych. Najbardziej zasłużeni otrzymali również 
„coin’y” dowódcy batalionu zabezpieczenia.  



 

Wręczanie coin’ów dowódcy batalionu 

 

Coin okolicznościowy dowódcy batalionu 

 

 Spotkanie to było również okazją do podziękowania tym, którzy nas 
wspierają i pomagają w naszej codziennej działalności. Byli wśród nich między 
innymi Komendant Centrum płk Ireneusz Fura i szef Wydziału 
Dydaktycznego ppłk Mirosław Pakuła . Otrzymali oni „Medale Pamiątkowe 
Batalionu Zabezpieczenia”. Wszyscy wyróżnieni otrzymali również płyty DVD 
z filmami prezentującymi dokonania batalionu zabezpieczenia.  



 

Komendant otrzymuje „Medal Pamiątkowy Batalionu Zabezpieczenia” 

 

 Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie udane, przyniosą nam szereg 
wyzwań ale i wiele radości z wykonanych przez nas zadań. Mam również 
nadzieję, że niezależnie od tego kto w przyszłości będzie dowodził batalionem 
zabezpieczenia będzie on nadal jedną z najlepszych komórek organizacyjnych 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.  

 

   


