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Już od rana 9 czerwca br. w podkrakowskiej Rząsce w 5 batalionie dowodzenia im.
gen.broni Stanisława HALLERA tłumy gości przybywały na obchody Święta batalionu. Dla
wszystkich chętnych żołnierze batalionu przygotowali pokaz najnowszego sprzętu łączności,
logistycznego i uzbrojenia. Szczególnym powodzeniem cieszył się wóz rozpoznania
chemicznego BRDM nazwany w jednostce pieszczotliwie „RYSIEM”. Tłumy chętnych kłębiły
się również na pokazie przedwojennego uzbrojenia przedstawianego przez Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień ’39” z Zabierzowa. Również Muzeum AK w Krakowie
przygotowało ekspozycję zabytkowego uzbrojenia z czasów pierwszej i drugiej wojny
światowej.

O godz. 11.00 na placu apelowym jednostki Dowódca batalionu - ppłk Zbigniew RYŚ złożył
meldunek o gotowości pododdziałów do Święta batalionu Dowódcy 2 Korpusu
Zmechanizowanego w Krakowie – gen. dyw. dr Jerzemu BIZIEWSKIEMU. Po przeglądzie
pododdziałów, wśród których znajdowali się uczniowie klas mundurowych z XXV LO Kraków,
Skały, Jaworzna, Nowego Targu i Zakopanego, dowodzenie uroczystością przejął Szef
Sztabu batalionu – kpt. Mariusz BRODALKA. Następnie przy dźwiękach „Mazurka
Dąbrowskiego” uroczyście podniesiono flagę państwową.

Po powitaniu odczytano postanowienia i decyzje o nadaniu medali i odznaczeń resortowych
oraz rozkazów o wyróżnieniach. Na koniec wręczono Puchar Dowódcy 5 bdow dla Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Skale za zajęcie I miejsca
we współzawodnictwie klas mundurowych.
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W swoim przemówieniu ppłk Zbigniew RYŚ, nawiązał do długich tradycji batalionu.
Przypomniał, iż Święto 5 batalionu dowodzenia obchodzone jest na pamiątkę wręczenia 17 lat
temu sztandaru. Podziękował jednocześnie wszystkim żołnierzom i pracownikom za
sumienną i wytężoną pracę.

Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej WP pododdziały przegrupowały się do defilady.
Przed rozpoczęciem defilady żołnierze kompanii honorowej wspólnie z Orkiestrą Wojskową w
Krakowie wykonali wspaniały pokaz musztry paradnej. Wywołało to entuzjazm szczególnie
wśród najmłodszych widzów uroczystości.

Całość uroczystości zakończyła defilada żołnierzy i uczniów klas mundurowych ze szkół
współpracujących z Jednostką. Po zakończeniu uroczystego apelu na stołówce wojskowej
można było spróbować najprawdziwszej wojskowej grochówki, czy przejechać się
oryginalnym dżipem ze „Szwadronu pojazdów militarnych – Pancerny Skorpion” z Opola.

Zdjęcia:
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