34. Chojnicki batalion radiotechniczny

I. Tradycje i symbolika
34. Chojnicki batalion radiotechniczny jest pododdziałem bezpośrednio
podporządkowanym 3. Brygadzie Radiotechnicznej,
przeznaczony jest
do prowadzenia
rozpoznania
radiolokacyjnego
przestrzeni
powietrznej
w Zintegrowanym Systemie Rozpoznania RP, w ramach Centrum Wspomagania
Operacji Powietrznej (ASOC) oraz do poprawy parametrów strefy rozpoznania
radiolokacyjnego i odtwarzania ugrupowania bojowego Wojsk Radiotechnicznych
w czasie kryzysu i wojny.
Tradycje
Jednostka kontynuuje tradycje 3 Samodzielnej Kompanii Radiotechnicznej
sformowanej na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu
Wojskowego Nr 076/Org. z dnia 11 listopada 1960 roku. Zadanie sformowania
3 Samodzielnej Kompanii Radiotechnicznej powierzono mjr Zygmuntowi
PIWOWARCZYKOWI, który wraz z zastępcą ds. politycznych kpt. Janem
KOTARSKIM i szefem kompanii plut. Kazimierzem PAWLAKIEM przystąpił
do organizacji w przydzielonym rejonie zakwaterowania w Warszawie
na Pelcowiźnie. Formowanie 3 SKRt odbywało się równolegle ze szkoleniem
kadry i żołnierzy, pracami gospodarczymi, rozbudową bazy i innymi
przedsięwzięciami organizacyjnymi kwietniu 1966 roku 3 SKRt zmienia miejsce
stałej dyslokacji i przewieziona została do Białobrzegu koło Zegrza, gdzie
stacjonowała do jesieni 1973 roku. Rozkazem Dowódcy Warszawskiego Okręgu
Wojskowego nr 0145 z dnia 29 września 1973 roku 3 SKRt została
przeformowana na batalion radiotechniczny z jednoczesną zmianą miejsca
dyslokacji na Garnizon Modlin. Zmiany dyslokacji oraz przeformowania jednostki
dokonał dowódca ppłk Bazyli KRAŚKO. Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych
Nr PF – 38 z dnia 09 grudnia 1997 roku oraz Rozkazem Dowódcy WOW Nr PF-28
z dnia 17 grudnia 1997 roku jednostka przeszła w podporządkowanie Dowódcy
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gdzie jednocześnie została włączona także
w skład 2 BRt. Następnie zgodnie z Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego nr 084/Org. z dnia 11 sierpnia 1999 roku jednostka uległa
przeformowaniu na nowy etat z jednoczesną zmianą miejsca dyslokacji do m.
CHOJNICE. 4. Chojnicki batalion radiotechniczny na Ziemi Chojnickiej oficjalnie

zaistniał 01stycznia 2000 r. W 2008r. po rozformowaniu 23 brt w Słupsku w skład
ugrupowania 34 brt weszły nw. kompanie radiotechniczne: 280. krt. Pruszcz
Gryficki, 283. krt Darżewo; 230. krt Gobino, 210. krt Władysławowo. Zgodnie
z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-27/Org/P1 z dnia 23.04.2008 r. oraz
Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr Z-117 z dnia 30.05.2008 r. 34 brt w dniu
12 czerwca został przekazany w podporządkowanie 3 BRt.
Dla zachowania w pamięci współczesnych pokoleń żołnierzy oraz zgodnie
z „Decyzją Nr 182/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r.
34. Chojnicki batalion radiotechniczny” przejmuje i z honorem kultywuje
dziedzictwo tradycji niżej wymienionych batalionów radiotechnicznych:
-

25. Batalionu Radiotechnicznego w Debrznie (1971-1995 r.);
26. Batalionu Radiotechnicznego w Malborku (1971-1995 r.);
22. Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach (1974-1998 r.);
27. Batalionu Radiotechnicznego w Witkowie Pyrzyckim (1974-1998 r.);
21. Batalionu Radiotechnicznego we Władysławowie (1974-2000 r.)
28. Batalionu Radiotechnicznego w Gryficach (1974-2002 r.);
23. Batalionu Radiotechnicznego w Słupsku (1974-2008 r.).

Sztandar
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem
z dnia 20 lipca 2004 nadał sztandar 34. batalionowi
radiotechnicznemu. Akt wręczenia sztandaru dla
34. batalionu
radiotechnicznego
miał
miejsce
24 września 2004 r. na centralnym placu Chojnic –
Starym
Rynku.
Fundatorem
sztandaru
było
społeczeństwo
Ziemi
Chojnickiej.
Rodzicami
chrzestnymi zostali mecenas Grażyna Winiecka oraz
ppłk rez. Antoni Kraszewski .

Nazwa wyróżniająca
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 501/MON z 18 grudnia 2014 r. nadał
34. batalionowi radiotechnicznemu nazwę wyróżniającą „Chojnicki”.

Oznaka rozpoznawcza
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 45/MON
z 17 lutego
2015
r.
zatwierdził
wzór
oznaki
rozpoznawczej
34.
Chojnickiego
batalionu
radiotechnicznego.
Oznakę
rozpoznawczą stanowi okrągła tarcza
nawiązująca
kształtem
do
wskaźnika
stacji
radiolokacyjnej. Na oznace do munduru wyjściowego na
tle w kolorze niebieskim symbolizującym niebo
umieszczono w centralnym miejscu głowę tura-herb
miasta Chojnice gdzie stacjonuje batalion. Nad herbem
znajduje się numer batalionu „34", pod herbem znajdują
się inicjały batalionu „brt". Na oznace do munduru
polowego na tle w kolorze khaki umieszczono
w centralnym miejscu głowę tura-herb miasta Chojnice
gdzie stacjonuje batalion. Nad herbem znajduje się
numer batalionu „34", pod herbem znajdują się inicjały
batalionu „brt".

Odznaka pamiątkowa
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 143MON z 03
czerwca 2004 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej
i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki
34. batalionu radiotechnicznego w Chojnicach. Odznaka
wykonana w formie koła nawiązującego kształtem do
wskaźnika stacji radiolokacyjnej. Na jej tle umieszczono
antenę radiolokacyjną z herbem Gminy Chojnice gdzie
stacjonuje batalion. Pod anteną stacji radiolokacyjnej
znajdują się inicjały batalionu „brt". Nad anteną
radiolokacyjną umieszczono numer batalionu „34".

II. Sala Tradycji (Izba Pamięci)
Sala Tradycji 34. Chojnickiego batalionu radiotechnicznego mieści się
w pomieszczeniach Klubu jednostki wojskowej otwarta została 2006 roku.
W sali tradycji zdeponowany jest sztandar batalionu, zgromadzone eksponaty,
pamiątki, materiały informacyjne i fotografie przedstawiają historię batalionu oraz
ważne wydarzenia z życia jednostki. Przedstawione są również pamiątki
świadczące o wielostronnych kontaktach zarówno ze środowiskiem cywilnym jak

i wojskowym w tym medale, ryngrafy, patery, puchary, wazony, pisma gratulacyjne
i inne przedmioty.

Sala Tradycji wykorzystywana jest w działalności szkoleniowo wychowawczej jak
również do różnego rodzaju form edukacji obywatelskiej, prowadzone są zajęcia
z kształcenia obywatelskiego oraz do organizowania uroczystości przewidzianych
w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach
współpracy ze środowiskiem cywilnym udostępniana jest również do zwiedzania
młodzieży szkolnej.

Kustoszem sali tradycji jest mł. chor. Krzysztof OSINSKI - tel. 261-534-584.

