
Bydgoszcz, 03.06.2019 r. 
 

 

 

Komunikat prasowy 
 

18 czerwca od godz. 11.00 do godz. 17.00 zapraszamy na piknik wojskowy 

z okazji 15–lecia istnienia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, który 

odbędzie się na terenie Strzelnicy Garnizonowej Jachcice, ul. Rynkowska 9. 

 

Zainteresowane szkoły prosimy o potwierdzenie przybycia do piątku 

(07.06. br.) do godz. 20.00. W tym celu prosimy o przygotowanie następujących 

danych: nazwa szkoły, jaka klasa/klasy, imię i nazwisko opiekuna, planowana 

liczba osób w grupie, preferowana godzina przybycia. Wstęp na piknik dostępny 

jest dla każdego, indywidualnie, jednak dla każdej zorganizowanej grupy wraz z 

opiekunem będzie przewidziany żołnierz, który oprowadzi po wszystkich 

atrakcjach pikniku oraz zostanie wydzielona strefa czasowa przeznaczona dla 

danej grupy, przez co będzie można uniknąć kolejek i tłoku.   

Kontakt: por. Justyna Kwiatkowska – oficer prasowy 1BLog,  

tel.: 605 738 499, 261 411 605,  e-mail: 1blog.ofpress@gmail.com 
 

*** 
W tym roku przypada 15 rocznica utworzenia 1 Pomorskiej Brygady 

Logistycznej. Z tej okazji Dowódca 1BLog, płk Mariusz Skulimowski zachęca 

do świętowania wspólnie z żołnierzami i zaprasza na żołnierski piknik.  

18 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 na terenie Strzelnicy Garnizonowej Jachcice  

rozpocznie się piknik wojskowy. Będzie on stanowił część oficjalnych obchodów 

zorganizowanych z okazji okrągłego jubileuszu utworzenia Brygady. 

Wstęp na piknik oraz wszystkie atrakcje są bezpłatne. W związku z tym, że wstęp 

na piknik jest wolny to każdy zainteresowany polską armią, służbą wojskową oraz 

historią naszej współpracy wojskowej w NATO, będzie mógł tego dnia swobodnie 

wejść na teren strzelnicy garnizonowej. 

Żołnierze przygotowali dla mieszkańców miasta i regionu liczne atrakcje: 

prezentacje sprzętu i wyposażenia, koncerty orkiestr oraz spotkania z żołnierzami. 

Dla dzieci i młodzieży została przewidziana specjalna strefa zabaw 

i konkursów. Takiego pikniku w Bydgoszczy jeszcze nie było! Każdy kto weźmie 

udział w pikniku będzie miał możliwość poczuć się jak żołnierz na misji, ponieważ 

zostanie wybudowane miasteczko misyjne z odwzorowaniem warunków w jakich 

służą i bytują nasi żołnierze.  

1 POMORSKA  BRYGADA LOGISTYCZNA 
im. Króla Kazimierza Wielkiego 

85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2 
tel. 261 411 605 lub 605 738 499 
e-mail:1blog.ofpress@gmail.com 

 

mailto:1blog.ofpress@gmail.com


Ponadto w ramach pokazu dynamicznego będzie można zobaczyć żołnierzy 

w akcji. Oprócz statycznego pokazu sprzętu wojskowego, będzie także wydzielona 

strefa dynamiczna, gdzie będzie można zobaczyć jego możliwości w praktyce 

oraz do jakich celów są wykorzystywane. 

Nie zabraknie również tradycyjnego, żołnierskiego poczęstunku. 

 

  

 

 

 

  

 

Oficer Prasowy 1BLog 
 

(-) por. Justyna KWIATKOWSKA 



*** 

Ogólny program pikniku wojskowego na Strzelnicy Garnizonowej Jachcice 
 

godz. 11.00 – otwarcie pikniku 
11.00 – 13.00 – występ zespołu Akademia (klasa mundurowa) pt. Piosenki z Akademii 

Pana Kleksa  
13.00 – 17.00 – koncert Orkiestry Wojskowej Bydgoszcz /repertuar wojskowy 

I rozrywkowy/ 
– występ orkiestry Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy 
– występ zespołu „Błękitne Berety” z Klubu IWsp SZ 

godz.17.00 – zakończenie pikniku. 

 

Wybrane elementy pikniku wojskowego  

na Strzelnicy Garnizonowej Jachcice 
 

 

Strefa rekreacji i zabaw dla dzieci:  

• malowanie twarzy;  

• malowanie tatuaży; 

• baloniki; 

• wata cukrowa; 

• drużynowe oraz indywidualne zawody sportowe oraz tory przeszkód. 

 

Pokazy wojskowe: 

• dynamiczny pokaz logistyczny; 

• pokaz dynamiczny (ostrzał bazy na misji); 

• miasteczko misyjne. 

 

Występy artystyczne: 

•  zgodnie z programem pikniku. 

 

Wystawa sprzętu wojskowego, a w tym np.:  

• KTO AMV 8x8 Rosomak (Hitfist-30P, AWD, RAK); 

• samobieżna haubica kalibru 122 mm 2S1 Goździk; 

• czołg PT-91; 

• czołg Leopard 2A5; 

• bojowy wóz piechoty BWP-1; 

• wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2, WZT-3; 

• wielozadaniowy pojazd kołowy o wysokiej mobilności HMMWV; 

• zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWD – 1 MTLB; 

• CD-10; 

• CW-10; 

• Iveco Trakker; 

• Honker Skorpion; 

• Wózek widłowy. 

 

Stoiska promocyjne, a w tym m.in.:  

 Stoisko promocyjne 1 Brygady Logistycznej; 

 Stoisko promocyjne 8 batalionów bezpośrednio podległych 1 Pomorskiej Brygady 

Logistycznej; 

 Stoisko promocyjne miast partnerskich, w których stacjonują pododdziały 1BLog 

(Bydgoszcz, Czarne, Goleniów, Giżycko, Olsztyn). 

 

Pozostałe elementy; 

 Stoisko z uzbrojeniem; 

 Stoisko z wyekwipowaniem i umundurowaniem; 

 paintball; 

 pistolet pneumatyczny; 

 patrol saperski; 



 nauka udzielania pierwszej pomocy 

 trenażery. 

*** 

Podstawowe informacje o 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej 

1) DECYZJA O UTWORZENIU 

1 Pomorską Brygadę Logistyczną (1BLog) sformowano na podstawie Decyzji Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 22 października 2003 r.  w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących 

usprawnienia dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wykonania zobowiązań sojuszniczych oraz rotacji 

polskich kontyngentów wojskowych.  

2) PODSTAWOWE INFORMACJE 

1 Pomorska Brygada Logistyczna jest związkiem taktycznym podległym bezpośrednio Szefowi 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, który podlega bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego 

WP. 

Oprócz dowództwa w jej skład wchodzi 8 batalionów bezpośrednio podległych: 

• 1 Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia (1bdowizab); 

• 1 Batalion Logistyczny (1blog); 

• 2 Batalion Logistyczny (2blog); 

• 3 Batalion Logistyczny (3blog); 

• 52 Batalion Remontowy (52brem); 

• 11 Batalion Ewakuacji Sprzętu (11bes); 

• 1 Batalion Składowania (1bskł) 

Dowództwo oraz 3 bataliony znajdują się w Bydgoszczy. Pozostałe stacjonują w garnizonach na 

terenie województw: warmińsko-mazurskiego (Olsztyn, Giżycko), zachodniopomorskiego (Glewice) 

i pomorskiego (Czarne). 

3) PRZEZNACZENIE I ZADANIE 

1 Pomorska Brygada Logistyczna jest jednostką przeznaczoną do realizacji zadań  

w obszarze wsparcia logistycznego na rzecz jednostek i instytucji wojskowych w ramach 

rejonowego systemu zaopatrywania oraz zabezpieczenia logistycznych elementów Sił Zbrojnych 

wykonujących zadania poza granicami kraju. 

Do głównych zadań Brygady należy zaliczyć: 

a) realizacje i  dowóz środków zaopatrzenia oraz zadania obsługowo – naprawcze jednostek 

operacyjnych w obszarze północ.  

b) realizacja zobowiązań sojuszniczych oraz wydzielanie elementów zadeklarowanych do 

Celów Sił Zbrojnych NATO.  

c) Pełnienie funkcji Oddziału Gospodarczego dla Polskich Kontyngentów Wojskowych: KFOR 

Kosowo, EUFOR Bośnia i Hercegowina, EUFOR RŚA oraz PKW IRAK.  

4) ŚWIĘTO 1BLOG 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 138/MON z 3 czerwca 2004 r. ustanowił datę święta 1 

Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy w dniu 30 czerwca dla upamiętnienia daty 

sformowania brygady. W tym roku jednak chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców, 

spowodowane  przyspieszonym zakończeniem roku szkolnego oraz przypadającym w podobnym 

terminie Bożym Ciałem, główne atrakcje związane z celebrowaniem rocznicy powstania 1BLog 

zaplanowano na 18 czerwca.  

5) ZAANGAŻOWANIE  W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU 

1 Pomorska Brygada Logistyczna od początku swego istnienia odpowiada za formowanie, 

szkolenie oraz wydzielenie żołnierzy do realizacji zadań mandatowych na teatrze. 

Przez okres 15 lat ponad 2300 żołnierzy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej uczestniczyło w 

misjach poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w: Afganistanie, 

Czadzie, Iraku, Libanie, Syrii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Mali oraz Republice 

Środkowoafrykańskiej, a także Łotwie. 

Wielu uczestniczyło w misjach kilkukrotnie. Żołnierze Brygady najczęściej wydzielani są do 

Narodowego Elementu Wsparcia (NSE). W chwili obecnej nasi żołnierze są zaangażowani w 



następujących misjach: XXXIX zmiana PKW KFOR Kosowo, IV zmiana PKW ŁOTWA, VI zmiana 

PKW IRAK. 

Obecnie 1BLog jest również na etapie przygotowań do udziału w misji ONZ w Libanie. 

Zaangażowanie naszych żołnierzy w proces przygotowanie elementów logistycznych do udziału w 

misjach poza granicami kraju jest ogromne. Należy zaznaczyć, że w systemie ciągłym jedna 

zmiana żołnierzy przygotowuje się do misji, druga jest w trakcie pełnienia misji, a trzecia odtwarza 

swą zdolność po misji. 

 


