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Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Zarząd Główny Stowarzysze-
nia Polskich Artylerzystów składa najserdeczniejsze życzenia Artylerzystom 
i Rakietowcom życząc sukcesów w służbie, satysfakcji z wykonywanych 
zadań oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególne pozdrowienia kie-
rujemy do naszych weteranów i seniorów życząc Wam zdrowia, pogody 
ducha oraz wielu radosnych i niezapomnianych chwil. Na ręce koleżanek 
i kolegów członków Stowarzyszenia kierujemy serdeczne podziękowania 
i życzenia wytrwałości w działalności społecznej i organizacyjnej oraz dużo 
zdrowia i pomyślności na co dzień.
Firmom i przedsiębiorstwom działającym na rzecz rozwoju Wojsk Rakieto-
wych i Artylerii składamy szczególne podziękowania i życzymy osiągnięć 
technicznych oraz technologicznych na miarę XXI wieku i potrzeb współ-
czesnej artylerii i wojsk rakietowych.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
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Prof. dr hab. Czesław Jarecki
Profesor emeritius AMW
Zarys rozwoju wojsk rakietowych i artylerii w XX i XXI 
wieku

Artyleria ma bogatą, ponad 600 letnią historię. W tym długim okresie przechodziła różne stadia rozwoju, szczególnie interesują-
ce od momentu sprowadzenia jej z murów zamkowych i użycia w walce polowej. Sześć wieków to wystarczająco długi okres, aby 
można było prześledzić i zbadać przesłanki składające się na to, że artyleria pozostaje nadal w wyposażeniu wszystkich liczących 
się armii świata i jest systematycznie doskonalona i rozwijana. 

Artyleria polska w tym długim okresie przechodziła etapy burzliwego rozwoju oraz marazmu a nawet upadku. Okazuje się jed-
nak, że okresy upadku były przejściowe, bowiem przetrwały przesłanki i pojawiły się warunki umożliwiające nie tylko odtworzenie 
poprzedniego stanu, ale osiąganie coraz wyższego poziomu rozwoju. Można żywić nadzieję, że taka korzystna sytuacja, w pewnej 
skali, występuje obecnie.

W tym opracowaniu przedstawiono zarys rozwoju wyposażenia i zasad użycia artylerii w XX wieku i na początku XXI wieku 
z uwzględnieniem zmiennych losów artylerii oraz wojsk rakietowych i artylerii w armii polskiej.

Zasady użycia artylerii w armiach europejskich na początku XX wieku
Ukształtowane pod koniec XIX i na początku XX wieku zasady użycia artylerii miały wpływ na jej użycie w początkowym 

okresie I wojny światowej. Znaczny wpływ na ich treść miało pojawienie się szybkostrzelnych armat polowych, które spowodowały 
dość gruntowne zmiany we francuskiej teorii użycia artylerii. Przedtem zakładano, że artyleria rozpoczyna walkę, przygotowuje 
atak, towarzyszy walce i walkę kończy. Zatem podstawą powodzenia miała być przewaga liczebna i ogniowa nad przeciwnikiem. 
Atak piechoty winien być poprzedzony ześrodkowanym (zmasowanym) i szybkim ogniem artylerii na rzeczywiste cele. Wprowa-
dzenie do uzbrojenia szybkostrzelnych dział 75 mm wpłynęło na odstępstwo od tych zasad. Stwierdzono, że nowoczesne działa są 
w stanie zapewnić wystarczającą siłę ognia w krótkim czasie i nie ma potrzeby wykonywania artyleryjskiego przygotowania ataku 
i związanego z tym zadaniem masowania artylerii. W przededniu I wojny światowej w armii francuskiej obowiązywała doktryna 
o przewadze manewru nad ogniem. Nikt, co prawda oficjalnie nie kwestionował roli ognia artylerii, ale przy formułowaniu zasad 
taktyki i sztuki operacyjnej nie brano go pod uwagę w wystarczającym stopniu. Regulaminy francuskie z 1923 roku podkreślały, że 
najważniejsze w prowadzeniu wojny jest nadawanie działaniom mocnego rozpędu zaczepnego. Argumentowano to między innymi 
tym, że straty od ognia artylerii w minionych wojnach nigdy nie przekraczały 25% strat całkowitych, natomiast pociski karabinowe 
piechoty zadawały do 90% strat. Nie dostrzegano wpływu ognia artylerii na poziom strat zadawanych przez piechotę oraz na po-
ziom strat własnych. Taki pogląd zepchnął artylerię do roli broni pomocniczych o drugorzędnym znaczeniu. Wpłynęło to również na 
wyposażenie armii w artylerię. W przededniu wojny Francuzi posiadali około 4000 dział lekkich, z których zdecydowana większość 
to zasygnalizowane już 75 mm armaty, a tylko 300 dział ciężkich1.

Podobne zasady obowiązywały, pod wpływem teorii francuskiej, w armii rosyjskiej. Przyczyniło to się do lekceważenia roli 
artylerii i braku uwagi na doskonaleniu jej współdziałania z piechotą i kawalerią. Wyszkolenie dowódców piechoty i kawalerii, 
w zakresie użycia artylerii, w świetle tych zasad, stało na niskim poziomie. Bogate doświadczenia rosyjskie uzyskane podczas woj-
ny z Japonią, w tym zastosowanie ognia pośredniego, nie zostały spożytkowane. Rolę artylerii sprowadzano do torowania ogniem 
natarcia piechoty, negując potrzebę przygotowania ataku. Armia rosyjska posiadała znaczny arsenał artylerii, liczący w sumie około 
7000 dział, w tym pewną liczbę dział ciężkich, ale nie wyznaczano im poważniejszej roli, ograniczając produkcję. 

Niemiecka teoria użycia artylerii wyraźnie eksponowała konieczność wykonywania artyleryjskiego przygotowania ataku przed 
rozpoczęciem bitwy oraz potrzebę ciągłego zwalczania artylerii przeciwnika. To właśnie Niemcy w największym stopniu uwzględ-
nili doświadczenia z użycia artylerii rosyjskiej w wojnie rosyjsko-japońskiej.

Teoria i praktyka użycia artylerii w I wojnie światowej
Już pierwsze miesiące wojny potwierdziły słuszność założeń niemieckich i zweryfikowały (po ogromnych stratach piechoty) 

błędne teorie francuskie. 
Artyleria francuska na początku wojny miała dwa podstawowe zadania. Pierwsze to zwalczanie artylerii, a drugie to wsparcie 

działania piechoty na jej żądanie. Żadne z tych bardzo ograniczonych zadań, w większości sytuacji na polu walki, nie było realizo-

• 1  Mała Encyklopedia Wojskowa, wyd. MON, Warszawa 1967, t. 1, s. 71.
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wane skutecznie. Zwalczanie artylerii za pomocą posiadanych dział nie mogło być skuteczne, ponieważ dysponowały one zbyt ma-
łym zasięgiem. Stąd artyleria niemiecka, dysponując większym zasięgiem, obezwładniała artylerię francuską jeszcze przed jej roz-
winięciem (w ugrupowaniu marszowym, na podejściach i podczas rozwijania), poważnie obniżając jej możliwości wsparcia działań 
własnej piechoty. Wsparcie natarcia piechoty było ograniczone głównie z powodu inżynieryjnej rozbudowy obrony przeciwnika. 
Ogień lekkiej, szybkostrzelnej artylerii francuskiej do niemieckiej piechoty ukrytej w okopach był mało skuteczny. W przeciwień-
stwie do tego artyleria niemiecka przed natarciem rozpoczynała walkę z artylerią przeciwnika przy pomocy dział ciężkich. Następ-
nie wykonywano całością artylerii ogniowe przygotowanie ataku. Po rozpoczęciu natarcia piechoty artyleria lekka wspierała je, 
a artyleria ciężka zwalczała cele w głębi ugrupowania przeciwnika. Artyleria francuska miała natomiast przewagę w działaniach 
manewrowych, w których przechodzono do natarcia bez przygotowania ogniowego i uzyskiwano zaskoczenie. Dalszy rozwój prak-
tyki wojny pozycyjnej zmusił walczące strony do ilościowego rozwoju artylerii i stosowania długotrwałego przygotowania ataku 
przed każdym natarciem. Artyleryjskie przygotowanie ataku przybrało w tych warunkach monstrualne rozmiary. Wykonywano je 
w czasie od kilku godzin do kilkunastu dni, angażując ponad 150 dział na 1 km frontu2. Następnie wykonywane było wsparcie ataku 
ruchomym ogniem zaporowym. Z kolei w armii francuskiej, gdy nie wykonywano artyleryjskiego ataku, to rekompensowano to 
silnym wsparciem ataku metodą wału ogniowego. 

Artyleryjskie przygotowanie ataku zdradzało zamiar przejścia do natarcia. W tej sytuacji zaczęto poszukiwać sposobów uzyski-
wania zaskoczenia. Jednym z nich było stopniowe skracanie przygotowania artyleryjskiego do 3 – 5 godzin Uzyskanie zakładanej 
celności i skuteczności ognia wymagało wówczas każdorazowo wstrzeliwania celów, co zdradzało plan przygotowania ogniowego. 
Rozwiązaniem tego problemu mogło być przechodzenie do ognia skutecznego bez wstrzeliwania. W tym zakresie opracowano 
w Niemczech metodę dokładnego przygotowania danych, uwzględniającą przy pomocy pracochłonnych obliczeń, wszystkie możli-
we błędy popełniane przy określaniu nastaw do strzelania (metoda kpt. Pulkowskiego). Zastosowanie tej metody wymagało, między 
innymi, dokładnego rozpoznania celów. Wpłynęło więc na rozwój rozpoznania i zastosowanie zdjęć lotniczych, rozpoznania dźwię-
kowego i obserwacji powietrznej do rozpoznania celów i określania ich położenia.

Utwierdzone w toku wojny przekonanie o dominującej roli artylerii w bitwach przełamujących i realizowane zadania ukształto-
wały zasadę zaskoczenia i masowania sił i środków na decydujących kierunkach. Wraz z ilościowym rozwojem artylerii następuje 
jej specjalizacja. W składzie wojsk wyodrębnia się na poszczególnych szczeblach dowodzenia, grupy artylerii przeznaczone do 
określonych zadań. W artylerii niemieckiej wyodrębniano organizacyjnie cztery grupy: na szczeblu dywizji artylerię do zwalczania 
bezpośrednich obiektów ataku; na szczeblu korpusu artylerię do zwalczania artylerii; na szczeblu korpusu artylerię do zwalczania 
stanowisk dowodzenia, węzłów łączności, obiektów drogowych i innych ważnych celów położonych w głębi ugrupowania przeciw-
nika oraz na szczeblu armii do zwalczania szczególnie ważnych celów głębiej położonych.

Artyleria była nie tylko bronią zaczepną. Przewidywano dla niej liczne zadania również w obronie (szczególnie po pojawie-
niu się czołgów na polu walki). Podstawowe jej zadania to uniemożliwienie przeciwnikowi przygotowania do natarcia, podejścia 
i rozwinięcia, odpieranie ataków oraz wsparcie walki w głębi własnej obrony, w tym wsparcie kontrataków. W tym czasie artyleria 
polowa była również najbardziej skutecznym środkiem niszczenia czołgów.

Rozwój ilościowy artylerii, zastosowane sposoby jej użycia i wykonania zadań oraz ogromne zużycie amunicji doprowadziło do 
olbrzymich strat walczących stron. Wbrew przedwojennym ocenom (szczególnie francuskim), straty zadane przez artylerię w I woj-
nie światowej osiągnęły poziom do 75 % strat ogólnych.

Zastosowanie lotnictwa i czołgów spowodowało potrzebę specjalizacji artylerii. Czołgi i samoloty były początkowo zwalczane 
ogniem tradycyjnej artylerii. Ale dalszy rozwój tych broni wysunął potrzebę posiadania wyspecjalizowanej artylerii przeciwlot-
niczej i przeciwpancernej. Artyleria przeciwlotnicza przekształciła się w samodzielny rodzaj wojsk lądowych, natomiast artyleria 
przeciwpancerna pozostała nadal w wielu armiach w składzie klasycznej artylerii. 

Właśnie na polach bitew I wojny światowej zrodziły się i potwierdziły klasyczne zasady organizacji i użycia artylerii, aktualne 
do dziś.

Wpływ na zasady i sposoby użycia artylerii miało pojawienie się lotnictwa i czołgów w składzie walczących sił zbrojnych. 
Z jednej strony ogólny potencjał ogniowy został znacznie wzmocniony, pozbawiając artylerię monopolu na wsparcie ogniowe, 
z drugiej pojawiła się konieczność koordynacji działań z tymi nowymi środkami walki i poszukiwania najbardziej skutecznych 
sposobów jej użycia w nowym otoczeniu. Wpływ na użycie i działanie artylerii miało również zagrożenie ze strony broni pancernej 
i lotnictwa przeciwnika. Te problemy nie zostały w sposób wyczerpujący rozwiązane podczas I wojny światowej, ale zainicjowały 
rozwój teorii sztuki wojennej i użycia artylerii w okresie międzywojennym. 

• 2  J. Karczmarek, Uderzenie i ogień. MON, Warszawa 1972, s. 27.
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Rozwój zasad użycia artylerii w okresie międzywojennym
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku umożliwiło rozwój rodzimej artylerii i weryfikowanie teorii jej użycia na 

własnym gruncie praktycznym. Ze względu na złożone warunki nie mógł to być rozwój od samego początku oryginalny. Na rozwój 
polskiej teorii użycia artylerii wpłynął dorobek teoretyczny i doświadczenia artylerii francuskiej. Szczególny wpływ na to miała 
rola i znaczenie artylerii francuskiej w pierwszej wojnie światowej. Uważano, że zasady użycia artylerii francuskiej były doskonałe, 
a końcowy przebieg i wynik wojny to potwierdził. W tym zakresie badania były prowadzone przez organa dowodzenia artylerią 
i szkoły wojskowe.

Wiodącą rolę w całokształcie badań odgrywało taktyczne użycie artylerii. Obok teorii uzbrojenia był to najbardziej rozwinięty 
dział artyleryjskiej wiedzy teoretycznej. W tym zakresie nastąpił rozwój rodzimej teorii z uwzględnieniem doświadczeń wojny 
radziecko-polskiej. 

Dużo uwagi poświęcano zwalczaniu broni pancernej. Na ogół doceniano rolę czołgów w przyszłych działaniach wojennych 
i trafnie prognozowano ich dalszy rozwój oraz wpływ na charakter prowadzonych działań. Oceniano, że głównym środkiem do 
walki z czołgami będzie artyleria, a zasadniczym rodzajem ognia do czołgów – ogień na wprost. Stosownie do tego postulowano 
konieczność wyposażenia wojsk w szybkostrzelne działa przeciwpancerne z tarczą ochronną o trakcji mechanicznej na szczeblu 
pułku, batalionu i kompanii. Dostrzegano również potrzebę posiadania odwodów przeciwpancernych na szczeblach taktycznych 
(dywizja, pułk). 

Z badań przeprowadzonych nad skutecznością ognia z zakrytych stanowisk ogniowych wynikały wnioski, że ogień pośredni 
może również zadawać znaczne straty, ale musi być zmasowany i wykonany z zaskoczenia.

Analiza możliwego działania czołgów w przyszłej wojnie doprowadziła do wniosku, że artyleria powinna być zawsze gotowa 
do walki z czołgami, niezależnie od rodzaju działań bojowych i sytuacji taktycznej.

Wiele uwagi poświęcano problemom współdziałania z innymi rodzajami wojsk (przede wszystkim z piechotą). W tym zakresie 
rozwinięto i utrzymano słuszną zasadą ogólnowojskowego dysponowania artylerią, mającą swój rodowód w pierwszej wojnie świa-
towej. Ustalono, że warunkiem ścisłego współdziałania i wykorzystania skutków ognia jest rozstrzyganie podstawowych proble-
mów użycia artylerii przez dowódcę broni połączonych. W tym celu dowódca dywizji (pułku) powinien doskonale znać możliwości 
bojowe artylerii. Z drugiej strony oficerowie artylerii winni również znać taktykę użycia i działania wspieranego rodzaju wojsk.

Nierozłącznie z teorią użycia artylerii związana był teoria uzbrojenia. Szczególnym motorem jej rozwoju była konieczność 
stworzenia niemal od podstaw nowoczesnej artylerii, w tym jej motoryzacja jako sposób na zwiększenie jej manewrowości.

Obok tych głównych kierunków, w badaniach uwzględniano takie problemy jak: projekt uniwersalnego działa do zwalczania 
celów powietrznych i naziemnych, zastosowanie łączności radiowej w artylerii, mechanizacja obliczeń przy przygotowaniu danych 
do ognia, zastosowanie hamulca wylotowego oraz konstrukcja dział bezodrzutowych. Wiele opracowań teoretycznych znalazło 
zastosowanie. Już w 1925 r. rozpoczęto produkcję 47 mm działa piechoty. W latach trzydziestych wdrożono do produkcji między 
innymi 40 mm armatę przeciwpancerną, 50 mm i 75 mm armatę przeciwlotniczą oraz w 1939 r. 20 mm armatę uniwersalną. 

Zmiany w charakterze działań bojowych, a szczególnie pojawienie się na polu walki broni pancernej, wywołały potrzebę analizy 
i oceny metod prowadzenia ognia, ich udoskonalenia oraz opracowania nowych. W tym zakresie główne miejsce zajmowała teoria 
i praktyka prowadzenia ognia zaporowego do czołgów.

Nowe problemy w kierowaniu ogniem powstały w wyniku zastosowania lotnictwa do rozpoznania i obsługiwania strzelania, 
a także innych środków rozpoznania (dalmierza). Przewidywano również, już wtedy, możliwości przesyłania obrazów drogą prze-
wodową i radiową.

W założeniach przyjmowano także możliwość i konieczność prowadzenia walki w nocy, co nałożyło na artylerię obowiązek 
teoretycznego opracowania zasad prowadzenia ognia w tych warunkach.

Przedmiotem wielu badań empirycznych i rozważań teoretycznych były skutki ognia artylerii. Przyjmowano, że skuteczność 
ognia artylerii polega nie tylko na niszczeniu, ale również na oddziaływaniu moralnym. Stwierdzono, m. in., że właściwym spo-
sobem oddziaływania artylerii na cele żywe nie jest zniszczenie, lecz groźba zniszczenia, która pociąga za sobą obezwładnienie3 
i w ślad za tym przytaczano sentencję Voltaire`a Do wygrania bitew przyczynia się nie tylko ilość zabitych, ile strach, który wzbudza 
się wśród żyjących4.

• 3  Faugeron, Skutki ognia artylerii, Przegląd Artyleryjski nr 11-12/1931 r., s. 316.
• 4  Tamże s. 321.
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Mimo bezspornych doświadczeń pierwszej wojny światowej o konieczności centralizacji dowodzenia artylerią, w warunkach 
polskich zagadnienie to nie było jednoznacznie rozumiane. Prezentowano zróżnicowane poglądy w tym względzie. Twierdzono, 
że w ruchomych formach walki (na bazie doświadczeń wojny polsko-radzieckiej) wysoka centralizacja dowodzenia nie może mieć 
miejsca, chociaż przy zwalczaniu artylerii przeciwnika przewidywano centralizację na szczeblu grupy operacyjnej. Dużą uwagę 
poświęcono kształceniu kadr dowódczych i sztabowych artylerii. Kadra artyleryjska rekrutowała się z armii byłych państw zabor-
czych i częściowo z Francji. Mimo posiadania doświadczeń wojennych poziom przygotowania teoretycznego artylerzystów był 
jednak niski. Dlatego niezwłocznie przystąpiono do organizacji szkolnictwa artyleryjskiego. 

Wybuch drugiej wojny światowej wstrzymał rodzimy rozwój teorii użycia artylerii. Krótkotrwały charakter wojny polsko-nie-
mieckiej i olbrzymia przewaga agresora nie spełniały warunków do weryfikacji wypracowanych przed wojną zasad użycia artylerii. 
Nie można stwierdzić, że podejmowane przed wojną badania i kierunki rozwoju artylerii były niesłuszne i nie potwierdziły się. 
Niepowodzenia w skutecznym użyciu artylerii w kampanii wrześniowej wynikały z braku możliwości praktycznego zastosowania 
dorobku teorii okresu międzywojennego.

Artyleria w II wojnie światowej
W przededniu II wojny światowej artyleria polska usytuowana była organizacyjnie w składzie wielkich jednostek (dywizji 

piechoty i brygad kawalerii) oraz w odwodzie naczelnego wodza. Artyleria w składzie wielkich jednostek obejmowała artylerię 
pułków piechoty, artylerię dywizji – 30 pułków artylerii lekkiej i 7 dywizjonów artylerii ciężkiej oraz artylerię brygad kawalerii – 
11 dywizjonów artylerii konnej. Odwód naczelnego wodza składał się z pułku artylerii motorowej, pułku artylerii najcięższej, 10 
pułków artylerii ciężkiej oraz jednostek artylerii pomiarowej5. Istotnym mankamentem był brak artylerii na szczeblu pułku piecho-
ty, ale bataliony piechoty posiadały plutony moździerzy 81 mm. Projekt wyposażenia pułków piechoty w moździerze 120 mm nie 
został do wybuchu wojny zrealizowany. Niektóre pułki piechoty posiadały plutony armat 75 mm przeznaczone do bezpośredniego 
wsparcia piechoty, głównie ogniem na wprost. W tej sytuacji pułki piechoty były prawie całkowicie uzależnione od wsparcia arty-
lerii dywizyjnej. W 1937 roku rozpoczęto wyposażanie pułków piechoty w artylerię przeciwpancerną w składzie kompanii prze-
ciwpancernych wyposażonych w 9 armat przeciwpancernych 37 mm. Takie kompanie posiadały w 1939 roku tylko nieliczne pułki 
piechoty. W pozostałych pułkach kompanie przeciwpancerne posiadały po 4 działa. W sumie w uzbrojeniu artylerii znajdowało się 
ponad 3400 dział i moździerzy6. Artyleria w armii II Rzeczypospolitej spełniała ważną rolę. Zajmowała drugą pozycję pod wzglę-
dem liczebności po piechocie (ok. 16% ogólnego stanu żołnierzy). 

Mimo dość pokaźnego stanu liczebnego analiza organizacji artylerii polskiej ujawnia poważne niedomagania. Podstawowe 
z nich to ewidentna słabość artylerii pułkowej oraz brak artylerii na wyższych szczeblach (armia, korpus, grupa operacyjna). Na 
skuteczny udział w wojnie obronnej miał również wpływ system mobilizacyjny. Zbyt długi czas osiągania gotowości bojowej, 
w konfrontacji z szybkim rozwojem sytuacji, uniemożliwił wielu jednostkom artylerii udział w działaniach wojennych, wiele z nich 
przystąpiło do działań niekompletne, a także pozbawione istotnych elementów niezbędnych do prowadzenia skutecznego ognia.

Kampania wrześniowa na ogół potwierdziła słuszność formułowanych przed wojną zasad użycia artylerii, które jednak nie 
mogły być w pełni zrealizowane. Brak inicjatywy operacyjnej uniemożliwiał zastosowanie wypracowanych sposobów dyspono-
wania artylerią oraz elastyczne dowodzenie i kierowanie ogniem. Manewr artylerią odwodu naczelnego wodza stosowano rzadko 
w toku działań. Zmiany podporządkowania artylerii najczęściej były przypadkowe, wymuszane przez zbieg okoliczności. Stojące 
na wysokim poziomie zasady i sposoby prowadzenia ognia okazały się mało przydatne. Szczególnie dotyczyło to artylerii ciężkiej 
– odwodu naczelnego wodza. Szwankowało głównie ogólnowojskowe dowodzenie artylerią w zakresie dostarczania niezbędnych 
informacji do użycia artylerii. Najczęściej nie nadchodziły żadne rozkazy, dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia zorganizo-
wanej walki ogniowej. Ogólnowojskowe dysponowanie artylerią wymykało się z rąk dowódców zaabsorbowanych dowodzeniem 
ogólnym. Nie spełniło również swojej roli powierzenie funkcji dowódcy artylerii dywizyjnej dowódcom pułków artylerii lekkiej. 
Takie rozwiązanie nie usprawniło dowodzenia artylerią dywizji, ale ujemnie wpłynęło na dowodzenie pułkiem artylerii. Dowód-
cy pułków w większości nie byli po prostu przygotowani do pracy w sztabie dywizji. Wpłynął na to w znacznym stopniu sposób 
szkolenia przed wybuchem wojny. Oficerów artylerii kształcono i wykorzystywano jako ekspertów technicznych, specjalistów 
od techniki prowadzenia ognia. Z tego względu nie mogli ono przejawiać inicjatywy i spełniać funkcji doradczej w stosunku do 
dowódców ogólnowojskowych, gubili się w szczegółach technicznych i nie ogarniali całości sytuacji. Zatem użycie artylerii przy-

• 5  I. Błagowieszczański, Artyleria w II wojnie światowej, MON, Warszawa 1983, s. 21.
• 6  Tamże, s. 28.
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bierało w większości charakter zdecentralizowany, uzależniony od woli i inicjatywy dowódców poszczególnych baterii. Natomiast 
działania piechoty często pozbawione były wsparcia artyleryjskiego. 

Ten stan pogłębiał brak zaplecza topograficznego, bez którego artyleria skazana była na prowadzenie ognia wyłącznie na wprost. 
Takie jej użycie było w tych konkretnych warunkach uzasadnione, ale zdecydowanie ograniczało jej możliwości bojowe do reali-
zacji zadań niezgodnych z jej przeznaczeniem. Dodatkowe trudności powodował brak środków rozpoznania (poza optycznymi) 
i niedomagania w zakresie łączności.

Na tle ogólnie negatywnej oceny udziału artylerii polskiej w kampanii wrześniowej, pozytywnie należy ocenić jej udział w wal-
ce z bronią pancerną przeciwnika. Pododdziały przeciwpancerne pułków piechoty odniosły wiele sukcesów w bezpośrednim starciu 
z czołgami, ale poniosły również duże straty. Na przykład w walkach pod Mokrą za pomocą artylerii zniszczono około 50 czołgów 
niemieckich, ale zniszczeniu uległa połowa posiadanej liczby dział. Do walki z czołgami angażowano nie tylko typową artylerię 
przeciwpancerną, ale także artylerię przeznaczoną do strzelania ogniem pośrednim. Pozytywnym przykładem wykorzystania niemal 
całej artylerii do obrony przeciwpancernej była obrona Warszawy. Przy realizacji zadań walki z czołgami dał się jednak odczuć 
brak koordynacji ognia przeciwpancernego z innymi działaniami (szczególnie piechoty). Podobnie jak w przeszłości, mimo ponie-
sionych strat w sprzęcie i ludziach w czasie kampanii wrześniowej, dorobek teoretyczny i przygotowanie profesjonalne artylerii 
polskiej znalazły zastosowanie w odtworzonej artylerii wojska polskiego poza granicami kraju. 

Użycie artylerii polskiej na froncie zachodnim
Odtwarzanie artylerii polskiej we Francji, rozpoczęte już w 1939 roku, napotkało na poważne trudności logistyczne. W odróż-

nieniu od tego artyleria polska w Szkocji rozwijała się bez większych przeszkód i została wyposażona w nowoczesne uzbrojenie 
i sprzęt. Ponadto wykorzystano w niej doświadczenia narodowe oraz brytyjskie zasady użycia artylerii. Wpłynęło to korzystnie na 
stan liczebny i strukturę artylerii I Korpusu. 1 Dywizja Pancerna ze składu tego korpusu posiadała artylerię w składzie batalionów 
strzelców (kompania wsparcia wyposażona w moździerze i działa małego kalibru) oraz na szczeblu brygady strzelców – batalion 
broni wspierających (moździerze i działa). Artyleria dywizyjna posiadała czterodywizjonowy pułk artylerii przeciwpancernej oraz 
dwa pułki artylerii motorowej. W sumie był to poważny potencjał ogniowy, w porównaniu ze stanem artylerii polskiej DP w 1939 
roku. Jeszcze silniejsza była artyleria 2 Korpusu. W składzie jego dywizji znajdowały się trzy pułki artylerii lekkiej oraz pułk arty-
lerii przeciwpancernej. Niezależnie od tego korpus posiadał grupę artylerii w składzie czterech pułków artylerii, pułk artylerii prze-
ciwpancernej i pułk artylerii pomiarowej. Do artylerii należała również jednostka lotniczo-artyleryjska – dywizjon powietrznych 
punktów obserwacyjnych.

Artyleria ta była przystosowana do warunków prowadzenia ówczesnej wojny. Na uwagę zasługuje duża liczba sprzętu przeciw-
pancernego, rozmieszczonego na wszystkich szczeblach dowodzenia, świadcząca o docenianiu konieczności walki z zagrożeniem 
pancernym. Strzelanie do nacierających czołgów było w regulaminach brytyjskich priorytetowym zadaniem artylerii.

W działaniach we Włoszech w składzie 8 armii brytyjskiej 2 korpus był wzmacniany artylerią armijną. Podczas bitwy pod 
Monte Cassino korpus został wzmocniony dwoma pułkami i czterema dywizjonami artylerii i posiadał w sumie prawie 300 dział. 
Niezależnie od tego mógł być wspierany artylerią 13 korpusu brytyjskiego. Przy takim składzie dywizja mogła, oprócz artylerii 
organicznej, dysponować ogniem nawet czterech pułków artylerii7 

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie zachowano podział artylerii na artylerię wsparcia bezpośredniego i artylerię ogólne-
go działania, mając materialne warunki realizacji tej koncepcji. Nie traktowano jednak tego podziału zbyt sztywno. Ważną zasadą 
było utrzymanie zwartości jednostek artylerii. Do dowodzenia grupą wyznaczano tych dowódców, którzy posiadali środki pozwa-
lające na skuteczne dowodzenie (sztaby i łączność). Grupa artylerii bezpośredniego wsparcia (brygady, zgrupowania o wielkości 
brygady) najczęściej składała się z jednego pułku artylerii lekkiej, natomiast grupy artylerii ogólnego działania składały się z 1 – 2 
i więcej pułków artylerii.

W zasadach użycia artylerii PSZ na Zachodzie wystąpiło wyraźne przewartościowanie roli artylerii pod wpływem zasad brytyj-
skich i wyniesionych doświadczeń z kampanii wrześniowej. W obowiązujących regulaminach podkreślano, że podstawową zasadą 
użycia artylerii jest skupienie ognia jak największej liczby baterii na decydującym kierunku, w odpowiednim czasie, w żądanym 
miejscu i z odpowiednim nasyceniem8. Podkreślano, że ogień nawet mniej celny, ale wykonany w odpowiednim czasie jest bardziej 
skuteczny niż ogień dokładny, lecz spóźniony. Jednym z priorytetowych warunków skuteczności ognia było zaskoczenie. Osiągano 

• 7  I. Błagowieszczański, op. cit. s. 112.
• 8 4Regulamin artylerii. Walka, Wielka Brytania 1942 r. Komisja Regulaminowa.
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je drogą przegrupowania i rozwijania artylerii nocą i maskowania oraz przechodzenia do ognia skutecznego bez wstrzeliwania, po 
przygotowaniu dokładnym. W celu wprowadzenia przeciwnika w błąd zalecano stosowanie dział wędrownych. 

Brytyjskie zasady użycia artylerii zakładały łączenie jej ognia z bliskim wsparciem lotniczym. Podczas natarcia na silną obronę 
przeciwnika zakładano konieczność wstępnego jej zniszczenia i zdemoralizowania. Ogień artylerii dzielono na trzy rodzaje: ogień 
dezorganizujący, ogień obezwładniający i ogień niszczący. Ponadto rozróżniano ogień torujący i osłaniający, stosowany podczas 
wsparcia natarcia. Były to rodzaje ognia obserwowanego. 

Zasadnicze znaczenie w działaniach zaczepnych przypisywano przygotowaniu artyleryjskiemu. Powinno ono trwać, w zależno-
ści od potrzeb, od kilku minut do kilku godzin. Nie wykluczano rezygnacji z przygotowania ogniowego, gdy czynnik zaskoczenia 
był ważniejszy niż ogień.

Artyleria 2. Korpusu kilkakrotnie brała udział w przygotowaniu ogniowym o dużej skali. Podczas bitwy pod Monte Cassino pro-
wadzono je w toku pierwszego natarcia w czasie 2 godzin, a podczas drugiego w czasie 45 minut. W innych bitwach czas ogniowego 
przygotowania wynosił od 20 do 55 minut.

Skuteczność użycia artylerii była w tych bitwach na ogół wysoka. Jednak ogień powierzchniowy prowadzony do rejonów umoc-
nień rozbudowanych w górach (Monte Cassino) okazał się mało skuteczny, a rozmieszczone w nich środki ogniowe przeciwnika nie 
zostały dostatecznie obezwładnione. 

Dowodzenia artylerią, pod wpływem zasad brytyjskich osiągnęło znacznie wyższy poziom w porównaniu ze stanem sprzed 
1939 roku. Przede wszystkim zorganizowano etatowe dowództwa artylerii na szczeblu armii, korpusu i dywizji. Stanowiska do-
wodzenia dowódców artylerii rozmieszczano przy stanowiskach wspieranych jednostek i ściśle przestrzegano zasady, aby każdy 
dowódca jednostki wspieranej miał bezpośredni kontakt tylko z jednym dowódcą artylerii. 

Użycie artylerii polskiej na froncie wschodnim
Trudniejsze warunki w organizacji artylerii z uwzględnieniem własnego dorobku teorii użycia występowały na terenie Związku 

Radzieckiego. W przeciwieństwie do PZS na Zachodzie brak było wykształconej kadry artyleryjskiej, zatem w początkowym okre-
sie użycie artylerii opierało się niemal wyłącznie w oparciu o zasady radzieckie. W późniejszym okresie można jednak odnotować 
wkład własny do teorii i praktyki użycia artylerii.

Zasady użycia artylerii wypracowane w ZSRR przed wybuchem wojny z Niemcami były wynikiem trafnym założeń dotyczą-
cych roli ognia artylerii w przyszłej wojnie. Przewidywano, że nowy rodzaj broni – czołgi, może zasadniczo wpłynąć na wyniki 
operacji pod warunkiem silnego wsparcia ogniowego. Szczególną rolę przypisywano artylerii w zwalczaniu środków przeciwpan-
cernych przed frontem natarcia czołgów. W tym zakresie wypracowano odpowiednie metody prowadzenia ognia i duże znaczenie 
przypisywano ścisłej koordynacji działania czołgów z ogniem artylerii. Zasady użycia artylerii, będące wynikiem przedwojennych 
badań, zostały zawarte w dwóch podstawowych podręcznikach: „Taktyka artylerii” i „Artyleria w podstawowych rodzajach walki”.

W czasie wojny zasady te zostały rozwinięte. Szczególne miejsce zajmuje zasad masowania artylerii na głównym kierunku 
i w podstawowym okresie operacji (walki). Przedwojenne założenia dotyczące gęstości dział na jeden kilometr odcinka przełamania 
okazały się niewystarczające. Z tego powodu zwiększono je w decydującym stopniu. Niemal od podstaw opracowano zagadnienie 
manewru operacyjnego dużych mas artylerii na odcinki przełamania.

Masowe użycie broni pancernej przez Niemców wymusiło rozwój zasad organizacji obrony przeciwpancernej. Jednoznacz-
nie sformułowano zasadę i potrzebę organizowania odwodów przeciwpancernych na wszystkich szczeblach (od pułku do frontu. 
Ukształtowano również zasadę tworzenia taktycznych grup artylerii od pułku do frontu.

Formułowane zasady znajdowały pokrycie w odpowiednim rozwoju ilościowym i jakościowym sprzętu artylerii. W tym za-
kresie w ZSRR prowadzono przed wojną szeroko zakrojone prace zmierzające do unowocześnienia parku artyleryjskiego. Między 
innymi w 1927 roku zmodyfikowano działo 76 mm. W latach 1929-1934 skonstruowano armatę 122 mm i haubicę 203 mm. Za-
kończone zostały z powodzeniem prac nad konstrukcją armat przeciwpancernych o kalibrze 37 mm i 45 mm oraz szereg innych. 
Skonstruowano i wprowadzono do uzbrojenia moździerze o kalibrze 50 mm, 82 mm i 120 mm. Można zatem stwierdzić, że sprzęt 
artyleryjski w okresie poprzedzającym wybuch wojny radziecko-niemieckiej przeżywał okres burzliwego rozwoju. Rozwój ten, 
zakłócony w początkowym okresie wojny, swoje apogeum osiągnął w czasie jej trwania. Główny nacisk w tym czasie skierowano 
na sprzęt przeciwpancerny (w tym działa pancerne), co doprowadziło do powstania całego wachlarza armat przeciwpancernych 
o wysokich walorach bojowych.

Najbardziej dynamiczny rozwój uzyskano w dziedzinie artylerii rakietowej. Prace badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie sprzę-
tu rakietowego doprowadziły do powstania licznej rodziny wyrzutni rakietowych.
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Osiągnięcia radzieckie w dziedzinie organizacji artylerii wpłynęły na to, że stała ona na wysokim poziomie i nie odbiegała od 
poziomu światowego. Opracowane struktury organizacyjne nie zastały jednak w pełni zastosowane przed wybuchem wojny. Wystę-
powała nadal tendencja do skupienia artylerii na szczeblu dywizji i korpusu. Brak było natomiast artylerii armijnej i frontowej. Na 
tej bazie wypracowane w toku wojny kierunki zmian organizacyjnych sprowadzały się do: 

• Rozwoju organizacyjnego artylerii przeciwpancernej;
• Gwałtownego wzrostu liczebnego artylerii odwodu naczelnego dowództwa;
• Utworzenia od 1943 roku artylerii armijnej i frontowej.

Pierwsze jednostki artylerii polskiej na terenie ZSRR powstały w składzie 1. DP. Struktura tej artylerii nie była identyczna jak 
w armii radzieckiej. Znajdowały się w niej jednostki artylerii dywizyjnej: pułk artylerii lekkiej, samodzielny dywizjon artylerii 
przeciwpancernej, samodzielny dywizjon moździerzy oraz artyleria pułków i batalionów. Do marca 1944 roku powstała artyleria 1. 
Korpusu, artyleria 2. i 3. DP, 1. Brygada Artylerii Armat i 4. pułk artylerii przeciwpancernej. Była to organizacja zupełnie odmienna 
od organizacji artylerii radzieckiej. Dalszy rozwój organizacyjny i ilościowy był imponujący. W połowie 1944 roku armia polska 
dysponowała pięcioma brygadami artylerii, samodzielnym pułkiem moździerzy, dywizjonem rozpoznania pomiarowego oraz arty-
lerią czterech dywizji piechoty. W sumie armia polska posiadała około 900 dział i moździerzy. Dalszy rozwój ilościowy nastąpił po 
powołaniu 2. Armii Wojska Polskiego. Do stycznia 1945 roku mimo trudności kadrowych oraz braku sprzętu, środków transporto-
wych, a nawet wyposażenia osobistego żołnierzy do stycznia 1945 roku sformowano dywizję artylerii, brygadę moździerzy, dwie 
brygady artylerii przeciwpancernej, dywizjon artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego, dywizjon dowodzenia dowódcy artylerii 
WP, artylerię dywizyjną pięciu dywizji piechoty, a także oddziały artylerii armijnej: pułk moździerzy, brygadę artylerii przeciwpan-
cernej i dywizjon rozpoznania.

Artyleria wojska polskiego dzieliła się organizacyjnie na artylerię organiczną dywizji i pułków, armijną oraz odwodu naczelnego 
dowództwa. Artyleria armii i odwodu naczelnego dowództwa wykorzystywana była w sposób scentralizowany lub wzmacniano nią 
dywizje piechoty. 

Pułki piechoty posiadały po jednej baterii moździerzy 120 mm, natomiast w dywizji piechoty znajdował się pułk artylerii lekkiej 
w składzie trzech dywizjonów. W sumie dywizja posiadała 145 dział i moździerzy do ognia pośredniego. Nie była to liczba wystar-
czająca do przełamywania obrony przeciwnika, ale wystarczała do wsparcia walki w głębi obrony. Dlatego dywizja otrzymywała 
wzmocnienie, w razie potrzeby przełamywania obrony, w ilości co najmniej 100 dział.

Dywizje posiadały również artylerię do ognia na wprost. W batalionie znajdowały się 2 armaty 45 mm, w pułku bateria armat 
45 mm i bateria armat 76 mm, a w dywizji występował dywizjon artylerii pancernej 76 mm. Wymienione środki ogniowe nie miały 
jednak wystarczającej przebijalności pancerza, dlatego często do niszczenia czołgów używano armat z pułku artylerii lekkiej. 

W sumie Wojsko Polskie dysponowało pod koniec wojny liczną artylerią w liczbie ponad 4500 dział i moździerzy. Jednak z tej 
liczby 53% to moździerze, a kolejne 23% to działa przeciwpancerne. Jednak był to najwyższy potencjał w historii artylerii polskiej. 
Służyło w niej około 45.000 artylerzystów, którzy zajmowali, pod względem liczebnym, drugie po piechocie miejsce w siłach 
zbrojnych. 

Działania wojenne potwierdziły celowość organizowania taktycznych grup artylerii na szczeblu pułku, dywizji i armii. Szczu-
płość artylerii na szczeblu pułku powodowała konieczność włączania do pułkowych grup artylerii pułkowych baterii moździerzy 
i armat 76 mm. Niekiedy pułkowe grupy artylerii tworzone były w składzie dywizjonu, a nawet dwóch baterii artylerii. Należy 
uznać, że takie rozwiązania były raczej odstępstwem od ogólnych zasad tworzenia grup artylerii, wynikającym ze szczupłości po-
siadanych środków. 

Użycie artylerii przeciwpancernej było odmienne w 1. i 2. armii. W 1. AWP nie tworzono z reguły odwodów przeciwpancer-
nych. Jednostki przeciwpancerne ze składu brygady artylerii przeciwpancernej działały zazwyczaj samodzielnie osłaniając zagrożo-
ne kierunki. Wykorzystywano je również w czasie ogniowego przygotowania ataku do strzelania ogniem pośrednim lub na wprost. 
Zatem użycie artylerii przeciwpancernej w 1. AWP nie było typowe.

Inaczej wykorzystywano artylerię przeciwpancerną w 2. AWP. Znalazła ona szerokie zastosowanie w odwodach przeciwpancer-
nych, które tworzono, zgodnie z zasadami na szczeblu dywizji i armii. W tym zakresie w operacji łużyckiej popełniono poważny 
błąd. Brygady przeciwpancerne rozmieszczono w nacierających dywizjach, a pułki przeciwpancerne zostały użyte do wzmocnienia 
batalionów i kompanii. Takie rozproszenie sił przeciwpancernych utrudniło i opóźniło, w złożonej sytuacji operacyjnej, wykonanie 
manewru na zagrożony kierunek. Praktycznie dowódca armii został pozbawiony, mimo posiadania odpowiednich sił, możliwości 
skutecznego wzmocnienia zagrożonego kierunku. Tragiczne okazało się także oderwanie jednostek przeciwpancernych od własnej 
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piechoty, w wyniku czego poniosły one ciężkie straty. Słuszne okazało się założenie, że odwód przeciwpancerny raz użyty w walce 
z przeważającymi siłami pancernymi traci zdolność bojową. 

Generalna zasada zmasowanego użycia artylerii była przestrzegana i stosowana również w artylerii Wojska Polskiego. Brala 
ona udział w przygotowaniach ataku o dużej skali organizowanych przez fronty radzieckie. Czas ich trwania wynosił od 30 do 145 
minut. Zadaniem artyleryjskiego przygotowania, w formie kilku nawal ogniowych, było obezwładnienie i zniszczenie sił żywych 
i środków ogniowych oraz dezorganizacja dowodzenia przeciwnika. Zakładano również skutki moralne, polegające na osłabieniu 
woli skutecznego działania przeciwnika. Nie zawsze jednak przygotowanie artyleryjskie osiągało swój cel, szczególnie wtedy, gdy 
nie stanowiło zaskoczenia dla przeciwnika. Poprzedzanie przygotowania artyleryjskiego wstrzeliwaniem zdradzało najczęściej za-
miar wykonania przygotowania ogniowego na tym kierunku. Często również był to ogień powierzchniowy, rozproszony w czasie 
i przestrzeni i mało skuteczny mimo zaangażowania znacznej liczby dział i ogromnego zużycia amunicji. Dawały o sobie znać braki 
w rozpoznaniu rzeczywistego położenia punktów oporu i prowadzenie ognia do rejonów ich prawdopodobnego rozmieszczenia. 
Słabe strony przygotowania ogniowego były eliminowane poprzez skracanie czasu jego trwania i pozostawianie swobody samo-
dzielnego wykonania dowódcom dywizji. 

Doświadczenia działań bojowych artylerii wykazały również, że ogień artylerii jest wtedy skuteczny, gdy atak piechoty jest 
z nim zgrany i potrafi ona wykorzystać skutki ognia.

Istotne znaczenie we wsparciu działań piechoty miało użycie artylerii towarzyszącej do ognia na wprost. W Wojsku Polskim do 
strzelania na wprost wykorzystywano często nie tylko artylerię pułkową, ale również dywizyjną, a nawet armijną. W największym 
zakresie takie rozwiązanie zastosowano podczas walk na Wale Pomorskim. Do burzenia żelbetonowych bunkrów wykorzystano 
tam nawet działa o kalibrze 152 mm9. Artylerią Wojska Polskiego w okresie wojny, według wzorów radzieckich ze szczebla 
frontu, dowodził dowódca artylerii przy pomocy sztabu. Był on jednocześnie zastępcą naczelnego dowódcy do spraw artylerii. Do 
jego zasadniczych obowiązków należało dowodzenie jednostkami artylerii odwodu naczelnego dowództwa. Podlegała mu również 
artyleria przeciwlotnicza i pion uzbrojenia. Jego obowiązkiem było studiowanie doświadczeń wojennych oraz wydawanie instruk-
cji, regulaminów i przygotowanie kadry artyleryjskiej. 

Doświadczenia II wojny światowej dowiodły, że artyleria jest skutecznym środkiem wsparcia jeżeli stanowi system składający 
się z kilku podstawowych elementów: nowoczesnego sprzętu ogniowego, rozpoznania, dowodzenia i zabezpieczenia materiałowe-
go. Jeżeli jeden z tych elementów szwankuje, to cały system staje się mało wydajny.

Artyleria w II połowie XX wieku
W pierwszym okresie po drugiej wojnie światowej w artylerii polskiej wykorzystywano bogate doświadczenia wojenne. Wnio-

ski z tych doświadczeń były przedmiotem wielu prac teoretycznych z zakresu użycia artylerii. Stosownie do uzyskanych wyników 
badań następował dalszy rozwój organizacyjny i liczebny artylerii. Zasadniczym momentem w dalszym rozwoju artylerii stało się 
pojawienie się broni jądrowej i możliwości jej bezpośredniego użycia na polu walki, zarówno przez ówczesnego przeciwnika jak 
i wojska sojusznicze i własne. Fakt ten wpłynął w sposób rewolucyjny na teorię prowadzenia operacji wojennych (walki)10. Za-
kładając wykonanie uderzeń jądrowych na początku operacji, przyjmowano niezwykle wysokie tempo działań oraz duży rozmach 
przestrzenny planowanych działań. Założenia te, w skali taktycznej znalazły swój wyraz w nowym sposobie przechodzenia wojsk 
do natarcia i preferowaniu obrony ruchowej, co miało bezpośredni wpływ na rolę artylerii.

Artyleria lat pięćdziesiątych nie była jednak w stanie sprostać zakładanej wówczas dynamice działań. W rezultacie ukształto-
wał się, jak wykazały późniejsze badania, pochopny i błędny wniosek, o pomocniczej roli artylerii w działaniach z użyciem broni 
jądrowej. Nie dostrzegano natomiast prostej zależności, że aby sprostać zadaniom artyleria powinna posiadać nowoczesny sprzęt 
– opancerzony i samobieżny. Przyjęte doktrynalnie założenia nie wpłynęły korzystnie na rozwój teorii użycia klasycznej artylerii 
w tym okresie. Ukształtowały się niekorzystne warunki do dalszego rozwoju artylerii. Przejawiało się to głównie w rozwiązaniu 
wielu jednostek artyleryjskich i odpływie wartościowych kadr z artylerii do innych rodzajów wojsk i do rezerwy.

Przełomowym momentem w rozwoju ówczesnej artylerii było powstanie w 1961 roku wojsk rakietowych w wojsku polskim. 
W wymiarze organizacyjnym powołano nowy rodzaj wojsk – wojska rakietowe i artylerię. 

• 9 Błagowieszczański I., tamże s. 196
• 10 T. Krzemień, Wojska rakietowe i artyleria dziś i jutro, MON, Warszawa 1984, s. 132.
• Cz. Dęga, Środki walki wojsk lądowych, MON, Warszawa 1986, s. 290.
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W początkowym okresie, po powstaniu wojska rakietowych i artylerii, bazowano niemal całkowicie na teoretycznym dorobku 
radzieckich doświadczeń w kształceniu kadr oraz szkoleniu wojsk i sztabów. Na terenie Związku Radzieckiego kształcono pierwsze 
kadry naukowo-dydaktyczne i dowódczo-sztabowe. Jednak już w latach 1962-1963 rozbudowano własną bazę szkoleniową dla 
wojsk oraz uwzględniono problemy użycia wojsk rakietowych w programach studiów Akademii Sztabu Generalnego WP i Ofi-
cerskiej szkoły Artylerii. W krótkim czasie adoptowano również teorię użycia wojsk rakietowych i opracowano na jej podstawie 
podręczniki, instrukcje i materiały dydaktyczne.

W wymiarze praktycznym połączenie wojsk rakietowych i artylerii, przywróciło temu rodzajowi wojsk lądowych, spadkobiercy 
klasycznej artylerii, pozycję jednego z głównych rodzajów wojsk i głównego wykonawcy ognia w operacji. Jednocześnie, obok 
poprzednich problemów użycia artylerii, pojawiły się nowe, typowe dla wojsk rakietowych. 

Po pierwszym okresie fascynacji możliwością użycia broni jądrowej na polu walki i konfrontacji założeń hipotetycznych z wy-
nikami badań odnaleziono właściwe miejsce i rolę artylerii klasycznej w operacjach wojennych. Pozostając przy doktrynalnych 
założeniach dotyczących użycia broni jądrowej w działaniach wojennych, sformułowano wniosek, że artyleria klasyczna może 
spełniać poważną rolę w wykonaniu szeregu zadań i jest niezastąpionym środkiem bezpośredniego wsparcia ogniowego wojsk lądo-
wych. Dopuszczano również coraz częściej możliwość prowadzenia działań wyłącznie przy pomocy środków konwencjonalnych, 
w których artyleria pozostawała nadal podstawowym środkiem rażenia przeciwnika. Takie stanowisko pociągnęło za sobą koniecz-
ność dostosowania sprzętu ogniowego do zwiększonych wymagań hipotetycznego pola walki. Z tego powodu nastąpił ponowny 
rozwój uzbrojenia i organizacji artylerii klasycznej. W tym zakresie pierwszoplanowym problemem stało się usamobieżnienie 
artylerii, szczególnie na szczeblach taktycznych. 

Teoria użycia wojsk rakietowych i artylerii, nawet po uwzględnieniu możliwości prowadzenia działań wyłącznie konwencjonal-
nych, dotyczyła głównie działań zaczepnych prowadzonych w skali strategicznej na zawczasu przygotowaną obronę przeciwnika. 
Z tego założenia doktrynalnego wynikały liczne zadania wojsk rakietowych i artylerii, zmierzające do zadania przeciwnikowi mak-
symalnych strat i wywalczenia przewagi ogniowej. Przyjmowane normy niezbędnej liczby wyrzutni i dział oraz rakiet i amunicji, 
były bardzo wysokie, zbliżone do norm z okresu II wojny światowej. Przewidując konieczność przełamania obrony planowano dłu-
gotrwałe ogniowe przygotowanie ataku, na głębokość obrony dywizji przeciwnika, z zaangażowaniem całej dysponowanej artylerii, 
wojsk rakietowych, lotnictwa uderzeniowego i śmigłowców. Wsparcie ataku przewidywano wykonywać metodami wymagającymi 
również zaangażowania dużych mas artylerii i amunicji, w sposób ciągły na głębokość obrony brygad pierwszego rzutu przeciwni-
ka. Opracowano wówczas i wdrożono wsparcie ataku metodą ruchomej strefy ognia, prowadzonej jednocześnie na 3 – 5 rubieżach. 
Głębokość wsparcia uzasadniano koniecznością zniszczenia obrony przeciwpancernej, jako głównej groźby dla nacierających czoł-
gów własnych11. Przewidywano również wykonanie wsparcia ataku innymi metodami, wymagającymi zaangażowania znacznej 
liczby środków ogniowych i dużego zużycia amunicji. Obok ruchomej strefy ognia wsparcie ataku mogło być prowadzone, w za-
leżności od warunków: metodą wału ogniowego i kolejnego ześrodkowania ognia12, a nawet ogniem zmasowanym13. Teoria użycia 
artylerii w działaniach zaczepnych często rozmijała się z możliwościami artylerii polskiej, co było argumentem do postulowania jej 
dalszego rozwoju ilościowego i jakościowego.

Złożonym problemem w użyciu artylerii było jej działanie w składzie operacyjnej grupy manewrowej (OGM). Tego problemu 
nie rozwiązano do końca ani teoretycznie ani praktycznie, z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu ogniowego o wymaganej mobil-
ności, rozpoznania i możliwości dowozu amunicji. 

Doktrynalnie zakładany prymat działań zaczepnych nad obronnymi spowodował, że w badaniach podejmowanych w zakresie 
teorii użycia wojsk rakietowych i artylerii dominowały problemy działań zaczepnych, natomiast użycie artylerii w obronie trakto-
wane było drugoplanowo. Zgodnie z tym niewiele uwagi poświęcano rozwojowi teorii i praktycznemu zastosowaniu zasad i spo-
sobów prowadzenia ognia w obronie, szczególnie w obronie manewrowej. W zasadzie pozostawały nadal aktualne sposoby użycia 
artylerii wypracowane w czasie II wojny światowej.

• 11 Cz. Jarecki, Organizacja i realizacja artyleryjskiego wsparcia ataku metodą ruchomej strefy ognia, Zeszyty Na-
ukowe ASG WP nr 2(42) 85, s. 22.
• Cz. Jarecki, Nowe aspekty organizacji i wykonania artyleryjskiego wsparcia ataku metodą ruchomej strefy ognia, 
Myśl Wojskowa nr 2/86.
• 12 Instrukcja strzelania i kierowania ogniem artylerii naziemnej, wyd. MON, Warszawa 1986 r., s. 139.
• 13 Cz. Jarecki, Właściwości przygotowania i wykonania zmasowanego ognia artylerii, Zeszyty Naukowe ASG WP 
nr 4(51)87.
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Pewien zwrot nastąpił w drugiej połowie lat osiemdziesiątych w wyniku przyjęcia doktryny obronnej, zakładającej możliwość 
obrony strategicznej w początkowym okresie wojny14. To założenie wpłynęło na podjęcie prac naukowych dotyczących wsparcia 
działań obronnych przez artylerię do ognia pośredniego i strzelającą ogniem na wprost (w tym przeciwpancerne pociski kierowane. 
Systematycznie zwiększano również możliwości obrony przeciwpancernej. Między innymi na szczeblu dywizji wprowadzono pułk 
artylerii przeciwpancernej, w miejsce dywizjonów artylerii przeciwpancernej. W użyciu artylerii w obronie sformułowano zasadę 
manewrowego działania artylerii, to znaczy wykonywania jednego zadania ogniowego z jednego stanowiska ogniowego. Stwarzało 
to warunki zwiększenia żywotności artylerii i możliwości dysponowania nią w toku działań obronnych.

W dalszym ciągu jednak preferowano ekstensywne metody wykonania zadań ogniowych. Najdalej idącym w tym kierunku 
rozwiązaniem było wprowadzenie teorii zmasowanego uderzenia ogniowego, wykonywanego na początku operacji wojsk lądo-
wych. Miało ono na celu zniszczenie i obezwładnienie zasadniczych sił przeciwnika i stworzenie warunków do działań zaczepnych. 
Równolegle z tym dostrzeżono potrzebę ustalania priorytetów w zwalczaniu celów ogniem artylerii, uderzeniami rakiet i lotnictwa. 
W tym zakresie rozpoczęto wyodrębniać te obiekty w ugrupowaniu przeciwnika, których zniszczenie w największym stopniu mo-
gło obniżyć jego możliwości bojowe. Tymi obiektami były głównie ośrodki dowodzenia wojskami i kierowania bronią precyzyjną, 
naziemne systemy broni precyzyjnej oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Były to tak zwane wówczas cele pierwszej 
kolejności rażenia15. Przewidywano konieczność ich zwalczania w toku całej operacji, głównie za pomocą grup rozpoznawczo-o-
gniowych i rozpoznawczo-uderzeniowych oraz w formie uderzenia do celów pierwszej kolejności rażenia na początku operacji 
obronnej16. 

Znajdujące się w składzie wojsk lądowych jednostki rakiet taktycznych (R-70) i operacyjno-taktycznych (R-300) przeznaczano 
do składu grup rozpoznawczo-uderzeniowych, wykonujących uderzenia do celów o wysokiej mobilności (w miarę ich wykrycia) 
lub do wykonywania planowanych i nieplanowanych uderzeń rakietowych, na podstawie decyzji dowódcy sił lądowych.

Analiza możliwości bojowych oraz procedur przygotowania i wykonania zadań przez wojska rakietowe i artylerię w latach 
osiemdziesiątych wskazuje, że w dalszym ciągu najsłabszym ogniwem było zdobywanie danych na rzecz ognia. Mimo deklarowa-
nych jeszcze w latach siedemdziesiątych priorytetów dla rozwoju rozpoznania, sytuacja w tym zakresie się nie zmieniała, a wręcz 
ulegała stopniowemu pogarszaniu, z powodu fizycznego zużycia posiadanego sprzętu rozpoznania. Należy sądzić, że rozwijano 
w tym czasie dalekie rozpoznanie elektroniczne i specjalne oraz agenturalne, kosztem rozpoznania celów na polu walki, znajdu-
jących się w zasięgu artylerii i innych naziemnych środków ogniowych. Wymienione rodzaje rozpoznania pozwalały uzyskiwać 
informacje o wyposażeniu i sposobach działania potencjalnego przeciwnika oraz danych o położeniu i charakterze jego obiektów 
stacjonarnych. Służyły one głównie do planowania uderzeń rakietowych i lotniczych. Nie uwzględniały jednak potrzeb rażenia 
celów mobilnych na polu walki. Rozpoznanie było bezradne wobec wysoce ruchliwych obiektów przeciwnika, w tym systemów 
broni precyzyjnej i klasycznej, samobieżnej artylerii naziemnej i przeciwlotniczej (lufowej i rakietowej). W teorii zakładano roz-
wiązanie tego problemu poprzez tworzenie grup rozpoznawczo-uderzeniowych, które zapewniałyby krótki czas reakcji ogniowej, 
umożliwiający nadążanie za manewrem tego rodzaju celów. W praktyce do dyspozycji pozostawały przestarzałe środki rozpoznania 
dźwiękowego (mimo zautomatyzowania procesu opracowania wyników), śmigłowce bez odpowiednich przyrządów optycznych ze 
stabilizowanym polem widzenia oraz rozpoznanie patrolowe, ukierunkowane na zdobywanie danych o sytuacji, a nie o obiektach 
rażenia. Nawet tradycyjne rozpoznanie wzrokowe artylerii nie było wyposażone w odpowiednie, proste środki rozpoznania i pojaz-
dy umożliwiające poruszanie się w szykach bojowych wspieranych wojsk.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że wojska rakietowe i artyleria końca lat osiemdziesiątych wyposażone były w liczny 
sprzęt ogniowy, ale stan rozpoznania nie pozwalał na jego użycie i wykorzystanie możliwości ogniowych przy zastosowaniu teore-
tycznie opracowanych sposobów wykonania zadań, dostosowanych w znacznym stopniu do charakteru ówczesnego hipotetycznie 
przyjmowanego pola walki. Natomiast wojska rakietowe miały zbyt niskie możliwości ogniowe wykonania zadań za pomocą rakiet 
klasycznych, aby wpłynąć w znaczącym stopniu na przebieg i wyniki operacji. Ich walorem było jednak to, że stanowiły narzędzie 
w ręku dowódcy sił lądowych, przy pomocy którego mógł oddziaływać na ważne obiekty w ugrupowaniu przeciwnika i w ten spo-
sób bezpośrednio wpływać na rozwój wydarzeń. 

• 14 K. Nożko i inni, Prognoza przyszłych działań wojennych oraz roli poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk 
i służb. ASG WP, Warszawa 1987.
• 15 Obecnie w terminologii NATO noszą one nazwę celów wysokoopłacalnych (HPT – High Pay of Target).
• 16 Wnioski z ćwiczenia Wiosna-85
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Zmiany w teorii i praktyce użycia artylerii w końcu XX i na początku XXI wieku
Znaczne przewartościowania w rozwoju teorii i praktyki użycia wojsk rakietowych i artylerii nastąpiły na początku lat dziewięć-

dziesiątych, po podpisaniu i wprowadzenie w życie układu o ograniczeniu stanu posiadania środków walki CFE-117 oraz rozwiąza-
niu Układu Warszawskiego18. Ze składu wojsk rakietowych artylerii wycofano wówczas rakiety operacyjno-taktyczne R-300, a na-
stępnie również dywizjony rakiet taktycznych. Ale w tej nowej sytuacji powstały warunki do nieskrępowanego, rozwoju rodzimej 
teorii użycia wojsk rakietowych i artylerii i korzystania z dorobku teorii i praktyki sztuki wojennej państw NATO. 

W tym okresie wystąpiła jednak konieczność modyfikacji sposobów użycia artylerii, z uwzględnieniem ograniczenia liczby 
dział oraz samowystarczalności w zakresie wsparcia ogniowego. Przyjęta doktryna obronna wywarła wpływ na rozwój teorii użycia 
artylerii w operacjach obronnych i działaniach opóźniających. W teorii sztuki wojennej działania zaczepne ograniczano wówczas 
jedynie do kontrataków i przeciwuderzeń wykonywanych w operacjach obronnych.

Analiza zadań artylerii w konfrontacji z ówczesnymi założeniami dotyczącymi prowadzenia działań obronnych i teorią użycia 
artylerii w armiach NATO pozwoliła zracjonalizować ich planowanie i wykonanie poprzez ich uszeregowanie z uwzględnieniem 
kryterium stopnia ich powiązania z zadaniami wspieranych wojsk. Przede wszystkim wyodrębniono z ogólnego rażenia ogniowego 
przeciwnika wsparcie ogniowe jako działanie właściwe dla wojsk rakietowych i artylerii oraz lotnictwa. W zależności od wymie-
nionego kryterium wsparcie ogniowe podzielono na bezpośrednie wsparcie ogniowe i ogólne wsparcie ogniowe.

Pewną trudność stanowiła klasyfikacja zadań wykonywanych przez pododdziały rakietowe (R-70). W zależności od obiektów 
i oddalenia uderzeń oraz ich przeznaczenia zaliczano je do wsparcia ogólnego lub traktowano jako głębokie uderzenia ogniowe, 
wykraczające poza ramy ogólnego wsparcia ogniowego.

Ograniczenia ilościowe zmusiły do rezygnacji z wykonywania zadań artylerii sposobami wymagającymi zaangażowania dużej 
liczby dział (wyrzutni) i amunicji. Do historii przeszły takie sposoby wykonania zadań w obronie jak kontrprzygotowanie ogniowe, 
zmasowane uderzenie ogniowe i ogień zmasowany. Obniżono również stopnie rażenia celów, przewidując mniejsze, dostosowane 
do możliwości i ruchliwości celów, zużycie amunicji. Wśród sposobów wykonania ognia pośredniego w obronie pozostały trzy 
zasadnicze: ześrodkowanie ognia, ogień zaporowy i ogień do celów pojedynczych. Duże znaczenie nadawano ruchliwości obrony 
oraz manewrowemu działaniu artylerii.

Ograniczenia ilościowe ustalone w traktacie CFE-1 nie obejmowały artyleryjskich środków do ognia na wprost. Pozwalało to 
utrzymać na niezmienionym poziomie stan artylerii przeciwpancernej i tworzyć silne odwody przeciwpancerne na szczeblu dywi-
zji (ze składu pułku artylerii przeciwpancernej), wzmacniać obronę przeciwpancerną pierwszej pozycji obrony oraz organizować 
zasadzki przeciwpancerne.

Zmiany w teorii użycia artylerii w natarciu były jeszcze bardziej radykalne. Z uwagi na ograniczony charakter natarcia przewi-
dywano, że ogniowe przygotowanie może być wykonywane głównie w formie jednej nawały ogniowej, a w wyjątkowych wypad-
kach w postaci dwóch – trzech nawał ogniowych. Podstawowym sposobem wsparcia ataku pozostał ogień ześrodkowany, wyko-
nywany na żądanie dowódców atakujących pododdziałów oraz ogień do celów pojedynczych. Nie wykluczano, w sprzyjających 
warunkach, wykonywania wsparcia ataku metodą kolejnego ześrodkowania ognia.

Bardziej poważne zmiany w teorii i praktyce użycia artylerii nastąpiły po wstąpieniu Polski do NATO. Zaistniała wówczas 
możliwość i konieczność wykorzystania, w stosownym zakresie, dorobku teoretycznego innych armii NATO, a głównie armii 
amerykańskiej. 

Nowe możliwości powstały w wyniku uzyskania dostępu do literatury zawierającej zarówno ustalenia doktrynalne jak i wyniki 
badań i doświadczeń w zakresie użycia artylerii innych państw. Duże znaczenie, szczególnie w okresie poprzedzającym wstąpienie 
do NATO i w początkowych okresie członkostwa, miały wizyty w ośrodkach dydaktycznych i szkoleniowych artylerii innych armii, 
wymiana rozwiązań i doświadczeń oraz obserwacja bezpośrednia19.

Ten kolejny okres w rozwoju teorii użycia artylerii to powrót do równorzędnego traktowania natarcia i obrony oraz koniecz-
ność uwzględnienia działań niewojennych, wobec gruntownej zmiany charakteru przewidywanych zagrożeń. Obniżenie prawdo-

• 17 Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie CFE podpisano w Paryżu 19 listopada 1990 r.
• 18 5 lutego 1991 r. podpisano w Budapeszcie porozumienie o zaprzestaniu współpracy wojskowej, a 1lipca 1991 
r. w Pradze o rozwiązaniu Układu Warszawskiego. 
• 19 Autor artykułu miał możliwość poznania zasad i sposobów użycia artylerii amerykańskiej przebywając w Szkole 
Artylerii armii USA w Fort Sill (OK), w Szkole Artylerii Bundeswehry w Idar Oberstein oraz w Akademii dowodzenia Bun-
deswehry w Hamburgu.
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podobieństwa wystąpienia wojny o dużej skali prowadzonej na terenie własnego kraju wpłynęły na dalszą redukcję sił zbrojnych, 
a w tym również artylerii. Zmniejszyły się również możliwości zapewnienia dużej ilości amunicji, gromadzonej w czasie pokoju na 
wypadek wojny. Taka sytuacja zmusiła do poważnej zmiany w teorii i praktyce wykonania zadań ogniowych, wymagających dużej 
liczby dział (moździerzy, wyrzutni) i dużego zużycia amunicji. Można stwierdzić, że ponieważ te ograniczenia dotknęły również 
inne rodzaje wojsk lądowych (w tym siły wspierane tradycyjnie przez artylerię), to były to ograniczenia uzasadnione. Pozytywnym 
wynikiem dokonanych redukcji było podwyższenie ogólnej jakości sprzętu ogniowego poprzez wycofanie z eksploatacji najbar-
dziej przestarzałych egzemplarzy. W sumie cała artyleria została usamobieżniona.

Stosownie do tego, pod koniec XX wieku podstawowe problemy użycia artylerii były konsekwencją zmniejszonych możliwości 
ogniowych w warunkach zwiększenia ogólnego tempa działań wojennych i pojawienia się teorii i praktyki działań niewojennych. 

Stosownie do tego zrezygnowano z przyjmowanych wcześniej sztywnych okresów wsparcia ogniowego, typowych dla prze-
łamania silnej obrony przeciwnika lub pozycyjnej operacji obronnej. Konieczność planowania i wykonania ogniowego przy-
gotowania ataku uzależniono od charakteru obrony przeciwnika i dopuszczono możliwość rezygnacji z niego. Wsparcie ataku 
ograniczone zostało do ognia ześrodkowanego lub pojedynczego na żądanie dowódców wspieranych pododdziałów20. W ślad za 
tym, do realizacji takich zadań we wsparciu bliskim, uzasadniono konieczność posiadania wysuniętych obserwatorów na szczeblu 
kompanii zmechanizowanej i czołgów oraz oficerów wsparcia ogniowego batalionów. Wprowadzenie tych organów dowodzenia 
artylerią usprawniło proces wsparcia ogniowego na szczeblach pododdziałów wojsk lądowych, a szczególnie koordynację ognia 
z manewrem wspieranych wojsk.

Zmniejszenie liczebności sprzętu ogniowego artylerii zostało zrekompensowane zmianami w zakresie sposobów wykonania 
ognia przy mniejszym zużyciu amunicji, Takie rozwiązanie było uzasadnione pod warunkiem posiadania skutecznego rozpoznania. 
głębokiego w sprzyjających warunkach. Realizacja planów wprowadzenia do rozpoznania artyleryjskiego nowoczesnych, rozpo-
znawczych środków radiolokacyjnych i bezpilotowych była permanentnie przesuwana. Pewien postęp uzyskano w wyniku opra-
cowania i wprowadzenia do artylerii zestawu rozpoznania radiolokacyjnego „Kobra” przeznaczonego do wykrywania strzelającej 
artylerii przeciwnika.

W zakresie dowodzenia artylerią uzyskano na przełomie XX i XXI wieku postęp w technicznym kierowaniu ogniem, co uspraw-
niło pracochłonny proces przygotowania danych do strzelania i skróciło ogólny czas wykonania zadań ogniowych. Wprowadzono 
w tym zakresie system zautomatyzowanego dowodzenia „Topaz”. Natomiast nie rozwiązano problemów automatyzacji procesu ko-
ordynacji ognia różnych środków z działaniem wspieranych wojsk i zapewnienia bezpieczeństwa od własnego ognia. Konieczność 
tradycyjnego uzgadniania zadań wpływa nadal ujemnie na tempo prowadzonych działań.

Wyjątkowo niekorzystnym zjawiskiem dla rozwoju teorii i praktyki użycia artylerii była jednak redukcja szkolnictwa wojsko-
wego, w tym artyleryjskiego. Między innymi zlikwidowano wyższą szkołę wojsk rakietowych i artylerii w Toruniu, tradycyjną 
kuźnię kadr artyleryjskich i placówkę kształtującą teorię użycia artylerii, szczególnie w zakresie zasad i sposobów wykonania 
zadań ogniowych oraz taktycznego użycia pododdziałów artylerii. Pogląd, że szkolnictwo powinno być proporcjonalnie zmieszane 
w miarę zmniejszania się liczebności sił zbrojnych, nie był poparty żadnymi argumentami logicznymi, ani badaniami naukowymi. 
Zlikwidowano również w Akademii Obrony Narodowej katedrę wojsk rakietowych i artylerii, przekształcając ją w zakład wsparcia 
ogniowego o ograniczonej liczbie personelu dydaktyczno-naukowego. Równolegle zmniejszono radykalnie liczbę personelu w or-
ganach dowodzenia szczebla centralnego i w jednostkach podległych. Tę niekorzystną sytuację pogłębiło zwolnienie do rezerwy 
grona doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych z zakresu użycia artylerii lub ich przeniesienie na inne stanowiska 
służbowe. Stąd też rozwój teorii użycia wojsk rakietowych i artylerii, mimo niewątpliwych i zwiększonych potrzeb, napotkał na 
bariery personalne. Obiektywnie korzystnym zjawiskiem stał się dostęp do materiałów naukowych i podręczników zawierających 
teorię użycia artylerii amerykańskiej i inny armii NATO. Jednak obecnie brak jest odpowiedniej liczby wykształconego personelu, 
zdolnego do adaptacji i wykorzystania tej teorii w praktyce teorii szkoleniowej wojsk i sztabów. Ośrodki dydaktyczne, współpra-
cujące wcześniej ze sobą, przy koordynującej roli organów dowodzenia wojsk rakietowych i artylerii, sprowadzone do roli czysto 
szkoleniowej (instruktorskiej) prowadzą obecnie ograniczone prace, mając na względzie, głównie własne potrzeby dydaktyczne. 
Taka sytuacja, w całej historii rozwoju artylerii rzadko spotykana, jest wyjątkowo niepokojąca, niesie bowiem za sobą zagrożenie 
dla profesjonalizmu artyleryjskiego, co jest całkowicie sprzeczne z hasłowym dążeniem do stworzenia armii profesjonalnej. Jest to 

• 20 Cz. Jarecki, P. Malinowski, Kierunki rozwoju środków i sposobów wsparcia ogniowego, AON Warszawa 2007, 
s. 81.
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również zagrożenie dla dalszego rozwoju artylerii, zorientowanego na jej operacyjne i taktyczne użycie we współczesnym i przy-
szłym środowisku operacyjnym.

Natomiast korzystną sytuację stwarza uzyskanie możliwości i warunków wpływu na kierunki i poziom dalszego, technicznego 
rozwoju tego rodzaju wojsk , co przejawia się w modernizacji uzbrojenia i wyposażenia wojsk rakietowych i artylerii na miarę 
współczesnych wymagań, wynikających z ostatnich doświadczeń w konfliktach zbrojnych i obecnych technologii. W tym zakresie 
najbardziej przekonującym wyznacznikiem, ze względu na poziom technologiczny i doświadczenia bojowe, jest stan obecny i pro-
wadzone prace rozwojowe w armii amerykańskiej.

Artyleria w XXI wieku
Burzliwy rozwój środków walki, odnotowany na przełomie XX i XXI wieku nie wyeliminował tradycyjnego uzbrojenia artylerii 

z wyposażenia wojsk lądowych. Nadal we wszystkich armiach świata występują w skali masowej klasyczne działa artyleryjskie 
i moździerze, systematycznie doskonalone, stosowanie do obecnych potrzeb wsparcia ogniowego. Największy postęp można odno-
tować w rozwoju artylerii rakietowej oraz rakiet i amunicji precyzyjnego rażenia. Najważniejszym osiągnięciem w rozwoju artyle-
ryjskich środków ogniowych jest postęp w konstrukcji dział, wyrzutni i moździerzy tak zwanego celowania nieliniowego (NLOS)21. 
Jest to rozwinięcie idei ognia pośredniego, czyli ognia będącego poza zasięgiem wzrokowym jego decydentów i bezpośrednich 
wykonawców z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technologicznych. Postęp polega na tym, że przy tradycyjnym 
ogniu pośrednim występowało skierowanie lufy (prowadnicy) do celu w linii prostej. W celowaniu nieliniowym nie ma takiej ko-
nieczności i występuje możliwość poprawy wycelowania (udokładnienia) już po wylocie pocisku z lufy. Szczególnie dotyczy to 
wyrzutni rakietowych, z których dokonuje się startu pionowego, a dopiero potem kieruje się je do celu, często nierozpoznanego 
w momencie startu rakiety. Daje to możliwość elastycznego reagowania na zmiany w ugrupowaniu przeciwnika i pojawienia się 
konieczności rażenia celów wysokoopłacalnych. 

Przewiduje się, że takie nowe działo (NLOS-C) amerykańskie będzie miało lufę o kalibrze 155 mm długości 38 kalibrów (rys. 
1.) Mimo dążenia do maksymalnego obniżenia ciężaru działa, zachowano lufę o kalibrze 155 mm. Przeważyły w tym przypadku 
względy skuteczności ognia. Pociski o kalibrze 155 mm mają o 58% wyższą skuteczność rażenia celów żywych i o 82% wyższą 
skuteczność rażenia sprzętu bojowego przeciwnika niż pociski o kalibrze 105 mm22. Natomiast stosunkowo krótka lufa wpłynęła na 
zmniejszenie ciężaru działa (kosztem zmniejszenia zasięgu ognia) i pozwoliła sprostać ograniczeniom transportu lotniczego, przy 
pomocy samolotu C-130. Mimo to działo będzie posiadało zasięg 35 km przy pomocy amunicji precyzyjnej typu Excalibur. Działo 
będzie przystosowane do prowadzenia ognia wszystkimi rodzajami obecnie posiadanej amunicji o kalibrze 155 mm oraz nowocze-
sną amunicją przewidywaną do wprowadzenia w przyszłości. Przewiduje się opracowanie amunicji specjalnej do oświetlania pola 
walki w podczerwieni, do tworzenia wielospektralnych zasłon dymnych oraz z różnymi ładunkami nieśmiercionośnymi Szybko-
strzelność działa ma wynosić 6 strzałów na minutę. Ocenia się, że działo będzie w stanie otworzyć ogień już po 30 s po zatrzymaniu 
z marszu. Wymagania operacyjne przyszłego systemu bojowego pozwoli spełnić system automatycznego ładowania amunicji. Moż-
liwości ogniowe nowego wzoru działa zostaną zwiększone drogą poprawy dokładności ognia. Do tego celu zastosowano system 
śledzenia pocisku pozwalający poprawiać dokładność ognia po każdym kolejnym strzale. Oznacza to możliwość automatycznego 
wprowadzenia poprawek po pierwszym strzale, bez przerwy w strzelaniu. Tym sposobem przewiduje się zwiększenie dokładności 
strzelania o 33-50%23.

Szczególną uwagę poświęcono żywotności działa i ochronie obsługi przed oddziaływaniem przeciwnika. Temu celowi służy 
system ostrzegania przed porażeniem, minimalizacja ekspozycji (ograniczenie sygnatury termalnej, wzrokowej i akustycznej) oraz 
redukcja systemów operacyjnych działa i ich automatyczna zamiana w wypadku zniszczenia (uszkodzenia). Działo będzie wyposa-
żone w wzmocniony pancerz, wyposażony w system aktywnej ochrony przed pociskami przeciwpancernymi. 

• 21 NLOS – Non Line of Sight.
• 22 J. Tolbert, NLOS Cannon: Meeting the Demands of Future Combat, Field Artillery, March-April 2006, s. 10.
• 23 Tamże. s. 12.
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Rys. 1. Działo nieliniowego celowania NLOS
Źródło: Materiały informacyjne firmy BAE

Wyposażenie działa w środki dowodzenia i łączności pozwoli na informatyczne połączenie z organami targetingu, zaopatrywa-
nia w amunicję i posiadanie przez załogę pełnej świadomości operacyjnej, pozwalającej na działanie autonomiczne. 

Krajowym rozwiązaniem w zakresie podstawowej rodziny dział o kalibrze 155 mm jest aramatohaubica „Krab”. Samobieżne 
działo o zasięgu do 40 km pozwala znacznie zwiększyć możliwości rażenia celów w ramach ogólnego wsparcia ogniowego. Obec-
nie w składzie dywizyjnych pułków artylerii znalazły się już dywizjonowe zestawy „Regina” umożliwiające realizację pełnego 
zakresu zadań bojowych. Zastępują one wysłużone działa 122mm „Gożdzik” oraz 152 mm armatohaubice „Dana”, jednocześnie 
wydłużając zasięg ogniowego oddziaływania na przeciwnika do 40 km. Połączenie tych dywizjonów ze środkami, rozpoznania 
radiolokacyjnego typu „Liwiec” daje możliwości podejmowania skutecznej walki z artylerią przeciwnika. Zakres możliwych zadań 
poszerza wykorzystanie środków bezpilotowych typu „FlyEye”. W artylerii brygadowej nadal występują licznie samobieżne hau-
bice „Goździk” i kołowe armatohaubice „Dana”24. W tym zakresie podejmuje się próby wdrożenia do produkcji kołowych armato-
haubic o kalibrze 155 mm „Kryl”. Jednak dotychczas nie podjęto zdecydowanych działań, zmierzających do wyposażenia artylerii 
brygadowej w ten typ dział, mimo obiecujących parametrów i wstępnych doświadczeń poligonowych.

W dalszym ciągu prowadzi się intensywne badania nad rozwojem artylerii rakietowej (rakiet).

• 24 Cielma M., Technika Wojskowa, nr 11/2020., Artyleria Wojska Polskiego – stan obecny, s. 14.
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Na etapie konstrukcji i doświadczeń, prowadzonych w USA, znajdują się dwa typy rakiet przeznaczonych do uzbrojenia artylerii 
przyszłości. Pierwsza z nich to PAM25 – rakieta precyzyjnego rażenia (rys. 2). Rakieta przeznaczona jest do precyzyjnego rażenia 
celów wysokoopłacalnych w odległości do 40 km. Wyposażona jest w półaktywny, podczerwony czujnik laserowy oraz głowice 
bojowe o różnorodnym przeznaczeniu. Właściwości bojowe głowic pozwalają przede wszystkim na rażenie ruchomych i nierucho-
mych celów silnie i lekko opancerzonych. Posiadane środki łączności zapewniają możliwość weryfikacji celu przed wykonaniem 
uderzenia i oceny skutków na stanowisku dowodzenia oraz koordynację działań z inną odmianą rakiet tego typu, przeznaczoną do 
samodzielnego poszukiwania i rażenia celów – LAM (rakieta poszukująco-rażąca). Start rakiety będzie dokonywany bezpośrednio 
z kontenera (wyrzutni). 

Innym wariantem rakiety nieliniowego celowania jest LAM26 – rakieta poszukująco-rażąca. Jest to rakieta o podwójnym prze-
znaczeniu. Przeznaczona jest do przeszukiwania szerokiego rejonu celów, określania ich położenia i przekazywania danych na 
punkty dowodzenia w odległości do 70 km. W tym przypadku wykryte cele mogą być rażone przez inne środki (w tym przez rakiety 
PAM). W ciągu całego lotu istnieje możliwość przerwania zadania rozpoznawczego i wykorzystania rakiety do wykonania uderze-
nia do wytypowanego celu. Przewiduje się, że w końcowym etapie 30 minutowego lotu, rakieta może być wykorzystana do rażenia 
celu wykrytego przy jej pomocy lub innego wyznaczonego celu. Sposoby dokonywania startu rakiety LAM są podobne jak rakiety 
PAM. 

Autonomiczne urządzenie startowe i rakiety oraz ich parametry, pozwalają na wykorzystanie ich w różnorodnych, obecnych 
i przewidywanych w przyszłości (modułowych) zgrupowaniach bojowych.

Artyleria rakietowa w wojsku polskim występuje nadal w dywizyjnych pułkach artylerii w liczbie zbliżonej do artylerii lufowej. 
W większości są to jednak przestarzałe wzory BM-21 (RM-70), w których zmodernizowano głównie podwozia., nadając im nową 
nazwę „Langusta”. Takie rozwiązanie zwiększyło żywotność zestawów na polu walki, ale zarówno zasięg jak i skuteczność ognia 
nie uległy zmianie. Istotnym rozwiązanie w tym zakresie jest wprowadzanie nowego rodzaju pocisków typu „Fenix”, co pozwoli 
wykonywać zadania ogniowe na odległości do 42 km.

Obok dział i wyrzutni przyszłości, które znajdują się na etapie prób i wdrożeń, zauważyć można zwiększone zainteresowanie 
tradycyjnymi działami holowanymi. Wydawać by się mogło, a potwierdzały to wcześniejsze badania, że nastąpił zmierzch artylerii 
holowanej (ciągnionej). Jednak zmiany w środowisku operacyjnym, które nastąpiły w ostatnich latach nie tylko nie wyeliminowały 
dział holowanych arsenału artyleryjskich środków wsparcia ogniowego, ale wręcz spowodowały wzrost zapotrzebowania na tego 
typu środki. Na wyposażeniu armii USA znajdują się nadal dwa podstawowe holowane środki ogniowe: 105 mm haubica holowana 
M119A1 i 155 mm haubica M198.

Rys. 2. Rakiety precyzyjnego rażenia PAM i LAM 
Źródło: Materiały informacyjne firmy „Raytheon”

Podstawową zaletą haubicy 105 mm, obok niezaprzeczalnych walorów ogniowych, jest możliwość transportu przy pomocy 
śmigłowca UH-60. Ta właściwość w połączeniu ze znacznym zasięgiem – 14 km pociskiem standardowym (19,5 km z pociskiem 
z dodatkowym napędem rakietowym) –pozwala na skuteczne jej użycie w składzie sił lekkich. W wyniku kolejnych modernizacji 

• 25 PAM – The Precision Attack Missile. Na podstawie materiałów informacyjnych firmy “Raytheon”.
• 26 LAM – Loitering Attack missile. Na podstawie materiałów informacyjnych firmy „Lockheed Martin”
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haubica M119A2 stała się nowoczesnym, lekkim działem w pełni przystosowanym do wsparcia działań wojsk, szczególnie w trud-
nych warunkach terenowych. Niewielki ciężar pozwala na przerzut tego sprzętu ogniowego przy pomocy wielu dostępnych środ-
ków transportu powietrznego i włączenia go do arsenału środków wsparcia wojsk wykonujących zadania w trudnych warunkach 
terenowych. Brak podobnych dział w wojskach lądowych sił Zbrojnych RP wpływa ujemnie na możliwości skutecznego prowadze-
nia samodzielnych działań z użyciem większej liczby dział w operacjach stabilizacyjnych, poza granicami kraju. 

W armii polskiej korzystnym i celowym przedsięwzięciem jest wprowadzenie do uzbrojenia artylerii kołowego działa samo-
bieżnego „Kryl”. Tergo typu działa mogą z powodzeniem realizować zadania wsparcia bezpośredniego w składzie brygad zmecha-
nizowanych i zmotoryzowanych.

W dalszym ciągu modernizuje się wyrzutnie artylerii rakietowej MLRS. Podstawowe kierunki ich rozwoju to: zwiększenie za-
sięgu, precyzji uderzeń, mocy głowic bojowych oraz mobilności strategicznej i taktycznej.

Wyrzutnia MLRS typu M270 zdała doskonale egzamin bojowy podczas wojny w rejonie Zatoki Perskiej w 1990 roku. Stała się 
wtedy podstawowym środkiem wykorzystanym do zwalczania artylerii przeciwnika oraz innych celów lekko opancerzonych przy 
pomocy amunicji podwójnego działania (DPICM). Główny walor, charakterystyczny dla artylerii rakietowej, to możliwość wyko-
nania silnego ognia w krótkim czasie, co pozwalało razić ważne cele o wysokiej ruchliwości. Możliwości te zapewniał pakiet 12 
rakiet, które mogły być odpalone przez trzyosobową załogę bezpośrednio z kabiny wyrzutni. Wyrzutnia w wersji M270A1 mogła 
być również zamiennie załadowana dwiema rakietami ATACMS. W czasie wojny w rejonie Zatoki Perskiej odnotowano również 
wówczas podstawowe braki MLRS: zbyt mały zasięg i zbyt duża liczba niewybuchów amunicji DPICM, niebezpiecznych dla 
wspieranych, nacierających wojsk oraz awaryjność. Dotychczas uzyskane doświadczenia bojowe, po wystrzeleniu ponad 12 000 
rakiet27, pozwoliły na ustalenie przyczyn niedomagań i wytyczenie kierunków dalszego doskonalenia sprzętu. Problem zwiększenia 
donośności oraz mocy i bezpieczeństwa amunicji rozwiązuje się drogą konstrukcji nowych rodzajów amunicji. Miało to również 
wpływ na pewne, niewielkie, ale dość istotne zmiany w konstrukcji samych wyrzutni.

Zmodernizowany wzór wyrzutni MLRS, oznaczony symbolem M270A1, został wyposażony w doskonalszy system kierowania 
ogniem, pozwalający wykonywać zadania przy pomocy nowych wzorów rakiet. Usprawnienia mechaniczne (między innymi nowe 
urządzenie załadowcze) i GPS pozwalają skrócić czas wykonania zadania i zwiększają niezawodność.

Skromnym,. krajowym rozwiązaniem w dziedzinie artylerii rakietowej jest wyrzutnia WR-40 Langusta, która po wyposażenie 
w pociski „Fenix” pozwala prowadzić skuteczny ogień na odległość ponad 40 km. Brak jest natomiast amunicji precyzyjnej.

Zwiększenie mobilności artylerii rakietowej uzyskano poprzez opracowanie nowego wzoru lekkiej wyrzutni kołowej HIMARS28. 
Podstawowy walor tej wyrzutni to możliwość jej transportowania przy pomocy samolotu C-130. Przy pomocy tej wyrzutni można 
wystrzeliwać wszystkie rodzaje amunicji rakietowej, stosowane do MLRS. Wyrzutnię można załadować pakietem 6 rakiet MLRS 
lub 1 rakietą ATACMS (rys. 3).

Rys. 3. Wyrzutnia HIMARS 
Źródło: Materiały informacyjne firmy Lockhed Martin

• 27 Field Artillery and Mortar Systems, “Army”, Department of the US Army, October 2005, s. 327.
• 28 HIMARS – High-Mobility Artillery Rocket System (Wysokomobilny system artylerii rakietowej).
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Potrzebę posiadania środków ogniowych o zasięgu znacznie wykraczającym poza zasięg klasycznej artylerii, a jednocześnie 
precyzyjnych, dostrzegano w wojsku polskim jeszcze w okresie eksploatacji operacyjno-taktycznych zestawów rakietowych R-300 
i taktycznych R-70. Mimo ich niskiej skuteczności w zakresie rażenia ładunkami konwencjonalnymi, możliwe było rażenie prze-
ciwnika w głębi jego ugrupowania, już na dalekich podejściach do własnej obrony. Po wycofaniu tych środków wystąpiła sytuacja, 
w której na pewnej odległości od własnej obrony , pomiędzy minimalnym zasięgiem lotnictwa a maksymalnym zasięgiem ognia 
artylerii, powstała strefa niczym nie zagrożonego, wręcz bezkarnego działania przeciwnika. Możliwości ogniowego oddziaływania 
w tej strefie stwarzają zaawansowane zabiegi pozyskania zestawów rakietowych typu MLRS, w wersji lekkiej HIMARS z rakieta-
mi ATACMS (zasięg do 300 km) oraz GMLRS (zasięg do ok. 80 km). Posiadanie takiego sprzętu – jednego – dwóch dywizjonów 
rakietowych – określonych w polskiej terminologii jako HOMAR zwiększyłoby zdecydowanie możliwości głębokiego rażenia 
ogniowego. Jednocześnie w ten sposób artyleria zyskałaby ponownie prawo do nazwy „Wojska Rakietowe i Artyleria”

Analiza uzbrojenia współczesnych armii wskazuje, że w arsenale środków wsparcia nadal występują i będą występowały moź-
dzierze. Ten rodzaj środków wsparcia ogniowego ponownie potwierdził swoją wysoką wartość bojową w ostatnich konfliktach 
zbrojnych. Przede wszystkim są to lekkie środki ogniowe, łatwe do przerzutu transportem lotniczym i posiadające wysoką mobil-
ność taktyczną. Będą one integralnym elementem przyszłego systemu bojowego. 

We współczesnym uzbrojeniu wyróżnia się trzy główne kalibry moździerzy: 60 mm, 81 mm i 120 mm. Moździerze 60 mm 
znajdują się na wyposażeniu kompanii lekkich (piechoty, desantowo-szturmowych i innych). Przeznaczone są do wykonania zadań 
wsparcia ogniem pośrednim na korzyść walczących kompanii. Amerykański, lekki moździerz M224 posiada zasięg około 3,5 km. 
Zestaw amunicji pozwala razić różne cele przy pomocy pocisków odłamkowo-burzących z różną nastawą zapalnika oraz wykony-
wać zadania oświetlania i zadymiania.

Podobną rolę spełniają moździerze 81 mm. Amerykański moździerz M252 o zasięgu 5935 m jest środkiem wsparcia ogniowego 
batalionu. Posiadając szybkostrzelność 15 strzałów na minutę oraz wachlarz amunicji, w tym pocisk odłamkowo-burzące, dymne 
i oświetlające jest nadal skutecznym środkiem wsparcia na bliskie odległości, szczególnie w pobliżu wojsk własnych. Istotne zna-
czenie ma w tym względnie niewielka rubież bezpieczeństwa od wybuchów własnych pocisków.

Obecnie w armii USA wykorzystywany jest moździerz 120 mm (M120/M121), przeznaczony do wykonywania ognia pośrednie-
go na korzyść jednostek walczących (piechoty, zmechanizowanych, pancernych). Jego zaletą jest możliwość zastosowania w wersji 
ciągnionej i montowanej na podwoziu samobieżnym. 

W tym zakresie w wojsku polskim wprowadzono do uzbrojenia batalionowych kompanii wsparcia samobieżnych moździerzy 
Rak, na podwoziu kołowym. Jest to znaczny postęp w stosunku do poprzednich wersji 120 mm i 98 mm moździerzy ciągnionych. 
Trzeba jednak zauważyć, jak zaznaczono wyżej, że nadal występuje potrzeba posiadania lekkich moździerzy ciągnionych (prze-
woźnych) również w naszej armii.

Zwiększenie zasięgu i skuteczności ognia przedstawionych wyżej moździerzy osiąga głównie się drogą modernizacji amunicji.
Do uzbrojenia armii USA przewiduje się wprowadzenie 120 mm moździerza nieliniowego celowania (NLOS Mortar) zamon-

towanego na podobnym transporterze jak pozostałe elementy systemu. Moździerz ma być środkiem bardzo dokładnego, bliskiego 
wsparcia ogniowego o krótkim czasie reakcji na średnie odległości strzelania. Moździerz będzie posiadał możliwości wykonania 
typowych zadań ogniowych oraz ognia o specjalnym przeznaczeniu. Będzie to środek półautomatyczny o pojedynczej, gładkiej 
lufie, umieszczonej w wieżyczce. Moździerz będzie ładowany od strony zamka. Maksymalna szybkostrzelność będzie wynosiła 16 
pocisków na minutę, a stała szybkość ognia 9 pocisków na minutę. Moździerz będzie posiadał możliwość strzelania okrężnego. Za-
sięg moździerza wynosi 8 km. Jego wysokie walory bojowe wyrażające się możliwością prowadzenia ciągłego wsparcia ogniowego 
zapewni przewożony zapas 60 pocisków oraz zunifikowane podwozie ułatwiające serwis techniczny i zabezpieczenie logistyczne 
(rys. 4). 

Możliwości zwiększania zasięgu i dokładności ognia przy pomocy tradycyjnej artylerii lufowej napotykają na poważne ogra-
niczenia. Jednym z nich są przyjmowane ograniczenia w dopuszczalnym ciężarze dział. Ograniczenie ciężaru działa prowadzi 
w konsekwencji do konieczności stosowania krótszej lufy o mniejszych parametrach wytrzymałości na ciśnienie gazów procho-
wych. To z kolei uniemożliwia uzyskanie dużej szybkości początkowej pocisku balistycznego, zapewniającej dużą donośność oraz 
dokładność uderzenia w cel. Dlatego wiele wysiłku poświęca się poprawie możliwości ogniowych artylerii drogą konstruowania 
nowych rodzajów amunicji oraz doskonalenia tradycyjnych pocisków artyleryjskich, a także usprawniania przedsięwzięć kierowa-
nia ogniem. 

Bezpośrednim sposobem zwiększenia możliwości ogniowych jest poprawa dokładności strzelania w efekcie zmniejszenie roz-
rzutu. Mimo, że tradycyjna artyleria lufowa jest przeznaczona do prowadzenia ognia powierzchniowego, w którym rozrzut spełnia 
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pozytywną rolę, a nawet jest specjalnie programowany, to jego ograniczenie do zamierzonych rozmiarów ma ogromne znaczenie 
praktyczne. Chodzi o to, aby wybuchy pocisków utrzymać w granicach celu lub zaplanowanej powierzchni (odcinka, rubieży) 
ostrzału. Wszystkie wybuchy wychodzące poza te granice powodują zbędne zużycie amunicji oraz mogą być przyczyną zniszczeń 
niezamierzonych a nawet strat własnych. Taki stan wpływa na ograniczenie liczby możliwych do wykonania zadań wsparcia ognio-
wego, komplikuje koordynację ognia oraz zachowanie warunków bezpieczeństwa. Obecnie dokładność strzelania przy pomocy 
mocy tradycyjnych pocisków odłamkowo-burzących osiąga się w wyniku dokładnego określenia położenia celu (środka odcinka 
ognia) i jego wymiarów, dokładnego określenia położenia strzelającego pododdziału ogniowego, uwzględnienia właściwości ba-
listycznych działa i amunicji, meteorologicznych warunków strzelania oraz drogą szczegółowego obliczenia nastaw do strzelania 
(przy pomocy zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem). Mimo zastosowania tych rozwiązań rozrzut pocisków jest nie-
uchronny. Wynika on z błędów w określaniu warunków meteorologicznych strzelania, wagi i kształtu pocisków, stopnia zużycia 
lufy, różnych warunków rozmieszczenia działa na stanowiskach ogniowych a nawet zależy od lakieru zużytego na malowanie 
pocisków. Przy strzelaniu na niewielkie odległości, drobne błędy (uproszczenia) popełnione przy określaniu warunków strzelania 
nie mają decydującego wpływu na dokładność strzelania. Ich znaczenie wzrasta jednak wraz ze zwiększeniem odległości strzela-
nia. A zatem zwiększenie donośności dział i poprawa w zasięgu ognia wiąże się z reguły ze spadkiem dokładności strzelania oraz 
nadmiernym zużyciem amunicji. Stąd często trzeba zrezygnować z wykonania ognia, korzystnego z taktycznego punktu widzenia 
(na dalekich podejściach), z uwagi na ograniczenia w zużyciu amunicji. Jest to przyczynkiem do poszukiwania rozwiązań zwięk-
szających dokładność ognia i zmniejszających rozrzut pocisków w rejonie celów.

Rys. 4. Moździerz NLOS 
Źródło: materiały informacyjne firmy BA

Jednym z rozwiązań zwiększających zdecydowanie dokładność ognia artylerii jest zastosowanie zestawu precyzyjnego kiero-
wania (PGK)29. Zestaw ten pozwala uniknąć błędów popełnionych przy przygotowaniu danych do strzelania i zachować taką samą 
dokładność strzelania, niezależnie od odległości, podobnie jak to ma miejsce przy amunicji kierowanej. Jednak błąd określenia 
współrzędnych nie może być większy niż 100m. Zestaw jest umieszczany w zapalniku klasycznego pocisku artyleryjskiego. Wy-
miary zapalnika nie różnią się od typowego zapalnika. Obsługa zapalnika również nie jest skomplikowana. Polega na wprowadze-
niu odpowiedniego programu przy pomocy przenośnego urządzenia w czasie poniżej 10 sekund. 

• 29 G. S. Kinne, J. A. Tanzi, J. W. Yager, FA PGMs – Revolutionizing Fires for the Ground Force Commander, Field 
Artillery, May-June 2006, s. 16-21.
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W wyniku zastosowania tego rozwiązania strzelanie przy pomocy klasycznej amunicji odłamkowo-burzącej na odległość 30 km 
będzie tak samo dokładne jak obecnie strzelanie na odległość poniżej 10 km30. Porównanie uzyskanej dokładności różnych poci-
sków przedstawiono na rysunku 2.5. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne i racjonalne przy strzelaniu na duże donośności, 
bowiem tor i czas lotu pocisku stwarza dogodne warunki do jego korekcji, a zyski wynikające stąd są o wiele większe niż przy strze-
laniu na bliskie odległości. A zatem zastosowane rozwiązanie nie dewaluuje znaczenia bliskiego wsparcia ogniowego wykonywa-
nego przy pomocy tradycyjnej amunicji odłamkowoburzącej, ale tworzy nowe możliwości zwalczania celów wysokoopłacalnych 
przy jej pomocy, w głębi ugrupowania przeciwnika. 

W arsenale współczesnej i perspektywicznej amunicji, odpowiadającej tendencji przenoszenia działań w głąb ugrupowania 
przeciwnika, wiodące miejsce zajmują amerykańskie rakiety ATACMS. Pierwsze bojowe użycie tego typu rakiety podczas wojny 
w Rejonie Zatoki Perskiej zakreśliło zupełnie nowy, nieosiągalny uprzednio dla artylerii, obszar oddziaływania ogniowego. Pozwo-
liło to również skonkretyzować ideę działań połączonych w wymiarze artyleryjsko-lotniczym 31. Na podstawie analizy doświadczeń 
wojny w Kosowie stwierdzono potrzebę posiadania dalekosiężnej broni rakietowej, kierowanej precyzyjnie o niewielkim promieniu 
rażenia, pozwalającej uniknąć skutków ubocznych, szczególnie w terenie zabudowanym. Badania wykazały 

Rys. 5. Porównanie błędów środkowych w funkcji zasięgu pocisków kierowanych, tradycyjnych pocisków odłamkowo-burzących z dodatkowym 
silnikiem rakietowym i tradycyjnych pocisków odłamkowo-burzących wyposażonych w zestaw precyzyjnego kierowania

Żródło: J.S. Moorhead, Precision Guidance Kits (PKS) Improving the Accuracy of Conventional Cannon Rounds, Field Artillery, January-
February 2007, s. 32).

potrzebę wykonywania uderzeń punktowych, w każdych warunkach pogody, do najważniejszych obiektów przeciwnika, przy 
konieczności unikania strat i zniszczeń niezamierzonych. Tym wymaganiom miała sprostać wersja ATACMS z jednolitą głowicą 
burzącą. Kolejna wersja tej rakiety z jednolitą głowicą burzącą oznaczona symbolem ATACMS QRU przeznaczona była do rażenia 

• 30 Obecnie przyjmuje się, że strzelanie ponad 10 km zwiększa zużycie amunicji o 1/10 na każdy kolejny kilometr 
zwiększenia donośności. Instrukcja strzelania i kierowania ogniem pododdziałów artylerii naziemnej, Sztab Generalny 
WP, Warszawa 1993.
• 31 Pierwsza rakieta ATACMS została użyta podczas wojny w rejonie Zatoki Perskiej do zniszczenia irackiej wyrzut-
ni rakiet przeciwlotniczych SA-2, czyli do wzbronienia obrony przeciwlotniczej przeciwnika (SEAD) na rzecz lotnictwa. 
Zatem było to zadanie wsparcia ogniowego sił powietrznych przez środki ogniowe wojsk lądowych. Na podstawie: T. 
Clancy, Kawaleria pancerna, Gdańsk 1988, s. 136.
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ruchliwych celów wysokoopłacalnych na odległości do 270 km. Pierwsze strzelania testowe spełniły oczekiwania ponieważ skutki 
wybuchu mieściły się w promieniu 100 m od punktu uderzenia. Podobne wyniki uzyskano podczas bojowego zastosowania rakiety 
w operacji „Iraqi Freedom”.

Perspektywicznym i uzasadnionym kierunkiem rozwoju rakiet ATACMS jest wyposażenie je w głowice, zdolne do niszczenia 
broni pancernej. Jak zaznaczono wcześniej, podczas operacji „Pustynna Burza” dały się również odczuć ograniczenia w zasięgu 
typowej amunicji do MLRS. Pierwszą próbą zwiększenia zasięgu była rakieta ER-MLRS32 – rakieta MLRS o wydłużonym zasięgu. 
Zwiększenie donośności do około 45 km uzyskano poprzez wydłużenie silnika rakietowego i skrócenie głowicy bojowej. W ten 
sposób nie zmieniając kalibru i długości rakiety wydłużono zasięg kosztem mniejszej liczby podpocisków rażących w głowicy 
bojowej. 

Zdecydowane zwiększenie odległości rażenia i jednocześnie dokładności uzyskano przy pomocy nowego rodzaju amunicji 
do MLRS (HIMARS), rakiety kierowanej oznaczonej skrótem GMLRS. . Dzięki zastosowaniu inercyjnego systemu kierowania33 
połączonego z GPS uzyskano dokładność uderzenia z błędem poniżej 5 metrów. Pocisk rakietowy GMLRS potwierdził swoje 
właściwości w zastosowaniu bojowym.. Uzyskano również znaczny postęp w ograniczaniu skutków ubocznych, co ma ogromne 
znaczenie podczas wsparcia ogniowego działań w obszarach zabudowanych w otoczeniu ludności cywilnej. GMLRS z głowicą 
kasetową jest przeznaczony do rażenia pojazdów lekko opancerzonych, celów nieruchomych takich jak artyleria ciągniona, środki 
obrony przeciwlotniczej i węzłów łączności. 

Rodzina precyzyjnie kierowanej amunicji artyleryjskiej o wydłużonym zasięgu wzbogacana jest o pocisk pod nazwą Excali-
bur (XM982)34. Jest to 155 mm nabój artyleryjski kierowany precyzyjnie przy pomocy GPS. Zakłada się uzyskanie dokładności 
uderzenia z błędem poniżej 10 m i niewielkiego rozrzutu przy wykonaniu zadań ogniowych większą liczbą pocisków. W wyniku 
tego uzyska się ograniczenie skutków ubocznych (strat niezamierzonych) oraz znaczne zwiększenie skutków oczekiwanych przy 
zużyciu niewielkiej liczby amunicji. Wysoka skuteczność może być uzyskana nie tylko w wyniku precyzji uderzenia, ale również 
poprzez zastosowanie odpowiedniego kąta (pionowego) uderzenia, wielofunkcyjnego zapalnika i głowic odłamkowo-burzących, 
z wymuszoną fragmentacją oraz penetrujących. Duża dokładność pozwoli zminimalizować niebezpieczeństwo skutków ubocz-
nych i wykonywać zadania w pobliżu wojsk własnych, zwiększając elastyczność wsparcia ogniowego. Precyzja uderzenia pozwoli 
znacznie zmniejszyć liczbę pocisków niezbędnych do wykonania zadań ogniowych, a kąt uderzenia zbliżony do prostego umożli-
wia uzyskanie zaplanowanych skutków w trudnym warunkach terenowych, w tym głównie w terenie zabudowanym i górzystym 
i zwiększa skuteczność rażenia głowicy z wymuszoną fragmentacją. Wielofunkcyjny zapalnik umożliwia uzyskiwanie wybuchów 
w powietrzu, przy zetknięciu się z celem (natychmiastowy) i z opóźnionym działaniem. Wybuchy powietrzne okazały się szczegól-
nie przydatne, jak wykazały doświadczenia wojny w Iraku, do rażenia przeciwnika na dachach i w oknach budynków. Natomiast 
opóźnione działanie pocisku jest niezbędne do niszczenia budowli obronnych i umocnień. Wybuchy pocisków z nastawą zapalnika 
na działanie natychmiastowe są skuteczne przy rażeniu żołnierzy przeciwnika oraz lekko opancerzonych wozów bojowych i innych 
pojazdów. Walory bojowe tego pocisku pozwalają wykorzystać go w pełni w artylerii brygadowej, przeznaczonej do wykonania 
bliskiego wsparcia ogniowego o krótkim czasie reakcji na nielinearnym (rozproszonym) polu walki. 

Mimo uzyskanego postępu w dziedzinie konstrukcji i produkcji nowoczesnej amunicji precyzyjnej nadal szerokie zastosowanie 
ma klasyczna amunicja odłamkowo-burząca. Przemawiają za tym koszty produkcji, możliwość szerokiego zastosowania do zwal-
czania różnorodnych celów i uzyskiwania stosownych skutków, a także jej odporność na wszelkiego rodzaju zakłócenia (sztuczne 
i naturalne). Przede wszystkim tego rodzaju amunicja jest odporna na zmienne warunki meteorologiczne oraz na celowe zakłócenia 
ze strony przeciwnika.

Z przedstawionych faktów i rozważań wynika, artyleria i rakiety są nadal niezbędnym, niezastąpionym i docenianym środkiem 
wsparcia ogniowego. W ślad za zmianami w formach i metodach prowadzenia działań wojennych i niewojennych postępowało 

• 32 Ekstended_Range Multiple_Launch Rocket System.
• 33 Kierowanie inercyjne jest metodą nawigacji stosowaną do kierowania rakietami, samolotami, okrętami podwod-
nymi i innymi pojazdami przy pomocy zestawu składającego się z żyroskopu, miernika przyśpieszenia oraz komputera 
pokładowego. System kierowania inercyjnego rakiety to system elektroniczny, który ciągle monitoruje pozycję rakiety 
(pojazdu)oraz przyśpieszenie, pozyskując dane do kierowania bez potrzeby komunikowania się z urządzeniem star-
towym (bazą). Komputer pokładowy wykorzystuje uzyskane informacje do określenia pozycji rakiety i wprowadzenia 
danych służących do utrzymania jej na wyznaczonym kursie. 
• 34  Materiały informacyjne firmy Raytheon.
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i postępuje systematyczne doskonalenia środków ogniowych, rozpoznania, łączności i logistyki oraz zasad i sposobów użycia tego 
rodzaju wojsk. Trzeba dodać, że ten rodzaj wojsk był zawsze kosztowny – jego rozwój zależał bezpośrednio od nakładów finan-
sowych, przeznaczanych na wyposażenie go w liczne i nowoczesne uzbrojenie podstawowe i wyposażenie pomocnicze. Można 
oczekiwać, że obecne i przyszłe możliwości finansowe naszego kraju pozwolą zrealizować ambitne plany modernizacji wojsk 
rakietowych i artylerii w wojsku polskim.
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płk dypl. Zenon Wiśniewski
Modernizacja techniczna Wojsk Rakietowych i Artylerii

„Pomny przestrogi historii, każdy zamiłowany artylerzysta polski powinien wpajać rozumnie fakty, że artylerii nie 
buduje się z dnia na dzień, ani z roku na rok, a na stworzenie jej w krytycznej chwili może nie starczyć najszczerszych 
wysiłków całego narodu wraz z pomocą przyjaciół i najwierniejszych sprzymierzeńców.”

major artylerii konnej A. KIERSNOWSKI
ROK 1925

Wraz z zakończeniem najbardziej krwawego w historii ludzkości XX wieku, nastała nadzieja na nowe stulecie a może nawet 
tysiąclecie, które przyniesie erę spokoju, rozkwitu gospodarczego oraz powszechnego pokoju. 

Przekaz ten był wynikiem rozpadu kolejnych państw totalitarnych, w tym Związku Radzieckiego. Udana transformacja poli-
tyczna i gospodarcza wielu państw, zbliżająca je do państw demokratycznych i struktur międzynarodowych, w tym zwłaszcza do 
NATO, wskazywała na to, że w Europie ostatecznie odstąpiono w relacjach międzypaństwowych od wykorzystywania argumentów 
siły na rzecz siły argumentów poza siłowych. Nadziei tej nie zaburzyły nawet krwawe konflikty w byłej Jugosławii, jak też inne 
spory czy też wojny toczące się w tym czasie wokół naszego kontynentu.

Na bazie tej nadziei, prowadzono zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu zmianę struktur sił zbrojnych. Głównym 
celem tych reform było odejście od armii masowych i stworzenie lekkich wojsk zdolnych do szybkiego „gaszenia pożarów” w róż-
nych regionach świata. Jednym z determinantów tych zmian (a może najistotniejszym spośród nich) były wówczas również kwestie 
budżetowe, które zmuszały decydentów do ograniczeniem ilości kosztownego uzbrojenia.

Nic więc dziwnego, że jedną z „ofiar” tych procesów stała się artyleria i wojska rakietowe. Okazało się, że możliwości tych ro-
dzajów wojsk nie były adekwatne do potrzeb generowanych przez np. operacje pokojowe. Wynikiem takiego podejścia było znacz-
ne ograniczenie potencjału ilościowego i jakościowego zarówno artylerii jak też wojsk rakietowych we wszystkich europejskich 
armiach. Przykładowo, niektóre państwa prawie całkowicie wycofały z uzbrojenia sprzęt artyleryjski, ograniczając cały potencjał 
do jednego dywizjonu artylerii i nielicznych moździerzy w pododdziałach piechoty.

Siły Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej również zostały poddane wspominanym reformom. W wyniku przeprowadzonych 
zmian całkowitej likwidacji uległy wojska rakietowe, natomiast liczebność artylerii została znacznie ograniczona. Nie prowadzono 
również, przez szereg lat, na szerszą skalę prac badawczych i rozwojowych związanych z opracowaniem nowych rodzajów uzbro-
jenia artyleryjskiego i amunicji.

Niestety wbrew wcześniejszym opiniom, nowy wiek nie przyniósł oczekiwanych zmian. W XXI wieku media nadal dostarczają 
nam codzienną dużą dawkę krwawych szczegółów dotyczących różnych konfliktów zbrojnych. News-y te epatują krwią, ogniem, 
masami cierpiących ludzi pozbawionych perspektywy bezpiecznego życia, wystrzałami i innymi obrazami wojny. Wiadomości te 
docierają do nas zarówno z najodleglejszych zakątków Globu jak też od najbliższych sąsiadów.

Informacje te wzbogacane są komentarzami i opiniami, wygłaszanymi przez różnego rodzaju ekspertów, uniwersal-
nych znawców wszystkich dziedzin życia. Znawcy ci usiłują nam wyjaśnić - dlaczego tak jest! Dochodzą co leży u pod-
staw tego, że pomimo tylu tysiącleci rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, czynnie wzbogacanego przez religie mówiące o po-
koju, ludzie nadal masowo się eksterminują? Ciągle używana jest masa terminów: „nowa wojna”, „wojna hybrydowa”, 
„nowoczesne konflikty zbrojne”, itp. Komentarze te tworzą u odbiorców informacji medialnych, wrażenie że są świadka-
mi (a wręcz trzeba zaryzykować twierdzenie – że są nawet uczestnikami) czegoś nowego – co do tej pory nie występowało 
w historii ludzkości. 

W tym samym czasie przemilczany jest fakt, że w tych konfliktach wykorzystywane są na nadal na masową skalę rodzaje wojsk 
i uzbrojenie, których koniec już dawno przeżyliśmy. Dotyczy to m.in. wojsk rakietowych i artylerii, które według wcześniejszych 
prognoz nie miały już odgrywać istotnego znaczenia na polu walki. 

Prawda jest jednak inna. Współczesne nam wojny (konflikty zbrojne) rozgrywane są w taki sam sposób jak w minionych latach. 
O ich przebiegu decydują takie same determinanty jak przed wiekami, tj. przedmiot sporu (cel do którego dążą strony), środowisko 
w którym konflikt się rozgrywa (teren, klimat, pora roku), potencjał gospodarczy stron (zasoby materiałowe i finansowe – posia-
dane uzbrojenie) oraz co chyba najistotniejsze – potencjał intelektualny zwaśnionych stron (poziom edukacji, wyznawana religia, 
ideologie skupiające obywateli oraz poglądy przywódców i społeczeństwa). Potwierdzeniem, tego twierdzenia mogą być w znako-
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mitej większości, słowa Alvina Tofflera, który stwierdził, że: „na przestrzeni wieków ludzie walczyli tymi samymi metodami jakimi 
pracowali”. Ponadto, można stwierdzić że konflikty są różne, ale ich przebieg jest uwarunkowany tymi samymi zmiennymi. 

W tym miejscu pojawia się wątpliwość: czy wnioski z tych konfliktów powinny być uwzględniane w czasie planowania i progra-
mowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w tym szczególnie w zakresie rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie powinno nastręczać trudności – nawet u osób nie związanych zawodowo z problematy-
ką militarną. Wynika to z faktu, że czynniki wpływające na kształt wojen (konfliktów zbrojnych) są stałe (nie będzie chyba pomyłką 
jeśli porówna się je z niezmiennymi prawami fizyki). Zatem wnioski i doświadczenia z nich wypływające można z powodzeniem 
wykorzystać w odniesieniu do teraźniejszości oraz przyszłości. Karygodne byłoby ich ignorowanie i zapomnienie. Dają one prze-
cież spojrzenie na zjawisko wojny i sposoby prowadzenia walki zbrojnej. 

Należy jednak oddać sprawiedliwość faktowi, że nie wszystkie wojny, rozgrywane w XXI wieku, są w pełni reprezentatywne 
dla sytuacji Polski. Wynika to z tego że, zasadniczo prowadzone są w odmiennych warunkach geograficznych, przez przeciwników 
reprezentujących inne wartości oraz poziom rozwoju technologicznego. Inny też jest ich potencjał intelektualny i struktura społecz-
na – nie należy jednak ich pomijać ponieważ bardzo często istotną rolę odgrywał w nich nasz największy sąsiad. 

Zważywszy jednak na fakt, że jak długo będzie istniało choćby hipotetyczne zagrożenie wybuchu konfliktu zbrojnego w którym 
Siły Zbrojne RP mogą być czynnie zaangażowane, tak długo będzie aktualna potrzeba skrystalizowania podbudowy teoretycznej, 
która pozwoli na wyjaśnienie wszystkich kluczowych kwestii. 

XXI wiek przyniósł wiele wojen, w których można zaobserwować wzmożone zaangażowanie WRiA. Co więcej można zauwa-
żyć wyraźny proces rozwoju tego rodzaju wojsk. Rozwój ten jest ukierunkowany zasadniczo na jakość ale też na ilość.

Zmiany w sposobie użycia artylerii można chyba najwyraźniej zauważyć poprzez pryzmat dwóch konfliktów: wojny gruzińsko 
– rosyjskiej w 2008 roku oraz trwającego od 2014r. konfliktu na Ukrainie.

Pierwszy z nich, tzw. „Wojna Pięciodniowa”, rozpoczął się w nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku od ofensywy wojsk gruzińskich 
na pozycje separatystów z Osetii Południowej, który zainicjowany był przez ostrzał artylerii gruzińskiej na pozycje w rejonie Cchin-
wali1. 

W trakcie tej działalności ogniowej artyleria gruzińska zastosowała w ramach bliskiego ognia wspierającego ostrzał powierzch-
niowy wykrytych pozycji obronny separatystów, prowadząc ogień artylerią rakietową oraz lufową. W ten sam sposób prowadzono 
działalność ogniową również w kolejnych dniach, obniżając możliwości bojowe przeciwnika i jednocześnie obniżając prawdo-
podobieństwo poniesienia strat przez własne pododdziały. Z chwilą wejścia sił rosyjskich na terytorium Gruzji zasadniczym za-
daniem, na którym koncentrowała się artyleria gruzińska, było zwalczanie rosyjskich kolumn na głównej drodze prowadzącej  
do Gruzji (tzw. „droga zarska”) oraz na pozostałych szlakach komunikacyjnych umożliwiających podejścia Rosjan do rejonu głów-
nych walk w rejonie Cchinwali. 

Ogień prowadzono w ramach ognia głębokiego oraz bliskiego ognia wspierającego. Do rażenia wykorzystywano głównie artyle-
rię rakietową oraz haubice 203 mm 2S7 PION. Artyleria gruzińska wykonywała w czasie walki również ogień kontrbateryjny rażąc 
pozycje artylerii sił separatystów oraz Rosjan. Do obserwacji i korygowania ognia wykorzystywano głównie obserwatorów ognia 
oraz w mniejszym stopniu bezzałogowe systemy powietrzne2. Na podkreślenie zasługuje fakt, że samotnie działający gruzińscy ob-
serwatorzy ognia artylerii umożliwiali blokowanie przez artylerię znacznych sił przeciwnika. W wieku przypadkach manewr wojsk 
separatystów i Rosjan możliwy był dopiero po likwidacji obserwatorów artylerii.

Artyleria rosyjska już od samego początku konfliktu aktywnie wspierała działania zarówno własnych sił jak i separatystów. 
W trakcie walki wykonywano głównie zadania w ramach bliskiego wsparcia, wykonując ogień ześrodkowany na wybrane cele 
gruzińskie. Niestety, podobnie jak w trakcie wojen czeczeńskich, jednym z elementów działalności ogniowej był zmasowany ogień, 
głównie wyrzutni rakietowych, na tereny zamieszkałe przez ludność cywilną w celu sterroryzowania Gruzinów. Na początku kon-
fliktu nie prowadzono ognia głębokiego oraz nie zwalczano artylerii gruzińskiej. Dopiero po wprowadzeniu do walki wyrzutni 
9P140 URAGAN Rosjanie zyskali możliwość prowadzenia takiego ognia. W związku z tym że zarówno Rosjanie jak i separatyści 
mieli braki w zakresie wyposażenia oraz znaczny niedobór nowoczesnych środków rozpoznania ogień artylerii rosyjskiej był nie-
celny3.

• 1 D. Brążkiewicz, Wojna rosyjsko-gruzińska, www.geopolityka.org, dostęp 09.03.2016r.
• 2 M. Gawęda, Artyleria w wojnie rosyjsko – gruzińskiej 2008 roku. Część 2, Armia 2011, nr 11 (41), s. 58-62.
• 3 M. Gawęda, Artyleria w wojnie rosyjsko – gruzińskiej 2008 roku. Część 1, Armia 2011, nr 10 (40), s. 54-62.
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Wojna ta pokazała, że nadal Wojska Rakietowe i Artyleria są znaczącą siłą na polu walki. Niestety w związku z brakiem od-
powiednich środków rozpoznania, łączności prowadzony był ogień zmasowany do rejonów zamieszkałych m.in. przez ludność 
cywilną oraz w rejony zurbanizowane zajęte przez wojska gruzińskie potęgujący tym samym panikę zarówno wśród żołnierzy, jak 
i ludności cywilnej. Ponadto, w ramach tych działań podejmowano próby izolowanie pola walki i niszczenia punktów oporu a także 
wykonywania zadań kontrbateryjnych4.

Można śmiało stwierdzić, że obie strony dysponowały artylerią okresu „Zimnej Wojny”, która nie została w znacznym stopniu 
zmodernizowana. Należy zaznaczyć, że pomimo tego że artyleria gruzińska była słabsza od rosyjskiej to jej straty były stosunkowo 
niewielkie. W trakcie walk, dzięki ciągłemu manewrowi i stosunkowo niewielkich możliwości rosyjskich środków rozpoznania 
strzelającej artylerii, Gruzini stracili jedynie niewielkie ilości środków ogniowych. Uzyskano to pomimo znacznej przewagi Rosjan 
zarówno w ilości środków ogniowych jak też i zaangażowanego lotnictwa. Warto również zaznaczyć, że większość dział została 
zniszczona poza rejonem walk.

Rosjanie w walce zniszczyli tylko jedną 152 mm ahs „DANA”. Natomiast kilka dział tego typu Gruzini czasowo porzucili 
w wyniku braku paliwa, ale udało się im je ostatecznie ewakuować. Oprócz tego dwa działa zostały wysadzone przez Rosjan po 
zakończeniu walki w rejonie Gori. Gruzini stracili również w wyniku przejęcia przez Rosjan kilka dział D-30 oraz 120 moździerz 
w wąwozie Kodorskim.

Za największa stratę należy jednak uznać przejęcie i zniszczenie przez Rosjan w okolicach Gori baterii gruzińskich 203 mm 
dział 2S7 „PION”. 

Działa te zostały, w wyniku braku paliwa i amunicji, ukryte w czasie odwrotu Sił Zbrojnych Gruzji. Następnie zostały znalezione 
i zniszczone przez Rosjan.

Kolejny, ciągle niestety wrzący konflikt, rozgrywa się od 2014 roku na wschodnich kresach Ukrainy. W konflikcie tym obie 
strony używają na masową skalę Wojska Rakietowe i Artylerię. Co ciekawe wprowadzenie do rejonu walk wyrzutni 9K37 Buk-M1 
oraz w związku z szerokim stosowaniem przenośnych wyrzutni przeciwlotniczych lotnictwo obu stron praktycznie nie wykonuje 
żadnych operacji w rejonie walk. Dlatego też, artyleria pozostaje głównym środkiem rażenia walczących stron.

W trakcie walka na Ukrainie separatyści wspierani są przez artylerię rosyjską, która prowadzi wsparcie w formie zmasowanego, 
często wielodniowego ostrzału pozycji ukraińskich. Działalność ta polega na wyjątkowo intensywnym ostrzale punktów oporu 
w celu obezwładnienia ukrytych w nich siły oraz jednocześnie wykonywaniu zadań odcinających je od zaopatrzenia logistycznego 
i wsparcia odwodów. Ogień korygowany jest przez bezzałogowe środki rozpoznawcze oraz obserwatorów artyleryjskich. 

W ramach tego ostrzału artyleria rosyjska stosuje amunicję różnego rodzaju, począwszy od klasycznej amunicji odłamkowo - 
burzącej poprzez amunicję igłową i kasetową do amunicji precyzyjnego rażenia włącznie. 

Co ciekawe, Rosjanie wykorzystują do rażenia punktów oporu, w których znajdują się środki opancerzone, artylerii rakietowej 
oraz 152 mm pocisków precyzyjnego rażenia „KRASNOPOL” naprowadzanych półaktywnie wiązką lasera. Chociaż prawdopo-
dobieństwo zniszczenia środków opancerzonych tym rodzajem amunicji jest małe to Rosjanie i tak prowadzą do nich ogień w celu 
ich obezwładnienia tj. zadania takich uszkodzeń aby wyeliminować je fizycznie z walki a ponadto poprzez psychiczne zmęczenie 
obezwładnić obsługi wozów.

Podobnie jak w czasie konfliktu gruzińskiego separatyści, wspierani przez Rosjan wykonują zadania ogniowe artylerią rakie-
tową na tereny zurbanizowane powodując zastraszanie ludności cywilnej, przy jednoczesnym zrzuceniu winy za ostrzał na stronę 
ukraińską. 

Niestety wobec znacznej przewagi artylerii rosyjskiej, która zasadniczo ostrzeliwuje pozycje Ukraińców ze swojego terytorium 
lub po zajęciu tymczasowych rejonów stanowisk ogniowych (w wyniku wykonania płytkiego rajdu) na terytorium Ukrainy, arty-
leria ukraińska nie prowadzi zasadniczo ognia przeciwbakteryjnego. Artylerzyści ukraińscy nie prowadzą ognia nawet w sytuacji, 
kiedy dokładnie znają pozycję wojsk rosyjskich. Spowodowane to jest tym, że do rozpoznania i korygowania ognia strona rosyjska 
powszechnie stosuje środki bezzałogowe typu Orłan-10 oraz radary artyleryjskie typu „1ł219 ZOOPARK”5 i można liczyć się 
z natychmiastową odpowiedzią Rosjan. Ponadto fakt, że artyleria stoi na terytorium Rosji powoduję że ewentualny ostrzał ukraiński 
mógłby doprowadzić do eskalacji działań. Nie bez znaczenia jest również fakt, że przewaga ogniowa Rosji powoduje utrudnienia  
w dowozie środków bojowych co z kolei prowadzi do ich oszczędzania na ważniejsze zadania.

• 4 J. Kiliński, Ewolucja zadań wsparcia ogniowego w operacjach, AON, Warszawa 2015, s.26-27.
• 5 M. Gawęda, Rosyjska artyleria na froncie. Pozycje ukraińskie pod zmasowanym ostrzałem, www.defence24.pl, dostęp 
09.03.2016 r.
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Na przewagę Rosjan wpływa również to, że wyniki „wojny pięciodniowej” zostały przekute w konkretne rozwiązania tech-
niczne i organizacyjne. Modernizacja WRiA polegająca na wprowadzaniu nowych środków ogniowych i amunicji powiązana jest  
z osiągnięciem zdolności do zautomatyzowanego dowiązania geodezyjnego przy pomocy aparatury nawigacyjnej „GROT” wyko-
rzystującej system satelitarny „GLONASS”. Ponadto do jednostek wprowadzono zautomatyzowany system kierowania naprowa-
dzaniem i strzelaniem „ASUNO USPIECH-S” przeznaczony dla dział „2S19M/MSTA-SM”. Zwiększono również ilość środków 
rozpoznania artyleryjskiego wykorzystując szeroko środki bezzałogowe i stacje radiolokacyjne6.

Z powyższych rozważań wynikają następujące wnioski:
• Wojska Rakietowe i Artyleria nadal stanowią i będą stanowiły w przyszłości decydującą siłę na polu walki, pomimo 

powszechnej dominacji Sił Powietrznych;
• manewr jest podstawowym czynnikiem decydującym o przetrwaniu pododdziałów WRiA na polu walki;
• stałe zwiększanie donośności i precyzji środków ogniowych powinno gwarantować uzyskanie przewagi nad przeciwni-

kiem;
• automatyzacja dowodzenia i kierowania ogniem artylerii decyduje o efektywności użycia WRiA;
• nowe zdolności w zakresie rażenia celów wymagają rozwinięcia systemu rozpoznania artyleryjskiego oraz wykorzysta-

nia na szeroką skalę możliwości szeroko pojętego systemu ISR ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania ogólno-
wojskowego, przygotowanego do spełnienia wymagań WRiA w zakresie dokładności pozycjonowania celów;

• nie należy zarzucać dotychczasowych zasad prowadzenia ognia, jednak należy je na nowo „odczytać” w kontekście 
postępu technicznego oraz potrzeb pola walki;

• właściwe zorganizowany system zabezpieczenia logistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw amunicji i pa-
liw, jest gwarantem efektywnego wykorzystania artylerii i jej przetrwania na polu walki.

Czy zatem prowadzone od 2009 roku prace, zmierzające do modernizacji Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych RP 
uwzględniają powyższe wnioski? Na szczęście odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. 

Modernizacja WRiA realizowana zgodnie z „Programem operacyjnym na osiągnięcie zdolności bojowej wsparcia ogniem po-
średnim na szczeblu taktycznym i operacyjnym – Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii” jest odpowiedzią na powyższe 
problemy. Aby sprostać wymaganiom przyszłego pola walki i nadrobić zaległości, a także uzyskać pełną unifikację i integrację 
przyjętych rozwiązań, zastosowano podejście modułowe. Przewiduje się pozyskanie kompletnie wyposażonych pododdziałów skła-
dających się niejako z modułów funkcjonalnych odpowiadających zasadniczym podsystemom systemu walki tj.: 

• rażenia – artyleryjski lub rakietowy środek ogniowy wraz z amunicją – element kluczowy decydujący o osiągnięciu 
zakładanej zdolności; 

• rozpoznania – w postaci środków rozpoznania wzrokowego, radiolokacyjnego i bezzałogowych środkach rozpoznaw-
czych;

• zabezpieczenia logistycznego – składających się z wozów amunicyjnych, warsztatów uzbrojenia oraz pozostałego 
sprzętu wojskowego gwarantujących pododdziałowi duża autonomię w trakcie działań bojowych;

• dowodzenia – którego serce stanowić będzie zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem spinający 
środki ogniowe, elementy rozpoznawcze, elementy zabezpieczenia logistycznego a jego elementy zainstalowane będzie 
na wozach dowodzenia i wozach dowódczo – sztabowych na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz na zasadniczych 
pojazdach w pododdziale.

W ramach wspomnianego programu operacyjnego planowane jest stworzenie nowoczesnych, autonomicznych pododdziałów 
artylerii: kompanii wsparcia i dywizjonów artylerii których rdzeniem będą wzajemnie zintegrowane moduły funkcjonalne. Zgodnie 
z tymi założeniami realizuje się i planuje się kolejne pozyskanie:

• kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych na podwoziu kołowym i gąsienicowym „RAK” 
o donośności ponad 10 km;

• dywizjonowych modułów ogniowych 155 mm haubic samobieżnych „KRAB”  
o donośności ponad 40 km;

• 6 M. Gawęda, Nowe oblicze rosyjskiej artylerii, www.defence24.pl, dostęp 09.03.2016.
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• dywizjonowych modułów ogniowych 155 mm haubic samobieżnych na podwoziu kołowym „KRYL” o donośności 
ponad 40 km;

• dywizjonowych modułów ogniowych 122 mm wyrzutni rakietowych WR-40 „LANGUSTA” o donośności sięgającej 
ponad 40 km;

• dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych „HOMAR” o donośności sięgającej 
ponad 250 km.

Ww. moduły ogniowe powstaną na bazie już istniejących pododdziałów poprzez wymianę zasadniczego sprzętu wojskowego. 
Należy jednak zaznaczyć, że o zdolnościach bojowych zasadniczo decyduje wprowadzenie nowych środków ogniowych o zwięk-
szonej donośności.

Na szczeblu batalionu zmotoryzowanego, w kompaniach wsparcia w miejsce 120 mm moździerzy wz. 38/85 i 43/85 oraz 98 
mm średnich, realizowane jest systematyczne wprowadzanie 120 mm moździerzy samobieżnych „RAK” na podwoziu kołowym 
transportera opancerzonego „ROSOMAK”. W batalionach zmechanizowanych wyposażonych w bojowe wozy piechoty planuje się 
wprowadzenie ww. moździerzy w wersji gąsienicowej.

W brygadach zmechanizowanych planowane jest wprowadzenie w miejsce wyeksploatowanych 122 mm haubic samobieżnych 
2S1 „GOŹDZIK” nowych, 155 mm haubic samobieżnych na podwoziu kołowym „KRYL”. Natomiast w brygadach pancernych 
planuje się wprowadzenie 155 mm haubic samobieżnych „KRAB” na podwoziu gąsienicowym. W części brygad możliwe będzie 
pozostawienie na wyposażeniu 152 mm armato-haubic „DANA”, jednak po dostosowaniu ich do potrzeb współczesnego pola walki 
poprzez modyfikację tego sprzętu wojskowego. 

Na szczeblu pułku artylerii wprowadzono już dywizjony 155 mm haubic samobieżnych na podwoziu gąsienicowym „KRAB”. 
Planowane jest również wprowadzenie w miejsce 152 armato-haubic „DANA” wspomnianych już 155 mm haubic samobieżnych 
na podwoziu kołowym „KRYL”. Ponadto, w ramach odtwarzania struktur wojsk rakietowych planowane jest wprowadzenie do SZ 
dywizjonów wieloprowadnicowe wyrzutni rakietowych „HOMAR”. Budowanie nowych zdolności pułku artylerii związane jest 
również z dalszym rozwijaniem możliwości znajdujących się już na wyposażenie pułków artylerii 122 mm wyrzutni rakietowych 
WR-40 „LANGUSTA”. 

Oddzielnym, ale równie istotnym problemem, jest wprowadzenie wraz ze środkami ogniowymi nowych rodzajów amunicji 
artyleryjskiej. Wnioski wynikające z przedstawionych konfliktów wskazują jednoznacznie, że nadal będzie wykonywany ciągły 
ogień powierzchniowy. Ale towarzyszyć mu będzie ogień precyzyjny, wykonywany za pomocą specjalnych rodzajów amunicji, tj. 
amunicji precyzyjnego rażenia7. 

Amunicja taka, umożliwia zmniejszenie ilości angażowanych sił do wykonania zadania, pozwala na skrócenie czasu prowadze-
nia ognia, ogranicza wpływ warunków strzelania, oraz umożliwia eliminowanie wybranych (wysokowartościowych) celów w ugru-
powaniu przeciwnika bez potrzeby wykonania ognia powierzchniowego i narażania własnych środków ogniowych.

Jednak upowszechnienie amunicji precyzyjnego rażenia stawia nowe wyzwania pododdziałom rozpoznania artyleryjskiego 
i rozpoznania ogólnowojskowego.

Najbardziej rozpowszechnionymi i sprawdzonymi bojowo rodzajami amunicji precyzyjnego rażenia, które potencjalnie mogą 
stanowić uzbrojenie WRiA SZ RP jest:

• amunicja naprowadzająca się na odbity promień lasera;
• amunicja naprowadzana za pomocą nawigacji inercyjnej wspomaganej przez nawigację satelitarną (INS/GPS8);
• amunicja przeciwpancerna z samonaprowadzającymi się podpociskami.

Każdy z ww. rodzajów amunicji jest zaliczany do amunicji precyzyjnego rażenia. Jednak o jej precyzji tak naprawdę decyduje 
dokładność przygotowania danych do strzelania, czasu wywołania ognia oraz brak zakłóceń.

Jak to już zostało podkreślone we wnioskach wypływających z konfliktu na Ukrainie szerokie zastosowanie ma tak naprawdę, 
tylko amunicja naprowadzana wiązką lasera. Dlatego też w ramach prowadzonych prac należy rozpatrzyć ten rodzaj amunicji jako 

• 7 Amunicja precyzyjnego rażenia często nazywana jest amunicją inteligentną. Nazwę tę można uznać bardziej za chwyt 
marketingowy niż faktyczny opis możliwości środków rażenia. Najnowocześniejsza amunicja działa według ściśle określonych al-
gorytmów zapisanych w komputerach lub też automatycznie reaguje na określone cechy celów, ale tylko w zakresie określonym na 
trakcie ich konstruowania lub też programowania przed wystrzeleniem. Dlatego też trudno takie urządzenie „nazwać inteligentnym”.
• 8 INS/GPS – Inercial Navigation System/Global Positioning System.
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zasadniczą amunicję precyzyjnego rażenia dla pododdziałów artylerii wchodzących w skład batalionów i brygad ogólno wojsko-
wych. Za pomocą tej amunicji będzie realizowany bliski ogień wspierający. 

Sposób użycia amunicji tego rodzaju pozwala na podświetlanie celów z własnego ugrupowania, zarówno na krótkich jak i więk-
szych odległościach bez potrzeby wchodzenia w obszar zajęty przez przeciwnika. Wykorzystanie tego środka bojowego wymaga 
jednak ścisłego współdziałania pomiędzy pododdziałem wykonującym zadanie ogniowe (np. pluton moździerzy „RAK” lub pluton 
155 mm haubic) oraz elementem rozpoznawczym, który będzie podświetlał cel przeznaczony do porażenia (sekcja wysuniętych 
obserwatorów lub ogólnowojskowy element rozpoznawczy). Uwzględnienie parametrów lotu pocisku pozwoli na jak najkrótsze 
i najbardziej precyzyjne podświetlanie celu i jednocześnie uniemożliwi przeciwnikowi skuteczne przeciwdziałanie9. 

Kolejnym rodzajem amunicji precyzyjnego rażenia jest amunicja naprowadzana za pomocą INS/GPS. Doświadczenia z użycia 
tego rodzaju amunicji wskazują na jej dużą precyzję, pozwalająca na rażenia celu z dokładnością sięgającą poniżej 1 metra. Tego 
rodzaju amunicja powinna być wykorzystywana zarówno na poziomie brygady w ramach bliskiego ognia wspierającego jak i pułku 
artylerii w ramach głębokiego ognia wspierającego. O takim umiejscowieniu decyduje fakt, że taka amunicja pozwala ona rażenie 
istotnych celów znajdujących się w zasięgu środków rozpoznawczych prowadzących rozpoznanie z własnego ugrupowania jak też 
niszczenia infrastruktury lub też innych ważnych celów na dużej głębokości w ugrupowaniu przeciwnika. Amunicja ta ma jednak 
jedną dużą wadę – „pocisk uderza we współrzędne a nie w cel”. Dlatego też przygotowanie danych do strzelania stawia szczególnie 
restrykcyjne wymagania w zakresie dokładności - maksymalny kołowy błąd trafienia pocisku w cel nie powinien przekraczać 10 
metrów.

Amunicja przeciwpancerna z samonaprowadzającymi się podpociskami jest rodzajem środka bojowego który pozwala na zwal-
czanie celów pancernych i opancerzonych na małych i średnich donośnościach (rejony koncentracji, drogi marszu), zwalczanie 
celów poruszających się wolno lub zatrzymanych na przeszkodach terenowych czy też polach minowych. Tego rodzaju amunicja 
pozwala również na zwalczanie artylerii.

Biorąc pod uwagę powyższą charakterystykę należy zaznaczyć, że amunicja ta zasadniczo może być wykorzystana w ramach 
bliskiego ognia wspierającego oraz do głębokich uderzeń ogniowych. Jednak należy pamiętać że o skuteczności jej użyciu decyduje 
wiele czynników: moment wywołania ognia przez element rozpoznawczy, uwzględnienie warunków meteorologicznych oddziały-
wujących na podpociski w rejonie celu, prędkość i kierunek przemieszczania się celu, występowanie przeszkód terenowych (wyso-
kie zabudowania i roślinność może utrudnić użycie pocisku).

Rozważania dotyczące rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii byłyby niepełne, jeżeli pominięte zostałyby wątki dotyczące 
obrony przeciwpancernej. Do struktury Wojsk Lądowych wprowadzony został pułk przeciwpancerny. Jednostka ta ma za zadanie 
zwalczać czołgi i opancerzone środki walki w kluczowych etapach prowadzenia operacji obronnej. Dzięki pozyskaniu niszczycieli 
czołgów pk. „OTTOKAR BRZOZA” pułk (oraz jego dywizjony, bateria i plutony) będzie zdolny do zadania przeciwnikowi z du-
żej odległości znacznych strat. Należy również zaznaczyć, że uzbrojenie pułku i taktyka jego działania działanie będzie na miarę 
wyzwań XXI wieku. 

Zdolności przeciwpancerne na pozostałych szczeblach dowodzenia realizowane będą zasadniczo przez plutony przeciwpan-
cerne, wchodzące w skład kompanii wsparcia batalionów ogólnowojskowych, wyposażone w dobrze znane artylerzystom prze-
ciwpancerne pociski kierowane SPIKE. W pododdziałach przeciwpancernych Wojsk Obrony Terytorialnej wykorzystywane będą 
amerykańskie przeciwpancerne pociski kierowane JAVELIN oraz nowe środki przeciwpancerne pozyskane wg. Wymagania Ope-
racyjnego pk. „PUSTELNK”.

Należy zaznaczyć, że dywersyfikacja środków rażenia będzie dodatkową zdolnością pozwalającą na zdobycie przewagi nad 
przeciwnikiem. 

Powyższa charakterystyka nowych rozwiązań w zakresie amunicji pozwala na stwierdzenie, że jej pozyskanie wraz z środkami 
ogniowymi przyczyni się do znacznego podniesienia możliwości ogniowych artylerii rodzi jednak wyzwania dla rozpoznania.

Aby cały system rażenia WRiA był efektywny wprowadzaniu nowych środków ogniowych i amunicji towarzyszyć będzie jed-
noczesna rozbudowa pozostałych modułów funkcjonalnych. 

Każdy pododdział wraz z nowymi środkami ogniowymi i amunicją otrzyma nowe wozy dowodzenia na szczebel plutonu i bate-
rii (kompanii wsparcia) oraz wozy dowódczo – sztabowe na szczeblu dywizjonu artylerii. Wozy te będą na platformach o jednolitej 

• 9  Należy zakładać że w przyszłości większość zasadniczego sprzętu wojskowego będzie miła na wyposażeniu system wy-
krywania promieniowania laserowego oraz obrony w postaci np. wyrzutni granatów dymnych.

Modernizacja techniczna WRiA...
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trakcji ze środkami ogniowymi i będą wyposażone w środki łączności i terminale zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kie-
rowania ogniem. 

Kolejnym elementem funkcjonalnym, niezbędnym dla pełnego wykorzystania środków ogniowych, będzie sprzęt rozpoznania 
artyleryjskiego. Wprowadzenie nowoczesnych wozów rozpoznania artyleryjskiego przeznaczonych dla sekcji wysuniętych obser-
watorów, wozów sekcji bezzałogowych samolotów rozpoznania artyleryjskiego do pododdziałów rozpoznawczych dywizjonu arty-
lerii oraz wykorzystanie możliwości Radiolokacyjnych Zestawów Rozpoznania Artyleryjskiego „LIWIEC” pozwoli na uzyskanie 
przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem i zapewni właściwe przygotowanie danych do strzelania. W tym zasadniczo w zakresie 
zwalczania artylerii przeciwnika. Oczywiście elementy systemu rozpoznania artyleryjskiego muszą mieć wsparcie ze strony sys-
temu ISR rozwiniętego na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Taka zdolność pozwoli na pełne wykorzystanie informacji 
o przeciwniku stosownie do potrzeb pola walki.

Wprowadzenie wraz z środkami ogniowymi, wozami dowodzenia i sprzętem rozpoznania artyleryjskiego wyspecjalizowa-
nych wozów logistycznych pozwoli na realizację stałego zasilania pododdziałów w środki bojowe i materiałowe oraz umożli-
wi przywrócenie ich funkcjonowania w przypadku powstałych uszkodzeń. Szczególnego znaczenia nabierają w tym przypad-
ku wyspecjalizowane artyleryjskie wozy amunicyjne, których parametry taktyczno techniczne oraz „wpięcie” w zautomaty-
zowany system dowodzenia i kierowania ogniem pozwoli na stałe zasilanie w amunicję stosownie do potrzeb i niezależnie  
od warunków prowadzenia działań bojowych.

Po wprowadzeniu ww. zmian pododdziały artylerii zyskają pełną możliwość realizacji zadań wsparcia ogniowego stosownie do 
potrzeb szczebla na którym się znajdują, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do wzmocnienia szczebla podległego. Kompa-
nie wsparcia zyskają znaczny wzrost możliwości wsparcia ogniowego walczących kompanii w ramach bliskiego ognia wspierają-
cego. Dywizjon artylerii z brygady pancernej i zmechanizowanej zyska pełną autonomiczność pod względem wsparcia ogniowego 
a jednocześnie będzie miał możliwość wspierania walki poszczególnych batalionów poprzez wzmocnienie ogniem ich kompanii 
wsparcia. Nowy sprzęt wojskowy pozwoli również „brygadowemu dywizjonowi” na prowadzenia „ognia przeciwbateryjnego” oraz 
umożliwi na pewien, chociaż bardzo ograniczony, wkład artylerii brygady w głęboki ogień wspierający. Pułk artylerii zyska uni-
kalną możliwość samodzielnej realizacji głównych zadań wsparcia ogniowego w całym pasie odpowiedzialności obronnej dywizji. 
Pułk artylerii z nowym wyposażeniem będzie zdolny w pełnym zakresie do zwalczania artylerii (w ramach ognia proaktywnego 
i reaktywnego), zwalczanie obrony przeciwlotniczej przeciwnika dezorganizacji jego systemu dowodzenia. 

Z powyższych rozważań wynika jasno że Wojska Rakietowe i Artyleria Sił Zbrojnych RP są na dobrej drodze w zakresie rozwo-
ju i dostosowania do potrzeb wynikających z dotychczasowych konfliktów zbrojnych.

Jednak pełne osiągnięcie zdolności bojowych uzależnione jest od wytrwałości w realizacji nakreślonych zadań. Należy jednak 
pamiętać, że dalsze doświadczenia wynikające z konfliktów zbrojnych XXI wieku powinny nadal być śledzone tak aby w porę 
reagować na zachodzące zmiany.

Modernizacja techniczna WRiA...
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płk rez. Waldemar Janiak
Tylko silny przemysł zbrojeniowy  

jest w stanie zapewnić nowoczesne produkty 
 jak również ciągłość dostaw na czas „W”,  

czy w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw.

HSW S.A. – Nowoczesne Rozwiązania dla Wojsk 
Rakietowych i Artylerii

HSW będąca w strukturze PGZ w ostatnich latach podjęła innowacyjne działania na rzecz SZ RP poprzez realizację kilku 
projektów – prac rozwojowych. Nie byłoby to możliwe gdyby nie potencjał ludzki. W HSW na ponad 890 pracowników 140 to 
inżynierowie – konstruktorzy. 

Coraz bardziej skomplikowany sprzęt wymaga szeregu badań i zastosowania nowych technologii w tym obszarze. Dlatego też, 
HSW postawiła na robotyzację i automatyzację procesu produkcji, dzięki czemu podniesiona została jej wydajność oraz jakość 
wyrobów. HSW posiada zrobotyzowaną linię produkcyjna do spawalna korpusów podwozi i systemów wieżowych oraz dużych 
elementów, również własne laboratoria. Na szczególną uwagę zasługuje KOMORA RTG, która pozwala na badania wielkogabary-
towych obiektów o masie do 15 t. (wykrywanie mikropęknięć). HSW posiada również zdolność produkcji armat i luf od 30 mm do 
155 mm i długości lufy 52 kalibry. Spółka posiada również zaplecze badawcze do przeprowadzania badań i prób dynamicznych, 
łącznie ze strzelaniem.

Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom SZ tj. potrzebom zastąpienia wysłużonego sprzętu postsowieckiego w HSW podję-
to prace, których celem jest dostarczenie do SZ nowoczesnego i niezwodnego sprzętu. Cel ten, w jego pierwszej fazie, HSW osiąga 
poprzez projekty rozwojowe finansowane ze środków własnych, z budżetu MON poprzez prace rozwojowe nadzorowane przez 
Inspektorat Uzbrojenia, bądź współfinasowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jednym z przykładów wykonanej z powodzeniem pracy rozwojowej, której efekty wdrożono do SZ RP, było zaprojektowanie i 
wykonanie przez HSW systemu wieżowego do moździerza samobieżnego w ramach kompanijnego modułu ogniowego moździerzy 
RAK.

W moździerzach tych zastosowano automat ładowania opracowany od podstaw przez konstruktorów z HSW, dzięki któremu 
zwiększona została szybkostrzelność do 10-12 strz./min., zmniejszono liczbę funkcyjnych obsługi moździerza z 6 do 4 oraz zwięk-
szono donośność moździerza z 5,6 km (120 mm holowane wz. 38/43) do 10,8 km – 120 mm samobieżne moździerze RAK. Jest to 
jedyna tego typu konstrukcja na świecie. 

W wyniku realizacji pracy rozwojowej HSW dostarczyła do SZ RP automatyczne systemy moździerzowe kal. 120 mm na dwóch 
typach podwozia (2016r.):

• kołowe (podwozie KTO 8x8);
• gąsienicowe. 

Zgodnie z potrzebami SZ RP od 2017 r. HSW rozpoczęła dostawy kmo na podwoziu KTO. W ramach wcześniej podpisanej 
umowy, HSW S.A. dostarczyła w wyznaczonych terminach do wskazanych Jednostek Wojskowych 10 modułów ogniowych. Tym 
samym do końca 2021 r. WRiA będą dysponowały w dziesięciu kompaniach wsparcia - 83 moździerzami (3 egz. w szkolnictwie 
wojskowym) oraz 41 wozami dowodzenia (1 egz. w szkolnictwie wojskowym).

Ponadto, w latach 2022-2024 planowana jest dostawa do SZ RP kolejnych 5 kompanijnych modułów ognio-
wych RAK na KTO (wozy dowodzenia i moździerze). Tym samym można założyć iż,  z uwagi aktualną struktu-
rę Wojsk Lądowych, potrzeby Wojsk Rakietowych i Artylerii zostaną zaspokojone w zakresie wyposażenia kwsp  
w 120 mm moździerze na podwoziu KTO.  

Na koniec 2024 r. Wojska Lądowe dysponować będą 15 kompaniami wsparcia wyposażonymi w 120 mm moździerze RAK 
na KTO (123 egz.), artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD - 61 egz.) oraz w pojazdy podsystemu logistycznego (AWA - 46 wozów 
i AWRU - 16 wozów). Na rys. nr 1 przedstawiono 120 mm sm RAK na KTO.
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Rys. nr 1. 120 mm samobieżny moździerz RAK na KTO.

Ale nie tylko w obszarze efektorów HSW osiągnęła zamierzony cel ponieważ wraz z moździerzami dostarczyliśmy do SZ no-
woczesne środki dowodzenia i rozpoznania (Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy na KTO) a także elementy podsystemu logistycznego 
zarówno w programie RAK jak i REGINA. Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy przedstawiono na rys. 2.

Rys. nr 2. Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy w kwsp 120 mm sm RAK. 



34

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynął na dalsze prace rozwojowe było pozyskanie licencji na produkcję podwozia do 155 
mm sh KRAB. Dziś HSW wykonuje to podwozie samodzielnie ale co jest najistotniejsze kompetencje zdobyte przy tym projekcie 
pozwoliły na realizację programu NBPWP BORSUK – oczywiście w obszarze nośnika systemu uzbrojenia. 

Huta Stalowa Wola ma wieloletnie doświadczenie nie tylko w opracowywaniu i produkcji systemów artyleryjskich, ale także 
pojazdów gąsienicowych. Ten obszar produkcji zapoczątkowano przed ponad 60 laty, a dziś jego najbardziej znanymi przedstawi-
cielami są licencyjne podwozia 155 mm samobieżnych haubic „KRAB” oraz  Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty NBPWP 
„BORSUK” - znajdujący się w fazie rozwoju. NBPWP BORSUK z racji stawianych przed „nim” przez Zamawiającego wymagań, 
to pojazd o specyficznej i zaawansowanej konstrukcji. Zastosowano w  nim wiele rozwiązań podporządkowanych zdolności do po-
konywania przeszkód wodnych pływaniem, cechuje go również wysoka odporność balistyczna i przeciwminowa, uzyskana dzięki 
zastosowaniu lekkich materiałów oraz nowatorskich koncepcji. Jeśli chodzi o system uzbrojenia to podobnie jak w przypadku M120 
mm RAK system ten został zaprojektowany przez konstruktorów z HSW zgodnie z wymaganiami SZ RP. 

Wkrótce, do rodziny tego typu podwozi dołączy nowa uniwersalna konstrukcja, roboczo określana jako Lekkie Podwozie Gą-
sienicowe (LPG). 

Pierwszy prototyp LPG został skompletowany latem 2009 r. i po raz pierwszy zaprezentowany publicznie we wrześniu tego samego 
roku na kieleckim MSPO. W drugiej połowie 2010 r. zabudowano w nim wyposażenie odpowiadające najbardziej złożonej wersji Wozu 
Dowódczo-Sztabowego (WDSz) i Wozu Dowodzenia (WD), których nowe elementy przeszły badania typu w 2011 r. Do lipca 2011 r. 
przeszły one badania-zdawczo-odbiorcze, a 30 listopada 2012 r. dwa prototypowe WD i jeden WDSz zostały wraz z pierwszym dywizjo-
nowym modułem ogniowym przekazane 11. Mazurskiemu pułkowi artylerii z Węgorzewa. Do sierpnia 2017 r., wraz z zakończeniem do-
staw sprzętu do trzech baterii, pułk z Węgorzewa dysponował kompletem jedenastu wozów w tym dwóch wozów dowódczo-sztabowych  
i dziewięciu wozów dowodzenia na LPG.  (WDSz dowódcy dywizjonu, WDSz szefa sztabu dywizjonu, trzy WD dowódców baterii 
i sześć WD dowódców plutonów ogniowych). 

W grudniu 2016 r. podpisano umowę na dostawę kolejnych czterech dywizjonowych modułów ogniowych (dmo), które prze-
kazywane są sukcesywnie jednostkom WRiA z terminem dostawy ostatniej baterii w 2024 r. Do końca 2021 r. dostarczono do SZ 
RP  80 egz. sh KRAB wraz z WDSZ/WD (wszystkie na podwoziach LPG) i elementami podsystemu logistycznego. Na rysunku nr 
3 przedstawiono wozy dowodzenia (dowódczo-sztabowe) das sh KRAB.

Rys. nr 3. Wóz dowodzenia (WDSz) dmo sh KRAB.

Huta Stalowa Wola S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom SZ RP, inwestuje m.in. własne środki na rozwój produktów, 
czego przykładem jest nośnik gąsienicowy z zawieszeniem hydropneumatycznym pod zabudowę 120 mm moździerza samobieżne-
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go, zaprezentowany po raz pierwszy na MSPO w roku 2019 oraz wozu dowodzenia dla kompanii wsparcia i dywizjonów artylerii 
uzbrojonych w sh KRAB.

Widok ogólny 155 mm sh KRAB przedstawiono na rys. nr 4. 

Rys. nr 4. 155 mm samobieżna haubica KRAB

Właśnie z myślą o takich zastosowaniach w Hucie Stalowa Wola powstaje nowe podwozie gąsienicowe, roboczo określane jako 
Lekkie Podwozie Gąsienicowe (LPG). 

W opracowywanej strategii rozwoju firmy zakłada, że po zakończeniu dostaw kmo na podwoziach kołowych, pro-
gram przezbrojenia batalionowych kompanii wsparcia będzie kontynuowany równolegle ze zamianą wozów BWP-
1 Nowymi Bojowymi Pływającymi Wozami Piechoty (NBPWP) BORSUK. Uwzględniając zatem aktualnie obo-
wiązujące struktury Wojsk Lądowych, w tym możliwe nasycenie batalionów sprzętem kołowym, w HSW S.A. rozpo-
częto prace nad nowym podwoziem gąsienicowym. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych zarówno  
w zakresie podwozia oraz w obszarze systemu artyleryjskiego jest:

• zwiększenie szybkostrzelności;
• zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze na podstawowym (drugim) poziomie ochrony balistycznej i przeciwminowej;
• zwiększenie stabilizacji moździerza podczas strzelania;
• tłumienie wybuchu i możliwość gaszenia pożaru przedziału silnikowego i przedziału obsługi;
• możliwość implementacji (zabudowy) różnych systemów uzbrojenia (np. ZSMU), obserwacji (np. SOD), łączności, 

nawigacji oraz innych;
•  zwiększenie liczby zadań ogniowych (większa sjo.);
•  płynne pokonywanie terenu trudnodostępnego w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy;
•  możliwość pokonywania terenu skażonego;
•  możliwość maskowania bezpośredniego z użyciem systemów samoosłony;
•  krótki czas wymiany silnika i gąsienic oraz unifikacja rozwiązań technicznych zastosowanych w WD/WDSz z dywi-

zjonów wyposażonych w sh KRAB.
W efekcie końcowym w pododdziałach artylerii uzyskano by unifikację użytkowanego sprzętu w zakresie środków roz-

poznania i wozów dowodzenia. Wozy rozpoznawcze przeznaczone do przewozu sekcji obserwatorów ognia połączonego  
z kompanii wsparcia mogłyby prowadzić rozpoznanie na rzecz ognia dywizjonów artylerii wyposażonych w sh KRAB. Natomiast, 
wozy dowodzenia występujące na szczeblu pluton-bateria (kompania), mogły by uzupełniać (zastępować się na wzajem) w przy-
padku powstania strat bezpowrotnych, w tym sprzęcie - zgodnie z decyzją dowódców. Np. Wóz Dowodzenia Z-cy dowódcy kompa-
nii wsparcia mógłby zastąpić Wóz Dowodzenia Dowódcy baterii artylerii samobieżnej. Każdy z wozów dowodzenia funkcjonował-
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by z tym samym „softwarem” (komputery balistyczne posiadałby tabele strzelnicze dla obu typów uzbrojenia) oraz z tym samym 
wyposażeniem teleinformatycznym. Ponadto, zastosowanie tego samego podwozia oraz wyposażenia wozu ułatwi pododdziałom 
remontowym wykonywanie napraw (te same zestawy remontowe i części). Również szkolenie obsług (załóg wozów) będzie ujed-
nolicone w tych obszarach (AWR, AWD – załoga w tym kierowcy).     

Na rys. nr 5. przedstawiono koncepcję podstawowego lekkiego podwozia gąsienicowego jako nośnika systemu moździerzowe-
go M120 RAK. 

Rys. nr 5. Lekkie podwozie gąsienicowe jako nośnik M120 RAK.

W perspektywie kilku lat, HSW proponuje także wykonanie moździerza jako zdalnie sterowanego bądź autonomicznego. Za 
taką perspektywą przemawiają następujące uwarunkowania:

1. Konstrukcja systemu wieżowego M120 RAK pozwala na wykonanie zadania ogniowego poprzez automatyczne załadowa-
nie i wycelowanie z możliwością wykonania komendy ogniowej przez funkcyjnych (obecnie stosowane) bądź zdalnie (jeżeli 
takie będzie wymaganie SZ RP). Rozwiązanie to wymaga zaangażowanie jedynie kierowcy (zajęcie i opuszczenie SO).

2. Ponadto, istnieją rozwiązania konstrukcyjne w zakresie podwozi pozwalające na zdalne bądź poprzez zaprogramowaną dro-
gę manewru (np. wpisanie współrzędnych punktów pośrednich i SO) – zajęcie stanowiska ogniowego. 

Połączenie automatu ładowania i wycelowania systemu wieżowego wraz z możliwością zdalnego wykonania komendy ognio-
wej z technologią zdalnie sterowanego podwozia, pozwoliłoby na zmniejszenie liczby żołnierzy w obsłudze moździerza, a przede 
wszystkim przyczyni się do zmniejszenia strat bezpowrotnych w stanie osobowym. 

Ponadto, wcześniejsze plany przewidywały, że w ramach unifikacji SpW podwozia LPG zostaną wykorzystane nie tylko jako 
bazowe WDSz/WD, ale także jako: transportery minowania narzutowego KROTON, moździerze samobieżne RAK w wersji gą-
sienicowej, wozy dowodzenia kompanijnego modułu ogniowego (kmo) moździerzy samobieżnych na podwoziu gąsienicowym 
RAK, wozy rozpoznania kmo moździerzy samobieżnych na podwoziu gąsienicowym, wozy ewakuacji medycznej, gąsienicowe 
transportery rozpoznania inżynieryjnego (GTRI), gąsienicowe transportery wsparcia inżynieryjnego (GTWI) a także jako niszczy-
ciele czołgów OTTOKAR-BRZOZA. HSW proponuje udział Spółek wchodzących w skład PGZ do opracowania specjalistycznych 
wersji wozów na bazie LPG. 

Innym bardzo potrzebnym polskim artylerzystom pojazdem jest konstrukcja wozu 4x4- Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy z 
niezależnym zawieszeniem. HSW S.A. proponuje, aby korzystając z wyników prac dmo REGINA oraz kmo 120 mm moździerzy 
RAK wykonać rzeczowo wozy Systemu Dowodzenia i Kierowania Ogniem (SDiKO), w składzie umożliwiającym wykonanie ba-
dań kwalifikacyjnych, nie tylko pierwszej wyrzutni WR-40 LANGUSTA ale także pojazdów tworzących SDiKO. Opracowanie tych 
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pojazdów dla poszczególnych podsystemów umożliwi sprawdzenie, a następnie zastosowanie SDiKO dmo WR-40 LANGUSTA w 
innych modułach (np. 155 mm sh KRYL, 152 mm AHS DANA). Ponadto, wybrane wozy dowodzenia jak np. wóz oficera łączni-
kowego, dowódcy kompanii logistycznej czy dowódcy baterii dowodzenia może mieć zastosowanie także w dywizjonach artylerii 
uzbrojonych w 155 mm sh KRAB. 

Uwzględniając aktualną strukturę dywizjonu artylerii rakietowej (artylerii lufowej) oraz biorąc pod uwagę wyżej przed-
stawione uwarunkowania HSW proponuje, aby elementy (środki dowodzenia) dmo WR-40 LANGUSTA, wykonać  
w następującej konfiguracji: 

• Wóz Dowódczo-Sztabowy Dowódcy Dywizjonu (WDSz DD - 8x8) -  adaptacja podwozia WD 7 na KTO. Zabudowa 
systemów jak w WDSz DD sh KRAB (dmo REGINA);

• Wóz Dowódczo-Sztabowy Szefa Sztabu Dywizjonu (WDSz Sz Szt. - 8x8) -  adaptacja podwozia WD MND (Wozy Do-
wodzenia dla Dywizji Wielonarodowej Połnocny-Wschód oraz dla 18 DZ)  na KTO. Zabudowa systemów w konfiguracji 
jak w WDSz Sz. Szt. sh KRAB (dmo REGINA);

• Wóz Dowodzenia Dowódcy baterii (WD D bat. – 4x4) – część samochodowa (podwozie i nadwozie) wykonane od 
podstaw (jako wóz bazowy dla pojazdów 4x4). Zabudowa systemów jak w konfiguracji WD d-cy bas dmo sh KRAB lub 
AWD d-cy kompanii kmo RAK;

• Wóz Dowodzenia Dowódcy plutonu (WD D plut. – 4x4) - część samochodowa jak wóz d-cy bat. Zabudowa systemów 
jak w konfiguracji WD d-cy pl. dmo sh KRAB lub AWD d-cy pl. kmo RAK; 

• Wóz Dowodzenia Dowódcy baterii dowodzenia (WD D bat. dow. – 4x4) - część samochodowa jak wóz d-cy bat. 
Zabudowa systemów jak w konfiguracji AWD d-cy plutonu kmo RAK, oprogramowanie dostosowane do przeznaczenia;

• Wóz Dowodzenia Dowódcy klog. (WD D klog. – 4x4) - część samochodowa jak wóz d-cy bat. Wyposażenie w tym 
sprzęt łączności jak w wozie d-cy plutonu ogniowego kmo RAK, oprogramowanie dostosowane do przeznaczenia;

• Wóz oficera łącznikowego (WOŁ – 4x4) - część samochodowa jak wóz d-cy bat. Wyposażenie w tym sprzęt łączności 
jak w wozie d-cy bas (kmo RAK). Oprogramowanie zgodne z przeznaczeniem;

• Wóz Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE - 6x6) - część samochodowa – jak WRUE w dmo REGINA. Wypo-
sażenie specjalistyczne dostosowane do zasadniczego uzbrojenia (WR-40 LANGUSTA).

Jednym z zasadniczych wyznaczników wykonania SDiKO dla dar WR-40 LANGUSTA, będzie wykonanie WDSz dowódcy 
dywizjonu. Realizacja tego zadania może być wykonana poprzez połączenie dwóch funkcjonujących w SZ RP rozwiązań w obsza-
rze środków dowodzenia, są to: WDSz dowódcy dywizjonu 155 mm sh KRAB – adaptacja w zakresie rozwiązań systemu telein-
formatycznego i zabudowy pojazdu oraz wóz dowodzenia WD MND na KTO 8x8 – adaptacja w zakresie platformy. Wykonanie 
tego wozu będzie powiązane terminowo z wykonaniem wozu dowódcy baterii i wozu dowódcy plutonu, będących zasadniczymi 
środkami dowodzenia w dywizjonie artylerii (artylerii rakietowej). 

Głównym jednak determinantem realizacji projektu 4x4 - Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy będzie wykonanie podwozia, 
jako bazowego dla innych aplikacji z wyposażeniem podstawowym, jak dla wozu dowodzenia dowódcy baterii (adaptacja roz-
wiązań z AWD dowódcy kompanii - kmo RAK). Pozostałe wozy na podwoziu 4 x 4 stanowić będą pochodną tego rozwiązania 
(nieznaczne różnice w zakresie zabudowy np. systemu teleinformatycznego w zależności od szczebla dowodzenia i przeznacze-
nia wozu). Wykonanie wozu dowódcy baterii będzie możliwe w oparciu o pojazd 4x4, którego wykonanie zaplanowano na maj  
2022 r. 

Przedstawione w niniejszym artykule kierunki rozwoju podstawowego sprzętu artyleryjskiego mają na celu zwiększenie ma-
newrowości, szybkostrzelności oraz zautomatyzowanie procesu dowodzenia i kierowania ogniem. 
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płk w st. spocz. Jan Przanowski
Elementy Technicznej Modernizacji WRiA - 
od Przenośnika Artyleryjskiego (PA-1) do 
Zautomatyzowanego Zestawu Artyleryjskiego (ZZKO) 
TOPAZ

Trzeciego stycznia 1978 roku do Szkoły Oficerów Rezerwy, przy Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. Józefa 
Bema, przybyło trzystu absolwentów wyższych uczelni cywilnych z całej Polski. To była jedna z najcięższych zim tamtego stulecia. 
Już w połowie stycznia pokazano nam strzelanie artyleryjskie.  Prowadzący pokaz ppłk Marian Zdulski na dyskretny znak wywołał 
ogień ustawionych w szeregu baterii różnych kalibrów: 85 mm armat, 120 mm moździerzy, 122 mm armat, 122 mm haubic, 152 
mm haubic, 152 mm haubicoarmat, wyrzutni rakietowych BM 14-17 i wyrzutni rakietowych BM-21. Ziemia zadrżała! Na młodych 
mężczyznach, którzy jeszcze kilkanaście dni temu było zdeklarowanymi cywilami kanonada wywarła piorunujące wrażenie! Stop-
niowo wprowadzano nas w tajniki prac artyleryjskich.

Polskie przybory artyleryjskie sprzed 40 lat
Każde zadanie ogniowe można opisać w kilku krokach.

Krok 1: Określanie danych topograficznych i dodatkowych
Ażeby wyliczyć nastawy do celu należy najpierw określić dane topograficzne: odległość topograficzną do celu (DT

c), topogra-
ficzny kąt przeniesienia od kierunku zasadniczego na cel (kpt

c) i różnicę wysokości położenia nad poziomem morza pomiędzy celem 
i stanowiskiem ogniowym (∆Z) oraz dane dodatkowe: odległość obserwacji (d) i kąt obserwacji (i) czyli kąt pomiędzy kierunkiem 
od celu na stanowisko ogniowe a kierunkiem od celu na obserwatora. DT

c można obliczyć rachunkowo ze współrzędnych prostokąt-
nych celu i stanowiska ogniowego ale można ją też „zmierzyć” używając Przenośnika Artyleryjskiego. W tym celu należało ustawić 
węzeł centralny PA-1 nad stanowiskiem ogniowym, zero skali azymutów zgrać z pionowymi liniami siatki mapy, linijkę zgrać z 
celem i odczytać wartość DT

c z linijki. Dodatkowo, na przecięciu linijki i obrzeża PA-1, można było odczytać azymut bateria-cel 
w skali 6000 (360°) ponieważ taka skala była wówczas używana w krajach Układu Warszawskiego. Znając azymut zasadniczego 
kierunku strzelania (TKz) i azymut bateria-cel można było obliczyć kpt

c. Postępując analogicznie można było wyznaczyć d oraz i. 
∆Z należało obliczyć ze współrzędnych bądź określić z mapy. Znając współrzędne prostokątne danego punktu można było – przy 
pomocy PA-1 – nanieść go na mapę. Analogiczne czynności można było wykonać za pomocą Przyrządu Kierowania Ogniem. Był to 
stolik z siatką współrzędnych w skali 1:50000. PKO posiadał współrzędniki przeznaczone do nanoszenia na stolik poszczególnych 
punktów według współrzędnych prostokątnych (oś pionowa X, oś pozioma Y), biegunowych (azymut, odległość) bądź azymutal-
nych (azymuty z co najmniej dwóch punktów o znanych współrzędnych obiekt). Nieruchomy liniał pionowy służył do nanoszenia 
bądź odczytu współrzędnej X, a ruchomy liniał poziomy został przeznaczony do nanoszenia albo odczytu współrzędnej Y. Drugi 
był przesuwany suwnicą względem liniału pionowego, a ruchomy węzeł centralny przemieszczany był po liniale poziomym. Węzeł 
centralny służył do pomiaru kątów przeniesienia, azymutów oraz odczytów współrzędnych prostokątnych i nanoszenia punktów na 
stolik. Krąg kątomierczy przeznaczono do nanoszenia kątów na stolik i ich pomiaru. Liniał odległości służył do określania odległo-
ści topograficznej, jak i nanoszenia wykresów poprawek donośności i kierunku. Kolejny liniał będący liniałem celowników służył 
do nanoszenia wykresów poprawek celownika i kierunku, określania nastaw do strzelania itp. Na drugim z liniałów można było 
zauważyć także numery ładunków, wyszczególnienia danych typów dział, numery tabel strzelniczych, indeksy pocisków itp. Na 
krańcach liniałów znajdowały się schematy przeznaczone do określania kierunku osi współrzędnych w czasie orientowania stolika. 
Były tam azymuty kierunku pionowego liniału i współrzędne X i Y, a także kierunki ich wzrostu na danym azymucie. Na dwóch 
suwnicach ulokowano zauważalne noniusze do nanoszenia lub odczytywania współrzędnych prostokątnych z dokładnością do 10 
m lub 5 m. 

Krok 2: Określanie rzeczywistych warunków strzelania
W artylerii naziemnej pewne wartości czynników meteorologicznych, balistycznych, geodezyjnych czy technicznych uznano 

za normalne inaczej tabelaryczne. I tak przyjmuje się, że normalne wartości czynników meteorologicznych, to wiatr o prędkości 
0 m/s, ciśnienie powietrza wynoszące 750 mm Hg (1000 hPa), temperatura powietrza +15°C. Normalne wartości czynników bali-
stycznych, to prędkość początkowa pocisku wskazana w tabelach strzelniczych, pocisk malowany, znak wagowy N, temperatura 
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prochu +15°C, kształt pocisku zgodny z projektem. Normalne wartości czynników geodezyjnych, to m.in. to, że cel i stanowisko 
ogniowe leżą na tej samej wysokości nad poziomem morza. Zazwyczaj rzeczywiste warunki strzelania odbiegają od warunków ta-
belarycznych. Dlatego należy określić rzeczywiste warunki strzelania oraz obliczyć ich odchyłki (δi) od warunków tabelarycznych. 

Krok 3: Określanie nastaw do strzelania
Najpierw należy obliczyć sumaryczną poprawkę donośności (∆Ds) oraz sumaryczną poprawkę kierunku (∆Ks). Wielkości te 

wylicza się sumując iloczyny właściwych odchyłek i ich tabelarycznych współczynników poprawkowych (∆Ds = ∑δi * ∆Xi, ∆Ks = 
∑δi * ∆Zi). Następnie należy określić donośność obliczoną do celu (Do

c) oraz obliczony kąt przeniesienia od kierunku zasadniczego 
na cel (kpo

c). Na podstawie Do
c, wybranego ładunku (w artylerii rakietowej pierścienia) oraz ∆Z – na podstawie tabel strzelniczych 

– wyznaczyć nastawę celownika. Na podstawie wymiarów celu, wskazanego sposobu jego ostrzału oraz norm zużycia amunicji 
należy obliczyć zużycie pocisku na działo (moździerz, wyrzutnię)/nastawę.

Krok 4: Poprawianie ognia podczas strzelania
Zarówno podczas wstrzeliwania, jak i ognia skutecznego do celu obserwowanego należy cały czas dokonywać kontroli ognia. 

Instrukcja Strzelania i Kierowania Ogniem zezwala przyjmować, przy i<5-00, że poprawka donośności jest równa uchyleniu wzdłuż 
linii obserwacji wziętemu z przeciwnym znakiem ∆D=-∆d , a poprawkę kierunku oblicza się wg wzoru ∆K=α*Sz + ∆D*Wb/100, 
gdzie stosunek zamiany Sz=d/DT

c natomiast widły boczne na 100 m (współczynnik utrzymujący) wynosi Wb=i/0,01 DT
c przy czym 

Wb jest ujemne, gdy stanowisko ogniowe jest z tyłu z lewej (względem obserwatora) oraz dodatnie w przeciwnym przypadku. 
Jeżeli jednak kąt obserwacji był większy (równy) 5-00, to należało poprawiać ogień przy pomocy Przyrządu do Wstrzeliwania. 

Przyrząd ten należało właściwie opisać, wskazać wariant ugrupowania, na jednym kręgu wprowadzić uchylenie w kierunku na 
drugim uchylenie w donośności i we właściwych okienkach odczytać poprawki (donośności i kierunku). 

Bez względu na wartość i należało określić poprawkę celownika: ∆c=∆D/∆Xtys., gdzie ∆Xtys, to zmiana donośności [m] odpowia-
dająca zmianie nastawy celownika o jedność. 

Kalkulatory artyleryjskie UKART i SKART
W przeszłości czynności opisane w krokach 1÷4 były wykonywane bez wspomagania wyposażenia elektronicznego przeznaczo-

nego do wykonywania obliczeń. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, w Wojskowej Akademii Technicznej, opracowa-
no dwa typy kalkulatorów artyleryjskich: Uniwersalny Kalkulator Artyleryjski (UKART) i Specjalizowany Kalkulator Artyleryjski 
(SKART). Współproducentem obu kalkulatorów (w postaci samego sprzętu – hardware) została spółka WG Electronics. 

UKART nie miał w pamięci tabel strzelniczych, ale mógł być stosowany do każdego środka ogniowego. Wyliczał dane topogra-
ficzne (Krok 1), jak i dane obliczone (Krok 3). Poprawki na rzeczywiste warunki strzelania (Krok 2) uwzględniał po wprowadzeniu 
do niego danych z arkusza poprawek obliczonych, sporządzonego na zewnątrz. Po tym należało z tabel strzelniczych odczytać 
celownik, poprawkę celownika na ∆Z oraz ∆Xtys. Od tego momentu podczas strzelania UKART podawał poprawkę celownika cha-
rakterystyczną dla danego rodzaju środka ogniowego. 

Inaczej było w przypadku kalkulatora SKART. Ówczesne karty pamięci miały stosunkowo niską pojemność. Dlatego opracowano 
trzy podtypy tego urządzenia: SKART-2S1, SKART-DANA i SKART-BM21(RM-70). Kalkulatory SKART realizowały wszystkie 
zadania ogniowe przewidziane Instrukcją Strzelania i Kierowania Ogniem: obliczały nastawy dla dział kierunkowych wszystkich 
baterii (dla każdej baterii po 3 stanowiska ogniowe). Mogły określać poprawki nastaw podczas wstrzeliwania wg obserwacji z na-
ziemnego punktu obserwacyjnego wg znaku uchyleń (również ze śmigłowcem), z naziemnego punktu obserwacyjnego wg współ-
rzędnych biegunowych (dalmierz, sekundomierz, stacja radiolokacyjna typu SNAR), z dwubocznej obserwacji (należało wskazać 
dwa z czterech naziemnych punktów obserwacyjnych) bądź z obserwacji pododdziału rozpoznania dźwiękowego, z obserwacji 
ze śmigłowca (wg stron świata bądź serią ustopniowaną). Jeżeli strzelano do celu charakteryzującego się pewną szerokością, to 
kalkulatory wyliczały tzw. snop czyli pożądane rozłożenie wybuchów na celu. W takim przypadku, w ogniu skutecznym, należało 
podać nie tylko położenie środka salwy ale również szerokość salwy wybuchów – wówczas kalkulatory wyliczały poprawkę snopa.

Rzeczywiste meteorologiczne warunki strzelania (Krok 2) można było wprowadzić na podstawie komunikatu meteorologiczne 
„meteo-średni” bądź na podstawie warunków przyziemnych. Dane obliczone (Krok 3) były w nich obliczane metodą kolejnych 
przybliżeń, bezpośrednio do celu (bez wykresu poprawek obliczonych czy wstrzelanych), z ruchomym progiem wyjścia. Przy głę-
bokości celu > 100 m SKART podawał wartość skoku celownika, a przy szerokości odcinka celu przypadającego na dany środek 
ogniowy przekraczającej 50 m (25 m dla celów umocnionych) dwie nastawy odchylenia. Dla realizacji Kroku 4 zawsz określa-
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no współrzędne prostokątne wybuchu (środka serii/salwy wybuchów), a poprawkę donośności wyznaczano metodą proporcji. Po 
wprowadzeniu szerokości salwy wybuchów SKART podawał również poprawkę snopa. 

Obydwa typy kalkulatorów mogły wprowadzać współrzędne prostokątne celów (z pododdziału rozpoznania dźwiękowego wy-
posażonego w zautomatyzowany stolik, z radaru artyleryjskiego, z dowolnego innego źródła), biegunowe (z punktów obserwacyj-
nych wyposażonych w dalmierze bądź ze stacji radiolokacyjnej wcinającej cele i wybuchy), azymutalne (z dwubocznej obserwacji, 
z pododdział rozpoznania dźwiękowego). 

Poprawianie ognia można było realizować wg znaku uchyleń wybuchów (obserwator naziemny, śmigłowiec) bądź wg znaku i 
wartości uchyleń wybuchów (współrzędne biegunowe, azymutalne, kolejnych kontroli według stron świata, serią ustopniowana z 
samolotem).

Oprogramowanie do kalkulatorów SKART i UKART opracowano w Wojskowej Akademii Technicznej, a sprzęt w firmie WG 
Electronics. Klawiatury były szwajcarskie, wyświetlacze holenderskie, akumulator japoński, a oryginalny zasilacz WG Electronics 
wskazywał stopień naładowania akumulatora. 

Kalkulatory mogły być zasilane z własnego akumulatora , z sieci pokładowej wozów bojowych oraz z sieci 230V. Wdrażanie 
ich do służby rozpoczęto w 1995 roku. Rocznie spółka AWAT miała produkować 100 kalkulatorów. Urządzenia są przeznaczone dla 
rachmistrzów przydzielonych do szczebli poszczególnych pododdziałów artylerii. Według dostępnych danych, w minionych latach 
na wyposażeniu wojska znajdowało się około tysiąca kalkulatorów obu typów.

UKART-2
Obecnie wdrożony w WP jest kalkulator artyleryjski UKART-2, który opracowali specjaliści z GRUPY WB. Urządzenie wyróż-

niono nagrodą Defender na MSPO w roku 2017. W swej pamięci ma tabele strzelnicze do wszystkich środków ogniowych Wojsk 
Rakietowych i Artylerii. Użytkownik wskazuje dla jakiego typu sprzętu będzie realizowane dane zadanie ogniowe. UKART-2 odbył 
przewidziane dla niego testy, w których brali udział specjaliści wojskowi. Badania zdawczo-odbiorcze przeprowadzali specjaliści z 
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

UKART-2 funkcjonuje zarówno w skal 6000 jak i 6400. Nie oblicza poprawek celownika i kierunku. Po informacji o położeniu 
wybuchu wyznacza – metodą stosowaną w NATO – nowy punkt celowania i oblicza do niego nastawy. W odróżnieniu od poprzed-
nich kalkulatorów UKART-2 ma możliwość zobrazowania panującej w danym momencie sytuacji taktycznej przy użyciu symboli 
standardu APP-6A. Urządzenie może współpracować z mapami cyfrowymi CADRG, GeoTIFF, MrSID, CIB, VPF/SHP, DTED. 

Wyliczanie nastaw dla dział może być zatem skorelowane z daną sytuacją taktyczną odwzorowaną na wyświetlanej mapie. 
UKART-2 może także pracować niezależnie od nawigacji GPS. Warunki meteo są uwzględniane zgodnie ze standardami komuni-
katów Meteo 11, METB3, METCM i na podstawie danych przyziemnych. 

Systemy kierowania ogniem
Już w latach 1950. w liczących się militarnie krajach rozpoczynano pierwsze prace nad wykorzystującym elektroniczną technikę 

obliczeniową wyposażeniem, które miało skrócić czas przygotowywania dział do strzelania. Początkowo w rezultacie prac miały 
powstać kalkulatory wyliczające nastawy. W późniejszych latach dążono już do budowy bardziej zaawansowanych systemów roz-
wiązujących przewidywane dla artylerii zadania z uwzględnieniem np. priorytetów zwalczania celów w zależności od posiadanych 
środków ogniowych. 

Także w Polsce i to już w odległej przeszłości zdawano sobie sprawę z konieczności opracowania systemu kierowania ogniem. 
Uznano, że należy poważnie pomyśleć nad przyspieszeniem oraz zautomatyzowaniem procedur dowodzenia i kierowania ogniem. 
Jednakże na budowę spełniającego ówczesne wymagania systemu kierowania ogniem zdecydowano się dopiero w latach 1980. 

System miał funkcjonować na szczeblu dywizjonu i być ,,wpięty’’ w sieć łączności pomiędzy dowództwami poszczególnych 
szczebli. W przedsięwzięcie znane jako ,,Opal’’ zaangażowano m.in. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i ówczesne Zakłady 
Radiowe Kasprzaka. Rozpoczęte prace zmierzały do powstania jego prototypu. Jednakże na przełomie lat 1980. i 1990. zdecydo-
wano o ich przerwaniu. 

W 1994 roku zaplanowano kolejne rozpoczęcie prac nad innym systemem. I tak rozpoczęła się historia Zautomatyzowanego 
Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ, który wprowadzono do użytku na początku lat 2000. Oparty na cyfrowej platformie łączności 
FONET był to kompletny system, który służył nie tylko do kierowania ogniem, ale także do wsparcia działań taktycznych na polu 
walki. Obecnie to już modułowy zestaw aplikacji klasy C4I/BMS zaprojektowanych by zapewnić dowódcom na każdym szczeblu 
dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki. 

WB ELECTRONICS S.A. ...



41

Postęp oraz zmieniające się uwarunkowania były przyczyną stałego rozwoju systemu TOPAZ. Integracja z nowymi typami 
środków rozpoznania i rażenia – systemami bezzałogowymi czy amunicją krążącą, pozwoliły na znaczne rozwinięcie jego funkcjo-
nalności. Krajowe i międzynarodowe doświadczenia z eksploatacji – w tym bojowe z konfliktów zbrojnych, doprowadziły do roz-
budowy systemu o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji 
krążącej oraz rozpoznaniem radarowym, optoelektronicznym i akustycznym. Wymogi pracy w środowisku koalicyjnym pozwoliły 
na praktyczną walidację interoperacyjnych rozwiązań i protokołów systemu TOPAZ (takich jak MIP, NFFI, NVG, JCHAT) oraz zo-
brazowania na podkładach map cyfrowych zgodnych z standardami SZRP i NATO.

Jedną z podstawowych cech systemu TOPAZ jest jego modułowość i skalowalność. Może być skonfigurowany do zarządzania 
polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby oferowane przez Grupę 
WB i kluczowe sensory głównych światowych producentów (np. nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania opto-
elektronicznego). Moduły TOPAZA umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej (KF, UKF, UHF, SAT) 
i przewodowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia.

Za udostępnienie zdjęć z 5. Pułku Artylerii autor dziękuje Michałowi Nicie

OPIS ZDJĘĆ

GRUPA_WB_00 –
122-mm haubice 2S1T Goździk podczas strzelania. W działach zaimplementowano Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem Topaz 

opracowany przez GRUPĘ WB. / Zdjęcie: 5. PA

WB ELECTRONICS S.A. ...
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GRUPA_WB_01 –
Najprostszy przyrząd wspomagający dawniej pracę artylerzysty – Przenośnik Artyleryjski PA-1. / Zdjęcie: Jan Przanowski

GRUPA_WB_02 –
Rachmistrz baterii trenujący pracę na przyrządzie kierowania ogniem PUO-9M. / Zdjęcie: 5. PA

WB ELECTRONICS S.A. ...
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GRUPA_WB_03a –
GRUPA_WB_03b –

Archaiczny dzisiaj Przyrząd do Wstrzeliwania wz. 1944. Praprzodek nowoczesnych kalkulatorów artyleryjskich / Zdjęcie: Jan Przanowski

GRUPA_WB_04 –
W latach 1990. w Wojskowej Akademii Technicznej opracowano Specjalizowany Kalkulator 

Artyleryjski (SKART). Urządzenia tego typu realizowały wszystkie zadania ogniowe przewidziane 
Instrukcją Strzelania i Kierowania Ogniem. / Zdjęcie: Michał Nita

WB ELECTRONICS S.A. ...
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GRUPA_WB_05 –
Obecnie w Wojsku Polskim wdrożony jest kalkulator artyleryjski UKART-2, który opracowali specjaliści z GRUPY WB. Urządzenie wyróżniono 

nagrodą Defender na MSPO w roku 2017. / Zdjęcie: GRUPA WB

WB ELECTRONICS S.A. ...
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GRUPA_WB_06 –
Na początku XXI wieku do Wojsk Rakietowych i Artylerii wprowadzono Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ, który jest 

obecnie narodowym systemem integrującym wszystkie systemy artyleryjskie Wojska Polskiego. / Zdjęcie: GRUPA WB

GRUPA_WB_07 –
TOPAZ ewoluował od zestawu kierowania ogniem po wszechstronne narzędzie do zarządzania polem walki. Obecnie jest podstawą działania 

kompanijnych i dywizjonowych modułów ogniowych. / Zdjęcie: GRUPA WB

WB ELECTRONICS S.A. ...
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płk Jerzy Kociałkowski
Jelcz Sp. z o.o. w modernizacji technicznej Wojsk 
Rakietowych i Artylerii 

Trochę historii.
W przyszłym roku mija 70 lat od powstania Jelczańskich Zakładów Samochodowych. Za datę ich powstania przyjmuje się 15 

marca 1952 roku, chociaż zarządzenie ówczesnego ministra transportu drogowego i lotniczego zostało podpisane nieco później, 
a mianowicie 28. marca tegoż roku. Na mocy tego zarządzenia, w obiektach wybudowanej w latach 1943-44 według projektu Krup-
pa fabryki zbrojeniowej Bertha Werke, rozpoczęto w 1952 roku produkcję nadwozi i remonty główne. Znaczące sukcesy w począt-
kowym okresie działalności zanotowano w 1959 roku, kiedy to zakład opuszczają pierwsze samochody ciężarowe A-80 „Żubr” oraz 
pierwsze autobusy międzymiastowe Jelcz 043. W kolejnych latach działalności, dzięki konsekwentnej pracy załogi, fabryka ciągle 
zyskiwała na znaczeniu, czego efektem było między innymi rozpoczęcie w 1965 roku eksportu przyczep, a w 1967 rozpoczęcie 
produkcji autobusów przegubowych. Początek lat siedemdziesiątych to między innymi roczna produkcja 2400 samochodów cięża-
rowych, 1900 autobusów oraz ponad 500 samochodów warsztatowych i pożarniczych. Dla przykładu, w roku 1974 wyprodukowa-
no już ponad 10 tysięcy pojazdów. Podobną skalę produkcji utrzymywano do końca lat osiemdziesiątych. Lata dziewięćdziesiąte 
i początek pierwszej dekady XXI wieku to niestety ciągłe „równanie w dół”, które w efekcie doprowadziło do ogłoszenia w 2008 
roku upadłości Jelcza. Przyczyn takiego stanu rzeczy można wyliczać wiele, począwszy od trudności w przystosowaniu się do go-
spodarki rynkowej do nietrafionych decyzji przekształceniowych, 

W 2001 roku w ramach restrukturyzacji wydzielono na bazie majątku Zakładów Samochodowych Jelcz Spółka Akcyjna, zależne spółki 
produktowe, w tym: Jelcz – Samochody Ciężarowe Sp. z o.o., które zajmowały się produkcją samochodów ciężarowych i Jelcz – Kompo-
nenty Sp. z o.o. produkujące części zamienne i podzespoły. Na bazie tej ostatniej Spółki, - ze zmienioną w 2014 r. nazwą na JELCZ Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonujemy do dnia dzisiejszego.

Od dnia 26.04.2012 r. 100% udziałów w Spółce należy do Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli. Spółka należy 
do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Spółka używa skrótu firmy JELCZ Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

Dzień dzisiejszy.
Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i rozwój, produkcja oraz sprzedaż samochodów ciężarowych marki JELCZ, 

w tym w wersjach opancerzonych, produkcja i sprzedaż części zamiennych do pojazdów użytkowych marki JELCZ. Spółka świad-
czy usługi wykonywania części i zespołów na podstawie dokumentacji od klientów. 

Spółka oferuje samochody średniej i dużej ładowności w wersjach specjalnych przeznaczonych do celów militarnych w ukła-
dach napędowych: 4x4 o podwyższonej i wysokiej mobilności, 6x4 ogólnego przeznaczenia, 6x6 o podwyższonej mobilności, 
8x6 ogólnego przeznaczenia, 8x8 o podwyższonej mobilności oraz od niedawna pojazdy w układzie 10x10. Ogółem oferta Spółki 
obejmuje ponad pięćdziesiąt różnych typów i modeli pojazdów. Cechą wyróżniającą jest bardzo krótki okres od projektowania do 
wytworzenia pojazdu, w zależności od określonych przez zamawiającego wymagań technicznych.

W zależności od wymagań klientów samochody mogą być wyposażone w wiele specjalistycznych zespołów związanych z re-
alizacją wymaganych funkcji dla sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Przykładowo w opcji może się znajdować system centralnego 
pompowania kół, klimatyzacja, system centralnego smarowania, wyciągarka hydrauliczna wspomagająca samoewakuację, koła 
z wkładką umożliwiającą jazdę na rozszczelnionych oponach, systemy komputerowej kontroli parametrów jazdy, filtrowentylacja.

Samochody w wersji z kabinami opancerzonymi spełniają wymagania określone dla pierwszego pełnego poziomu normy STA-
NAG 4569 Aneks A i B. Ponadto spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące czystości elektromagnetycznej.

Jelcz Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. została umieszczona w wykazie przed-
siębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Stwarza to Spółce nowe perspektywy, a jednocześnie nakłada nowe 
obowiązki i stawia nowe wyzwania.

Najważniejszym rynkiem zbytu dla pojazdów marki JELCZ są Siły Zbrojne RP. Na stan Wojska Polskiego wyroby Spółki tra-
fiają bezpośrednio, dzięki umowom zawieranym z Inspektoratem Uzbrojenia MON. Dotyczy to samochodów w wersji skrzyniowej 
lub też pośrednio w wyniku umów z firmami krajowymi specjalizującymi się w zabudowach ciągników i podwozi marki JELCZ 
pod różnorodne zastosowania w SZ RP.

Jelcz Sp. z o. o. w modernizacji technicznej WRiA...
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W chwili obecnej potencjał produkcyjny spółki pozwala na roczną produkcję około 500 pojazdów, w zależności od stopnia 
skomplikowania produkcji. Wynika to z faktu, iż łatwiej i szybciej produkuje się samochody dwuosiowe niż trzyosiowe czy cztero-
osiowe. Wszystko zależy więc od portfela zamówień.

Jelcz Sp. z o.o. jest spółką realizującą szereg Umów z Inspektoratem Uzbrojenia Sił Zbrojnych oraz uczestniczącą w wielu 
programach operacyjnych oraz projektach dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie nasze największe projekty to dostawa 
specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych samochodów specjalnych średniej ładowności wysokiej mobilności w układzie 
napędowym 4x4.

Oprócz specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych samochodów specjalnych średniej ładowności wysokiej mobilności 
w układzie napędowym 4x4 produkujemy szereg innych samochodów i podwozi. 

Aktywnie uczestniczymy także w pracach związanych z budową nowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. 
W perspektywie nasze podwozia trafią także do programów PILICA, WISŁA i NAREW. Realizowane prace w tym zakresie znaj-
dują się na różnym poziomie zaawansowania.

Jednym z głównych użytkowników naszych wyrobów są Wojska Rakietowe i Artyleria. Efektem naszej działalności są między 
innymi podwozia P662D.35 pod zabudowę wyrzutni WR 40 LANGUSTA i LIWIEC oraz w chwili obecnej różne podwozia do 
programów RAK, REGINA, KRYL. 

Modernizacja techniczna Wojsk Rakietowych i Artylerii

Program LANGUSTA
Modernizacja techniczna wyrzutni rakietowych BM-21 do poziomu LANGUSTA była pierwszym znaczącym udziałem Jelcza 

w zakresie przygotowania nowych podwozi dla Wojsk Rakietowych i Artylerii. Szczególnie ważne przy tym projekcie było opan-
cerzenie podwozi. W wyniku przeprowadzonych prac projektowych przygotowano i przebadano kabinę z ochroną balistyczną na 
poziomie 1 STANAG 4569.

Wyrzutnie rakiet 122 mm (WR-40) są osadzane na podwoziu 6x6 o podwyższonej mobilności Jelcz P662D.35 wyposażonym 
w sześcioosobową kabinę 144WPP. Nośność pojazdu osiąga 10 Mg (ton). Silnik IVECO części jezdnej ma moc 259 kW i pozwala 
na osiągnięcie maksymalnej prędkości na drogach utwardzonych do 85 km/godz.

Podwozie samochodu ciężarowego marki JELCZ typ P662D.35 jest pojazdem specjalnym przeznaczonym do zabudowy róż-
nego rodzaju nadwozi, w tym ramy podkontenerowej 20-stopowej. Układ napędowy 6x6 przystosowany jest do jazdy po drogach 
o twardej nawierzchni oraz po drogach terenowych. Przystosowany do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 m. 
Wykonanie ADR. Możliwość pracy w zakresie temperatur od -30 do +50 °C. 

Zdj. 1 - Wyrzutnia rakiet Langusta na podwoziu samochodowym Jelcz

Jelcz Sp. z o. o. w modernizacji technicznej WRiA...
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LIWIEC JELCZ P662D.35
Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego RZRA Liwiec to samobieżny radar na podwo-

ziu JELCZ P662D.35., który wykrywając i śledząc trajektorię lotu pocisków artyleryjskich i moździerzowych 
jest w stanie z dużą dokładnością określić pozycję, na której znajduje się strzelający środek ogniowy oraz miej-
sce upadku śledzonych pocisków. Urządzenia tej klasy są bardzo przydatne w czasie działań wojennych do wykrywania  
i niszczenia stanowisk ogniowych artylerii przeciwnika, ale również w czasie pokoju, pomagając na obszarach objętych kryzysem 
np. utrzymywać zawieszenie broni i szybko wykrywać naruszenie tego zawieszenia przez jedną ze stron konfliktu.

Dane taktyczno - techniczne podwozia podobne jak w LANGUŚCIE 

Zdj. 2 - RZRA Liwiec na podwoziu samochodowym Jelcz

Wozy Amunicyjne oraz Artyleryjskie Wozy Amunicyjne w programach REGINA i RAK.
W ramach realizacji programów modernizacji technicznej REGINA i RAK Jelcz Sp. z o.o. zaproponowała i przygotowała pod-

wozia w układzie napędowym 8x8 przystosowane do jazdy po drogach o twardej nawierzchni oraz po drogach terenowych. 
 Samochody ciężarowe JELCZ 882.53 są pojazdami czteroosiowymi, w układzie napędowym 8x8, podwyższonej mobilności, 

przystosowane do transportu materiałów niebezpiecznych wg klasy 1, 2 i 9 grupy A (Dz.U. nr 57 z 1999 r., poz. 608 z późniejszymi 
zmianami) zgodnie z przepisami ADR . 

Samochody ciężarowe JELCZ P882.53 stanowią specjalną konstrukcję pojazdu przystosowanego do zabudowy urządzeń spe-
cjalnych oraz środków ogniowych. 

Samochody są przystosowane do pokonywania przeszkody wodnej o głębokości do 1,2m. Zakres temperatur eksploatacji pod-
wozia od 243K do 323K (-30°C do + 50°C). 

Samochody są wyposażone w opancerzoną kabinę załogową. Kabina opancerzona spełnia wymagania zabezpieczenia osób 
znajdujących się w logistycznych i lekkich pojazdach opancerzonych wg STANAG-u 4569 (wydanie 1) Aneksu A poziom 1 oraz 
według STANAG-u 4569 (wydanie 1) Aneksu B poziom 1. 

Jelcz Sp. z o. o. w modernizacji technicznej WRiA...
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Zdj. 3 - Artyleryjski Wóz Amunicyjny na podwoziu samochodowym Jelcz

Wozy Remontu Uzbrojenia i Elektroniki oraz Artyleryjskie Wozy Remontu Uzbrojenia 
w programach REGINA i RAK.

Rozszerzeniem oferty podwozi Jelcz w ramach programów REGINA i RAK są Wozy Remontu Uzbrojenia i Elektroniki oraz 
Artyleryjskie Wozy Remontu Uzbrojenia w układzie napędowym 6x6.

Samochód ciężarowy JELCZ P662D.35 jest pojazdem trzyosiowym, w układzie napędowym 6x6, podwyższonej mobilności, 
przystosowanym do transportu materiałów niebezpiecznych wg klasy 1, 2 i 9 grupy A (Dz.U. nr 57 z 1999 r., poz. 608 z późniejszy-
mi zmianami) zgodnie z przepisami ADR. Samochód ciężarowy JELCZ P662D.35 stanowi specjalną konstrukcję pojazdu przysto-
sowanego do zabudowy warsztatu remontu uzbrojenia.

Samochód ciężarowy JELCZ P662D.35 jest pojazdem podwyższonej mobilności, przystosowanym do pokonywania przeszkody 
wodnej o głębokości do 1,2m. Zakres eksploatacji podwozia od 243K do 328K (-30°C do + 55°C). Samochód ciężarowy JELCZ 
P662D.35 jest wyposażony w opancerzoną kabinę załogową. Kabina opancerzona spełnia wymagania zabezpieczenia osób znaj-
dujących się w logistycznych i lekkich pojazdach opancerzonych wg STANAG 4569 (wydanie 1) Aneksu A poziom 1 oraz według 
STANAG-u 4569 (wydanie 1) Aneksu B poziom 1.

Zdj. 4 - Artyleryjski Wóz Remontu Uzbrojenia na podwoziu samochodowym Jelcz
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KRYL JELCZ P663.32
Nową propozycją Spółki jest podwozie JELCZ P663.32 opracowane na potrzeby realizowanego wspólnie z HSW S.A. progra-

mu KRYL tj. programu samobieżnej haubicy 155 mm z lufą długości 52 kalibrów i donośności około 40 kilometrów
Pojazd posiada kabinę pięciomiejscową, opancerzoną, zapewniającą ochronę balistyczną na poziomie 1 zgodnie z Aneksem 

A i B według normy STANG 4569. W ścianie przedniej znajdują się dwa okna z szybami płaskimi, pancernymi. W drzwiach 
umieszczone są szyby pancerne zamocowane na stałe. Kabina wykonana szczelnie, umożliwiająca uzyskanie nadciśnienia m.in. 200 
Pa po zabudowie urządzenia filtrowentylacyjnego. Poziom hałasu wewnątrz kabiny nie przekracza 80 dB(A). Jego wymiary zostały 
tak dobrane, by umożliwić transport drogą lotniczą za pomocą średnich samolotów transportowych takich jak C-130 Hercules. Po-
wyższe rozwiązanie nie zyskało jednak akceptacji Artylerzystów. W związku z powyższym w Jelczu rozpoczęto prace mające na 
celu przygotowanie podwozia na potrzeby powyższego programu w układzie napędowym 8x8.

Zdj. 5 - Lekka samobieżna haubica Kryl na podwoziu samochodowym Jelcz

Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności JELCZ 442.32
Do oddziałów i pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii trafia także szereg innych produktów Jelcza, w tym między innymi 

samochody ogólnego przeznaczenia, podwozia zabudowane cysternami paliwa i wody, urządzeniami hakowymi, dźwigami. Przy 
czym najpopularniejszym produktem w chwili obecnej jest pojazd Jelcz 442.32.

Pojazd specjalny o napędzie 4x4 jest przystosowany do przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, technicznych 
środków zaopatrzenia materiałowego oraz sprzętu specjalistycznego. Konstrukcja skrzyni ładunkowej samochodu Jelcz 442.32 po 
demontażu opończy, pałąków oraz burt umożliwia zabudowę ławek do przewozu 24 żołnierzy.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 15600 kg, a ładowność podczas jazdy szosowej sięga 6 ton. Eksploatacja pojazdu 
może się odbywać się w zakresie temperatur od -30 do +50 °C. Standardowym wyposażeniem polepszającym możliwości taktyczne 
i użytkowe pojazdu są: hydraulicznie napędzana wyciągarka posiadająca możliwość odbioru liny zarówno z przodu jak i z tyłu po-
jazdu, uchylny wysięgnik z kołem zapasowym, hol sztywny a także zaczepy to transportu lotniczego i morskiego.

Jelcz Sp. z o. o. w modernizacji technicznej WRiA...
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Zdj. 6 - Samochód średniej ładowności Jelcz 442.32

Przedstawione powyżej programy nie wyczerpują w pełni naszej oferty, która obejmuje ponad czterdzieści rodzajów samocho-
dów, ciągników i podwozi dedykowanych praktycznie dla większości Gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Co roku pojawia-
ją się nowe produkty, jak chociażby wyróżnione na tegorocznym MSPO w Kielcach nagrodą Defender, podwozia dedykowane do 
programu WISŁA. Pozwala to z optymizmem patrzeć w przyszłość i realizować trudne i odpowiedzialne zadania na rzecz rozwoju 
naszych Sił Zbrojnych.

Jelcz Sp. z o. o. w modernizacji technicznej WRiA...
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Wkład przedsiębiorstwa AVIOMET w rozwój 
i unowocześnianie meteorologicznego sprzętu 
artyleryjskiego

Wstęp
Zadaniem artylerii jest rażenie różnorodnych celów: pojedynczych i grupowych, stałych i ruchomych, obserwowanych i nie 

obserwowanych. Możliwość skutecznego wykonania tego zadania uwarunkowana jest dokładnością i terminowością ognia artylerii. 
Dowolnemu sposobowi strzelania towarzyszy jego przygotowanie, którego istotą jest określenie nastaw celownika, poziomnicy 

i odchylenia, zapewniające najskuteczniejsze rażenie celu.
Nastawy do strzelania określa się na podstawie danych o położeniu celu oraz z uwzględnieniem topograficznych, meteorologicz-

nych, balistycznych i technicznych warunków strzelania. 
Szczególnie duży wpływ na tor lotu pocisku mają warunki atmosferyczne w warstwie atmosfery, w której leci pocisk. Ruch 

pocisku wywołuje siłę oporu powietrza. Ponadto wiatr działa w określony sposób na pocisk, zmieniając jego donośność i kierunek 
ruchu.

Do zasadniczych zadań meteorologicznego przygotowania strzelania należy określenie odchyłek ciśnienia atmosferycznego 
i temperatury powietrza od wartości tabelarycznych oraz prędkości i kierunku wiatru. Do określenia danych meteorologicznych są 
wykorzystywane meteorologiczne systemy i przyrządy pomiarowe. Produkcją urządzeń do wykonywania pomiarów meteorologicz-
nych zajmuje się przedsiębiorstwo Aviomet.

Historia i rozwój przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne Aviomet Sp. z o.o. jest konstruktorem, producentem i dostawcą wyspecjalizowanych 

systemów oraz urządzeń przeznaczonych do wykonywania pomiarów meteorologicznych. Firmą kieruje Zarząd, którego Prezesem 
jest Lechosław Andrzej Kumoch. 

Firma Aviomet założona w 1989 roku specjalizuje się w wojskowych zastosowaniach meteorologicznych systemów i przyrzą-
dów pomiarowych, ale jej produkty mają również zastosowanie w sferze cywilnej. Zautomatyzowane systemy pomiarowe działają 
w każdych warunkach atmosferycznych w licznych miejscach na terenie całego kraju. Mobilne zestawy pomiarowe zapewniają 
meteorologiczne wsparcie podczas misji wojskowych i ćwiczeń polowych w kraju i za granicą.

Początki działalności Przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego Aviomet sięgają przełomu lat 1980-tych i 1990-tych, kiedy 
polskie wojsko w obliczu przemian polityczno-gospodarczych stanęło u progu licznych wyzwań. Nowa rzeczywistość coraz moc-
niej zmuszała armię do odejścia od dotychczas stosowanych rozwiązań i skłaniała do wdrażania nowinek technicznych, często dotąd 
niedostępnych.

Jedną z dziedzin, w których wojsko polskie sprzed 30 lat pozostawało mocno zacofane wobec toczącego się w tamtym czasie 
postępu technicznego, były pomiary meteorologiczne. Funkcja ta, często zupełnie mylnie traktowana jako pomocnicza względem 
podstawowych zadań wojska, ma przecież kluczowe znaczenie dla efektywności i bezpieczeństwa działania lotnictwa oraz efektyw-
ności systemów kierowania ogniem, w tym artylerii.

Trzy dekady temu pomiary meteorologiczne prowadzone były w sposób, nawet jak na tamte czasy, mocno archaiczny: za pomo-
cą analogowych urządzeń pochodzenia radzieckiego, obsługiwanego ręcznie, a czasem nawet na oko.

Termometry rtęciowe, jakkolwiek precyzyjne, ale jednocześnie trudno dostępne, stanowiły podstawowe narzędzie pomiaru tem-
peratury. W celu wydłużenia ich trwałości użytkowej z reguły przechowywano je w zamknięciu i wyjmowano jedynie na czas 
dokonania pomiaru. Jeszcze większe problemy sprawiały pomiary prędkości wiatru.

Z pomocą wojsku przyszła grupa specjalistów z Wojskowej Akademii Technicznej, która zaoferowała opracowanie nowocze-
snych zestawów pomiarowych, które usprawniłyby prace odpowiedzialnych za te działania jednostek. Niestety, w tamtym czasie 
armia nie była zainteresowana wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych.

Wobec braku wsparcia, zwłaszcza finansowego, ze strony wojska, grupa specjalistów z WAT postanowiła samodzielnie opra-
cować, rozwinąć i przetestować nowe systemy pomiarów meteorologicznych. W tym celu 13 czerwca 1989 roku zarejestrowano 
przedsiębiorstwo Aviomet. Na jego czele stanął Lechosław Kumoch, który pełni rolę prezesa do dziś.

Niespełna rok później, 1 kwietnia 1990 roku Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zleciło opracowanie w ramach pracy 
badawczo-rozwojowej nowego systemu pomiarów meteorologicznych przy powierzchni ziemi (PTAV) dla wojsk rakietowych i ar-
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tylerii, który miał służyć do sprawdzania i podawania takich parametrów jak: prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność 
powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne.

Prace rozwojowe, które rozpoczęto niezwłocznie, bardzo szybko doprowadziły do powstania trzech prototypów nowego zesta-
wu. Wkrótce jednak realizacja projektu napotkała na trudności. Przyczynił się do tego brak środków finansowych na zakup sprzętu 
przez wojsko. Zastój trwał do 1993 roku, kiedy MON złożyło długo wyczekiwane zamówienie na dostawę 10 zestawów pomiaro-
wych PTAV partii próbnej.

W kolejnych latach wojsko składało kolejne zamówienia na zestawy PTAV. W związku z tym do końca ubiegłego stulecia w wy-
posażeniu pododdziałów artylerii znalazło się ponad 70 egzemplarzy zestawów. Powszechne użycie zestawów PTAV podniosło 
zdolności do prowadzenia pomiarów meteorologicznych, a tam samym zwiększyło efektywność operacyjną tego rodzaju wojsk 
i stanowiło przyczynek do dalszej cyfryzacji Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Zwiększenie zdolności wojska polskiego do prowadzenia pomiarów meteorologicznych przy powierzchni ziemi w rewolucyjny 
sposób zmieniło sposób funkcjonowania pododdziałów artylerii. Jednakże same w sobie było niewystarczające, aby w wyraźnie 
podnieść zdolność operacyjną tego rodzaju wojsk. Wciąż brakowało bowiem efektywnych środków do prowadzenia pomiarów na 
dużych wysokościach. Używane wówczas zestawy radarowe wymagały obsługi aż 16 osób, a ponadto były łatwe do namierzenia 
przez nieprzyjaciela ze względu na emitowane promieniowanie.

Już w połowie lat 1990-tych przedsiębiorstwo Aviomet rozpoczęło prace nad systemem zdolnym do uzyskiwania danych at-
mosferycznych od powierzchni ziemi do wysokości 30 km. Zapotrzebowanie na tego typu systemy było wynikiem postępującej 
modernizacji artylerii, w tym odejścia od klasycznych dział holowanych na rzecz zestawów samobieżnych. Istotną potrzebą było 
również zwiększenie efektywności prowadzonego ognia artyleryjskiego, do czego służyć miało właśnie unowocześnienie środków 
pomiaru na dużych wysokościach.

W wyniku 5-letniego programu badawczo-rozwojowego, prowadzonego na zlecenie i we współpracy z wojskiem, specjaliści 
przedsiębiorstwa Aviomet opracowali radioteodolitowy system sondażowy atmosfery RSSA „BAR” do pomiarów w wyższych 
warstwach atmosfery.

Rozpoczęta w 2001 roku produkcja seryjna RSSA „BAR” została poprzedzona badaniami kwalifikacyjnymi prototypu. Rok 
później pierwszy zestaw przekazano odbiorcy.

System RSSA „BAR” przeznaczony jest automatycznego wykonywania radiosondażu atmosfery i pomiarów przyziemnych 
wartości elementów meteorologicznych oraz opracowania wyników pomiarów w postaci depesz meteorologicznych i przekazania 
ich użytkownikowi. Działania te mogą być efektywnie prowadzone w warunkach polowych, co ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy 
wyposażone w system pododdziały artylerii prowadzą działania operacyjne.

RSSA „BAR” wykorzystuje balon wypełniony wodorem lub bezpiecznym helem, który to balon wynosi małą radiosondę. 
Sygnały przesyłane przez sondę, zawierające takie dane jak ciśnienie atmosferyczne, temperaturę i wilgotność powietrza, są na-
mierzane przez radioteodolit. Dzięki ustaleniu trasy przelotu balonu, możliwe jest dokonanie pomiaru prędkość i kierunku wiatru.

Istotną rolę w funkcjonowaniu systemu RSSA „BAR” odgrywa meteorologiczna stacja pomiarów przyziemnych AGAT, która 
jednocześnie jest mobilną wersją systemu pomiarowego MetNet. Stacja automatycznie przekazuje wyniki pomiarów przyziemnych 
do systemu sondażowego. AGAT stanowi rozwinięcie stacji z rodziny PTAV.

Stacja AGAT służy do m.in.: pomiarów elementów meteorologicznych, kontroli poprawności danych, przetwarzania danych po-
miarowych i wykonywania obliczeń statystycznych, zobrazowania wyników pomiarów i obliczeń, tworzenia lokalnego archiwum 
danych pomiarowych, kontroli poprawności pracy stacji oraz sygnalizacji wykrytych błędów. AGAT produkowana jest w kilku 
wersjach. Jej podstawową odmianą jest AGAT20A, która została zmodyfikowana dla potrzeb współdziałania z RSSA „BAR”. 

Wyroby przedsiębiorstwa

System pomiarowy PTAV.
PTAV był pierwszą mobilną stacją pomiarową w całości zaprojektowaną i wyprodukowaną przez Przedsiębiorstwo Badawczo-

-Produkcyjne AVIOMET. Zapewniał pomiar takich składowych meteorologicznych jak:
• prędkość i kierunek wiatru
• temperatura i wilgotność powietrza
• ciśnienie atmosferyczne.

PTAV był protoplastą dla współcześnie produkowanych systemów z rodziny AGAT.
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Rodzina meteorologicznych stacji pomiarów przyziemnych AGAT.

Zdj. 1- Meteorologiczna stacja pomiarów przyziemnych AGAT

Meteorologiczna stacja pomiarów przyziemnych AGAT jest mobilną wersją systemu pomiarowego MetNet, przeznaczoną do 
wykonywania pomiarów elementów meteorologicznych, opracowania danych pomiarowych i prezentacji wyników niezbędnych do 
prowadzenia meteorologicznego zabezpieczenia ćwiczeń i działań bojowych na współczesnym polu walki. AGAT jest rozwinięciem 
pierwszych produkowanych przez przedsiębiorstwo stacji z Rodziny PTAV które to były użytkowane przez Siły Zbrojne RP od 
wczesnych lat 90-tych.

AGAT realizuje automatycznie następujące funkcje:
• pomiary elementów meteorologicznych
• kontrola poprawności danych
• przetwarzanie danych pomiarowych i wykonywanie obliczeń statystycznych
• zobrazowanie wyników pomiarów i obliczeń
• tworzenie lokalnego archiwum danych pomiarowych
• kontrola poprawności pracy stacji
• sygnalizacja wykrytych błędów.

Elastyczność i modułowość projektu umożliwiła rozwijanie konstrukcji stacji pomiarowej do specjalizowanych wersji zgodnie 
z wymaganiami stawianymi przez użytkownika poprzez integrację różnorodnych mierników meteorologicznych. AGAT produko-
wany jest w kilku wersjach:

• AGAT20A - zmodyfikowany dla potrzeb radioteodolitowego systemu sondażowego BAR stosowanego w wojskach 
rakietowych i artylerii

• AGAT20L - wyposażony w miernik widzialności, miernik wysokości podstawy chmur, detektor wyładowań atmosfe-
rycznych i deszczomierz stanowi mobilną wersję systemu MetNet, przeznaczoną do zabezpieczenia lotnictwa

• AGAT20S - wyposażony w miernik wysokości podstawy chmur i elektroniczny teodolit do pomiaru wiatrów górnych 
stanowi mobilną aerologiczną stację dla wojsk powietrzno-desantowych

• AGAT 30 - Najmniejsza stacja z rodziny AGAT. Dzięki wykorzystaniu multisensora Vaiasal WXT520 oraz dużej 
ergonomii jest najbardziej mobilną stacją z rodziny AGAT zapewniającą podstawowe pomiary elementów meteorolo-

Wkład Przedsiębiorstwa AVIOMET w rozwój...
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gicznych. Dzięki minimalnemu poborowi energii, stacja może zbierać dane meteorologiczne bez zewnętrznego źródła 
zasilania nawet przez okres miesiąca.

AGAT20A - Meteorologiczna stacja pomiarów przyziemnych systemu „BAR”
AGAT 20A przeznaczony jest do wykonywania pomiarów przyziemnych wartości prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmos-

ferycznego oraz temperatury i wilgotności powietrza. Stacja stanowi integralną część radioteodolitowego systemu sondażowego 
„BAR” zapewniającego dane do meteorologicznego zabezpieczenia strzelań artyleryjskich. AGAT20A podłączony do systemu ra-
dioteodolitowego automatycznie przekazuje wyniki pomiarów przyziemnych do systemu sondażowego.

AGAT20A jest wyposażony we własny układ zasilania z panelem słonecznym i może działać samodzielnie. Oprogramowanie 
stacji generuje depesze meteorologiczne zawierające ekstrapolowane dane o pionowym profilu wiatru i temperatury do wysokości 
4 km.

Konstrukcja stacji i zastosowane materiały gwarantują krótki czas przygotowania do pracy i uproszczoną obsługę:
• niewielka ilość elementów składowych
• prostota montażu i połączeń
• wysoka niezawodność
• wewnętrzny test kontrolny
• wysoką dokładność i niskie zużycie energii: technologia mikroprocesorowa, cyfrowa transmisja danych, układy energo-

oszczędne

Radioteodolitowy System Sondażu Atmosfery „BAR”.
RSSA „BAR” zapewnia precyzyjne informacje meteorologiczne dla nowoczesnych systemów broni - ciśnienie atmosferyczne, 

temperaturę i wilgotność powietrza oraz prędkość i kierunek wiatru od powierzchni ziemi do wysokości ponad 30 km.

Zdj. 2- Radioteodolitowy System Sondażu Atmosfery „BAR”

System przeznaczony jest do automatycznego wykonywania w warunkach polowych radiosondażu atmosfery i pomiarów przy-
ziemnych wartości elementów meteorologicznych oraz opracowania wyników pomiarów w postaci depesz meteorologicznych 
i przekazania ich użytkownikowi.

Dzięki mobilności i krótkiemu czasowi przygotowywania do pracy, niezależności od systemów nawigacyjnych, pasywności, 
wysokiej precyzji unikatowego układu śledzenia radiosondy i zaawansowanemu przetwarzaniu danych oraz niskim kosztom eks-
ploatacji system „BAR” jest niezawodnym rozwiązaniem dla Sił Zbrojnych.

Wkład Przedsiębiorstwa AVIOMET w rozwój...
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Ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu, prostota i jednoznaczność połączeń, automatyczna realizacja wielu funkcji systemu po-
miarowego oraz energooszczędność zapewniają sprawne wykonywanie zadań na współczesnym polu walki. Wyposażony w urzą-
dzenia filtrowentylacyjne do pracy w zanieczyszczonym lub skażonym terenie, niezależne źródła zasilania, sprzęt przeznaczony do 
działania w trudnych warunkach środowiskowych, oświetlenie uwzględniające wymagania w zakresie maskowania oraz sprzęt do 
przygotowania ciepłych posiłków i miejsca do wypoczynku załogi system umożliwia długotrwałą pracę w warunkach polowych.

Oprogramowanie systemu sondażowego Vaisala DigiCORA® do analizy, archiwizowania, zobrazowania i przekazywania 
danych radiosondażowych wraz z licznymi opcjonalnymi aplikacjami zapewnia pełny nadzór użytkownika nad zadaniami 
wykonywanymi w trakcie trwania sondażu poprzez monitorowanie wszystkich podstawowych elementów składowych i funkcji 
systemu. W każdym momencie trwania sondażu dane pomiarowe i obliczeniowe mogą być przedstawione w postaci graficznej, 
tekstowej lub generowanych automatycznie depesz meteorologicznych zgodnych ze standardami WMO i NATO. Dla celów 
szkoleniowych można wykonywać symulacje działania oprogramowania z wykorzystaniem danych z wcześniej wykonanych 
sondaży atmosfery.

MetNet System. 
System MetNet przeznaczony jest do wykonywania pomiarów meteorologicznych oraz przetwarzania, archiwizowania, obrazo-

wania i przekazywania danych do sieci pomiarowej.

Zdj. 3 - Moduł systemu MetNet

W skład systemu MetNet może wchodzić dowolnie skonfigurowany przez użytkownika zestaw mierników i detektorów:
• prędkości i kierunku wiatru
• temperatury i wilgotności powietrza
• ciśnienia atmosferycznego
• wysokości podstawy chmur
• widzialności
• wyładowań atmosferycznych
• opadów
• promieniowania
• temperatury gruntu
• pogody bieżącej.

Wkład Przedsiębiorstwa AVIOMET w rozwój...
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Budowa systemu MetNet
System składa się z wielu oddalonych, powiązanych siecią komunikacyjną głowic pomiarowych, rozmieszczonych w terenie 

zgodnie z wymaganiami użytkownika. Pracę systemu koordynuje stacja nadrzędna, która współpracując z lokalną siecią kompu-
terową biura meteorologicznego, udostępnia dane pomiarowe dla innych elementów systemu osłony meteorologicznej (centralnej 
bazy danych, systemu telekomunikacyjnego, systemu wspomagania synoptyka).

Modułowa struktura systemu umożliwia bardzo elastyczną konfigurację zróżnicowanych układów pomiarowych, od pojedyn-
czego przyrządu do rozbudowanych systemów lotniskowych oraz na sukcesywne rozbudowywanie sieci pomiarowej w zależności 
od potrzeb użytkownika. Autonomiczne, inteligentne głowice pomiarowe systemu pracują równolegle i niezależnie (odczyt danych 
z własnego czujnika, kontrola, skalowanie, poprawki).

Obrazowanie w systemie MetNet
Wyniki pomiarów wykonywanych przez system MetNet są zobrazowane na konsolach wirtualnych na komputerach PC. Konsole 

dokonują importu właściwych danych pomiarowych, których rodzaj i częstość odbierania oraz sposób zobrazowania i rejestracji są 
określane przez użytkownika. Zapewnia to pełną swobodę gromadzenia i wykorzystywania danych.

Wyłączenie zasilania konsoli lub zmiana jej konfiguracji nie mają wpływu na pracę systemu pomiarowego - wykonywanie 
pomiarów oraz przetwarzanie i rejestrowanie danych pomiarowych w bazie danych. Moduł zobrazowania może być uruchomiony 
wielokrotnie z różnymi danymi do wyświetlenia (np. inne kolory, inne głowice, inne pola danych głowic, inne jednostki) w postaci 
zobrazowań tabelarycznych, graficznych i histogramów.

Głowice prezentowane są w osobnych indywidualnie skalowanych okienkach w obszarze modułu zobrazowania, a każde okien-
ko głowicy można dostosować do potrzeb użytkownika poprzez określenie jednostek i wartości progowych mierzonego elementu 
oraz właściwości czcionki i kolorów dla wierszy w okienku głowicy.

Ustawiania wartości progowych mają na celu określenie zakresów wartości elementów meteorologicznych, o których przekro-
czeniu system informuje użytkownika.

Oprogramowanie MetNet umożliwia korzystanie z różnych urządzeń peryferyjnych, współpracę z lokalną siecią komputerową 
i łatwy eksport danych do innych programów.

Wybrane realizacje przedsiębiorstwa dla potrzeb Sił Zbrojnych

• Zaprojektowanie, produkcja i dostawa 10 zestawów pomiarowych PTAV partii próbnej – 1993. 
• Dostawa łącznie 70 systemów pomiarowych PTAV dla artylerii – 2000.
• Zaprojektowanie, produkcja i dostawa 20 Systemów MiniMetNet dla 20 lotnisk wojskowych na terenie Polski – 1999-

2000. 
• Dostawa 7 systemów MetNet – 1999. 
• Wprowadzenie próbnego egzemplarza RSSA „BAR” – 2002. 
• Dostawa 7 zapasowych systemów MetNet – 2010. 
• Podpisanie wieloletniej umowy na dostawy systemów RSSA „BAR” oraz AGAT – 2014. 
• Dostawa RSSA „BAR” na nowym podwoziu IVECO – 2018.

Zakończenie
Jak pokazują współczesne konflikty zbrojne artyleria nadal stanowi ważny czynnik na współczesnym polu walki. Dysponując 

nowoczesnym sprzętem, wojska rakietowe i artyleria są w stanie skutecznie razić przeciwnika oraz wspierać ogniem wojska wal-
czące we wszystkich rodzajach działań bojowych.

W ostatnich kilkunastu latach w wyniku modernizacji sprzętu artyleryjskiego wprowadzono różnorodne programy dotyczące 
zarówno broni, jak i sprzętu artyleryjskiego. Jednym z tych programów już są realizowane programy dotyczące uwzględnienia 
meteorologicznych warunków strzelania. Do określania warunków meteorologicznych stosowany jest nowoczesny sprzęt pomiaro-
wy. Sprzęt ten został wyprodukowany na bazie dwóch dekad doświadczeń w zakresie obsługiwania, projektowania i opracowania 
meteorologicznego sprzętu pomiarowego. 

Powszechne użycie, najpierw zestawów PTAV, a później udoskonalonych stacji AGAT podniosło zdolności do prowadzenia 
pomiarów meteorologicznych, a tym samym zwiększyło efektywność operacyjną tego rodzaju wojsk i stanowiło przyczynek do 
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dalszej cyfryzacji Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z kolei wprowadzenie Radioteodolitowego Systemu Sondażu Atmosfery „BAR” 
pozwoliło na zwiększenie efektywności prowadzonego ognia artyleryjskiego.

Wprowadzenie do użycia nowoczesnych systemów do pomiarów warunków meteorologicznych pozwoliło na lepsze wykorzy-
stanie środków ogniowych, a tym samym na zwiększenie skuteczności działania wojsk rakietowych i artylerii.

Bibliografia:

Praca zbiorowa: Strzelanie i kierowanie ogniem artylerii naziemnej. Warszawa 1987.

• Internet - http://aviomet.pl/o-firmie/
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Jan Wach
Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. dla artylerii

EL-IN … spółka jakich mało na polskim i zagranicznym rynku. Początki Firmy sięgają 1974 r. kiedy to powstał zakład energe-
tyczny założony przez Jana Wacha. Dziś to nowoczesne przedsiębiorstwo skupiające wokół siebie specjalistów, najnowsze techno-
logie i urządzenia. Inwestycje Firmy znajdziemy w różnych częściach Polski, ale również poza jej granicami.

EL-IN może się poszczycić rozbudowanym oraz zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowo-transportowym składa-
jącym się z ponad 120 jednostek sprzętowych. Poziom wykonywanych prac gwarantują specjaliści, bo ludzie i wiedza to wyróżniki 
tej rodzinnej Firmy. 

Na ponad 700 m2 powierzchni biurowej pracują ciekawi i charyzmatyczni ludzie, którzy wiedzą, że Prezes Jan wybrał ich 
nieprzypadkowo. Zaufał im, bo wszyscy razem stanowią wielką rodzinną Markę. Jako Marka i jako Firma są dumni, że w ramach 
trzech segmentów działalności realizują wielkie i małe inwestycje: 

Budownictwo kolejowe 
Specjalizacja Spółki w budownictwie kolejowym opiera się na przebudowie i modernizacji dróg szynowych, budowie podtorza 

i nawierzchni torowych, budowie peronów, wiat, modernizacji stacji i przystanków, budowie i remoncie lokalnych centrów stero-
wania, budowie i remoncie dworców itp.

Budownictwo energetyczne 
W ramach budownictwa energetycznego Spółka zajmuje się budową stacji transformatorowo-rozdzielczych średnich i wysokich 

napięć, budową i modernizacją napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, przebudową podstacji 
trakcyjnych, instalacją automatyki i sterowania itp.

Budownictwo kubaturowe 
W większości obiekty związane z energetyką (nastawnie, rozdzielnie energetyczne) i kolejnictwem (nastawnie, podstacje trak-

cyjne, perony itp.) oraz budową obiektów przemysłowych.
EL-IN to marka oparta o wartości rodzinne i z tej właśnie perspektywy należy spojrzeć na jej współpracę ze Stowarzyszeniem 

Polskich Artylerzystów. Rodzina udziela sobie wsparcia zarówno w czasach pokoju, jak i podczas jakichkolwiek niepokojów. Stąd 
tak wielka troska wszystkich Członków Zarządu tej Polskiej Firmy o rozwój kolejnictwa, a co za tym idzie – obronności naszego 
kraju.

Ojczyzna jest tylko jedna – podobnie jak ta niezwykła Firma, która lata temu wkroczyła na rynek robót energetycznych, budow-
lanych i kolejowych z prędkością Pendolino, ale zawsze wyhamowuje na słowa: Polska i Tradycja. Prezes Wach nieustannie wyraża 
nadzieję, iż działając razem oraz konsekwentnie, zdobędziemy cele nakreślone przez niejednego z naszych wieszczów narodowych: 
Jestem z narodu, w którym od lat blisko stu każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. To jedno poprawiwszy 
można zbawić naród. ( C.K. Norwid)

To takie piękne marzenie – Polski Biznes i Polska Tradycja pod powiewającą chorągwią Artylerzystów Polskich.

Członkowie Zarządu EL-IN dziękują za wyróżnienie – ono pozwoli im marzyć dalej…

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o. o. dla artylerii...
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DEMARKO Military Vehicles – nowoczesne rozwiązania 
dla branży zbrojeniowej

DEMARKO S.A. należy do liderów branży pojazdów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu. Ponad 35-letnie do-
świadczenie w branży motoryzacyjnej sprawiło, że firma dołączyła do grona obdarzonych największym zaufaniem producentów 
pojazdów specjalistycznych w tym naczep i przyczep dla transportu ponadnormatywnego oraz zabudów samochodów dostawczych 
i ciężarowych. 

Obecnie firmę DEMARKO tworzą dwa duże, nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni blisko 20 000 m². Firma od 
początku działalności była otwarta na nowe wyzwania i wykorzystywała szanse rozwoju płynące z rynku, co pozwoliło jej rozwi-
nąć infrastrukturę zakładową, poszerzyć zakres działań, a także rozbudować szkielet organizacyjny firmy, stając się silną, stabilną 
i rozpoznawalną europejską marką. Spółka zatrudnia blisko 200 pracowników, w tym przede wszystkim wysoce wykwalifikowaną 
i doświadczoną kadrę inżynierską sprawującą pieczę nad każdym etapem produkcji i obsługi klienta – od procesu projektowania, 
poprzez produkcję, aż po usługi serwisowe.

Stale rozbudowywany park maszynowy to aktualnie ponad 35 nowoczesnych maszyn CNC. Bogate zaplecze sprzętowe i tech-
nologiczne oraz systematyczne doposażanie stanowisk produkcyjnych w specjalistyczne matryce i stemple, narzędzia oraz urządze-
nia kontrolujące jakość, pozwalają na produkcję nawet najbardziej skomplikowanych i wielkogabarytowych konstrukcji.

DEMARKO produkuje i sprzedaje pojazdy na całym świecie. Jest członkiem ESTA (European Assocation of Abnormal Road 
Transport and Mobile Cranes), założonej w 1976 roku i zrzeszającej członków z 21 krajów świata, która aktywnie działa na rzecz 
środowiska transportu ponadnormatywnego. Od 2015 roku należy również do elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamicz-
niej rozwijających się firm w Polsce. Nieustanne inwestycje pozwalają na doskonalenie warsztatu, wdrażanie najnowocześniejszych 
technologii i utrzymywanie pozycji lidera na rynku. 

DEMARKO Military Vehicles...
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Doświadczenie firmy, jakość i niezawodność produkowanego przez nią sprzętu zdecydowało o wybraniu jej w 2018 roku jako 
jednego z podwykonawców rządowych dostaw dla Wojska Polskiego. Od tego czasu spółka dostarczyła do Wojska Polskiego 
i Wojsk Sojuszniczych ponad kilkaset specjalistycznych pojazdów w tym:

Pojazd ogólnego przeznaczenia średniej ładowności model PO-01 na podwoziu IVECO Eurocargo 120E, przeznaczony jest 
do przewozu ładunku o maksymalnej masie 4800kg. Konstrukcja zabudowy umożliwia sprawne załadowanie, mocowanie i prze-
wóz 12 palet euro o wymiarach 800x1200mm, jednego kontenera ISO 10’ lub jednego kontenera ISO 15’. Możliwy jest przewóz 
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materiałów niebezpiecznych w opakowaniach wg wymogów ADR a ponadto przewóz 24 osób po zamontowaniu ławek. Wymiary 
przestrzeni ładunkowej sięgają 5,10 m długości, 2,48 szerokości, 1,92 wysokości oraz 9,8 m3 objętości. 

Samochód sanitarny wielonoszowy model PSW-01, zaprojektowany przez konstruktorów działu Military Vehicles, jest prze-
znaczony do wykonywania zadań ewakuacji medycznej na wszystkich poziomach zabezpieczenia medycznego, po wszystkich ro-
dzajach dróg i bezdrożach, w różnych warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru Europy. Zapewnia 
ewakuację poszkodowanych w pozycji siedzącej i leżącej. 

Pojazdy zabudowano na bazie podwozi marki IVECO MUV o stałym układzie napędowym 4x4 i mocy silnika 132 kW, który 
jest przystosowany do zasilania paliwem F-54 lub F-34. W pojeździe znajdują się dwa przedziały - kierowcy oraz medyczny do 
transportu poszkodowanych (długość 3200 mm, szerokość 2000 mm, wysokość 1800 mm). Konstrukcja umożliwia przewożenie 
dwóch ratowników oraz przynajmniej czterech poszkodowanych w pozycji siedzącej lub trzech w pozycji siedzącej i dwóch w le-
żącej. Samochód wraz z zabudową specjalistyczną oraz wyposażeniem medycznym posiada rezerwę ładowności minimum 1 300 
kg w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej (DMC). Całkowita wysokość pojazdu (wraz zabudową) wynosi 3 000 mm. 
Samochody wyposażone zostały w sprzęt medyczny obejmujący m.in.: nosze, krzesło kardiologiczne, defibrylator transportowy 
półautomatyczny AED oraz respirator transportowy.
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Ponad 35-letnie doświadczenie firmy DEMARKO w produkcji naczep i przyczep dla transportu ponadnormatywnego, zaowoco-
wało dołączeniem do grona podwykonawców Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym spółki Jelcz, która w ramach programu o kryp-
tonimie „JAK” dostarczy specjalistyczne zestawy, przeznaczone do transportu sprzętu wojskowego. 

DEMARKO S.A. w ramach współpracy zaprojektowała niezawodną naczepę, która jest w całości wykonana ze stali o podwyż-
szonych wartościach wytrzymałościowych. Zapewnia doskonałą stabilność i zwrotność. Przeznaczona jest do pracy w trudnych 
warunkach terenowych.
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Konstrukcja naczepy zapewnia dużą sztywność w trudnych warunkach terenowych. Pokład naczepy został wyposażony w sze-
reg uchwytów i mocowań umożliwiających przewożenie sprzętu każdego rodzaju oraz kontenerów ISO 10/15/20/30 w różnych 
konfiguracjach. Zamontowano również najazdy dwusekcyjne sterowane hydraulicznie lub ręcznie z możliwością dostosowania 
rozstawu do załadowanego pojazdu. Całość została wyposażona w osie o bardzo szerokim śladzie zapewniającym dużą stabilność. 
5 osi z hydraulicznym skrętem zapewnia doskonałą zwrotność, wydłużając jednocześnie czas eksploatacji opon. Koła uzupełniono 
w specjalnie wykonane wkładki typu Run-Flat umożliwiające jazdę nawet po przebiciu opony. Naczepa posiada łabędzią szyję 
dostosowaną do ciągników terenowych o dużych wychyłach siodła z regulowaną wysokością sprzęgu w zakresie 1250-1650mm. 
Zamontowano 24V instalację elektryczną posiadającą klasę szczelność IP67 oraz oświetlenie zaciemniające black-out. 
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Najnowszym projektem wojskowym, w który zaangażowana jest firma DEMARKO Military Vehicles jest współpraca z Ray-
theon Missiles & Defense, z którym w 2020 roku podpisała umowę dotyczącą produkcji specjalistycznych naczep transporto-
wych do obsługi sprzętu systemu Patriot w ramach programu „Wisła”. Raytheon Missiles & Defense to jeden z największych 
koncernów zbrojeniowych świata, specjalizuje się w systemach obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, pociskach, systemach 
rozpoznania, łączności i dowodzenia, produkuje także i dostarcza usługi na rynek cywilny. Zatrudnia 67 tys. pracowników na całym 
świecie; obroty firmy w 2018 roku wyniosły 27 mld dolarów. Amerykańskie zestawy Patriot zostały wybrane w programie obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła. Umowę o wartości 4,75 mld dolarów w ramach programu „Wisła” 
podpisano wiosną 2018 roku. 
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Zgodnie z podpisaną umową pracownicy spółki wyprodukują specjalistyczne naczepy do obsługi sprzętu polskiego systemu 
przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Dzięki temu kontraktowi DEMARKO S.A. dołączyło do globalnego łańcucha 
dostaw Raytheon Missiles & Defense.

DEMARKO S.A., jako część globalnego łańcucha dostaw Raytheon Missiles & Defense, ma możliwość dostarczania specjali-
stycznych naczep swojej produkcji 16 pozostałym państwom – partnerom systemu Patriot na całym świecie. Wypróbowany w walce 
system stanowi podstawę obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski i 16 innych państw, w tym USA i sześciu innych 
państw NATO, co gwarantuje, że członkowie sojuszu mogą prowadzić wspólne ćwiczenia, współpracować ze sobą oraz sprawnie 
i płynnie wypełniać swoje zadania. 

DEMARKO Military Vehicles pracuje obecnie nad kilkoma projektami wojskowymi, jednak informacje o szczegółach będą 
możliwe dopiero po podpisaniu umów i ustaleniu dokładnych zakresów prac, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości. 
Bezsprzecznym pozostaje fakt, że projekty militarne stają się jednym z ważnych obszarów działalności firmy ze Świętochłowic, 
a ona sama stała się stabilnym i pewnym partnerem we współpracy przy wymagających, wojskowych projektach. 

DEMARKO Military Vehicles...



67

Udział firmy MOTO MAR w modernizacji polskiej armii

Współczesna motoryzacja wymaga wielu nowoczesnych komponentów niezbędnych do wytwarzania pojazdów na miarę XXI 
wieku. Bez niezawodnych opon, akumulatorów i wielu innych podzespołów nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie pojazdów 
mechanicznych. 

Działanie armii XXI wieku zależy od sprawnego i niezawodnego funkcjonowania transportu. Do tego potrzebne są: nowoczesne 
środki transportu, ciągniki samochodowe, naczepy i przyczepy do przewozu sprzętu. 

Spółka MOTO MAR z siedzibą w Bydgoszczy powstała, aby wspomóc odbiorców w wyborze oraz dostarczać części w wysokim 
standardzie wykonania. Firma jest w stanie nie tylko dostarczyć najnowsze zdobycze techniki, ale również doradzić i podpowie-
dzieć optymalne rozwiązania oraz pomóc wybrać, a następnie dostarczyć części w wysokim standardzie. Świadczy o tym certyfikat 
ISO 9001:2008, który potwierdził wysoką jakość obsługi i rozwiązań organizacyjnych przyjętych w naszej firmie.

Firma w branży oponiarskiej działalność rozpoczęła jeszcze w poprzedniej dekadzie, od 2009 roku pod własnym szyldem.
Spółka oferuje sprawdzone opony letnie i zimowe. Dębica Presto HP, Continental Premium-
Contact 6 czy Goodyear Efficientgrip Performance to konstrukcje, które zdobyły uznanie nie 
tylko testerów, ale i kierowców i oferują niezawodne opony letnie. Zaś na zimę należy postawić 
na sprawdzonych producentów opon zimowych – Nokian, Dębica czy Pirelli. Proces zamówie-
nia opon jest niezwykle prosty – należy wybrać produkt, podać dane do wysyłki i oczekiwać 
na kuriera. Opony dowożone są w każde miejsce w Polsce, zaś w Bydgoszczy możliwy jest 
odbiór osobisty.

Oprócz opon spółka w sprzedaży oferuje również felgi stalowe i aluminiowe wszystkich 
najważniejszych marek np. OZ, Dezent, AEZ. Klientami firmy są: ROSOMAK, JELCZ, TA-
TRA DEFENCE, AUTOBOX, który modernizuje Stara 266 M2, DEMARKO - producent na-
czep niskopodwoziowych oraz dostawca samochodów IVECO i Ford. AMZ KUTNO, CON-
CEPT, STEELER, WZM Poznań, ZAMET Głowno, ZASŁAW, ZWOLEŃ. Moto Mar zaopa-
truje również firmy remontujące pojazdy wojskowe: STARSANDUO, PROGMET, 3. RBLog., 

2. RBLog. i inne jednostki wojskowe w Wojsku Polskim. Firma dostarcza produkty wszystkich światowych koncernów z liderami 
MICHELINEM, PIRELLI, MAXIONEM i EXIDEM na czele.

W stałej ofercie firma posiada również akumulatory do samochodów, zarówno osobo-
wych, dostawczych, jak i ciężarowych. W wypadku trudności z doborem odpowiednie-
go akumulatora spółka udziela wszelkiej pomocy.

W ofercie spółki znajdują się akumulatory rozruchowe do: samochodów osobo-
wych, samochodów ciężarowych oraz do dowolnych innych pojazdów Firma oferu-
je akumulatory firm: Banner, Bosch, Centra, Dynavolt, Exide, Jenox, LOXA, Quand, 
Varta, Yuasa i ZAP.

W 2014 roku spółka zdobyła tytuł Mistrza Akumulatorów Silver Varta. Tytuł jest 
przyznawany firmie, która z powodzeniem ukończyła 6-częściowy cykl szkoleń i zdała 
egzamin fachowy, oraz wykazała się sprzedażą akumulatorów prestiżowej serii Silver.

 Firma Moto Mar oferuje felgi, zarówno stalowe jak i aluminiowe. Felgi aluminiowe, ofero-
wane przez spółkę zawsze są w najnowszych wzorach i do każdego samochodu. W ofercie 
firmy znajdują się alufelgi następujących marek: ENZO, AEZ, DEZENT, DOTZ, MAK, OEZ, 
MSW i RONAL. 

Firma proponuje także klasyczne felgi stalowe, wykonane z odpornego na uszkodzenia 
stopu, pokryte warstwą antykorozyjną. Są bardziej odporne niż felgi aluminiowe, co ma nie-
małe znaczenie na polskich drogach.

Firma posiada koncesję MSW i A nr B-015/2010 z dnia 25.03.2010 r. na wykonywanie 
działalności gospodarczej oraz certyfikaty AQAP 2130 i ISO 9001:2015. 

Udział firmy MOTO MAR w modernizacji...
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W 2014, 2015 i 2016 roku spółka Moto Mar zdobyła prestiżowe nagrody e-Gazela Biznesu i Gazela Biznesu, a także Diament 
magazynu Forbes, które potwierdzają zaufanie jakim obdarza firmę stale rosnąca rzesza klientów.

Firma sprzedaje też opony wszystkich producentów przez Internet , firmowe sklepy internetowe to: motomar.net , oponylux.pl, 
abmoto.pl , akumulatory24.com.

Bibliografia:

• Informacja opracowana przez Marka Kamińskiego
• Internet - http://www.motomar.net/
• Internet - http://www.motomar.net/akumulatory/
• Internet - http://www.motomar.net/felgi-aluminiowe-stalowe/
• Internet - http://www.motomar.net/firma/
• Internet - http://www.motomar.net/opony/
• Internet - https://www.oponylux.pl/

Udział firmy MOTO MAR w modernizacji...
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płk w st. spocz. Marian MENDEL
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych

W artykule przedstawiono rodzinę systemów nawigacji lądowej TALIN firmy Honeywell. Podjęto próbę wykazania konieczno-
ści stosowania nawigacji w pojazdach wojsk lądowych. Zwrócono też uwagę na unifikację i stosowanie systemu nawigacji w miarę 
taniego ale spełniającego wymogi pojazdu w zakresie jego użycia, na którym ma być ten system zainstalowany. 

Wstęp
Nawigacja - dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz drogi do celu dla statków, pojazdów i innych 

przemieszczających się obiektów.

Rodzaje nawigacji:

• Nawigacja astronomiczna, astronawigacja - nawigacja oparta o obserwację ciał niebieskich, przy dokładnej znajo-
mości bieżącego czasu. 

• Nawigacja meteorologiczna, meteonawigacja - nawigacja prowadzona dowolnymi metodami, a polegająca na prowa-
dzeniu obiektu szlakiem najkorzystniejszych warunków meteorologicznych. 

• Nawigacja pilotowa - lokalna nawigacja wodna z uwzględnieniem znaków nawigacyjnych znajdujących się na danym 
akwenie i ew. okalających akwen terenach, stosowana w otoczeniu portów, na prowadzących do nich torach wodnych, 
oraz w innych oznakowanych miejscach trudnych nawigacyjnie (cieśniny, rafy, mielizny, zatopione wraki itp.). 

• Nawigacja radiowa, radionawigacja - nawigacja oparta o sygnały radiowe wysyłane przez specjalne nadajniki. 
• Nawigacja satelitarna, np. GPS - nawigacja oparta o sygnały radiowe wysyłane przez sztuczne satelity Ziemi. 
• Nawigacja terrestryczna - nawigacja morska oparta o obserwację znaków nawigacyjnych i innych charakterystycz-

nych obiektów znajdujących się na wybrzeżu, możliwa do max 20 mil morskich. 
• Nawigacja wzrokowa. 
• Nawigacja zliczeniowa - przybliżone określenie pozycji obiektu na podstawie znajomości jego ostatniej zmierzonej 

pozycji oraz kierunku (kursu) i szybkości ruchu obiektu.
• Nawigacja zwierząt – wykorzystywane w orientacji przestrzennej (drugorzędowej) zdolności i procesu ustalania prze-

biegu (zwłaszcza kierunku i długości trasy) ruchu lokomocyjnego.
Tam, gdzie potrzebna jest znajomość pozycji i wyznaczenie kierunku przemieszczenia (ustawienia) mamy do czynienia z na-

wigacją. Praktycznie nawigację, a w zasadzie kombinację różnych rodzajów nawigacji stosujemy bez przerwy. Zmienia się tylko 
rodzaj nawigacji nadrzędnej (wiodącej) w zależności od okoliczności i dostępnych przyrządów pomiarowych. 

Wraz z rozwojem cywilizacji od zawsze pracowano nad udoskonalaniem metod nawigacji i konstruowaniem coraz nowszych 
przyrządów pomiarowych.

W wojsku nawigacja odgrywa kluczową rolę, ponieważ ma ona bezpośredni wpływ na efektywność wykonywanych zadań 
i bezpieczeństwo własne. Dlatego też przyrządy pomiarowe stosowane w nawigacji wojskowej muszą spełniać szczególne wy-
magania dotyczące pracy w trudnych warunkach i odporności na celowe zakłócenie pracy przez przeciwnika. W każdym Rodzaju 
Wojsk (RW) i Rodzaju Sił Zbrojnych (RSZ) stosuje się odpowiednie, specjalizowane systemy nawigacji pracujące na ich potrzeby.

Nawigacja w wojskach lądowych
Wiedza o położeniu przeciwnika (celów) i pozycji wozów wojsk własnych pozwala dowódcy na precyzyjne i szybkie zaplano-

wanie działań bojowych oraz udzielenia ewentualnego wsparcia. Obecnie na świecie realizowanych jest bardzo dużo misji poko-
jowych na obszarach i terenach nieznanych. W takich warunkach systemy nawigacji są niezbędne w celu realizacji postawionych 
zadań oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa wojsk. Patrole rozpoznawcze często są atakowane przez różne uzbrojone grupy 
w wyniku czego narażone są na unieruchomienie a nawet na straty w ludziach i sprzęcie. Natychmiastowa pomoc w tych warunkach 
jest na wagę złota. Aby takiej pomocy udzielić trzeba znać dokładną pozycję patrolu potrzebującego tej pomocy.

W wojskach lądowych stosuje się systemy inercyjnej nawigacji lądowej wyposażone dodatkowo w system nawigacji satelitarnej 
PLGR (Precision Lightweight GPS Receiver) jako wspomaganie. 

Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych...
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Systemy te realizują następujące zadania:
• bieżące określanie współrzędnych prostokątnych pozycji pojazdu (x,y,z) w ustalonym układzie współrzędnych,
• bieżące określanie ustawień: azymut, przechył i pochył pojazdu,
• planowanie drogi marszu poprzez wyznaczenie punktów kontrolnych na trasie tzw. waypionts,
• wspomaganie realizacji marszu poprzez zobrazowanie wymaganego kierunku jazdy i odległości do najbliższego punktu 

kontrolnego,
• zliczanie przebytej drogi,
• wykonywanie wybranych obliczeń geodezyjnych pomiędzy dwoma wyznaczonymi punktami,
• wykrywanie wystrzałów i zliczanie oddanych strzałów.
• Typowy system nawigacji lądowej składa się z: 
• bloku nawigacji bezwładnościowej INU (Inertial Navigation Unit),
• pulpitu sterującego CDU (Control Display Unit),
• odometru VMS (Vehicle Motion Sensor),
• systemu nawigacji satelitarnej PLGR.

W dalszej części pokazano zdjęcia ww. urządzeń na przykładzie systemu nawigacji TALIN 3000.

Blok nawigacji bezwładnościowej INU
Blok nawigacji bezwładnościowej INU (Inertial Navigation Unit) jest jądrem całego systemu nawigacji lądowej. W bloku tym 

znajdują się: żyroskop laserowy lub światłowodowy, czujniki do pomiaru przyśpieszeń, czujniki do pomiaru odchyleń od pionu 
w dwóch prostopadłych płaszczyznach i układy elektroniczne przetwarzające pomiary i obsługujące złącza z otoczeniem.

Rys. 2.1.1. Widok ogólny bloku nawigacji bezwładnościowej INU

Rys. 2.1.2. Zespoły bloku nawigacji bezwładnościowej INU

Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych...
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Zespół czujników ISA (Interial Sensor Assembly)
W skład zespołu czujników wchodzą:

• żyroskop laserowy lub światłowodowy, 
• czujniki do pomiaru przyśpieszeń, 
• czujniki do pomiaru odchyleń od pionu w dwóch prostopadłych płaszczyznach.

Wszystkie wyżej wymienione elementy umieszczone są w jednej obudowie, w której również znajduje się niezbędna elektronika 
obsługująca wyniki pomiarów.

Rys. 2.1.1.1. Widok ogólny zespołu czujników ISA (Interial Sensor Assembly)

Rys. 2.1.1.2. Widok ogólny żyroskopu laserowego

Rys. 2.1.1.3. Widok ogólny zespołu czujników przyspieszeń

Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych...
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Pulpit sterujący CDU
Pulpit sterujący CDU realizuje funkcje interfejsu INU z użytkownikiem w zakresie:

• włączania i wyłączania systemu nawigacji,
• wyświetlania informacji związanych z nawigacją,
• wprowadzania komend do INU przez operatora.

Rys. 2.2.1. Wygląd ogólny pulpitu sterującego CDU

Odometr VMS (Vehicle Motion Sensor)
Odometr VMS wspomaga pracę INU poprzez dostarczanie informacji o kierunku ruchu pojazdu (przód, tył) lub postoju oraz 

przesyła impulsy związane z ruchem pojazdu. Po montażu VMS do INU wprowadza się współczynnik określający długość odcinka 
w metrach na impuls [m/impuls]. Informacje o ruchu pojazdu VMS pobiera z układu jezdnego, np. wału napędowego, przetwarza 
je na impulsy i dostarcza do INU. 

Rys. 2.2.1. Widok ogólny VMS

System nawigacji satelitarnej PLGR (Precision Lightweight GPS Receiver)
System nawigacji satelitarnej PLGR wspomaga pracę INU poprzez dostarczanie bieżących współrzędnych pozycji wozu. Na tej 

podstawie INU wykonuje odpowiednie obliczenia związane z udokładnieniem pozycji i azymutu. Zauważmy, że PLGR może mieć 
przerwy w dostarczaniu informacji wynikające z braku danych odbieranych z odpowiedniej liczby satelitów, ale fakt ten nie ma 
wpływu na pracę INU. Dokładność współrzędnych określanych przez PLGR zależy od typu GPS i dostępności do kodów związa-
nych z danymi wysyłanymi przez satelity. GPS, które mają dostęp do kodów należą do grupy precyzyjnych PPS (Precise Positioning 
Service), a pozostałe należą do grupy standardowych SPS (Standard Positioning Service), mniej dokładnych.

Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych...
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Rys. 2.3.1. Widok ogólny PLGR

Rys. 2.3.2. Antena zewnętrzna GPS

Klasy dokładności systemów nawigacji lądowej
Systemy nawigacji produkowane są w różnych klasach dokładności. Parametrami określającymi dokładność nawigacji są błędy 

określenia:
• współrzędnych płaskich,
• wysokości,
• azymutu,
• kątów przechyłu i pochyłu.

Wagi tych błędów są różne w zależności od przeznaczenia pojazdu i tak np. w działach i artyleryjskich wyrzutniach oraz wozach 
rozpoznawczych artylerii największą wagę ma błąd określenia azymutu.

Z dokładnością systemu nawigacji wiąże się cena tego systemu. Im system dokładniejszy, tym droższy. Należy więc dobierać do 
konkretnego pojazdu najtańszą klasę systemu nawigacji, której wskazania są wystarczająco dokładne na potrzeby wykonywanych 
zadań. Ma tu ogromne znaczenie liczba pojazdów w poszczególnych grupach. W Wojsku Polskim przeważająca grupa pojazdów 
nie potrzebuje bardzo dokładnych danych nawigacyjnych, więc można na nich zainstalować system nawigacji z grupy mniej do-
kładnych i tańszych.

Większość dostawców systemów nawigacji oferuje podobne klasy dokładności tych systemów. W poniższej tabeli przedstawio-
no rodzinę systemów nawigacji lądowej TALIN produkowanych przez niemiecką firmę Honeywell.

Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych...
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Zestawienie parametrów dokładności (błędów) poszczególnych systemów nawigacji lądowej TALIN firmy Ho-
neywell

Parametr TALIN 500 TALIN 1000 TALIN 2000 TALIN 3000 TALIN 4000 TALIN 5000
Współrzędne 
płaskie:
tylko INU
INU i VMS
INU,VMS i GPS 
PPS
INU,VMS i GPS 
SPS

1% D CEP
<10m CEP
<60m CEP

<120m CEP
0.8% D 
CEP
<10m CEP
<60m CEP

<35m CEP
0.5% D 
CEP
<10m CEP
<60m CEP

<25m CEP
0.35% D 
CEP
<10m CEP
<60m CEP

<18m CEP
0.25% D 
CEP
<10m CEP
<60m CEP

<12m CEP
0.2% D 
CEP
<10m CEP
<60m CEP

Wysokość 
n.p.m.:
tylko INU
INU i VMS
INU,VMS i GPS 
PPS
INU,VMS i GPS 
SPS

0.6% D PE
<10m PE
<75m PE

1% D PE
0.5% D PE
<10m PE
<75m PE

<30m PE
0.25% D 
PE
<10m PE
<75m PE

<16m PE
0.2% D PE
<10m PE
<75m PE

<10m PE
0.15% D 
PE
<10m PE
<75m PE

<7m PE
0.1% D PE
<10m PE
<75m PE

Azymut (RMS) <7 mils <7 mils <4 mils <2 mils <1 mils <0.7 mils
Pochył i przechył 
(RMS) <3 mils <2 mils <1 mils <1 mils <0.5 mils <0.35 mils

Znaczenie skrótów:
• CEP Błąd kołowy (Circular Error Probable)
• CDU Pulpit sterowania nawigacji (Control & Display Unit)
• D Długość przejechanej drogi
• GPS Global Posisitioning System
• INU Inercyjny blok pomiarowy (Inertial Navigation Unit)
• PE Prawdobodobny błąd (Probable Error)
• PPS Precyzyjna metoda określania pozycji z dostępem do zastrzeżonych kodów (Precise Positioning Service)
• RMS Błąd średniokwadratowy (Root Mean Square)
• SPS Standardowa metoda określania pozycji bez dostępu do zastrzeżonych kodów (Standard Positioning Service)
• VMS Odometr (Vehicle Motion Sensor)

Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych...
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Na przykładzie rodziny nawigacji lądowych TALIN zastosowanie konkretnych typów systemów nawigacji lądowej w poszcze-
gólnych grupach pojazdów wojska polskiego mogłoby być następujące:

Typ nawigacji Grupa pojazdów
TALIN 5000 Działa i wyrzutnie artyleryjskiej dalekiego zasięgu (powyżej 45 km)
TALIN 4000 Działa i wyrzutnie artyleryjskiej dalekiego zasięgu [25-45 km)
TALIN 3000 Działa, moździerze i wyrzutnie artyleryjskie średniego zasięgu [825 km), wozy 

dowodzenia i grup rozpoznania artylerii i innych rodzajów wojsk
TALIN 2000 Moździerze o donośności do 8 km
TALIN 1000
TALIN 500

Transportery opancerzone, czołgi, wozy sanitarne, pojazdy logistyczne i inne 
pojazdy, dla których potrzebna jest znajomość przybliżonej pozycji.

Literatura

• „Honywell taktical advanced land interial navigator”.

Systemy nawigacji w pojazdach wojsk lądowych...
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ppłk mgr inż. Szymon CZERWIŃSKI
Akademia Sztuki Wojennej
Współczesne koncepcje użycia Wojsk Rakietowych 
i Artylerii

Współcześnie Wojska Rakietowe i Artyleria należą do jednego z najistotniejszych elementów wchodzą-
cych w skład Wojsk Lądowych. Postępujące procesy modernizacyjne mają swoje uzasadnienie w osiąganiu ko-
lejnych, bądź doskonaleniu istniejących zdolności operacyjnych związanych z użyciem tego rodzaju wojsk. Źró-
deł koncepcji użycia WRiA należy poszukiwać przede wszystkim we wnioskach ze współczesnych konfliktów zbroj-
nych, sojuszniczych dokumentach standaryzacyjnych, wnioskach z prowadzonych ćwiczeń z wojskami, a także  
w możliwościach wynikających z rozwoju technologicznego. 

Niezależnie od zarysowujących się trendów w rozwoju sposobów prowadzenia operacji należy pamiętać o konieczności posia-
dania potencjału sił zdolnego do obrony terytorium kraju, w tym posiadającego odpowiednie możliwości odstraszania potencjalne-
go przeciwnika. Stąd wynika bezpośrednio konieczność utrzymywania potencjału i rozwoju koncepcji użycia Wojsk Rakietowych 
i Artylerii, zdolnych do realizacji szerokiego spektrum zadań w połączonym środowisku operacyjnym.

Analiza przebiegu konfliktów zbrojnych w XXI wieku oraz rozwój tendencji i koncepcji prowadzenia walki a także środ-
ków walki prowadzi do wniosku, że jednym z najważniejszych czynników warunkujących osiągnięcie zamierzonych celów ope-
racyjnych jest integracja działań środków wsparcia ogniowego1. Wielowymiarowość współczesnej operacji powoduje wysokie 
wymagania wobec ognia połączonego. Z jednej strony ogień połączony może stanowić element rozstrzygający, a z drugiej sta-
nowić element całego wachlarza środków kinetycznych. Bezpośrednio zastosowanie ognia wynika z planu operacji. Należy za-
uważyć , że we współczesnej sztuce wojennej mamy do czynienia z dwoma równoległymi sposobami podejścia do prowadzenia 
działań bojowych2. W pierwszym z nich zakłada się, że zasadniczym warunkiem powodzenia operacji jest doprowadzenie do 
całkowitej niezdolności głównych systemów walki przeciwnika. Zakłada się przy tym precyzyjne rażenie wybranych obiektów 
potencjalnego przeciwnika, których rażenie pozwoli skutecznie realizowania podstawowych funkcji walki. Jednocześnie koncep-
cja ta zakłada prowadzenie uderzeń na najsilniejsze punkty systemów przeciwnika. Drogą do realizacji tego celu jest wytypo-
wanie zawczasu wyselekcjonowanie i rozpoznanie obiektów wysokoopłacalnych a następnie dobór środków do realizacji tego 
zadania3. Z kolei alternatywnie, w drugim podejściu zakłada się prowadzenie działań wysokomanewrowych. Ich istota polega 
przede wszystkim na identyfikowaniu słabych miejsc w strukturze przeciwnika (rejonów, punktów), w celu wykonania uderzenia  
w słaby element systemu walki strony przeciwnej. Poprzez ominięcie sił głównych, celem jest postawienie przeciwnika w niedo-
godnym położeniu oraz wytworzenie przewagi sytuacyjnej umożliwiającej rozbicie przeciwnika częściami.

Do najistotniejszych czynników współczesnej operacji, warunkujących rozwój WRiA należeć będą: rozmiar przestrzenny, pre-
cyzja rażenia, czas oraz minimalizacja strat własnych spowodowanych użyciem systemów uzbrojenia. Jednocześnie należy pod-
kreślić, że we współczesnych operacjach oddziaływanie na potencjalnego przeciwnika może posiadać charakter kinetyczny bądź 
niekinetyczny, co stanowi znaczną zmianę w stosunku do poprzednich rozwiązań systemowych.

Ponadto z racji funkcjonowania w sojuszu NATO, misje i zadania oraz zdolności WRiA wpisują się w działania sojuszu, tworząc 
jego komplementarną całość. W obszarze praktycznym zdolności do działania obejmują: kompatybilne struktury organizacyjne oraz 
procedury działania, wspierane przez zautomatyzowane systemy dowodzenia.

Planowanie i realizacja działań w ramach operacji odbywa się w poszczególnych komponentach (rodzajach sił zbrojnych). Woj-
ska Rakietowe i Artyleria stanowią wiodący element systemu rażenia wojsk lądowych. Ze względu na swoją specyfikę realizują one 
zadania na poziomie taktycznym i operacyjnym.

Na poziomie operacyjnym zadania WRiA materializują się w kinetycznym i niekinetycznym oddziaływaniu na wyselekcjono-
wane obiekty w głębi operacyjnej przeciwnika, położonej poza strefą działań taktycznych.

• 1 T. Całkowski, Rozwój zdolności operacyjnych wojsk rakietowych i artylerii [w:] Siły i środki walki zbrojnej 
w wojnach przyszłości. A. Polak, P. Paździorek (red.),Warszawa 2016
• 2 Tamże, s.150.
• 3 Tamże, s.150.
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Z kolei na szczeblu taktycznym do zasadniczych zadań WRiA zaliczyć można4: bliski ogień wspierający, dezorganizację sys-
temu dowodzenia i rozpoznania przeciwnika, zwalczanie artylerii przeciwnika, głęboki ogień wspierający oraz tłumienie obrony 
przeciwlotniczej przeciwnika. 

Bliski ogień wspierający ma na celu oddziaływanie na te obiekty przeciwnika, które mają wpływ na działanie plutonów, kompa-
nii i batalionów wojsk własnych. Innymi słowy zadaniem bliskiego ognia wspierającego jest niszczenie i obezwładnianie lub ośle-
pianie siły żywej i środków ogniowych będących na pierwszej linii przeciwnika, dezorganizacja systemu dowodzenia do szczebla 
batalionu, zwalczanie środków przeciwpancernych, obezwładnianie batalionowych i kompanijnych pododdziałów moździerzy, od-
cinanie jednostek pierwszego rzutu od odwodów, niepozwalanie na manewrowanie przeciwnika z głębi oraz ze skrzydeł, zwalczanie 
sekcji wysuniętych obserwatorów oraz naprowadzania lotnictwa. Bliski ogień wspierający jest wykonywany często w minimalnych 
odległościach od wojsk własnych, musi zatem być prowadzony w ścisłej z nimi koordynacji.

Zwalczanie artylerii przeciwnika polega głównie na rażeniu jego baterii ogniowych realizujących zadania na stanowi-
sku ogniowym, znajdujących się w marszu i rejonach ześrodkowania. Rażenie artylerii przeciwnika uwarunkowane jest po-
siadaniem odpowiednich środków rozpoznania oraz systemu dowodzenia i łączności pozwalających na maksymalne skró-
cenie czasu reakcji ogniowej. Rozróżnia się reaktywne zwalczanie artylerii, tzn. rażenie baterii, które są aktywne ogniowo  
i zdradzają wystrzałami swoje położenie. Jej pododdziały działające poza strefą działań bezpośrednich stanowić będą z reguły obiek-
ty (cele) z tabeli uderzeń. Dodatkowo część strzelających baterii moździerzy i artylerii będzie w dynamice walki wykrywana przez 
radary artyleryjskie (RZRA LIWIEC). W celu prowadzenia efektywnej walki przeciwbateryjnej właściwym jest zorganizowanie 
skróconego systemu obiegu informacji. Z jednej strony istnieje potrzeba centralizacji rozpoznania za pomocą radarów,  
z drugiej strony celowe jest bezzwłoczne przekazywanie danych o celach do wykonawców ognia. Na obecnym etapie przy braku 
elementów systemu kierowania ogniem w relacji pułk – dywizjon koniecznym będzie wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych 
(J-Chat) do szybkiej transmisji danych o celach. Docelowo ten element powinien podlegać priorytetowej automatyzacji.

W walce przeciwogniowej, w ramach prowadzenia oceny skutków ognia właściwym będzie stosowanie bezzałogowych środ-
ków rozpoznania będących na wyposażeniu pułku. Określone zawczasu rejony TAI (ang. Target Area Interested), korytarze prze-
lotu oraz rejony wyczekiwania dla tych środków powinny umożliwić bezkolizyjne ich użycie. Jak wynika z doświadczeń współ-
czesnych konfliktów zbrojnych (m.in. w Syrii i na Ukrainie) efektywne użycie bezzałogowców powinno być zsynchronizowane  
z wcześniejszą celową emisją widma elektromagnetycznego, pozwalającego osłabić czasowo środki przeciwnika służące ich zwal-
czaniu5. Konieczność synchronizacji oddziaływania nieśmiercionośnego jakim jest promieniowanie elektromagnetyczne to kolejne 
wyzwanie stojące przed realizacją połączonego wsparcia ogniowego.

Wzbronienie obrony przeciwlotniczej jest warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości zastosowania własnego lot-
nictwa. SEAD (ang. Surpession Enemy Air Defence) ma za zadanie zniszczenie bądź czasowe obezwładnienie elemen-
tów ochrony przestrzeni powietrznej przeciwnika, a w tym przede wszystkim stanowisk dowodzenia, stacji radiolokacyj-
nych wczesnego ostrzegania, systemów naprowadzania lotnictwa, jak również przeciwlotniczych systemów rakietowych  
i artyleryjskich. Artyleria razi ogniem plutony i baterie artylerii przeciwlotniczej, punkty kierowania ogniem oraz stacje ra-
diolokacyjne. Jest to możliwe dzięki coraz większemu zasięgowi ognia oraz stosowaniu wydajnej amunicji kasetowej i pre-
cyzyjnej. Warunkiem koniecznym do realizacji tego zadania jest posiadanie informacji o obiektach systemu obrony prze-
ciwlotniczej oraz odpowiedniego zasięgu, precyzji i siły rażenia. Większość zadań SEAD zazwyczaj spada na lotnictwo, które  
w początkowej fazie operacji przeznacza na to aż około 30 procent lotów, jednak wdrażanie zautomatyzowanych syste-
mów kierowania ogniem oraz coraz doskonalsza amunicja pozwalają artylerii na aktywne włączenie się do SEAD. Informacje  
o obiektach pozyskiwane są najczęściej ze wspólnego systemu rozpoznania, spinającego wiele sensorów za pomocą skomputery-
zowanego systemu dowodzenia. 

Głęboki ogień wspierający ma na celu obniżenie zdolności bojowej przeciwnika, zanim uzyska on kontakt bojowy z wojskami 
własnymi. Podczas realizacji tego zadania szczególnie istotne są: zasięg ognia oraz precyzja rażenia artylerii. Wieloprowadnicowe 
wyrzutnie artyleryjskie MLRS, które wyposażono w pociski taktyczne ATACMS stały się doskonałym narzędziem do realizacji tego 
zadania. To właśnie pozytywne doświadczenia bojowe, które uzyskano podczas wojen w Zatoce Perskiej, ukierunkowały doktrynę 
artylerii NATO w stronę ogni głębokich. Głębokie rażenie nie wymaga bliskiej koordynacji z wojskami walczącymi, dlatego łatwiej 

• 4 AArtyP -5(B) -NATO Fire Support Doctrine, NSO, Bruksela 2015
• 5 http://defence24.pl/bezzalogowce-w-konflikcie-na-ukrainie-analiza[dostęp:31.05.2020]
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jest je osadzić w planie operacji. Artyleria nie jest jedynym wykonawcą wsparcia ogniowego, zatem konieczne jest jej współdziała-
nie i koordynacja z lotnictwem taktycznym, lotnictwem sił powietrznych oraz z innymi realizatorami wsparcia ogniowego. 

Zakres zadań realizowanych przez WRiA zależy od: szczebla prowadzenia działań, koncepcji przeprowadzenia walki (operacji), 
sposobu oddziaływania na przeciwnika, a także uwarunkowań przestrzennych i rzeczowych prowadzonych działań. Na szczeblu 
taktycznym posiadają usystematyzowane grupy zadań, natomiast na szczeblu operacyjnym ich złożoność zależy od charakteru 
i rozmachu operacji.

Ze względu na popularny, jawny charakter artykułu, powyżej przedstawiono wybrane najistotniejsze obszary wyma-
gań wobec Wojsk Rakietowych i Artylerii. Niemniej jednak na tle analizy sposobów prowadzenia wsparcia ogniowego  
w działaniach taktycznych można sformułować następujące wnioski, które uzasadniają kontynuację procesów modernizacyjnych 
środków ogniowych oraz środków wsparcia dowodzenia w WRiA:

1. Kontynuacja prac nad zwiększeniem zasięgu artylerii lufowej i rakietowej.
2. Skrócenie czasu reakcji ogniowej poprzez wdrożenie procedur połączonego wsparcia ogniowego i targetingu na szczeblach 

taktycznych, a także wsparcie procesów przez zautomatyzowane środki dowodzenia.
3. Skrócenie czasu prowadzenia ognia ze stanowiska ogniowego poprzez upowszechnienie funkcjonalności MRSI (szybkiego 

wykonania ognia w krótkim czasie i jednoczesnego uderzenia w cel).
4. Zwiększenie żywotności dział, wyrzutni i moździerzy poprzez autonomiczność w zakresie dowiązania geodezyjnego, a tak-

że zwiększoną manewrowość.
5. Kontynuacja wyposażania WRiA w środki umożliwiające wiarygodne rozpoznanie na rzecz ognia artylerii oraz oceny jego 

skutków.
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mjr w st. spocz. Roman Salach
Działalność toruńskiego oddziału Stowarzyszenia 
Polskich Artylerzystów w 2021 roku

W pierwszej połowie 2021 roku działalność toruńskiego oddziału Stowarzyszenia ograniczona została do kilku zdalnych po-
siedzeń Zarządu Głównego. Związane to było z wprowadzonym przez Radę Ministrów w marcu 2020 roku stanu epidemii. Z 
rozporządzeń poświęconych stanowi epidemii wynikało szereg zakazów, ograniczeń i utrudnień w normalnym funkcjonowaniu 
społeczeństwa. Dlatego też nie zostało przeprowadzonych szereg planowanych przedsięwzięć, jak chociażby Spotkanie Wielkanoc-
ne toruńskich członków Stowarzyszenia czy szkolenie proobronne studentów UMK i uczniów klas mundurowych szkół ponadpod-
stawowych.

Dopiero z dniem 30 czerwca toruński oddział Stowarzyszenia rozpoczął realizację przedsięwzięć planowanych na 2021 rok. 

Zawody drużynowe pod nazwą „II Marsz na azymut i za pomocą mapy”

Zdj. 1 – Wyróżnienie zwycięskiej drużyny z CSAiU

W dniu 11 sierpnia 2021 roku na terenie kompleksu leśnego Barbarka w Toruniu odbyły się drużynowe zawody pod nazwą „II 
Marsz na azymut i za pomocą mapy”. Na zawody składały się marsze na 3 km (zawodnicy powyżej 45 lat) i 5 km (zawodnicy w 
wieku 45 lat i młodsi) oraz konkurs wojskowo-historyczny. W zawodach uczestniczyło 9 drużyn, w składach od 1 do 3 zawodników 
(2 drużyny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2 drużyny z CSAiU z Torunia, 2 drużyny z 81. blp 
z Torunia, 1 drużyna z OT SPArt z Bolesławca, 1 drużyna z Oddziału SPArt z Torunia, 2 drużyny z 1. batalionu 82. Pułku Artylerii 
Polowej  armii USA, 1 drużyna reprezentująca Grupa Integracyjna Sił NATO (NFIU)). 

W wyniku sportowej i toczonej w przyjaznej atmosferze rywalizacji drużyny zajęły następujące miejsca:
W grupie powyżej 45 lat:

• 1 miejsce – drużyna nr 1 z CSAiU z Torunia;   128 punktów
• 2 miejsce – drużyna z OT z Bolesławca;    127 punktów
• 3 miejsce – drużyna z CS WOT z Torunia;    119 punktów.

W grupie 45 lat i poniżej:
• 1 miejsce – drużyna nr 2 z CSAiU z Torunia;   134 punktów
• 2 miejsce – drużyna 6.SOG z Torunia;    127 punktów
• 3 miejsce – drużyna z Urzędu Marszałkowskiego z Torunia;  119 punktów.

Działalność toruńskiego oddziału SPArt. w 2021...
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Pierwsze trzy drużyny w każdej kategorii wiekowej zostały uhonorowane pucharami, dyplomami uznania, okolicznościowymi 
medalami oraz upominkami książkowymi, pozostałe drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa, okolicznościowe medale i upomin-
ki książkowe.

Drużyny z 5. Pułku Artylerii Polowej armii USA uhonorowano pamiątkowymi busolami. 

Wrześniowe spotkanie członków toruńskiego oddziału Stowarzyszenia

Zdj. 2 – Zwiedzanie Muzeum Twierdzy Toruń

W sobotę 25 września 2021 roku odbyło się „Spotkanie wrześniowe dla uczczenia pamięci artylerzystów poległych w czasie 
Wojny Obronnej w 1939 roku”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 przy Pomniku Polskich Artylerzystów. Prezes Stowarzysze-
nia Kolega Roman Kłosiński przywitał przybyłych gości oraz członków Stowarzyszenia. Następnie przedstawił program spotkania. 

Po wystąpieniu Kolegi Romana Salacha na temat jednostek artyleryjskich stacjonujących w Toruniu w 1939 roku delegacje go-
ści i członków Stowarzyszenia złożyły wieńce oraz zapaliły zniczy przy Pomniku Polskich Artylerzystów. Wieniec w imieniu Huty 
Stalowa Wola S.A. złożył jej były pracownik płk w st. spocz. Edward Hajdukiewicz.

Następnie Kolega Eugeniusz Lala przeprowadził członków spotkania do Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, gdzie 
omówił jego historię i przedstawił instalacje znajdujące się w parku.

Po krótkim spacerze ulicą Dąbrowskiego uczestnicy spotkania weszli do Muzeum Twierdzy Toruń, gdzie kawą i ciastkami 
zostali powitani przez Kierownika Muzeum mjr. dr. Mirosława Giętkowskiego. Następnie Panowie Giętkowski i Kowalkowski 
oprowadzili Kolegów po muzeum przedstawiając historię Koszar Bramy Chełmińskiej oraz prezentując znajdujące się w muzeum 
eksponaty.

Po wizycie w muzeum i przejściu na ulicę Wola Zamkowa Pan Grzegorz Borek przedstawił dzieje Europejskiego Centrum 
Współpracy Młodzieży, czym się zajmuje i na czym polega działalność fundacji. Dotychczas w ECWM zrealizowano ponad 100 
programów i projektów, udzielając pomocy ponad 50 tysiącom osobom. Z kolei Pan Adam Kowalkowski oprowadził uczestników 
spotkania po terenie, prezentując Wojenny Magazyn Prochu nr 1 oraz wybrane obiekty znajdujące się na terenie dawnego bastionu 
nr 1. 

Po przybyciu do Sali SM „Kopernik” nastąpiła dalsza część spotkania poświęcona przygotowaniu organizacji obchodów 100-le-
cia szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za 2020 rok przedstawił Skarbnik Zarządu 
Głównego Kolega Leon Woszczyna. Po przedstawieniu sprawozdania odbyło się głosowanie. Sprawozdanie Finansowe Stowarzy-
szenia za 2020 roku zostało zatwierdzone jednogłośnie. 

Następnie Kolega Roman Kłosiński uhonorował płk. Edwarda Hajdukiewicza, który wykazał się dużym zaangażowaniem oraz 
wkładem pracy w działalności Stowarzyszenia oraz wręczył upominki przedstawicielom członków wspierających oraz przedstawi-
cielom jednostek wojskowych.

Działalność toruńskiego oddziału SPArt. w 2021...



82

W kolejnym punkcie spotkania zostały przedstawione krótkie informacje dotyczące nadchodzących rocznic związanych ze 
szkolnictwem artyleryjskim. Kpt dr Piotr Ochociński przedstawił prezentację na temat początków szkolnictwa artyleryjskiego w 
Toruniu. Płk Tadeusz Szkopek w skrócie omówił 100-lecie utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Płk Remigiusz Zie-
liński zaprezentował dokonania CSAiU w ciągu 20 lat funkcjonowania Centrum. Płk Roman Kłosiński omówił działalność Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów w trakcie 10 lat funkcjonowania Stowarzyszenia.

W wyniku dyskusji zostali wybrani członkowie grup inicjatywnych, do obowiązków których to grup będzie należało: wyłonie-
nie członków komitetów obchodów poszczególnych rocznic, przygotowanie propozycji programów obchodów tych rocznic oraz 
zebranie materiałów historycznych do opracowania dokumentacji materiałowej związanej z zaprezentowaniem każdej tematyki 
rocznicowej. 

Finał VIII Konkursu Artyleryjskiego Seniorów.

Zdj. 3 – Strzela Mistrz Ognia Artyleryjskiego Seniorów płk Jan Myrcha

W dniu 18 listopada 2020 roku odbył się finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów ze strzelaniem amunicją bojową. W ramach 
sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich finalistów zadań:

• I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Jan Myrcha
• II miejsce i tytuł I Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Sławomir Sacharuk
• III miejsce i tytuł II Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński
• IV miejsce i tytuł III Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Stanisław Kalski.

Przebieg i szczegóły konkursu zostały przedstawione w kolejnym artykule pod nazwą „VIII Konkurs Artyleryjski Seniorów”.
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Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów wyróżnione medalem

Zdj. 4 – Prezes ZG Stowarzyszenia płk Roman Kłosiński odbiera Medal Stulecia

1 września 2021 roku Medalem Stulecia Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski zostało uhonorowane Stowarzyszenie 
Polskich Artylerzystów, jako organizator wydarzeń okolicznościowych upamiętniających stulecie przyłączenia Pomorza i Kujaw 
do wolnej Polski oraz jako podmiot zasłużony w krzewieniu pamięci o tamtych wydarzeniach. 

Udział toruńskiego oddziału Stowarzyszenia w przedsięwzięciach i imprezach 
patriotycznych i rocznicowych.

W II połowie 2021 roku członkowie toruńskiego oddziału Stowarzyszenia uczestniczyli w szeregu imprezach organizowanych 
przez instytucje wojskowe, organy samorządowe oraz miejskie.

W rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia wzięli udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w Toruniu. 
W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w 

uroczystości odsłonięcia instalacji poświęconej chłopom i ziemianom - ofiarom zbrodni pomorskiej w 1939 roku. 
W czwartek 1 września 2021 roku pod Pomnikiem Polskich Artylerzystów w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej został 

zapalony znicz. Tego samego dnia toruńscy artylerzyści w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 wzięli udział w odsło-
nięciu pomnika poświęconego zamordowanym jesienią 1939 roku żołnierzom, policjantom i funkcjonariuszom pozostałych służb 
mundurowych.
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Zdj. 5 – Płk Aureliusz Chyleński wbija gwóźdź w drzewce sztandaru.

W dniu 2 października 2021 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbyła się prezentacja sztandaru Centrum Szkolenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednym z uczestników wbijania symbolicznego gwoździa w drzewce sztandaru był członek Stowarzy-
szenia płk w st. spocz. Aureliusz Chyleński.

Zdj. 6 – Zapalenie znicza na grobie gen. Kazimierza Chudego

W dniu 29 października 2021 roku członkowie toruńskiego oddziału Stowarzyszenia zapalili znicze na grobach zmarłych kole-
gów-artylerzystów. Znicze zapłonęły na cmentarzach w Toruniu: Głównym Cmentarzu Komunalnym , Cmentarzu Komunalnym nr 
2 im. Ofiar II Wojny Światowej, Cmentarzu Świętego Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego , Cmentarzu Opatrzności Bożej przy ulicy 
Włocławskiej oraz na cmentarzach w Bydgoszczy i Kaszczorku. Również pod Pomnikiem Polskich Artylerzystów zostały zapalone 
znicze.

Po 123 latach niewoli w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Za dzień odzyskania suwerenności przyjęto dzień 11 li-
stopada 1918 roku. W dniu tym nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi 
Józefowi Piłsudskiemu oraz mianowanie go naczelnym dowódcą wojsk polskich. W dniu 11 listopada członkowie Stowarzyszenia 
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zapalili znicze pod Pomnikiem Polskich Artylerzystów, u stóp pomnika generała Hallera, przemaszerowali razem z mieszkańcami 
Torunia ulicami Starego Miasta oraz wzięli udział w pikniku pn. „Dzień szacunku dla munduru”. 

W II połowie 2021 roku odbyło się również kilka posiedzeń Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu Głównego 
poświęconych wypracowaniu zadań związanych z realizacjami statutowych przedsięwzięć oraz omówieniu i oceny  dotychczaso-
wych dokonań.

Jednym z ostatnich zamierzeń jest udział w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. W obchodach święta 
wezmą również udział przedstawiciele Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia. W celu właściwego przygotowania i organizacji 
przedsięwzięć związanych ze Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii członkowie toruńskiego oddziału otrzymali szczegółowe 
zadania, których należyta realizacja pozwoli wszystkim chętnym wziąć udział w Święcie Wojsk Rakietowych i Artylerii.  

Pomimo utrudnień związanych z funkcjonowaniem w Polsce stanu epidemii Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów zrealizo-
wało większość planowanych przedsięwzięć. 

Działalność toruńskiego oddziału SPArt. w 2021...
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VIII Konkurs Artyleryjski Seniorów...

mjr w st. spocz. Roman Salach
VIII Konkurs Artyleryjski Seniorów

Zgodnie z uaktualnionym „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2021 rok” Zarząd Główny Stowarzy-
szenia Polskich Artylerzystów przeprowadził VIII edycję Konkursu Artyleryjskiego Seniorów. Konkurs zrealizowany został w ści-
słej współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia na bazie zajęć „Kursu przeszkolenia obsług 122 mm samobieżnych 
haubic 2S1 Goździk.”

W dniu 18 listopada 2021 roku odbył się finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów ze strzelaniem amunicją bojową. Zadania 
ogniowe były wykonywane z ugrupowania bojowego:

• SO – rejon Batory
• PO – wzg. Czarnieckiego.

Foto. 1 – Widok na pole ognia ze wzg. Czarnieckiego

Strzelania wykonywała bateria 122 mm samobieżnych haubic 2S1 „Goździk”. 
Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

• przewodniczący – płk w st. spocz. Roman Kłosiński
• członek – mjr Dariusz Laskowski z CSAiU
• członek – ppłk w st. spocz. Jan Szymański.

Zawody zostały przeprowadzone w obecności Szefa Oddziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Zarządu WRiA – płk. Andrzeja Ku-
pisa oraz Komendanta CSAiU – płk. dypl. Remigiusza Zielińskiego.

Do finału zakwalifikowali się:
• płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia, 
• płk w st. spocz. Stanisław Kalski z Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia,
• płk w st. spocz. Jan Myrcha z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia,
• płk w st. spocz. Sławomir Sacharuk z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Finaliści wykonywali zadanie ogniowe nr 3, mając do dyspozycji: 
• mapę poligonu w skali 1:25 000 z naniesionym ugrupowaniem bojowym
• przyrząd PA
• lornetkę wojskową 7x45
• Tabele Strzelnicze do 122 mm haubicy 2S1 
• notatkę strzelającego
• oraz własne notatki i przyrządy do pisania i rysowania.

Strzelający mógł do prowadzenia obserwacji wykorzystać przyrząd kątomierczy PAB-2A. 
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Kontrolę dokładności ognia przeprowadziła grupa kontroli dokładności ognia wystawiona przez CSAiU w składzie:
• wykładowca cyklu,
• sekcja wysuniętych obserwatorów.

Oceny wykonania zadania ogniowego i ustalenie kolejności zajętych miejsc w konkursie dokonała Komisja pod kierownictwem 
Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Ocena wykonania zadania ogniowego przeprowadzona została w oparciu o dwa warunki:
• dokładność ognia – (normy uchyleń w donośności i kierunku do oceny dokładności ognia)
• czas wykonania zadania – (normy czasu pracy podczas wykonania zadania ogniowego z pododdziałem nieetatowym).

W ramach sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich finalistów zadań:
 – I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Jan Myrcha

 – II miejsce i tytuł I Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. 
Sławomir Sacharuk

 – III miejsce i tytuł II Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. 
Ryszard Dorożyński

VIII Konkurs Artyleryjski Seniorów...
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 – IV miejsce i tytuł III Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył 
płk w st. spocz. Stanisław Kalski.

Po zakończeniu strzelań konkursowych, ze stanowiska ogniowego u podnóża wzgórza Czarnieckiego zostały przeprowadzone 
strzelania na wprost z 85 mm armaty dywizyjnej D-44. Celem strzelania było pasowanie nowo przyjętych członków na artyle-
rzystów oraz nadanie tytułu Honorowych Artylerzystów, a także odnowienie patentów artyleryjskich przez seniorów toruńskiej 
artylerii.

Po pomyślnym wykonaniu zadania ogniowego tytuł Honorowego Artylerzysty otrzymała Prezes firmy Forcepol z Warszawy 
Pani Agnieszka Ułasiuk, zaś patenty artyleryjskie odnowili członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów – Seniorzy Artyle-
ryjskiego Pokolenia płk. w st. spocz. Włodzimierz Rudziński i Marian Andruk.

Ponadto Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów ufundowało nagrodę dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 
2021 rok ppor. Bartosza Cackowskiego z CSAiU w Toruniu. Nagrody i wyróżnienia dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lą-
dowych oraz Mistrza i Wicemistrzów Ognia Artyleryjskiego Seniorów zostaną wręczone podczas Centralnych Obchodów Święta 
Wojsk Rakietowych i Artylerii w dniu 3 grudnia 2021 roku w Toruniu.

Zarząd Główny serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji finału Konkursu Artyleryjskiego Seniorów Szefowi Zarządu 
WRiA płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, natomiast za pełne i perfekcyjne zabezpieczenie strzelań konkursowych Komendanto-
wi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu. 

Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują do zawodników, którzy w trudnych czasach pandemii podjęli wyzwanie 
startu w strzelaniach finałowych.

VIII Konkurs Artyleryjski Seniorów...



89

mjr w st. spocz. Roman Salach
Działalność oddziału Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów w Głogowie

Z dniem 7 lipca 2021 roku Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wznowił swoją statutową działalność. 
Wstrzymanie realizacji planowanych przedsięwzięć było spowodowane stanem epidemii obowiązującym w Polsce od marca 2020 
roku. 

Zarząd oddziału postanowił zorganizować w dniu 18 września br. rodzinny piknik strzelecki. Spotkanie zaplanowano na strzel-
nicy w Serbach w rejonie byłych brygadowych składów amunicji. Organizacja zawodów, konkurencje, kwalifikowanie zawodni-
ków, odpłatność nie odbiegały od imprez organizowanych w latach poprzednich na strzelnicy w Górze. Planowany był także pokaz 
militariów (egzemplarze uzbrojenia , pojazdy itp.) oraz poczęstunek.

Kierując się tymi samymi kryteriami Zarząd planuje w grudniu zorganizować obchody święta Wojsk Rakietowych i Artylerii 
i artyleryjskiej Patronki św. Barbary. W pierwszym kwartale 2022 roku Zarząd zamierza przeprowadzić Zwyczajne Walne Zebranie 
Członków oddziału (ZWZ). Sprawozdaniu podlegał będzie okres 2020 i bieżącego roku – czas w którym praktycznie całkowicie 
ograniczona została działalność organizacyjna natomiast pozostałe decyzje ZWZ podejmie zgodnie ze statutowymi uprawnieniami.

14 sierpnia br. w przeddzień Święta Wojska Polskiego, w asyście warty honorowej żołnierzy z głogowskiego garnizonu WP, 
pod pomnikami na terenie miasta: Pomnikiem Żołnierzy Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku Słowiańskim, przy Pomniku Żołnierzy 
Wojska Polskiego na Cmentarzu przy ul. Legnickiej, Obelisku Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu przy ul. Świerkowej, 
Pomniku Artylerzysty w 4 Batalionie Inżynieryjnym oraz przy Pomniku Głogowskich Saperów złożone zostały wieńce i wiązanki 
kwiatów.

W uroczystościach brały udział delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz żołnierzy rezerwy: Związku Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenia Saperów Polskich, Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego i Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP i Związku Inwalidów Wojennych. Stowarzyszenie polskich Artylerzystów 
reprezentowali: ppłk rez. Wojciech Supko, ppłk rez. Zbigniew Mazurek i mjr w st. spocz. Janusz Szmołda.

15 sierpnia z udziałem wojskowej asysty kompanii honorowej odbyły się uroczystości XV edycji Święta Folkloru i Tradycji 
Powiatu Głogowskiego i Święta Wojska Polskiego „Cieniu Kolegiaty”.

Zdj. 1 - Składanie kwiatów pod pomnikiem 

Po roku przerwy w dniu 20 września 2021 roku można było przeprowadzić na strzelnicy w Serbach tradycyjny już Strzelecki 
Piknik Rodzinny. Pomimo deszczowej pogody frekwencja dopisała, a zawodnicy zaciekle walczyli o najlepszy wynik na tarczy. 
Absolutnymi mistrzami okazali się Państwo Rudyk wygrywając wszystkie główne konkurencje strzeleckie.

W Pikniku Strzeleckim wzięły udział 42 osoby. 

Działalność oddziału SPArt. w Głogowie...
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Juniorzy: (karabinek sportowy): Hubert Zglinicki – 93 pkt.; Grzegorz Kruk – 85 pkt.; Hubert Jędruch – 69 pkt.
Panie: (karabinek sportowy): Dorota Rudyk – 98 pkt.; Aleksandra Jędruch – 93 pkt.; Bożena Władyka – 91 pkt.
Panowie: (pistolet sportowy): Piotr Rudyk – 86 pkt.; Jerzy Wiśniewski – 84 pkt.; (ex aequo) Bernard Nowak i Roman Adam-

kowski – 78 pkt. 
Drużynowo: Dorota i Piotr Rudyk – 184 pkt.; Joanna i Jerzy Wiśniewscy – 169 pkt.; Longina i Bernard Nowak – 140 pkt.

Zdj. 2 - Mistrzowie strzeleccy – Państwo Rudyk

Bibliografia:
• Internet - http://5baaglogow.hekko24.pl/ogloszenie/wznawiamy-dzialalnosc/
• Internet - http://5baaglogow.hekko24.pl/uncategorized/swieto-wojska-polskiego-2021/
• Internet - http://5baaglogow.hekko24.pl/integracja/piknik-rodzinny-2021/

Działalność oddziału SPArt. w Głogowie...
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ppłk rez. Robert Majdecki
Podsumowanie działalności Oddziału Terenowego 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Sulechowie

W czwartek 26 sierpnia 2021 roku w lokalu Bar Sport odbyło się zebranie sprawozdawcze Oddziału Terenowego Stowarzy-
szenia Polskich Artylerzystów. Zebranie otworzył prezes sulechowskiego SPArt-u ppłk rez. Robert Majdecki, który podsumował 
działalność Stowarzyszenia za 2020 rok. 

Niestety z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń w 2020 roku wiele imprez nie odbyło się lub zostało odwołanych. 
Cała działalność Stowarzyszenia skupiła się na celach pomocowych. W tej trudnej sytuacji zarząd i członkowie SPArt-u włączyli się 
w kilka znaczących akcji. Jedną z najważniejszych było wsparcie sulechowskiego szpitala i samorządu w szyciu i dystrybuowaniu 
maseczek ochronnych. Na ówczesny czas ten deficytowy towar był niemal niemożliwy do zdobycia, a kilku członków Stowarzysze-
nia było mocno zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Kolejnym ważnym wydarzeniem był udział Stowarzyszenia w pożegnaniu 
oraz powitaniu kontyngentu PKW Afganistan, którego komponent tworzyli sulechowscy artylerzyści. Należy również wspomnieć 
o udziale zarządu w obchodach Święta Wojska Polskiego, Przysiędze Wojskowej oraz w akcji „Żołnierska Pamięć” i w „Narodo-
wym Dniu Żołnierzy Wyklętych”.

Zarząd wraz z członkami wyznaczyli sobie cele na kolejny rok i jeżeli nie zmieni się sytuacja pandemiczna w kraju Oddział 
Terenowy SPArt-u w Sulechowie weźmie udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, Święcie 5. Lubuskiego Pułku 
Artylerii, Święcie Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz w uroczystościach pożegnania kolejnej zmiany PKW Irak. Rok 2022 będzie 
szczególnie ważny dla SPArt-u, gdyż dziesięć lat temu w 2012 roku grono miłośników artyleryjskiego rzemiosła założyło i zareje-
strowało Stowarzyszenie. Rocznicowe obchody założycielskie odbędą się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Oddział Terenowy Polskich Artylerzystów w Sulechowie liczy 36 członków i w jego szeregi wstępują kolejni. Do Stowarzy-
szenia mogą przynależeć byli i obecni żołnierze, którzy służyli i służą w artylerii oraz sympatycy Wojsk Rakietowych i Artylerii. 
Podczas zebrania członkowie udzielili absolutorium obecnemu zarządowi oraz wybrano nowego skarbnika, którym został kpt. 
Radosław Wałecki.

Literatura:
• Internet - https://5pa.wp.mil.pl/pl/articlesstowarzyszenie-polskich-artylerzystow-sulechow-q/podsumowanie-dzialalno-

sci-oddzialu-terenowego-stowarzyszenia-polskich-artylerzystow/

Oddział terenowy SPArt. w Sulechowie...
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ppłk w st. spocz. Andrzej Duljasz, 
płk w st. spocz. Stanisław Kalski
płk w st. spocz. Zbigniew Moszumański
Z życia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział 
Warszawa

Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Warszawie w 2021 roku zrealizował szereg przedsię-
wzięć wynikających z planu działania. Zamierzenia zostały wykonane pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, a obo-
wiązujących od marca 2020 roku. 

Zdj. 1 – Delegacja Oddziału przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Dnia 16 stycznia 2021 r. delegacja Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem płk. Markiem Bielcem 
wraz z wiceprezesem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich płk. Stanisławem Kalskim złożyła wiązan-
kę kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 76 lat temu, rankiem 17 stycznia 1945 r., po krótkich walkach, oddziały i związki 
taktyczne 1. Armii Wojska Polskiego oswobodziły lewobrzeżną Warszawę spod niemieckiej okupacji, a właściwie jej ruiny. Walki 
o opanowanie lewobrzeżnej części miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, 
wycofało większość swoich sił ze stolicy. Dnia 19 stycznia na ulicach wymarłej stolicy wydzielone jednostki uczestniczyły w defi-
ladzie w Alejach Jerozolimskich, którą osłaniał z powietrza 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Warto wspomnieć, że za 
udział w walkach o Warszawę trzy jednostki artyleryjskie rozkazem Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej nr 011 z 19 lutego 
1945 r. oraz Dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego nr 060 z 24 lutego 1945 r. otrzymały wyróżniającą nazwę „Warszawskie”. Były 
to: 1 Brygada Artylerii Armat im. Józefa Bema (dowódca: płk Józef Błoński) i 3 Brygada Artylerii Haubic (dowódca płk Stanisław 
Skokowski) oraz 13 Pułk Artylerii Samobieżnej (dowódca: ppłk Michał Curoczkin).

Wykorzystując chwilowe zniesienie ograniczeń pandemicznych w dniu 22 06 2021 roku (o godzinie 15.30) odbyło się spotkanie 
Oddziału Warszawa SPArt. Było to pierwsze spotkanie w tym roku, na którym można było zobaczyć się z kolegami. Niestety, ale 
z kilkoma już się nigdy zobaczymy. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć warszawskich artylerzystów - kolegów: płk. Kazimierza Przy-
musińskiego, płk. Władysława Misiewicza, płk. Wojciecha Nowakowskiego i płk. Stanisława Sowińskiego.

Przybyli na spotkanie zostali zapoznani z zamierzeniami ZG SPArt. w najbliższym okresie: Konkurs Artyleryjski Seniora (18 
11 2021 r.), Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii (2 - 4 12 2021 r.), kompletowanie materiałów do periodyku 
„Artylerzysta”. 

Prezes w skrócie poinformował zebranych o pracach Zarządu Oddziału Warszawa w I półroczu tego roku. 

Z życia SPArt. oddział Warszawa...
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Następnie Skarbnik przedstawił wyniki wpłat składek na konto bankowe SPArt. OW oraz kontynuował zbiórkę składek przed 
spotkaniem.

Na zakończenie spotkania odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień i pamiątkowych upominków Szacownym Jubilatom. 
Wyróżnieni zostali:

• Odznaką Honorową Za wybitne Zasługi dla LOK – gen. Franciszek Puchała;
• Krzyżem Komandorskim Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego - gen. dyw. dr Stanisław Żak;
• Złotym Krzyżem z gwiazdą Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - płk Sławomir Oleszczak.

Pamiątkowe upominki z okazji ukończenia 80 lat życia otrzymali: 
• gen. dyw. dr Franciszek Puchała, 
•  płk Grzegorz Kędzierski

oraz
•  gen. dyw. dr Stanisław Żak spóźnioną (2020).

Toast za zdrowie odznaczonych i jubilatów wzniesiony został wodą źródlaną w kubku papierowym. 

Zdj. 2 – Delegacja Stowarzyszenia przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Dnia 12 października 2021 r., w celu upamiętnienia 78. rocznicy bitwy 1. Polskiej Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
z niemiecką 337. Dywizją Piechoty stoczonej pod Lenino, odbyła się w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza uroczy-
stość składania wieńców i wiązanek kwiatów. Wzięła w niej udział także delegacja Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pol-
skich Artylerzystów z ppłk. Andrzejem Duljaszem na czele.

Z życia SPArt. oddział Warszawa...
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Zdj. 3 - Grób gen. bryg. Tadeusza Kunickiego

W weekend 1 listopada br., jak co roku, członkowie SPA Oddział Warszawa odwiedzali indywidualnie groby zmarłych kolegów-
-artylerzystów spoczywających na warszawskich nekropoliach. Znicze zapłonęły m.in. na grobie płk płk: Krzysztofa Aleksandruka, 
Tadeusza Żardeckiego, Jana Procnera, Józefa Głowackiego, Mariana Żmudy czy Alfreda Glocka. 

Członkowie Zarządu Oddziału odwiedzili groby Szefów WRiA MON gen. bryg. Tadeusza Kunickiego i pozostałych, zapalając 
znicze na ich grobach.

W tym roku znicze zapłonęły także na grobach m.in. pierwszego szefa Departamentu Artylerii MSWojsk, później zastępcy Ge-
neralnego Inspektora Artylerii gen. dyw. Antoniego Kaczyńskiego, oraz jego młodszego brata gen. bryg. Wincentego Kaczyńskie-
go, komendanta Obozu Szkolnego Artylerii w Toruniu, a później szefa artylerii i uzbrojenia przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr 
1 w Warszawie. Marszałek Polski Józef Piłsudski napisał o tym ostatnim: „Jeden z dobrych artylerzystów w naszym wojsku. Umie 
szkolić, umie zyskać miłość i zaufanie podwładnych, pomimo że jest bardzo wymagający”.

Z życia SPArt. oddział Warszawa...



95

płk w st. spocz. Zbigniew Dynowski
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału 
Wrocław Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

W dniu 23.10.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału we Wrocławiu Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów.

Swoją obecnością zaszczycili Zebranie generałowie: 
Antoni Skibiński i Sławomir Owczarek 
oraz przedstawiciel Zarządu Głównego SPA – Jerzy Kociałkowski.

Zdj. 1 – Generał brygady Antoni Skibiński i Prezes OT płk Zbigniew Dynowski

Komisja Rewizyjna bardzo wysoko oceniła działalność Zarządu OW SPA i postawiała wniosek o udzielenie Zarządowi OW SPA 
absolutorium za kontrolowany okres, co Zebranie uczyniło jednogłośnie, podkreślając iż Zarząd realizował zamierzenia w warun-
kach olbrzymich ograniczeń spowodowanych pandemią. Z tego powodu nie odbyło się co prawda wiele zaplanowanych przedsię-
wzięć, między innymi zebranie sprawozdawczo – wyborcze w roku ubiegłym, jednakże podnoszono wielokrotnie, że mimo tych 
ograniczeń Zarząd stanął na wysokości zadania i z niezwykłym zaangażowaniem kierował działalnością Oddziału.

Zdj. 2 – Prezes OT we Wrocławiu płk Zbigniew Dynowski

Walne Zebranie SPArt. oddział Wrocław...
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Zebranie wybrało nowy Zarząd w składzie:
• Prezes Oddziału – Zbigniew Dynowski (kolejna kadencja)
• Zastępca Prezesa – Leszek Ciepielski
• Sekretarz – Janusz Tucki
• Skarbnik – Piotr Janiak

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
• Przewodniczący – Jacek Pruchnicki
• Sekretarz – Janusz Cieślak

Walne Zebranie SPArt. oddział Wrocław...
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